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i 

สารบัญ 
 

หน้า 
บทน า           ๑ 
บทที่ ๑ โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยเทคนิค      ๒ 
บทที่ ๒ ปัจจัยส าเร็จในการด าเนินการอนุรักษ์พลังงานในวิทยาลัยเทคนิค   ๖ 
  (การเตรียมการ) 
บทที่ ๓ การด าเนินการให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในวิทยาลัยเทคนิค   ๑๐ 

๓.๑ ภาพรวมของการด าเนินการ       ๑๐ 
๓.๒ การแต่งตั้งคณะท างานด้านอนุรักษ์พลังงาน     ๑๒ 
๓.๓ การก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานอนุรักษ์พลังงาน     ๑๙ 
๓.๔ การประเมินศักยภาพ        ๒๓ 
๓.๕ ก าหนดแผนการด าเนินการและการจัดการงบประมาณ     ๔๑ 
๓.๖ การติดตามผลการด าเนินการ       ๖๑ 
๓.๗ การทบทวนและปรับปรุงการด าเนินการในอนาคต     ๖๙ 
 

บทที่ ๔ ตัวอย่างผลการด าเนินการในวิทยาลัยอาชีวศึกษาต้นแบบ      ๗๑ 
          (วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี)  

๔.๑ การแต่งตั้งคณะท างานด้านอนุรักษ์พลังงาน      ๗๐ 
๔.๒ การก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน        ๗๕ 
๔.๓ การประเมินศักยภาพและก าหนดแผนการด าเนินการ     ๗๔ 
๔.๔ การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน     ๘๔ 
๔.๕ การติดตามผลการด าเนินการ       ๘๕ 
๔.๖ การทบทวนและปรับปรุงการด าเนินการในอนาคต      ๙๓ 
 

ภาคผนวก ก การวิเคราะห์ศักยภาพของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
ก-๑ ลดเวลาท างานของเครื่องปรับอากาศ 
ก-๒ ป้องกันการสูญเสียความเย็นของห้องปรับอากาศ 
ก-๓ เพ่ิมอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ 
ก-๔ ล้างเครื่องปรับอากาศ 
ก-๕ เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ 
ก-๖ ติดตั้งระบบระเหยน้ า 
ก-๗ ลดการเปิดใช้แสงสว่าง 
ก-๘ ลดจ านวนหลอดไฟ 
ก-๙ ปรับปรุงผังสวิตซ์และติดตั้งสวิตซ์เชือกกระตุก 
ก-๑๐ เปลี่ยนหลอดไส้เป็นหลอด CFL 
ก-๑๑ เปลี่ยนโคมไฟฟ้าเป็นโคมประสิทธิภาพสูง 
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ii 

สารบัญ 
 

ภาคผนวก ก  (ต่อ) การวิเคราะห์ศักยภาพของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
ก-๑๒ เปลี่ยนไปใช้หลอดประหยัดพลังงานแบบ T๕ 
ก-๑๓ ระบบควบคุมอัตโนมัติ 
ก-๑๔ ลดเวลาท างานของปั๊มลม 
ก-๑๕ ลดความดันสูญเสีย 
ก-๑๖ ท าความสะอาดไส้กรอง 
ก-๑๗ การลดอุณหภูมิอากาศเข้าเครื่อง 
ก-๑๘ ปิดเครื่องเชื่อมเม่ือไม่ใช้งาน 
ก-๑๙ ตรวจสภาพเครื่องเชื่อม 
ก-๒๐ ลดการเปิดใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ก-๒๑ ลดการเปิดใช้งานพัดลม 
ก-๒๒ ลดการเปิดใช้งานเครื่องท าน้ าเย็น 
ก-๒๓ ลดการใช้งานกระติกน้ าร้อน 
ก-๒๔ ลดการใช้งานเครื่องมือ/อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 
ก-๒๕ ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน 
ก-๒๖ เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน (เบอร์ ๕) 
 

ภาคผนวก ข ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
ข-๑ ข้อมูลก าลังไฟฟ้าของหลอดไฟชนิดต่างๆ 
ข-๒ ข้อมูลก าลังไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศแต่ละขนาดตามอายุการใช้งาน 
ข-๓ ข้อมูลก าลังไฟฟ้าของอุปกรณ์ท่ีใช้ไฟฟ้าต่างๆ 
ข-๔ ข้อมูลพัดลมระบายอากาศ 
ข-๕ ข้อมูลเงินลงทุนในการติดตั้งระบบระเหยน้ าที่ชุดคอนเดนซิ่งยูนิต 
ข-๖ ข้อมูลราคาเครื่องปรับอากาศ 
ข-๗ ข้อมูลราคากลางโคมไฟ 
ข-๘ ข้อมูลราคากลางระบบควบคุมแสงสว่าง 
ข-๙ ข้อมูลประสิทธิภาพมอเตอร์ประสิทธิภาพสูง 
ข-๑๐ ข้อมูลเครื่องเชื่อมไฟฟ้า 
ข-๑๑ ข้อมูลปั๊มลม 
ข-๑๒ ข้อมูลการใช้พลังงานความดันลดลงปั๊มลม 
ข-๑๓ ข้อมูลข้อมูลฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพกระติกน้ าร้อนไฟฟ้า เบอร์ ๕ 
ข-๑๔ ข้อมูลข้อมูลฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพหม้อหุงข้าว เบอร์ ๕ 
 

ภาคผนวก ค แบบฟอร์มส าหรับการจัดท ารายงานการจัดการพลังงาน 
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สารบัญรูป 
 

หน้า 
 

รูปที่ ๑ โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยเทคนิค       ๔ 
รูปที่ ๒ ตัวอย่างโครงสร้างการบริหารของวิทยาลัยเทคนิค      ๕ 
รูปที่ ๓ กระบวนการจัดการตามหลักวงจร PDCA       ๑๐ 
รูปที่ ๔ ขั้นตอนการจัดการพลังงานเบื้องต้นในสถาบันอาชีวศึกษา     ๑๑ 
รูปที่ ๕ แนวทางการด าเนินการจัดตั้งคณะท างานด้านอนุรักษ์พลังงาน              ๑๒ 
รูปที่ ๖ โครงสร้างคณะท างานด้านอนุรักษ์พลังงาน       ๑๓ 
รูปที่ ๗ ตัวอย่างโครงสร้างคณะท างาน        ๑๔ 
รูปที่ ๘ ตัวอย่างประกาศคณะท างานด้านอนุรักษ์พลังงาน  ๑๘ 
รูปที่ ๙ แนวทางข้ันตอนการก าหนดนโยบาย   ๑๙ 
รูปที่ ๑๐ ตัวอย่างนโยบายอนุรักษ์พลังงานของสถาบันอาชีวศึกษา     ๒๒ 
รูปที่ ๑๑ ขั้นตอนการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน      ๒๔ 
รูปที่ ๑๒ กราฟสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบ      ๓๘ 
รูปที่ ๑๓ กราฟสัดส่วนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงแยกตามระบบ     ๓๙ 
รูปที่ ๑๔ ผังโครงสร้างคณะท างานด้านอนุรักษ์พลังงานวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ๗๑ 
รูปที่ ๑๕ ประกาศโครงสร้างคณะท างานของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี    ๗๔ 
รูปที่ ๑๖ นโยบายอนุรักษ์พลังงานของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี    ๗๕ 
รูปที่ ๑๗ กราฟสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบ 
 ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี       ๘๑ 
รูปที่ ๑๘ กราฟสัดส่วนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงแยกตามระบบ 
 ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี       ๘๒ 
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สารบัญตาราง 
 

      หน้า 
 

ตารางที่ ๑ ตัวอย่างข้อมูลการใช้งานอาคาร        ๒๕ 
ตารางที่ ๒ ตัวอย่างข้อมูลระบบส่งจ่ายไฟฟ้า       ๒๗ 
ตารางที่ ๓ ตัวอย่างข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในรอบปี       ๓๐ 
ตารางที่ ๔ ตัวอย่างข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียนในรอบปี    ๓๒ 
ตารางที่ ๕ ตัวอย่างเครื่องจักรและอุปกรณ์หลักด้านพลังงานไฟฟ้า     ๓๔ 
ตารางที่ ๖ ตัวอย่างเครื่องจักรและอุปกรณ์หลักด้านเชื้อเพลิง      ๓๖ 
ตารางที่ ๗ ตัวอย่างสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า       ๓๘ 
ตารางที่ ๘ ตัวอย่างสัดส่วนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงแยกตามระบบ/อุปกรณ์    ๓๙ 
ตารางที่ ๙ ตัวอย่างค่าดัชนีการใช้พลังงานต่อพ้ืนที่ใช้สอยที่ใช้งานจริงในรอบปี ๒๕๕๔ ๔๐ 
ตารางที่ ๑๐ ตารางแสดงรายละเอียดการส ารวจมาตรการ (Check list)  

ส าหรับวิทยาลัยเทคนิค         ๔๓ 
ตารางที่ ๑๑ ตัวอย่างการส ารวจมาตรการ (Check list)      ๔๗ 
ตารางที่ ๑๒ ตัวอย่างเป้าหมายและแผนในการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

ประจ า ปี ๒๕๕๕         ๕๓ 
ตารางที่ ๑๓ ตัวอย่างแผนการจัดการงบประมาณการลงทุนเพื่อการอนุรักษ์ในระยะยาว (๕ปี)  

ปี  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙           ๕๕ 
ตารางที่ ๑๔ แนวทางการก าหนดกิจกรรมส าหรับวิทยาลัยเทคนิค     ๕๗ 
ตารางที่ ๑๕ ตัวอย่างการกรอกแผนด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน     ๖๐ 
ตารางที่ ๑๖ ตัวอย่างการกรอกผลการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน   ๖๒ 
ตารางที่ ๑๗ ตัวอย่างสรุปผลการติดตามการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน    ๖๔ 
ตารางที่ ๑๘ ตัวอย่างการกรอกผลการด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน    ๖๖ 
ตารางที่ ๑๙ ตัวอย่างการกรอกผลการประหยัดพลังงานเทียบกับเป้าหมาย    ๖๘ 
ตารางที่ ๒๐ ตัวอย่างสรุปผลการทบทวนและปรับปรุงการด าเนินการในอนาคต   ๖๙ 
ตารางที่ ๒๑ ข้อมูลการใช้งานอาคารของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี    ๗๖ 
ตารางที่ ๒๒ ข้อมูลระบบส่งจ่ายไฟฟ้าของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี    ๗๗ 
ตารางที่ ๒๓ ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีในรอบปี ๒๕๕๔    ๗๘ 
ตารางที่ ๒๔ ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียน 
 ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีในรอบปี ๒๕๕๔     ๗๙ 
ตารางที่ ๒๕ เครื่องจักรและอุปกรณ์หลักด้านพลังงานไฟฟ้า 
 ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี       ๘๐ 
ตารางที่ ๒๖ เครื่องจักรและอุปกรณ์หลักด้านเชื้อเพลิง 
 ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี       ๘๑ 
ตารางที่ ๒๗ สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี    ๘๑ 
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สารบัญตาราง 
 

                 หน้า 
ตารางที่ ๒๘ สัดส่วนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงแยกตามระบบ/อุปกรณ์ 
 ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี       ๘๒ 
ตารางที่ ๒๙ ค่าดัชนีการใช้พลังงานต่อพ้ืนที่ใช้สอยที่ใช้งานจริงในรอบปี  ๒๕๕๔  
 ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี       ๘๓ 
ตารางที่ ๓๐ เป้าหมายและแผนในการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานประจ า ปี ๒๕๕๕  
 ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี       ๘๔ 
ตารางที่ ๓๑ แผนการจัดการงบประมาณการลงทุนเพ่ือการอนุรักษ์ในระยะยาว (๕ปี)  

ปี  ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘  ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี     ๘๕ 
ตารางที่ ๓๒ แผนด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  
 ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี       ๘๖ 
ตารางที่ ๓๓ ผลการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ๘๗ 
ตารางที่ ๓๔ สรุปผลการติดตามการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี        ๘๙ 
ตารางที่ ๓๕ ประเมินผลการประหยัดพลังงานเทียบกับเป้าหมายของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  ๙๐ 
ตารางที่ ๓๖ ผลการด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี   ๙๑ 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๑ 

 

ค าน า 
 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ภายใต้สังกัดกระทรวงพลังงาน     
ท าหน้าที่ก ากับดูแลและส่งเสริมให้โรงงานและอาคารด าเนินการอนุรักษ์พลังงานให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ โดยได้มีการด าเนินงานโครงการและมาตรการต่างๆ ต่อเนื่องตลอดมา 

“โครงการทีมเทคนิคและอาชีวศึกษาเพื่อการประหยัดพลังงาน” เป็นหนึ่งในโครงการของ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ที่ต้องการให้สถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศสามารถ
ด าเนินการอนุรักษ์พลังงานด้วยตนเองและขยายผลการด าเนินการอนุรักษ์พลังงานไปสู่สังคมตาม
แผนงานการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของประเทศ ซึ่งผลการด าเนินการพบว่าสามารถท าให้
เกิดผลการประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมไดใ้นระดับหนึ่ง 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานจึงไดด้ าเนินการ “โครงการพัฒนาและส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา” เพ่ือต่อยอดผลการด าเนินการจากโครงการ
ดังกล่าวให้สถาบันอาชีวศึกษามีการด าเนินการอนรุกษ์พลังงานได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น  
โดยได้มีการพัฒนาสถาบันอาชีวศึกษาต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานจ านวน ๕ แห่ง ประกอบด้วย
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี วิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีสุโขทัย และวิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรมราช เพ่ือน าประสบการณ์ที่ได้รับมา
วิเคราะห์กลั่นกรองและน าไปใช้ในการถ่ายทอดขยายผลไปยังวิทยาลัยเทคนิคอ่ืนอยู่ในประเภทเดียวกัน
หรือมีลักษณะการด าเนินการใกล้เคียงกัน ในลักษณะคู่มือการปฏิบัติการจัดการพลังงานในสถาบัน
อาชีวศึกษาด้วยตนเอง ซึ่งได้แก่ “รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจัดการให้เกิดการอนุรักษ์
พลังงานอย่างย่ังยืน” ฉบับนี้ โดยคู่มือฉบับนี้ถือเป็นรูปแบบและแนวทางการด าเนินการด้านการจัดการ
และการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมส าหรับสถาบันอาชีวศึกษาประเภทวิทยาลัยเทคนิค  

ซึ่งทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานคาดหวังว่าจะช่วยให้สถาบันอาชีวศึกษา
สามารถน าระบบการจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานไปประยุกต์ใช้ได้อย่างสะดวกและมี
ประสิทธิผลต่อไป 

 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

     มิถุนายน ๒๕๕๕ 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
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๒ 

บทที ่๑ 
โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยเทคนิค 

 
โครงสร้างการบริหารของวิทยาลัยเทคนิคโดยทั่วไปจะมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

 
 ๑. ระดับผูบ้ริหาร   

หมายถึง  สมาชิกในสถาบันอาชีวศึกษาที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากร  และประสาน
ภารกิจของบุคคลอ่ืนในองค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกัน  เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้เป็นผู้แก้ปัญหา
อุปสรรค  ขจัดความยุ่งยากซับซ้อน  ด้วยการปฏิบัติตามหลักการบริหารงานที่ดี  และเนื่องจากกิจการ
ทุกอย่างที่จัดขึ้นในสถาบันอาชีวศึกษาต่างมีเป้าหมาย  และจุดประสงค์ร่วมกันที่จะให้การศึกษาแก่
นักเรียน/นักศึกษาซ่ึงโครงสร้างระดับผู้บริหารของสถาบันอาชีวศึกษา จะประกอบด้วย 

๑.๑. ผู้อ านวยการ จ านวน ๑ คน เป็นผู้บริหารสูงสุดของสถาบันอาชีวศึกษา มีหน้าที่และ
รับผิดชอบบังคับบัญชาบุคลากรในสถาบันอาชีวศึกษา   บริหารกิจการของสถาบันอาชีวศึกษา การ
วางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม ก ากับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ  การ
บริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไป  งานอื่นที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  

๑.๒. รองผู้อ านวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบรองจากผู้อ านวยการ  โดยปฏิบัติงาน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการในการช่วยบริหารกิจการของสถาบันอาชีวศึกษา การวางแผน
การปฏิบัติงานการควบคุม  ก ากับ  ดูแล  จะประกอบด้วยรองผู้อ านวยการ ๔ ฝ่าย รวมทั้งสิ้น ๔ คน คือ  

 รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การบริหารงานทั่วไป งานบุคลากร งานการเงิน งานการบัญชี งานพัสดุและอาคารสถานที่ งานวิทย
บริการและห้องสมุด และงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

 รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ เกี่ยวกับการ
บริหารแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์แผนกวิชาชีพตามสาขาที่เปิดสอนงานทะเบียน งานพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนและประเมินผลและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

 รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานปกครองงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษางานแนะแนวและสวัสดิการ
การศึกษา งานวิจัยพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา  และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 รองผู้อ านวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับ  การบริหารงานแผนงบประมาณและข้อมูลสารสนเทศ  งานความร่วมมือและบริการ
ชุมชน  งานตลาดการค้า  และประกอบธุรกิจ  และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
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๓ 

 ๒. ระดับปฏิบัติการ 
 

หมายถึง สมาชิกภายในสถาบันอาชีวศึกษา ซ่ึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ การจัดการ
เรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการ พัฒนาตนเองและวิชาชีพ 
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการด้าน
วิชาชีพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ในการด าเนินงานในแต่ละส่วนที่รับผิดชอบให้ลุล่วง
ตามวัตถุประสงค์ โดยแบ่งเป็นฝ่ายรับผิดชอบ ๔ ฝ่ายงานดังนี้ 

๑.๓. ฝ่ายบริหารทรัพยากร มีหน้าที่ในการด าเนินงานด้าน งานบริหารงานทั่วไป งาน
บุคลากร งานการเงิน งานการบัญชี งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์ งานทะเบียน และงาน
อาคารสถานที่ และงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

๑.๔. ฝ่ายวิชาการงานหลักสูตร มีหน้าที่ในการด าเนินงานด้าน งานวัดผลประเมินผล    
งานอาชีวระบบทวิภาคี งานศูนย์วิทยาบริการ งานห้องสมุด งานสื่อการเรียนการสอน
และงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

๑.๕. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา มีหน้าที่ในการด าเนินงานด้าน งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง งานแนะแนว งานสวัสดิการ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน   
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษาและงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

๑.๖. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  มีหน้าที่ในการด าเนินงานด้าน งานความร่วมมืองาน
วางแผนและงบประมาณ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ งานประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ งานส่งเสริมผลิตผลการค้า และ
ประกอบธุรกิจและงานอื่นที่เก่ียวข้อง 

 
 ๓. นักเรียน/นักศึกษา 

 
หมายถึง ผู้เข้ารับการศึกษาภายในสถาบันอาชีวศึกษา ซึ่งในวิทยาลัยประเภทเทคนิค โดยทั่วไป

จะจัดแยกแผนกการเรียนการสอน ดังนี้ แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ แผนกวิชาเทคนิค
อุตสาหกรรม แผนกวิชาสามัญ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ แผนกวิชาช่าง
ไฟฟ้า แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม แผนกวิชาเทคนิคพ้ืนฐาน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง แผนกวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ ทั้งนี้ในแต่ละสถาบันอาชีวศึกษาอาจจะมีแผนกเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมตาม
ความเหมาะสมและความถนัดในแต่ละพ้ืนที่ 
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๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ ๑ โครงสร้างการบริหารวิทยาลัยเทคนิค 

 
 
 
 
 

บริหาร 

ปฏิบตัิการ 

นักศึกษา 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายวิชาการ 

รองผู้อ านวยการ 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมอื 

รองผู้อ านวยการ ฝา่ยพัฒนา
กิจการนกัเรียน นักศึกษา 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานบุคลากร 

งานการเงิน 

งานบัญชี   

งานพัสด ุ

งานประชาสัมพันธ ์

งานทะเบียน 

งานอาคารสถานที ่

งาน ฯลฯ 

งานหลักสูตร 

งานวัดผลประเมินผล 

งานอาชีวระบบทวภิาคี 

งานศูนย์วิทยาบริการ 

งานห้องสมุด 

งานสื่อการเรียนการสอน 

งาน ฯลฯ 

งานความร่วมมือ 

งานวางแผนและงบประมาณ   

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 

งานประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 

งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ 

งานส่งเสริมผลิตผลการค้า 
และประกอบธุรกจิ 

งาน ฯลฯ 

งานครูที่ปรึกษา 

งานปกครอง 

งานแนะแนว 

งานสวัสดิการ 

งานโครงการพิเศษและ
การบริการชุมชน 

งานกิจกรรมนักเรียน 
นักศึกษา 

งาน ฯลฯ 

ผู้อ านวยการวิทยาลัย 

นักเรียน/นักศึกษา ภายในสถานศึกษา 

แผนกวิชาชา่งยนต ์  แผนกวิชาชา่งเช่ือมโลหะ แผนกวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม 
แผนกวิชาสามัญ  แผนกวิชาชา่งกลโรงงาน แผนกวิชาชา่งอิเล็กทรอนิกส ์
แผนกวิชาชา่งไฟฟ้า  แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน 
แผนกวิชาชา่งก่อสร้าง  แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๕ 

ผู้อ านวยการวิทยาลัย 
นายศิริ เจริญ 

รอง ผ.อ. ฝ่ายบริหารทรัพยากร 

นายใหม่ วงศช์ัชวาล 

 

รอง ผ.อ. ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ 

นายแก้ว อดุลย์ 
รอง ผ.อ. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา 

นายศักดิ์ชัย ค าเงิน 

 

รอง ผ.อ. ฝ่ายวิชาการ 

นายอาทิตย์   หอมใจ 

งานบุคลากร 
๑.นายวงศ์หล า  ชัชวาล 
๒.นางเข่ือนแก้ว อัญชลี 

 งานการเงิน 
๑.น.ส.วรรณ   กนกวัฒนา 
๒.น.ส.พรรณ    กมลเรือนน้อย 
๓.น.ส.เกษมวรรณ   มอยพูล 
๔.น.ส.วิลาวัลย์      ษาโล 
 
งานการบัญชี 
๑.น.ส.วิตรี     แก้วกนก 
๒.น.ส.จพร   ลวะเปารยะ 
๓.น.ส.อัญชลี     วงศ์เข่ือนแก้ว 

 งานพัสดุ 
๑.นายปัญดาร  แก้ว 
๒.นางกันชะรุ่งนภา วงศ์สุธรรม 
๓.นายเชาวลิต     หลวงใน 

 งานอาคารสถานท่ี 
๑.นายวงศ์ผไท        สุทธิหลวง ๒.
นายเฉลิมเกียรติ   สายดวงแก้ว 
๓.นายกิตเสร ิ     มูลแก้ว 

 

งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
๑.นางสนธยา      บาลิ 
 

งานวิจัยพัฒนาวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
๑.นายธีรชัย    ฝอยทอง 
   และงานวิจัยสาขางาน 

งานความร่วมมือ 
๑.นายสถิตย์  มหาเสน่ห์    
๒.นายชัย   อาจหาญ 
๓.นายกิตติ   กิติการรุณ 

งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 
๑.นายจิพงษ์   จุนเจือ 
๒.นายพรหม   แสงค า 

 

งานวางแผนและงบประมาณ 
๑.นางนายา    ก าพล 

 

งานโครงการพิเศษและการบริการชุนชน 
๑.ว่าท่ีร.ท.วิกุล  มุมเมือง 
๒.นาย เครือสิทธิเวช ค ามูล 

งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา 
๑.นางเตรียมคณิต    วะวงชัย 
๒.นางสาวรัตนาค า   วงศ์ค า 

งานแนะแนว 
๑. นางสาวพรรณษา   น้อยแสนบัวบาน 
   และแนะแนวสาขางาน 

งานปกครอง 
๑.ว่าที่ร.ท.วิเชียร  มุงเมือง 
   และปกครองสาขางาน 

งานครูท่ีปรึกษา 
๑.นายพงศ์กุล    ธงทอง 
๒.ว่าท่ีร.ต.หญิง นาค า   ธงทอง 

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา 
๑.นายอภิมหา      ใบทอง 
๒.นายสุกิจ         แก้วค า 
๓.นางสาวเรือนรัตนา  สายค า 
๔.นายพงศ์ศักด์ิ    ธงทอง 
๕.นายสิทธิชัย   ยะเชียงอิ่น 

 

งานสื่อการเรียนการสอน 
๑.นายวิทยากร   พลังงาน 
๒.นายเชาวลิต    หลากหลาย  และวิชาการสาขางาน 

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 
๑.นายเกรียงไกร   ดวงแก้ว 
๒.นายนาวา   อาจอง 

งานวิทยบริการ 
๑.นายวงศ์วัฒน์        กาชัย 
๒.นายนิรันดร์         จีรสาย 

งานวัดผลและประเมินผล 
๑.นายนุนา   แก้วกุล 
๒.นางพร      มหาโชค 
๓.นางสิทธิพร      จีราวะ 

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
๑.นางจิตรจา    วงชัยวะ  
๒.นางสาวอมร  เทียนหอม 
๓.นางติระ        วะกะ 

งานบริหารงานทั่วไป 
๑.นางจิต    เพลินวงศ์ 
๒.นางพร      กมลรัตน์     
๓.นางวรา  สายโอ๊ะ 

งานส่งเสริมผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ 
๑.นางสาวปวีณา   สโน่ 
๒.นางเตรียมใจ   วะฮะ 

งานทะเบียน 
๑.นายบาล  ชูอดุลย์   
๒.น.ส.อัมราพร  ชูก าพล 

งานประชาสัมพันธ์ 
๑.นางมหาไม้ จูจันทร์ 
๒.นายสุกิจ   ทิพรัตน์   
๓.นายยะเชียงค า  กิตติวิล 
๔.นางจิราวดี    ค้าไม้ 

แผนกวิชาช่างยนต-์ นายการุณา   ฮ่าห้า 
แผนกวิชาเทคนิคพืน้ฐาน  -  นายสมเกียรติ   จิราฉัตร 
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน– น.ส.ปวีณา บานบาน 
แผนกวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม– น.ส.กนก   ชูชาติ 
แผนกสาขางานไฟฟ้าก าลัง   – นายอดุลย์   ชูบาล 
แผนกสาขางานยานยนต์     – นายกันดาร วงศ์แก้ว 
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง– นายการุณ   กาชัย 
แผนกสาขางานเครื่องมือกล – นายชัชวาล   ค าหล า 

นักเรียนนักศึกษาแต่ละแผนกท่ีเปิดสอน 

 
รูปที่ ๒ ตัวอย่างโครงสร้างการบริหารของวิทยาลัยเทคนิค 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๖ 

 

บทที ่๒ 
ปัจจัยส าเร็จในการอนุรักษ์พลังงานในวิทยาลัยเทคนคิ 

(การเตรียมการ) 
 
การที่จะด าเนินการจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงานในวิทยาลัยเทคนิคให้เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและยั่งยืนนั้น มีปัจจัยหลายอย่างที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จในการด าเนินการ ซึ่งจ าเป็น
ที่จะต้องมีการตรวจสอบและเตรียมการอย่างเหมาะสมดังต่อไปนี้ 

 
 ๑. ความตั้งใจของผู้บริหาร (Commitment) 

 

ผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษามีความส าคัญในการอนุรักษ์พลังงาน เพราะผู้บริหาร คือ กลไกล
ส าคัญที่ท าให้การอนุรักษ์พลังงานเกิดขึ้นมีความยั่งยืน เนื่องจากปัญหาในการอนุรักษ์พลังงานที่พบบ่อย 
คือ ก าหนดให้การอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ของช่างเทคนิค วิศวกร ฯลฯ ซึ่งแม้ว่าบุคลากรดังกล่าวจะมี
ความรู้ความสามารถด้านเทคนิคเกี่ยวกับพลังงาน แต่ยังขาดทักษะในด้านการจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
เมื่อจ าเป็นต้องของบประมาณเพ่ือการลงทุน ดังนั้น ผู้บริหารระดับสูงควรเป็นผู้น าในการอนุรักษ์พลังงาน
พร้อมทั้งสร้างความมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานในทุกระดับ เพราะในบางครั้งบุคลากรอาจเห็นว่า
การท ากิจกรรมอนุรักษ์พลังงานเป็นการเพ่ิมภาระงาน ท าให้ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร จึงเป็นหน้าที่
ของผู้บริหารระดับสูง หรือคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานที่จะต้องชี้แจงให้เกิดความเข้าใจ ตลอดจน
อาจจะต้องมีการจูงใจที่เหมาะสมกับบุคลากรแต่ละระดับ เช่น นักศึกษาอาจเป็นเงินรางวัล หรือคะแนน
ความประพฤติ แต่ถ้าเป็นบุคลากร/อาจารย์ การจูงใจอาจจะเป็นการเปิดโอกาสให้แสดงออก หรือ
รับผิดชอบงานที่สูงขึ้น หรือการได้สิทธิพิเศษบางประการ เช่นมีที่จอดรถเฉพาะเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น 
ซึ่งในการด าเนินการดังกล่าวผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษาควรมีการประยุกต์ใช้แนวคิดของการบริหารงาน
ที่มีอยู่เดิมให้เข้ากับการด าเนินงานด้านพลังงานและก าหนดเป็นนโยบายของสถาบันอาชีวศึกษา เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นให้การสนับสนุนส่งเสริมอย่างจริงจัง  

โดยผู้บริหารระดับสูงในที่นี้ หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหาร
จัดการสถาบันอาชีวศึกษาโดยรวม (ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการสถาบันอาชีวศึกษา) ซึ่งบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงที่ต้องเตรียมพร้อมส าหรับการด าเนินระบบการจัดการพลังงานคือ 

 มีทัศนคติที่ดีต่อการอนุรักษ์พลังงานและแสดงเจตนารมณ์ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดย
ประกาศนโยบายการอนุรักษ์พลังงานของบริษัทให้บุคลากรทุกระดับทราบ 

 เป็นแบบอย่างท่ีดีในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 เป็นผู้น าในการประชุมที่เก่ียวข้องกับการประหยัดพลังงาน 
 เป็นที่ยอมรับภายในสถาบันอาชีวศึกษา 
 มีความสามารถในการผลักดันการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
 รับผิดชอบในการด าเนินงานด้านพลังงาน 
 ก าหนดขอบข่ายและขอบเขตของการจัดการพลังงาน 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๗ 

 ก าหนดและสื่อสารความมุ่งม่ันในการด าเนินงานด้านพลังงาน 
 จัดสรรทรัพยากรส าหรับการจัดท าและด าเนินระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม 
 สนับสนุนและจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอ ทั้งก าลังคนและงบประมาณในการท ากิจกรรม

อย่างต่อเนื่อง 
 ติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมและมีการสื่อสารเกี่ยวกับการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพกับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 
 ก าหนดและทบทวนรายละเอียดการบริหารงานด้านพลังงานเพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินงาน

สอดคล้องกับความมุ่งมั่นที่ได้ก าหนดไว้ในนโยบายเพ่ือให้ระบบการจัดการพลังงาน
สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 พิจารณาตัวชี้วัดสมรรถนะพลังงานและก าหนดค่าฐานพลังงานอ้างอิงที่เป็นจริงและ
สามารถด าเนินการได้ 

 สร้างแรงจูงใจในการด าเนินกิจกรรมโดยมีผลตอบแทนแก่บุคลากรเมื่อสามารถด าเนินการ
ประหยัดพลังงานได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 
หน้าที่ที่ส าคัญของผู้บริหารในระบบการจัดการพลังงาน คือ การประยุกต์ใช้แนวคิดของการ

บริหารงานที่มีอยู่เดิมให้เข้ากับการด าเนินงานด้านพลังงานและการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต่อการ
จัดท าระบบ ระยะเริ่มต้นของการจัดท าผู้บริหารควรสื่อสารให้บุคลากร ทุกคนทราบถึงความส าคัญของ
ประเด็นเหล่านี้ 

- ความส าคัญของการจัดการพลังงานที่มีต่อสถาบันอาชีวศึกษา โดยชี้ให้เห็นว่าการจัด
การพลังงานของสถาบันอาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและช่วยพัฒนาสถาบันอาชีวศึกษา 

- ความพยายามที่จะรวมระบบการจัดการพลังงานเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงานของแต่
ละฝ่ายของสถาบันอาชีวศึกษา 

- การมองปัญหาและหาโอกาสในการพัฒนาสถาบันอาชีวศึกษา โดยพิจารณาจากปัญหาที่
พบจากนั้นจึงร่วมกันหาแนวทางป้องกันและแก้ไขท่ีสาเหตุของปัญหาเหล่านั้น 

 
 ๒. การสร้างความตระหนักถึงความส าคัญในการอนุรักษ์พลังงาน (จิตส านึก) 

 

การอนุรักษ์พลังงานเกิดขึ้นไม่ได้ หากบุคลากรภายในสถาบันอาชีวศึกษาขาดความตระหนัก
และจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งถ้าบุคลากรภายในสถาบันอาชีวศึกษามีความตระหนักในการ
อนุรักษ์พลังงานเกิดขึ้นแล้ว จะเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรเหล่านั้นตระหนักในการใช้งานและการดูแล
รักษาอุปกรณ์ พร้อมทั้งพยายามหาทางป้องกันและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของตน ซึ่ง
จะช่วยให้การใช้พลังงานของอุปกรณ์ต่างๆ มีประสิทธิภาพสูงช่วยลดการรั่วไหลและการสูญเปล่าของ
พลังงาน เช่น ลดการรั่วของความเย็น ช่วยลดการใช้พลังงานที่ฟุ่มเฟือย เช่น ใช้หลอดไฟที่กินก าลังไฟฟ้า
ที่ให้ความสว่างที่เหมาะสม ปรับอุณหภูมิไว้ที่ ๒๕ ๐C น าแสงธรรมชาติมาใช้ จัดกลุ่มหลอดไฟให้
เหมาะสมกับพ้ืนที่การใช้งานจริง บ ารุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ ตั้งค่าความดันให้เหมาะสมกับการใช้งาน
จริงลดการเดินเครื่องตัวเปล่า เป็นต้น  

 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๘ 

ทั้งนีค้วามตระหนักด้านการอนุรักษ์พลังงานเป็นเรื่องที่ไม่สามารถเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ การ
ที่จะท าให้ทุกคนในสถาบันอาชีวศึกษามีความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงานเป็นเรื่องที่ไม่สามารถท าได้
แค่ชั่วข้ามคืน แต่จะต้องมีการปลูกฝังให้เกิดเป็นวัฒนธรรมและสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ในด้าน
ข้อมูล โดยในระยะแรกของการสร้างความตระหนักต้องเริ่มต้นจากการสร้างแรงจูงใจ และการโน้มน้าว
ใจต่อบุคลากรซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการสร้างจิตส านึกเพ่ือให้เกิดความส าเร็จอย่างยั่งยืน  ซึ่ง
แนวทางที่สถาบันอาชีวศึกษาสามารถด าเนินการได้ง่าย คือ การจัดอบรมด้านจิตส านึก การจัดท าป้าย
ประชาสัมพันธ์และสติกเกอร์การสื่อสารนโยบายความมุ่งมั่นของผู้บริหารในกิจกรรมหน้าเสาธง เสียง
ตามสาย  หรือการประชุมบุคลากร นักเรียน และนักศึกษา เป็นต้น ซึ่งไม่จ าเป็นต้องมีการลงทุนมากนัก
แต่ต้องด าเนินการซ้ าๆ เป็นจะจ าเพ่ือให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งหากบุคลากรมี
ความตระหนักเพียงพอแล้วสามารถท าให้เกิดการประหยัดพลังงานได้ทันทีส่วนหนึ่งโดยยังไม่จ าเป็นต้อง
มีการก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานอีกด้วย 

 
 ๓. การมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาในทุกภาคส่วน (การยอมรับ) 

 

ปัจจัยส าคัญอีกข้อหนึ่งที่จะท าให้การอนุรักษ์พลังงานประสบความส าเร็จ คือ ต้องได้รับความ
ร่วมมือจากคนในสถาบันอาชีวศึกษาทุกคน ตั้งแต่ผู้บริหาร หรือบุคลากรระดับปฏิบัติการ หรือนักเรียน
นักศึกษา เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานได้โดยไม่เกิดแรงต้าน ซึ่ง
อุปสรรคที่ส าคัญประการหนึ่งส าหรับการด าเนินการอนุรักษ์พลังงาน คือ บุคลากรและนักเรียนนักศึกษา
บางส่วนขาดความเข้าใจและไม่ให้การยอมรับในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน โดยคิดว่าว่าการด าเนินการ
อนุรักษ์พลังงานนี้เป็นการเพ่ิมภาระโดยไม่มิได้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง หรือคิดว่ามาตรการ/กิจกรรม
อนุรักษ์พลังงานที่ได้ก าหนดขึ้นไม่เหมาะสมในการปฏิบัติ ดังนั้นเพ่ือลดทอนปัญหาดังกล่าว ในเบื้องต้น
สถาบันอาชีวศึกษาต้องมีการท าความเข้าใจกับทุกฝ่ายในประเด็นเหล่านี้ คือ 

 ความส าคัญในการอนุรักษ์พลังงาน 
 หน้าที่และความรับผิดชอบของทุกฝ่ายในการอนุรักษ์พลังงาน 
 ประโยชน์ของการอนุรักษ์พลังงานที่สถาบันอาชีวศึกษาจะได้รับ เช่น ปรับปรุงการ

ด าเนินงานให้ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่ามากขึ้น การลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่
กระทบกับความเป็นอยู่ของบุคลากร  

 ประโยชน์ของการอนุรักษ์พลังงานทีทุ่กคนจะได้รับ 
พร้อมทั้งใช้แนวทางในการสร้างความยอมรับโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ดังนี้ 
 ให้ข้อมูล โดยการเปิดเผยข้อมูลค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของสถาบันอาชีวศึกษา และ

ชี้ให้เห็นว่าปัญหาพลังงานส่งผลกระทบถึงทุกคน เพ่ือสร้างความต้องการอนุรักษ์
พลังงาน 

 ให้มีส่วนร่วมในทีมอนุรักษ์พลังงาน โดยให้ตัวแทนทุกระดับและทุกฝ่ายของสถาบัน
อาชีวศึกษา ในทีมอนุรักษ์พลังงาน 

 ให้มีกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม เช่น การเสนอมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
หรือจุดที่สิ้นเปลืองพลังงาน การจัดสัมมนาระดมความคิดการประกวดโครงการ
ประหยัดพลังงาน และให้รางวัลแกผู่้ประสบความส าเร็จในกิจกรรมดังกล่าว 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๙ 

ซึ่งหากทุกคนให้การยอมรับในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานแล้วจะท าให้การน าการจัด
การพลังงานไปปฏิบัติเกิดประสิทิภาพและประสิทธิผลเป็นอย่างดี 

 
 ๔. ความรู้ความช านาญ (เทคนิคการอนุรักษ์พลังงาน) 

 

ในการที่จะก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานก็ดี หรือตัดสินใจด าเนินการมาตรการอนุรักษ์
พลังงานใดๆ โดยเฉพาะมาตรการที่มีการลงทุนก็ดี บุคลากรที่ด าเนินการจ าเป็นต้องมีความรู้
ความสามารถในการวิเคราะห์และประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานในเชิงเทคนิค ดังนั้นจ าเป็นต้อง
มีการประเมินความสามารถของบุคลากร (คณะท างานด้านการอนุรักษ์พลังงาน) ในเชิงเทคนิคว่ามีความ
พร้อมมากน้อยเพียงไร ซึ่งประกอบด้วยความรู้ความช านาญดังต่อไปนี้ 

 การรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ความสามารถในการเข้าถึงและท าความเข้าใจกับข้อมูลที่
จ าเป็นส าหรับการจัดการพลังงาน ได้แก่ ข้อมูลกายภาพของอาคาร ข้อมูลเครื่องจักร/
อุปกรณ์หลักท่ีใช้พลังงาน ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า และเชื้อเพลิง เป็นต้น 

 การอนุรักษ์พลังงาน ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติ หรือปรับปรุงเพ่ือให้เกิดการ
อนุรักษ์พลังงานในสถาบันอาชีวศึกษา 

 การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความสามารถในการวิเคราะห์ ค านวน เพ่ือประเมินตัวชี้วัด
เชิงประสิทธิภาพและความคุ้มทุนท้ังในภาพรวมและรายเครื่องจักรอุปกรณ์ 

 การจัดท ารายงาน ได้แก่ ความสามารถในการเรียบเรียงและน าเสนอผลการวิเคราะห์
ให้เป็นที่เข้าใจแก่ผู้บริหารหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไปได้ 

ซึ่งหากทางสถาบันอาชีวศึกษามีการประเมินแล้วพบว่าบุคลากรยังขาดความรู้ความช านาญใน
ด้านใดก็ความควรให้มีการเสริมเพ่ิมเติมความรู้ในการด าเนินการ โดยการจัดหาและแจกจ่ายเอกสาร 
หรือจัดการฝึกอบรมในเรื่องนั้นๆ เป็นต้น 

 
 ๕. การด าเนินการอย่างเป็นระบบ (การจัดการพลังงาน) 

 

กระบวนการที่จะท าให้อนุรักษ์พลังงานเกิดผลอย่างจริงจังและยั่งยืนนั้น จ าเป็นต้องมีการ
ด าเนินการอย่างเป็นและเป็นมาตรฐาน โดยรวม เรียกว่า “ระบบการจัดการพลังงาน” ซึ่งสถาบัน
อาชีวศึกษาจ าเป็นต้องมีการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการพลังงานดังกล่าว (รายละเอียดแสดงในบทที่ ๓) 

 
 ๖. การเตรียมรองรับการด าเนินการอย่างย่ังยืน  

 

แม้ว่าปัจจัยข้างต้นจะสามารถส่งผลให้การอนุรักษ์พลังงานประสบความส าเร็จแต่อาจจะเป็น
การประสบผลส าเร็จเพียงแค่ในระยะเวลาสั้นๆ หรือแค่เพียงช่วงที่มีการกระตุ้นเท่านั้น ดังนั้นเพ่ือที่จะให้
การด าเนินการจัดการและอนุรักษ์พลังงานไม่ถดถอยหรือสูญหายไป สถาบันอาชีวศึกษาควรมีการ
เตรียมการรองรับให้เกิดการด าเนินการอย่างยั่งยืน เช่น การจัดท าเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนแทรก
เสริมในวิชาเรียนที่มีอยู่เดิม (ฝ่ายวิชาการ) หรือจัดตั้งชมรมอนุรักษ์พลังงาน (ฝ่ายกิจการนักเรียน
นักศึกษา) หรือแนวทางอ่ืนที่จะสามารถกระตุ้นให้มีการด าเนินการจัดการพลังงานและถ่ายทอดต่อไปได้
อย่างต่อเนื่อง  
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๑๐ 

 

บทที ่๓ 
การด าเนินการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานในสถานศกึษา 
 
การด าเนินการให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานภายในสถาบันอาชีวศึกษา มีแนวทางการด าเนินการ

อย่างง่ายเบื้องต้น ดังต่อไปนี้ 
 

๓..๑ ภาพรวมของการด าเนินการ  
 

การด าเนินการอนุรักษ์พลังงานให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนนั้น มีปัจจัยหลายอย่างที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น โดยสิ่งที่ส าคัญอย่างหนึ่ง คือ ต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ ซึ่งเรียกว่า “ระบบการจัด
การพลังงาน” ขึ้นมาเสียก่อน โดยระบบการจัดการพลังงานมีความคล้ายคลึงกับระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยเน้นกระบวนการหลักตามวงจร 
PDCA เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

๑. การวางแผน (Plan) คือ การจัดท าวัตถุประสงค์และกระบวนการที่จ าเป็นเพ่ือให้ได้ผล
ลัพธ์ที่สอดคล้องกับโอกาสใน การปรับปรุงสมรรถนะพลังงานและนโยบายของ
วิทยาลัย 

๒. การปฏิบัติ (Do) คือการท าให้เกิดผลของกระบวนการ 
๓. การตรวจสอบ (Check) คือการเฝ้าระวังและการวัดกระบวนการและผลิตภัณฑ์ตาม

นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมายและคุณลักษณะที่ส าคัญของการด าเนินงานและการ
รายงานผลลัพธ์ 

๔. การแก้ไขปรับปรุง (Action) คือการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงสมรรถนะด้านพลังงาน
อย่างต่อเนื่อง 

 

 
รูปที่ ๓ กระบวนการจัดการตามหลักวงจร PDCA 
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๑๑ 

ส าหรับระบบการจัดการพลังงานที่เหมาะสมกับสถาบันอาชีวศึกษาเบื้องต้นประกอบด้วย ๖ 
ขั้นตอนหลักแสดงดังรูปที่ ๔ 

 

 
 

รูปที่ ๔ ขั้นตอนการจัดการพลังงานเบื้องต้นในสถาบีนอาชีวศึกษา 
 
ขั้นตอนที่ ๑ การจัดตั้งคณะท างานด้านการอนุรักษ์พลังงาน เป็นการก าหนดโครงสร้างและ

หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรที่จะเข้ามาร่วมดูแลรับผิดชอบระบบการจัดการพลังงานของสถาบัน
อาชีวศึกษา 

ขั้นตอนที่ ๒ การก าหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานพลังงาน เป็นการแสดงความมุ่งมั่น
ตั้งใจและเป้าหมายของการด าเนินการอนุรักษ์พลังงานของสถาบันอาชีวศึกษาออกมาเป็นรูปธรรม 

ขั้นตอนที่ ๓ การประเมินศักยภาพ เป็นการการส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
การใช้พลังงานของตัวสถาบันอาชีวศึกษาเอง เพ่ือน าไปก าหนดแนวทางและแผนการด าเนินการ รวมถึง
วางแผนการเงินและงบประมาณสนับสนุน เพ่ือให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานในสถาบันอาชีวศึกษาทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว 

ขั้นตอนที่ ๔ การน าไปปฏิบัติ (ก าหนดแผนการด าเนินการและการจัดการงบประมาณ) เป็น
การสนับสนุนและผลักดันให้ผู้รับผิดชอบมาตรการและกิจกรรมได้น าสิ่งที่วางแผนไว้ไปปฎิบัติจริง  

ขั้นตอนที่ ๕ การติดตามผลการด าเนินการ เป็นการใช้เครื่องมือในการติดตามเพ่ือให้ทราบผล
การด าเนินการที่เกิดขึ้นจริง รวมถึงปัญหาอุปสรรค์ของการด าเนินการตามแผนเป็นระยะ 

ขั้นตอนที่ ๖ การทบทวนและปรับปรุง เป็นการน าผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินการทั้งหมด
ตั้งแต่ต้นมาวิเคราะห์และหาแนวทางในการปรับปรุงให้การด าเนินการจัดการพลังงานมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นในอนาคต 

 
   

ทบทวน/
ปรับปรุง 
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๑๒ 

๓.๒ การแต่งตั้งคณะท างานด้านอนุรักษ์พลังงาน 
 

ความส าเร็จของการพัฒนาและการจัดการพลังงานภายในสถาบันอาชีวศึกษา สิ่งที่ส าคัญที่สุด 
คือ การมีคณะท างานที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมดังนั้นผู้อ านวยการสถาบันอาชีวศึกษาจะต้องจัดตั้ง
คณะท างานด้านอนุรักษ์พลังงานขึ้น (ในคู่มือนี้จะอ้างอิงค าว่า“คณะท างาน”แทน“คณะท างานด้าน
อนุรักษ์พลังงาน”) เพ่ือท าหน้าที่ควบคุมดูแลด าเนินการประสานงานและรายงานผลการจัดการพลังงาน
ในวิทยาลัยตลอดจนตรวจติดตามและทบทวนการอนุรักษพ์ลังงานให้เป็นไปตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
ทีส่ถาบันอาชีวศึกษาได้ก าหนดขึ้นอีกท้ังเพ่ือท าให้มั่นใจว่า 

 มีการจัดท าและด าเนินระบบการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแผนที่
วางไว้ 

 มีการรายงานผลการด าเนินระบบการจัดการพลังงานให้ผู้อ านวยการรับทราบอย่าง
สม่ าเสมอ 

 ในการด าเนินระบบการจัดการพลังงานมีการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

โดยการแนวทางการด าเนินการจัดตั้งคณะท างานด้านอนุรักษ์พลังงานมีแนวทางดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ ๕ แนวทางการด าเนินการจัดตั้งคณะท างานด้านอนุรักษ์พลังงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดอ านาจหน้าที่ 
ความรับผิดชอบ 

 

จัดท าเอกสาร 
และเผยแพร่ 

 

ก าหนดโครงสร้าง
คณะท างาน 

๑ ๒ ๓ 
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๑๓ 

 
 ๓.๒.๑ ก าหนดโครงสร้างคณะท างาน 

 

การมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในสถาบันอาชีวศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้การอนุรักษ์พลังงาน
ประสบความส าเร็จ ซึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากคนในสถาบันอาชีวศึกษาทุกคน ร่วมแรงร่วมใจ 
ช่วยกันคิดและช่วยกันท า ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร หรือบุคลากร ปฏิบัติการทุกระดับ หรือนักเรียน/
นักศึกษา ดังนั้นในการแต่งตั้งคณะท างานจึงควรคัดเลือกจากตัวแทนทุกฝ่ายจากโครงสร้างการบริหาร
ของสถาบันอาชีวศึกษา โดยคณะท างานด้านอนุรักษ์พลังงานอาจอยู่ในรูปของคณะกรรมการหรือ
คณะท างาน ซึ่งขึ้นตรงต่อผู้อ านวยการสถาบันอาชีวศึกษา โดยทั่วไปคณะท างานที่จัดตั้งขึ้นควร
ประกอบด้วย 

๑) หัวหน้าคณะท างาน ๑ ต าแหน่ง 
มาจากตัวแทนผู้บริหารของสถาบันอาชีวศึกษา ที่มีความสามารถในการด าเนินการ

ประชุมมีความเข้าใจในวิธีการจัดการพลังงานและเป็นที่ยอมรับภายในสถาบันอาชีวศึกษา 
๒) เลขานุการ ๑ ต าแหน่ง 

เป็นผู้ที่มีความรู้ด้านพลังงาน หรือถ้าทางสถาบันอาชีวศึกษาไม่มีผู้รับผิดชอบด้าน
พลังงานโดยตรง ควรคัดเลือกจากฝ่ายปฏิบัติการที่มีความรู้ด้านเทคนิค เช่น แผนกไฟฟ้า
ก าลัง แผนกเครื่องกล ฯลฯ เพราะเลขานุการจะเป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานด้าน
พลังงาน ทั้งด้านการตรวจสอบประสิทธิภาพ และการปรับปรุงอุปกรณ์หรือมาตรการต่างๆ 
ให้เป็นไปตามหลักการอนุรักษ์พลังงานอย่างถูกต้อง 

๓) กรรมการ หรือสมาชิกอย่างน้อย ๓-๕ ต าแหน่ง 
 มาจากตัวแทนปฏิบัติการทุกแผนก และตัวแทนนักเรียน/นักศึกษา เป็นผู้ร่วมปฏิบัติ

แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๖ โครงสร้างคณะท างานด้านอนุรักษ์พลังงาน 

 

 

 

 

ประธานคณะท างาน 
 

กรรมการ 

เลขานุการ 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

มาจากตวัแทน
ระดับบริหาร 

มาจากตวัแทนระดับ
ปฏิบัติการ/น.ร.ทุกฝ่าย 

มาจากผู้ที่มีความรู้ด้าน
พลังงาน 
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๑๔ 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

รูปที่ ๗ ตัวอย่างโครงสร้างคณะท างาน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ 

ตัวแทนนักเรียน 

รองผู้อ านวยการ 

ตัวแทน
ปฏิบัติการ 

นายศิริ เจรญิ 
ประธาน 

นายแก้ว อดุลย ์
รองประธาน 

นายใหม่ วงศ์ชัชวาล 
กรรมการ 

นายศักดิ์ชัย ค าเงนิ 
กรรมการ 

นายอาทิตย์   หอมใจ
กรรมการ 

กรรมการ  
- นางพร      กมลรัตน์      - นายวงศ์หล า  ชัชวาล 
- น.ส.วรรณ   กนกวัฒนา  - น.ส.จิพร   ลวะเปารยะ 
- นายปัญดาร  แก้ว  - นายเฉลิมเกียรติ   สายดวงแก้ว 
- น.ส.อัมราพร  ชูก าพล  - นายสุกิจ   ทิพรัตน์   
- นางนายา    ก าพล  - นายพรหม   แสงค า 
- นายกิตติ   กิติการรุณ  - นายธีรชัย    ฝอยทอง 
- นางสาวปวีณา   สโน่  - นายสุกิจ         แก้วค า 
- ว่าที่ร.ต.หญิง นาค า   ธงทอง  - ว่าที่ร.ท.วิเชียร  มุงเมือง 
- นางสาวพรรณษา   น้อยแสนบัวบาน - นางเตรียมคณิต    วะวงชัย 
- นาย เครือสิทธิเวช ค ามูล  - นางสาวอมร  เทียนหอม 
- นางพร      มหาโชค  - นายวงศ์วัฒน์        กาชัย 
- นายเกรียงไกร   ดวงแก้ว  - นายวิทยากร   พลังงาน 
 

กรรมการ 
- นายสุรเชษฐ์ เดชจูด              แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์    
- นางสาวปิลันธนา ผสารพันธ์     แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน   
- นางสาวกรรณิการ์ ชูบุญทอง    แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
- นางสาวหน่ึงฤทัย ศริระบาย     แผนกวิชาการบัญชี 
- นางสาวเมษา บุญชู               แผนกวิชาไฟฟ้าก าลัง    
- นายนันติศักด์ิ นิยมชาติ           แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก 
- นางสาวนครินทร์ กะแหม        แผนกวิชายานยนต์      
- นายสินชัย เสนะทิพย์             แผนกวิชาการขาย       
- นายเตชทัต สินาค                 แผนกวิชาเทคโนโลยีถ่ายภาพ 
- นายฉัตปกรณ์ ศิริอาชาพันธ์      แผนกวิชาเครื่องมือกล 

นายอดุลย์   ชูบาล 
กรรมการและเลขานกุาร แผนกไฟฟ้า 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๑๕ 

 ๓.๒.๒ ก าหนดอ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
 

เมื่อก าหนดโครงสร้างคณะท างานแล้วเสร็จให้ระบุ อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของ
คณะท างาน ให้ชัดเจน โดยมีหน้าที่หลัก คือ ส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน สร้างจิตส านึกและกระตุ้น
ให้บุคลากรมีความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมและที่ส าคัญ คือ ท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลพลังงาน
สนับสนุนข้อมูลให้ผู้อ านวยการในการประกาศนโยบายและเป้าหมายของสถาบันอาชีวศึกษา ส ารวจและ
วิเคราะห์ปัญหาพลังงาน ก าหนดแนวทางการอนุรักษ์พลังงาน เป้าหมาย แผนงาน วิธีการด าเนินงาน 
การแก้ไขปัญหา การติดตามและประเมินผล ตลอดจนประชาสัมพันธ์กิจกรรม โดยเบื้องต้นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของคณะท างานอย่างน้อยประกอบด้วย 

๑) ส ารวจและก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งจัดท าและด าเนินงานตามแนวทาง/
มาตรการที่ก าหนด 

๒)  ควบคุมดูแลให้การอนุรักษ์พลังงานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยก าหนดให้มีการ
ด าเนินการดังนี้ 

๒.๑) รวมรวมข้อมูลการใช้พลังงานที่ผ่านมา 
๒.๒) ตรวจสอบสถานภาพการใช้พลังงานในปัจจุบัน 
๒.๓) ตรวจสอบผลการด าเนินงานและอนุรักษ์พลังงาน 

 ๓) ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถปฏิบัติการตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
๔) ติดตาม และประเมินผล การอนุรักษ์พลังงานภายในสถาบันอาชีวศึกษา ให้ผู้อ านวยการทราบ 
๕) ฯลฯ 

 
 ๓.๒.๓ จัดท าเป็นเอกสาร ประกาศ 

 

เมื่อจัดตั้งคณะท างาน พร้อมทั้งก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบแล้ว ผู้อ านวยการสถาบัน
อาชีวศึกษาจะต้องมีค าสั่งประกาศแต่งตั้งคณะท างานพร้อมทั้งระบุอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะท างานให้ชัดเจน และต้องเผยแพร่ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานให้แก่คณาจารย์ บุคลากร พนักงาน 
นักศึกษาทุกคนในสถาบันอาชีวศึกษารับทราบอย่างทั่วถึง เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและให้ความร่วมมือใน
การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวกับการจัดการพลังงาน โดยแนวทางการประกาศ สามารถด าเนินการได้
ตามความเหมาะสมของสถาบันอาชีวศึกษา เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ ประกาศเสียงตามสาย ประกาศ
หน้าเสาธง E-mail วารสารวิทยาลัย หรือ E-Doc เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๑๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ประกาศ........................... 

เร่ือง แต่งตั้งคณะท างานด้านอนุรักษ์พลังงาน 
--------------------------------- 

เพื่อให้การอนุรักษ์พลังงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล ........................ จึงได้มีการแต่งต้ังคณะท างานด้านอนุรักษ์พลังงาน ประจ าปี ๒๕๕๕ ประกอบด้วย
ตัวแทนของแผนกต่างๆ เพื่อร่วมประสานการท างานด้านอนุรักษ์พลังงานให้บรรลุผลส าเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้  

๑.  ……………………………………………… ประธานกรรมการ 
๒.  ……………………………………………… รองประธานกรรมการ 
๓.  ……………………………………………… กรรมการและเลขานุการ 
๔.  ……………………………………………… กรรมการ 
๕. ……………………………………………… กรรมการ 
๖. ……………………………………………… กรรมการ 
๗.  ……………………………………………… กรรมการ 
๘.  ……………………………………………… กรรมการ 
๙.  ……………………………………………… กรรมการ 
๑๐. ……………………………………………… กรรมการ 
 

โดยให้คณะท างานฯ มีหน้าที่ดังนี้ 
๑. ส ารวจและก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งจัดท าและด าเนินงานตามแนวทาง/มาตรการที่ก าหนด 
๒.  ควบคุมดูแลให้การอนุรักษ์พลังงานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยก าหนดให้มีการด าเนินการดังนี้ 

๒.๑ รวมรวมข้อมูลการใช้พลังงานที่ผ่านมา 
๒.๒ ตรวจสอบสถานภาพการใช้พลังงานในปัจจุบัน 
๒.๓ ตรวจสอบผลการด าเนินงานและอนุรักษ์พลังงาน 

 ๓. ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถปฏิบัติการตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
๔. ติดตาม และประเมินผล การอนุรักษ์พลังงานภายในวิทยาลัยให้ผู้อ านวยการทราบ 

 ๕. ................................................................................................................................................................................... 
 ๖. ................................................................................................................................................................................... 
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ประกาศ ณ วันที่ ......................... 

 
ลงชื่อ………………………………………… 

                                                                                     (……………………………………………….) 
                   ผู้อ านวยการ……………………………. 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๑๗ 

 

 
ประกาศวิทยาลัยเอ 

เรื่อง แตง่ตั้งคณะท างานด้านอนุรักษพ์ลังงาน 
--------------------------------- 

เพื่อให้การอนุรักษ์พลังงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด ในกิจกรรม “พัฒนาสถาบันอาชีวน าร่องด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน” จึงได้มีการแต่งตั้งคณะท างานด้านอนุรักษ์พลังงาน ประจ าปี ๒๕๕๕ ประกอบด้วยตัวแทนของแผนกต่างๆ เพื่อร่วม
ประสานการท างานด้านอนุรักษ์พลังงานให้บรรลุผลส าเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค์ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้  

๑. นายศิริ  เจริญ  ประธานกรรมการ 
๒. นายแก้ว  อดุลย ์  รองประธานกรรมการ 
๓. นายอดุลย ์   ชูบาล  กรรมการและเลขานกุาร 
๔. นายใหม่  วงศ์ชัชวาล  กรรมการ 
๕. นายศักดิ์ชัย  ค าเงิน  กรรมการ 
๖. นายอาทิตย์    หอมใจ  กรรมการ 
๗. นางพร       กมลรัตน์     กรรมการ  
๘. นายวงศ์หล า   ชัชวาล  กรรมการ 
๙. น.ส.วรรณ    กนกวัฒนา  กรรมการ 
๑๐. น.ส.จิพร    ลวะเปารยะ กรรมการ 
๑๑. นายปัญดาร   แก้ว  กรรมการ 
๑๒. นายเฉลิมเกียรติ   สายดวงแก้ว กรรมการ 
๑๓. น.ส.อัมราพร   ชูก าพล  กรรมการ 
๑๔. นายสุกิจ    ทิพรัตน์    กรรมการ 
๑๕. นางนายา     ก าพล  กรรมการ 
๑๖. นายพรหม    แสงค า  กรรมการ 
๑๗. นายกิตติ    กิติการรุณ  กรรมการ 
๑๘. นายธีรชยั     ฝอยทอง  กรรมการ 
๑๙. นางสาวปวีณา    สโน่  กรรมการ 
๒๐. นายสุกิจ          แก้วค า  กรรมการ 
๒๑. ว่าที่ร.ต.หญิง นาค า   ธงทอง  กรรมการ 
๒๒. ว่าที่ร.ท.วิเชียร   มุมเมือง  กรรมการ 
๒๓. นางสาวพรรณษา  น้อยแสนบัวบาน กรรมการ 
๒๔. นางเตรียมคณิต    วะวงชัย  กรรมการ 
๒๕. นาย เครือสิทธิเวช ค ามูล  กรรมการ 
๒๖. นางสาวอมร   เทียนหอม  กรรมการ 
๒๗. นางพร       มหาโชค  กรรมการ 
๒๘. นายวงศ์วัฒน์       กาชัย  กรรมการ 
๒๙. นายเกรียงไกร    ดวงแก้ว  กรรมการ 
๓๐. นายวิทยากร    พลังงาน  กรรมการ 
๓๑. นายสุรเชษฐ์  เดชจูด               กรรมการ 
๓๒. นางสาวปิลันธนา  ผสารพันธ์      กรรมการ 
๓๓. นางสาวกรรณิการ์ ชบูุญทอง     กรรมการ 
๓๔. นางสาวหนึ่งฤทัย  ศริระบาย      กรรมการ 
๓๕. นางสาวเมษา  บุญชู                กรรมการ 
 

  



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๑๘ 

 
 

รูปที่ ๘ ตัวอย่างประกาศคณะท างานด้านอนุรักษ์พลังงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๓๗. นายนันติศักดิ์  นิยมชาติ           กรรมการ 
๓๘.  นางสาวนครินทร์  กะแหม         กรรมการ 
๓๙.  นายสินชยั  เสนะทิพย์              กรรมการ 
๔๐.  นายเตชทัต  สินาค                  กรรมการ 
๔๑.  นายฉัตปกรณ์  ศิริอาชาพันธ ์     กรรมการ 
 

โดยให้คณะท างานฯ มีหนา้ที่ดังนี้ 
๑. ส ารวจและก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งจัดท าและด าเนินงานตามแนวทาง/มาตรการที่ก าหนด 
๒.  ควบคุมดูแลให้การอนุรักษ์พลังงานด าเนินไปอย่างมีประสิทธภิาพโดยก าหนดใหม้ีการด าเนินการดังนี้ 

๒.๑ รวมรวมข้อมูลการใช้พลังงานที่ผ่านมา 
๒.๒ ตรวจสอบสถานภาพการใช้พลังงานในปัจจุบัน 
๒.๓ ตรวจสอบผลการด าเนินงานและอนุรักษ์พลังงาน 

 ๓. ประสานงานกับแผนกที่เกีย่วขอ้งเพื่อให้สามารถปฏิบัติการตามนโยบายอนรุักษ์พลังงาน 
๔. ติดตาม และประเมินผล การอนุรกัษพ์ลังงานภายในวิทยาลยัให้ผู้อ านวยการทราบ 

 ๕. ทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงาน พรอ้มทั้งรวบรวมข้อเสนอแนะ น าไปปรับปรุง 
  
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ 

 

ลงชื่อ  
                                                                                (นายศิริ      เจริญ) 

                         ผู้อ านวยการวิทยาลยัเอ 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๑๙ 

๓.๓ การก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
 
นโยบายเปรียบเสมือนใบประกาศแสดงเจตนารมณ์ของผู้บริหารระดับสูง และเป็นกรอบในการ

ด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับร่วมมือกันท ากิจกรรมให้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
ดังนั้นนโยบายที่ดีจะต้องแสดงความมุ่งมั่นของผู้บริหาร และมีเป้าหมายที่ชัดเจน อีกทั้งจะต้องมีการ
สื่อสารนโยบายพลังงานไปยังบุคลากรทุกระดับและผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้เข้าใจถึงแนวทางการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับนโยบาย ส่งผลให้เกิดผลส าเร็จสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของสถาบัน
อาชีวศึกษาที่ก าหนดไว้ซึ่งการจัดการพลังงานที่ดีทางสถาบันอาชีวศึกษาต้องมีการทบทวนนโยบายและ
เป้าหมายเป็นประจ าทุกปีโดยทบทวนและท าความเข้าใจนโยบายของวิสถาบันอาชีวศึกษาในปัจจุบัน 
โดยขั้นตอนการก าหนดนโยบายสามารถด าเนินการได้ตามข้ันตอนดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๙ แนวทางขั้นตอนการก าหนดนโยบาย 
 
 ๓.๓.๑ เนื้อหานโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

 

การก าหนดนโยบาย ต้องมีความชัดเจนไม่ซับซ้อนเป็นไปตามข้อก าหนดง่ายต่อการเข้าใจ และมี
ความสอดคล้องกับสถานะปัจจุบันและอนาคตของสถาบันอาชีวศึกษา อีกทั้งต้องสอดคล้องกับกิจกรรม
และบริการของสถาบันอาชีวศึกษา สามารถปรับเปลี่ยนให้ทันต่อเหตุการณ์และข้อมูลอยู่เสมอ รวมถึง
ควรพิจารณาลักษณะปัญหาด้านพลังงานของสถาบันอาชีวศึกษา เพ่ือช่วยให้มีความเข้าใจถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินกิจกรรมของสถาบันอาชีวศึกษากับพลังงานส่วนการก าหนดเป้าหมาย 
ควรก าหนดเป็นเชิงปริมาณ เพ่ือสะดวกต่อการตรวจวัดและประเมินผล และควรอยู่ในระดับที่สูงพอที่จะ
กระตุ้นให้เกิดความพยายามและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  แนวทางในการก าหนดเนื้อหานโยบาย
อนุรักษ์พลังงานของสถาบันอาชีวศึกษามีรายละเอียด ต่อไปนี้ 

๑. มีข้อความระบุว่า “การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงาน” หรือเป็น
ภาระหน้าที่ส่วนหนึ่งของสถาบันอาชีวศึกษา เพ่ือเป็นการแสดงข้อผูกมัด และความ
รับผิดชอบด้านการใช้พลังงานของสถาบันอาชีวศึกษา 

๒. นโยบายอนุรักษ์พลังงานจะต้องให้ความส าคัญให้เหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะและ
ปริมาณพลังงานที่ใช้ เช่น สถาบันอาชีวศึกษามีการใช้พลังงานในการปรับอากาศสูงซึ่งเป็น

ประชุมคณะท างานร่วมกับคณะผู้บริหาร 

ก าหนดนโยบายอนุรกัษ์พลังงานครอบคลุม
รายละเอียดตามหัวขอ้ (๓.๓.๑) 

 

จัดท าเป็นเอกสารนโยบายเพื่อน าเสนอ
ผู้อ านวยการลงลายมอืชือ่ 

เผยแพร่และประชาสัมพันธ ์
นโยบายอนุรกัษ์พลังงานตามหัวข้อ (๓.๓.๒) 

แสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
ต่อนโยบายทีก่ าหนดขึ้น 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๒๐ 

ภาระค่าใช้จ่ายหลักส่วนหนึ่ง ดังนั้นนโยบายอนุรักษ์พลังงานควรเป็นนโยบายหลักและให้
ความส าคัญสูง เพ่ือให้เหมาะสมกับปริมาณพลังงานที่ใช้ เป็นต้น 

๓. ที่บ่งบอกถึง การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัด
การพลังงาน เช่น สถาบันอาชีวศึกษาต้องด าเนินการและพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานอย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายและข้อก าหนดอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

๔. ข้อความระบุถึง แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง เช่น 
สถาบันอาชีวศึกษาจะด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่าง
ต่อเนื่องเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน และเทคโนโลยีที่ใช้ เป็นต้น 

๕. ข้อความระบุถึง แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรให้มีอย่างพอเพียงในการด าเนินการตาม
วิธีการจัดการพลังงาน หมายความว่า สถาบันอาชีวศึกษาต้องมีการส่งเสริมและให้การ
สนับสนุนทั้งทรัพยากรบุคคลและงบประมาณในการด าเนินการจัดการพลังงานอย่าง
เหมาะสม เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

๖. มุ่งเน้นการจัดการอย่างเป็นระบบ มีส่วนร่วม และยั่งยืน (น าระบบการจัดการพลังงานมา
ประยุกต์ใช้) 

๗. เป็นตัวอย่างที่ดี ประหยัดพลังงาน ลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือสังคม ประเทศชาติ และ
พระมหากษัตริย์ 
 

ส าคัญอย่างยิ่งของนโยบาย คือ จะต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและจัดท าเป็นเอกสารที่
สมบูรณ์ และต้องลงลายมือชื่ออนุมัตินโยบายโดยผู้บริหารระดับสูง เพ่ือแสดงเจตจ านงในการจัด
การพลังงาน และใช้ในการสร้างจิตส านึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

 
 ๓.๓.๒ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

 

เมื่อสถาบันอาชีวศึกษามีนโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เป็นรูปธรรม ผู้อ านวยการหรือผู้แทนต้องท า
การเผยแพร่และประกาศแจ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย ซึ่งวิธีการเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์อาจท าได้โดยการติดประกาศ การจัดท าเป็นเอกสารแจกให้กับบุคลากรทุกคน การใช้
เสียงตามสาย ฝึกอบรม หรือหนังสือเวียน เป็นต้น อีกทั้งเพ่ือความยั่งยืนควรทดสอบความเข้าใจของ
บุคลากรอย่างสม่ าเสมอโดยให้บุคลากรอธิบายถึงสาระส าคัญของนโยบายและวิธีปฏิบัติตนให้สอดคล้อง
กับนโยบายนั้น พร้อมทั้งต้องมีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ทุกคนเกี่ยวกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานทั้งนี้
คณะท างานอาจจัดท าเอกสารรายชื่อของบุคลากรทุกคนในหน่วยงานลงลายมือชื่อรับทราบและเก็บไว้
เป็นหลักฐาน 

นอกจากการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผู้อ านวยการสถาบันอาชีวศึกษาควรเปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ รวมทั้งควรให้มีการทบทวนเป็นระยะๆ 
เพ่ือให้แน่ใจว่านโยบายอนุรักษ์พลังงานที่ก าหนดขึ้นนั้นมีความทันสมัยและเหมาะสมกับสถาบัน
อาชีวศึกษา 

 
 
 
 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๒๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศ................................... 

เรื่อง  นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
 
................................. ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและรู้
คุณค่า เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ส่งผลให้ลดภาระการน าเข้าพลังงานของประเทศ ซ่ึงเป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาล 
ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องและยั่ งยืน .............................. จึงประกาศนโยบาย
อนุรักษ์พลังงานเพื่อให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยถือเป็น
หน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติงานดังนี้ 
 

๑. ก าหนดแผนและเป้าหมายอนุรกัษ์พลังงานและสื่อสารให้ทกุคนเข้าใจและปฏิบัตอิย่างถูกตอ้ง 
๒. ด าเนินการปรับปรุงประสิทธภิาพการใชท้รัพยากรพลังงานของวิทยาลยัอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับการ

ท างาน เทคโนโลยีที่ใช้และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี 
๓. ด าเนินการอนุรักษพ์ลังงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
๔. ให้การสนับสนุนที่จ าเป็น รวมถึงทรัพยากรด้านบุคลากร ดา้นงบประมาณ เวลาในการท างาน การฝึกอบรม 

และการมีส่วนรว่มในการน าข้อเสนอข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน 
๕. การอนุรักษพ์ลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกคน ที่จะให้ความร่วมมอืในการปฏิบัติตามมาตรการที่

ก าหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะท างานด้านอนุรักษพ์ลังงาน 
๖. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๗. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
จึงประกาศมาเพื่อทราบและถอืปฏบิัติโดยทั่วกัน 
ประกาศ ณ วันที…่………………… 
      ลงชื่อ………………………………………… 
                                                                      (……………………………………………….) 
                                             ผู้อ านวยการ……………………………. 
 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๒๒ 

 

 
รูปที่ ๑๐ ตัวอย่างนโยบายอนุรักษ์พลังงานของสถาบันอาชีวศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเอ 

เร่ือง  นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
 

วิทยาลัยเทคนิคเอ ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญของการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ และรู้คุณค่า เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ส่งผลให้ลดภาระการน าเข้าพลังงานของประเทศ ซึ่งเป็น
นโยบายหนึ่งของรัฐบาล ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน วิทยาลัยเทคนิคเอ 
จึงประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานเพ่ือให้ ผู้บริหารทุกระดับและบุคลากร/นักเรียน/นักศึกษา มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการอนุรักษพ์ลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยถือเป็นหน้าที่หน่ึงในการปฏิบัติงาน ดังนี ้

 
๑) ก าหนดแผนและเป้าหมายอนุรักษ์พลังงานและสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจและปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
๒) ด าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานของวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

กับการท างาน เทคโนโลยีที่ใช้และแนวทางการปฏิบัติงานท่ีด ี
๓) ด าเนินการอนุรักษ์พลังงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
๔) ให้การสนับสนุนท่ีจ าเป็น รวมถึงทรัพยากรดา้นบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการท างาน การ

ฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการน าข้อเสนอข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนางานด้านพลังงาน 
๕) การอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของทุกคน ที่จะให้ความร่วมมือในการปฏิบัตติาม

มาตรการที่ก าหนด ตดิตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะท างานด้านอนุรักษพ์ลังงาน 
 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ 

      

 
      (นายศิริ   เจรญิ) 

       ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคเอ 
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๒๓ 

 
๓.๔ การประเมินศักยภาพ 

 

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานหรือการค้นหาศักยภาพ เป็นการด าเนินการเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน หาแนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน พร้อมทั้งก าหนดแผนการด าเนินการและการจัดการงบประมาณซึ่งจะกล่าวในหัวข้อถัดไป โดย
การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานเริ่มจากการเก็บข้อมูล ตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงาน 
และประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยส าคัญ และเป็นการมุ่งเน้นไปยังอุปกรณ์แต่ละตัวว่ามีการใช้พลังงาน
อย่างคุ้มค่าและเป็นไปตามข้อก าหนดที่ควรจะเป็นของแต่ละอุปกรณ์หรือไม่ พร้อมทั้งค านวณหาดัชนี
การใช้พลังงาน หลังจากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการก าหนดเป้าหมายและวางแผนงาน
ด้านการอนุรักษ์พลังงานในขั้นตอนต่อไป  

แนวทางในการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน มีแนวทางการตรวจสอบและประเมิน
การใช้พลังงานของสถาบันอาชีวศึกษา มีขั้นตอนดังข้างล่าง โดยแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ 

๑) การประเมินระดับสถาบันอาชีวศึกษา 
เป็นการประเมินการใช้พลังงานทั้งสถาบันอาชีวศึกษา ไม่แยกเป็นอาคารหรืออุปกรณ์ โดย

ขั้นแรกต้องทราบข้อมูลของการใช้งานอาคาร ระบบส่งจ่ายไฟฟ้าของวิทยาลัย จ านวนและขนาดหม้อ
แปลงที่ติดตั้ง และข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าในรอบปีที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคม 
โดยพิจารณาจากบิลค่าไฟฟ้า รวมถึงปริมาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียน  
 

๒) การประเมินระดับเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรแต่ละตัวทั้งด้านพลังงานไฟฟ้า

และพลังงานเชื้อเพลิง โดยการประเมินการใช้พลังงานของอุปกรณ์ที่มีนัยส าคัญในกระบวนการบริการ
ทางการศึกษา โดยการส ารวจและตรวจวัดข้อมูลพิกัด ชั่วโมงการท างาน ค านวณหาปริมาณการใช้
พลังงานของอุปกรณ์หลักภายในวิทยาลัย รวมถึงการค านวณหาสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าและ
เชื้อเพลิงแยกตามระบบการใช้พลังงาน (ระบบแสงสว่าง ปรับอากาศ การท าความเย็น อัดอากาศ การ
ผลิต อื่น ฯลฯ) 
 

๓) การประเมินระดับการบริการทางการศึกษา  
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงาน มีหลายปัจจัยอาจเป็น จ านวนบุคลากร นิสิต 

นักศึกษา พื้นที่ใช้สอย (ตารางเมตร) หรือจ านวนวันท างาน เป็นต้น ดังนั้นการเปรียบเทียบข้อมูลการใช้
พลังงานในปัจจุบันกับในอดีต หรือเปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานของวิทยาลัยอ่ืน จึงต้องใช้การหาค่า
การใช้พลังงานจ าเพาะ (Specific Energy Consumption : SEC) โดยค านวณจากอัตราส่วนของ
ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบต้นทุน
ทางพลังงานของการบริการ  
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๒๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รูปที่ ๑๑ ขั้นตอนการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 
 
 
 ๓.๔.๑ ส ารวจข้อมูลการใช้งานอาคาร 

 

รายละเอียดการใช้งานอาคาร (ในรอบปีของการด าเนินการ) 
 ช่อง (๑) ล าดับที่ ให้ระบุล าดับที่ของอาคาร กรณีที่อาคารควบคุมมีอาคารมากกว่าหนึ่งหลัง 
 ช่อง (๒) ชื่ออาคาร ให้ระบุชื่ออาคาร 
 ช่อง (๓) ปี พ.ศ.ที่เปิดใช้งาน ให้ระบุปีที่เปิดใช้งานอาคาร กรณีท่ีมีอาคารมากกว่าหนึ่งหลัง

ให้ระบุปีที่เปิดใช้งานอาคารของอาคารหลังนั้น 
 ช่อง (๔) เวลาท างาน แบ่งออกเป็น ๒ ช่องย่อย คือ 

 ช่องชั่วโมง/วัน ให้ระบุจ านวนชั่วโมงท่ีอาคารเปิดท าการในหนึ่งวัน 
 ช่องวัน/ปี ให้ระบุจ านวนวันทั้งหมดที่อาคารได้เปิดท าการในรอบปี 

 ช่อง (๕)  พื้นที่ทั้งหมดของอาคาร แบ่งออกเป็น ๓ ช่องย่อย คือ 
 ช่องพื้นที่ใช้สอย ให้ระบุรายละเอียดพ้ืนที่ใช้สอยของอาคารโดยแบ่งป็น ๓ ช่อง คือ 

   - ช่องปรับอากาศ ให้ระบุพ้ืนที่ใช้สอยของอาคารที่มีการปรับอากาศ 
   - ช่องไม่ปรับอากาศ ให้ระบุพ้ืนที่ใช้สอยของอาคารที่ไม่มีการปรับอากาศ 

ค านวณสัดส่วนการใช้พลังงาน 

ส ารวจค่าดัชนีการใช้พลังงานต่อพ้ืนที่ 

ส ารวจข้อมูลของระบบส่งจ่ายไฟฟ้า 

ส ารวจข้อมูลการใช้พลังงานในรอบปี 

ส ารวจเครื่องจักรและอุปกรณ์หลัก 

๑)
 ก

าร
ปร

ะเม
ิน 

ระ
ดับ

สถ
าบ

ันอ
าช

ีวศ
ึกษ

า 
 

๒)
 ก

าร
ปร

ะเม
ินร

ะด
บั

เค
รื่อ

งจ
ักร

/อุ
ปก

รณ
์หล

ัก 
 

๓)
 ก

าร
ปร

ะเม
ินร

ะด
บั

กา
รบ

ริก
าร

ทา
งก

าร
ศึก

ษา
 

 

ส ารวจข้อมูลการใช้งานอาคาร ๓.๔.๑ 

๓.๔.๒ 

๓.๔.๓ 

๓.๔.๔ 

๓.๔.๕ 

๓.๔.๖ 
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๒๕ 

  - ช่องรวม ให้ระบุพื้นท่ีใช้สอยรวมของอาคารซึ่งเป็นผลรวมของพ้ืนที่ในช่อง   
ปรับอากาศและช่องไม่ปรับอากาศ  

 ช่องพื้นที่จอดรถในตัวอาคาร ให้ระบุพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่จอดรถภายในตัวอาคาร 
 ช่องรวม ให้ระบุพ้ืนที่รวมทั้งหมดของอาคารซึ่งเป็นผลรวมของพ้ืนที่ในช่องพ้ืนที่

ใช้สอยรวมและพ้ืนที่จอดรถในตัวอาคาร 
 

(๑) 
ล าดับที ่

(๒) 
ชื่ออาคาร 

(๓) 
ปี พ.ศ. 
ที่เปิด 
ใช้งาน 

(๔) 
เวลาท างาน 

(๕) 
พื้นที่ทั้งหมดของอาคาร (ตารางเมตร) 

(๑) พื้นที่ใช้สอย (๒) 
พื้นที่จอดรถ 
ในตัวอาคาร 

(๓)=(๒)+(๑
) 

รวม 
ชั่วโมง/

วัน 
วัน/ป ี

ปรับ
อากาศ 

ไม่ปรับ
อากาศ 

รวม 

          

          

รวม      

 
ตารางท่ี ๑ ตัวอย่างข้อมูลการใช้งานอาคาร 

ล าดับ ชื่ออาคาร 

ปี 
พ.ศ. 

ใช้งาน 
 

เวลาท างาน พ้ืนที่ทั้งหมดของอาคาร(ตารางเมตร) 

 
 
 
 
 
 

 

ชั่วโมง/วัน วัน/ปี 
(๑) พ้ืนที่ใช้สอย (๒) 

พ้ืนที่จอดรถ
ในตัวอาคาร 

(๓)=(๒)+(๑) 
รวม 

 ปรับอากาศ ไม่ปรับอากาศ รวม 

๑ อาคารเรยีน A ๒๕๓๘ ๑๐ ๒๕๐ ๓๐๐ ๙๐๐ ๑,๒๐๐ ๐ ๑,๒๐๐ 

๒ อาคารเรยีน B ๒๕๓๘ ๘ ๒๕๐ ๖๐๐ ๑,๒๐๐ ๑,๘๐๐ ๐ ๑,๘๐๐ 

๓ อาคารเรยีน C ๒๕๓๘ ๘ ๒๕๐ ๓๐๐ ๑,๕๐๐ ๑,๘๐๐ ๐ ๑,๘๐๐ 

๔ อาคารเรยีน D ๒๕๔๙ ๘ ๒๕๐ ๑๒๐ ๐ ๑๒๐ ๐ ๑๒๐ 

     
          

รวม ๑,๓๒๐  ๓,๖๐๐  ๔,๙๒๐  ๐  ๔,๙๒๐  
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๒๖ 

 ๓.๔.๒ ส ารวจข้อมูลของระบบส่งจ่ายไฟฟ้า 
 

เป็นการส ารวจข้อมูลของระบบส่งจ่ายไฟฟ้าของสถาบันอาชีวศึกษา โดยประกอบด้วย  
 ช่อง (๑) ล าดับที่ ระบลุ าดับของหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า 
 ช่อง (๒) ข้อมูลหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า ดูได้จากใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้ามี ๙ หลัก 
 ช่อง (๓) หมายเลขเครื่องวัดไฟฟ้า ดูได้จากใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า 
 ช่อง (๔) ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า ดูได้จากใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าโดยอัตราค่าไฟฟ้าส าหรับ

หน่วยงานราชการจะเป็นประเภท ๖ ดังนี้ 

 ช่อง (๕) อัตราการใช้ไฟฟ้า ดูได้จากใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าโดยประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าส าหรับ
หน่วยงานราชการจะมี ๓ ประเภท คือ อัตราปกติ TOD และ TOU 

 ช่อง (๖) ขนาดและจ านวนหม้อแปลงที่ติดตั้ง ให้ระบุขนาดและจ านวนหม้อแปลงตามที่
ได้รับการอนุมัติจากการไฟฟ้าหรือผู้จ าหน่าย 

 ช่อง (๗) อาคารที่ใช้งาน ให้ระบอุาคารที่ใช้งานในแต่ละเครื่องวัด 
 

(๑) 
ล าดับที ่

(๒) 
หมายเลข 
ผู้ใช้ไฟฟ้า 

(๓) 
หมายเลข 

เครื่องวัดไฟฟ้า 

(๔) 
ประเภท 

ผู้ใช้ไฟฟ้า 

(๕) 
อัตรา 

การใช้ไฟฟ้า 

(๖) 
การติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (๗) 

อาคารที่ใช้งาน ขนาด 
(kVA) 

จ านวน 
(ชุด) 

        
        

รวม .....................kVA - 

 
 

 

 

 

 

๖.๑ อัตราปกต ิ ๖.๑.๑ แรงดันตั้งแต่ ๖๙ kVA ขึ้นไป 

๖.๑.๒ แรงดัน ๒๒-๓๓ kVA 

๖.๑.๓ แรงดันต่ ากว่า ๒๒ kVA 
๖.๒ TOU ๖.๒.๑ แรงดันตั้งแต่ ๖๙ kVA ขึ้นไป 

๖.๒.๒ แรงดัน ๒๒-๓๓ kVA 

๖.๒.๓ แรงดันต่ ากว่า ๒๒ kVA 
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๒๗ 

ตารางท่ี ๒ ตัวอย่างข้อมูลระบบส่งจ่ายไฟฟ้า 

ล าดับที ่
หมายเลข 
ผู้ใช้ไฟฟ้า 

หมายเลข 
เคร่ืองวัดไฟฟ้า 

ประเภท 
ผู้ใช้ไฟฟ้า 

อัตรา 
การใช้ไฟฟ้า 

การติดต้ังหม้อแปลง
ไฟฟ้า 

อาคารที่ใช้งาน 
ขนาด 
(kVA) 

จ านวน 
(ชุด) 

๑ 
๙๘๓-

๐๐๐๔๐๐ 
A๔๑๔๖๖๘ ๖.๑.๒ 

[ √ ] ปกติ 
[  ] TOD 
[  ] TOU 

๔๐๐ ๑ ทุกอาคาร 

    
  [  ] ปกต ิ

[  ] TOD 
[  ] TOU 

   

        

รวม ๔๐๐ kVA - 
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๒๘ 

 ๓.๔.๓ ส ารวจข้อมูลการใช้พลังงานในรอบปี 
 

ในการส ารวจข้อมูลการใช้พลังงานในรอบปี จะแบ่งประเภทพลังงานเป็น ๒ ชนิด คือ พลังงาน
ไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิง/พลังงานหมุนเวียน 

 
๑) การส ารวจข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าในรอบปี จะเป็นการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานใน

รอบปีที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคม โดยพิจารณาจากบิลค่าไฟฟ้าประกอบด้วย 
 
ช่อง (๑) พลังไฟฟ้าสูงสุด แบ่งออกเป็น ๔ ช่องย่อย คือ  

 ช่อง P ช่อง PP/OP๑ และช่อง OP/OP๒ ให้ระบุค่าพลังไฟฟ้าสูงสุดตามท่ี
ปรากฏในใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าซึ่งเรียกเก็บจากการไฟฟ้าหรือผู้จ าหน่ายไฟฟ้าใน
รอบเดือนนั้นๆ โดย 
- อัตราปกติ: ให้ระบุค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด (On peak) ในช่อง P 
- อัตรา TOD (อัตราตามช่วงเวลาของวัน) : ให้ระบุค่า On Peak, ค่า Partial 
Peak และ Off peak ในช่อง Pช่อง PP/OP๑ และ ช่อง OP/OP๒ ตามล าดับ 
- อัตรา TOU (อัตราตามช่วงเวลาของการใช้) : ให้ระบุค่า Peak, ค่า Off Peak ๑ 
และ ค่า Off peak ๒ ในช่อง P ช่อง PP/OP๑ และ ช่อง OP/OP๒ ตามล าดับ 
 ช่องค่าใช้จ่าย ให้ระบุค่าใช้จ่าย (บาท) ตามที่ปรากฎในใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า

ซึ่งเรียกเก็บจากการไฟฟ้าหรือผู้จ าหน่ายไฟฟ้า ในรอบเดือนนั้นๆ กรณีผู้ใช้ไฟฟ้า
อัตรา TOD หรือ TOU ให้รวมค่าพลังไฟฟ้าสูงสุดทั้ง ๓ ช่วงเวลาเป็นค่าเดียว 

    
 ช่อง (๒) พลังงานไฟฟ้า แบ่งออกเป็น ๒ ช่อง 

 ช่องปริมาณ ให้ระบุค่าปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ปรากฎในใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าที่
เรียกเก็บจากการไฟฟ้าหรือผู้จ าหน่ายไฟฟ้าในรอบเดือนนั้นๆ กรณีของผู้ใช้ไฟฟ้า
ประเภท TOU ให้รวมปริมาณพลังงานไฟฟ้าทั้ง ๒ ช่วงเวลา (Peak และ Off 
peak) เป็นค่าเดียว 

 ช่องค่าใช้จ่าย ให้ระบุค่าใช้จ่ายที่ปรากฎในใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจาก
การไฟฟ้าหรือผู้จ าหน่ายไฟฟ้าในรอบเดือนนั้นๆ 

 
ช่อง (๓) ค่าไฟฟ้ารวม ให้ระบุค่าไฟฟ้ารวมโดยน าค่าใช้จ่ายพลังไฟฟ้าสูงสุดในช่อง (๑) มา

รวมกับค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าในช่อง (๒) และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าไฟฟ้าผันแปร หรือ Ft ค่าเพาเวอร์
แฟคเตอร์ ค่าบริการ และภาษี เป็นต้น 

 
ช่อง (๔) ค่าตัวประกอบภาระ ให้ระบุค่าตัวประกอบภาระ (ค านวณได้จากการค่าความ

ต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (kW) และค่าพลังงานไฟฟ้าซึ่งระบุในใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้า) 
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๒๙ 

 

ตัวอย่าง การค านวณค่าตัวประกอบภาระ 

สมมติค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดและปริมาณพลังงานไฟฟ้าจากใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าใน
เดือนตุลาคม ซึ่งมี ๓๑ วัน เท่ากับ ๔๐๐ กิโลวัตต์ และ ๒๐๐,๐๐๐ กิโลวัตต์-ชั่วโมง/เดือน ตามล าดับ 
ดังนั้นค่าตัวประกอบภาระในเดือนนี้ค านวณได้จาก 

ค่าตัวประกอบภาระ = [ปริมาณพลังงานไฟฟ้า]/[ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด x เวลาทั้งหมดในเดือนนั้น] x 
๑๐๐% 
= [๒๐๐,๐๐๐ กิโลวัตต-์ชั่วโมง/เดือน/(๔๐๐ กิโลวัตต์ x ๒๔ ชั่วโมง/วัน x ๓๑ วัน/

เดือน)] x ๑๐๐ % 
= ๖๗.๒ % 

ข้อสังเกต 
๑. ค่าตัวประกอบภาระจะมีค่าไม่เกิน ๑๐๐% เสมอ  
๒. โดยปกติค่าตัวประกอบภาระ (%) จะแปรผกผันกับค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

เสมอ เช่น ค่าตัวประกอบภาระยิ่งสูงขึ้น ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยจะยิ่งต่ าลง เนื่องจากผลกระทบจาก
สัดส่วนค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในส่วนของค่าความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดที่ลดลงเนื่องจากค่าความ
ต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดลดลงนั่นเอง 

   
ช่อง (๕) ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย ให้ระบุค่าไฟฟ้าเฉลี่ยโดยน าค่าไฟฟ้ารวมในช่อง (๓) หารด้วยปริมาณ

พลังงานไฟฟ้าในช่องที่ (๒) 
  

 
เดือน 

 

(๑) พลังไฟฟ้าสูงสุด (๒) พลังงานไฟฟ้า (๓) 
ค่าไฟฟ้ารวม 

(บาท) 

(๔) 
ค่าตัวประกอบภาระ 

 (เปอร์เซนต์) 

(๕) 
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 

(บาท/กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) 
P 

(กิโลวัตต์) 
PP/OP๑ 
(กิโลวัตต์) 

OP/OP๒ 
(กิโลวัตต์) 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

ปริมาณ 
(กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

ม.ค.          
ก.พ.          
....          
ธ.ค.          

รวม       
เฉลี่ย       

หมายเหตุ :   กรณีอัตราปกติ ให้กรอกค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด (On Peak) ในช่อง P  
กรณีอัตรา TOD: P หมายถึง On Peak / PP หมายถึง Partial Peak / OP หมายถึง Off Peak  
กรณีอัตรา TOU: P หมายถึงPeak / OP๑ หมายถึง Off Peak๑ / OP๒ หมายถึง Off Peak๒ 

 กรณีอาคารมีเครื่องวัดไฟฟ้ามากกว่า ๑ เครื่องให้เพิ่มจ านวนตารางแสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าตามจ านวนของเครื่องวัดไฟฟ้า 
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โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๓๐ 

ตารางท่ี ๓ ตัวอย่างข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในรอบปี 

อัตราค่าไฟฟ้าที่ใช้ : อัตราปกติ 

 
เดือน 

 

พลังไฟฟ้าสูงสุด พลังงานไฟฟ้า 
ค่าไฟฟ้ารวม 

(บาท) 

ค่าตัวประกอบ
ภาระ  

 (เปอร์เซนต์) 

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 
(บาท/กิโลวัตต์-

ชั่วโมง) 
P 

(กิโลวัตต์) 
OP๑ 

(กิโลวัตต์) 
OP๒ 

(กิโลวัตต์) 
ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

ปริมาณ 
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

ม.ค. ๑๓๐ ๙๕ ๕๐ ๒๕,๕๗๔ ๒๓,๔๖๔ ๕๐,๒๔๑ ๗๕,๘๑๕ ๓๓.๒๗ ๓.๒๓ 
ก.พ. ๑๔๖ ๑๒๘ ๖๑ ๒๗,๔๗๓ ๒๕,๒๒๔ ๕๔,๐๑๐ ๘๑,๔๘๓ ๒๙.๒๓ ๓.๒๓ 
มี.ค. ๑๐๖ ๖๑ ๕๘ ๒๑,๕๓๖ ๑๙,๗๒๔ ๔๒,๒๓๓ ๖๓,๗๖๙ ๔๓.๓๒ ๓.๒๓ 
เม.ย. ๙๒ ๔๙ ๖๔ ๑๕,๒๗๕ ๑๓,๙๒๔ ๒๙,๘๑๔ ๔๕,๐๘๙ ๓๙.๓๑ ๓.๒๔ 
พ.ค. ๑๓๙ ๑๑๐ ๘๑ ๒๓,๗๔๐ ๑๙,๙๙๖ ๔๒,๘๑๕ ๖๖,๕๕๖ ๒๔.๔๓ ๓.๓๓ 
มิ.ย.  ๑๔๘ ๑๒๙ ๖๒ ๓๓,๘๒๒ ๒๘,๕๗๖ ๖๑,๑๘๗ ๙๕,๐๐๙ ๓๐.๗๒ ๓.๓๒ 
ก.ค. ๑๔๓ ๑๔๒ ๕๘ ๔,๙๖๖ ๒๘,๗๔๐ ๙๒,๕๒๓ ๙๗,๔๘๘ ๒๗.๒๘ ๓.๓๙ 
ส.ค. ๑๔๗ ๑๓๗ ๕๑ ๕,๐๑๓ ๒๙,๐๓๖ ๙๓,๔๗๖ ๙๘,๔๘๙ ๒๘.๕๓ ๓.๓๙ 
ก.ย. ๑๔๗ ๑๓๒ ๕๔ ๔,๘๐๒ ๒๗,๗๒๔ ๘๙,๒๕๒ ๙๔,๐๕๔ ๒๙.๒๖ ๓.๓๙ 
ต.ค. ๑๕๒ ๑๒๘ ๔๒ ๓,๑๕๒ ๑๗,๔๘๘ ๕๖,๒๙๙ ๕๙,๔๕๑ ๑๘.๓๖ ๓.๔๐ 
พ.ย ๑๕๑ ๑๒๘ ๕๒ ๔,๖๑๕ ๒๖,๕๖๔ ๘๕,๕๑๗ ๙๐,๑๓๒ ๒๘.๙๑ ๓.๓๙ 
ธ.ค. ๑๔๒ ๑๐๐ ๔๑ ๔,๖๑๔ ๒๖,๕๖๐ ๘๕,๕๐๕ ๙๐,๑๑๙ ๓๕.๗๐ ๓.๓๙ 

รวม ๑๗๔,๕๘๓ ๒๘๗,๐๒๐ ๗๘๒,๘๗๒ ๙๕๗,๔๕๕   
เฉลี่ย ๒๖,๘๕๙ ๒๓,๙๑๘ ๖๕,๒๓๙ ๗๙,๗๘๘ ๓๐.๖๙ ๓.๓๔ 

หมายเหต:ุ กรณีอัตราปกติ ใหก้รอกค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด (On Peak) ในช่อง P  

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

   กรณีอัตรา TOU: P หมายถึงPeak / OP๑ หมายถึง Off Peak๑ / OP๒ หมายถึง Off Peak๒ 
  กรณีอาคารมีเครื่องวัดไฟฟ้ามากกวา่ ๑ เครื่องให้เพิ่มจ านวนตารางแสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าตามจ านวนของเครื่องวัดไฟฟ้า 
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๓๑ 

๒) การส ารวจข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียนในรอบปี จะเป็นการเก็บข้อมูล
การใช้พลังงานเชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียนในรอบปีที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคม 

  
ช่อง (๑) ชนิดพลังงานที่ใช้หน่วย/มูลค่าปริมาณการใช้ ให้ระบุชนิดของเชื้อเพลิงและ
ปริมาณการใช้พลังงานและราคาเชื้อเพลิงในแต่ละเดือนในรอบปี โดยให้เริ่มนับปริมาณ
การใช้ตั้งแต่วันเริ่มต้นของเดือนจนถึงวันสิ้นสุดของเดือนนั้น หรือในกรณีใช้เชื้อเพลิงอ่ืน
ที่ไม่มีระบุในตารางให้เขียนระบุเพ่ิมเติม 

กรณีวิทยาลัยมีการใช้น้ ามันเตา น้ ามันเบนซิน และน้ ามันดีเซล ให้ระบุชนิด
ของน้ ามันด้วย เช่น ชนิดของน้ ามันเตา ได้แก่ น้ ามันเตาเกรด A, เกรด C, และเกรด D 
ฯลฯ ชนิดของน้ ามันเบนซิน ได้แก่ เบนซิน ๙๕ และเบนซิน ๙๑ ฯลฯ ชนิดของน้ ามัน
ดีเซล ได้แก่ น้ ามันดีเซล และน้ ามันดีเซลบี ๕ ฯลฯ 

 

ช่อง (๒) ค่าความร้อนเฉลี่ย ให้ระบุค่าความร้อนต่ า (Low Heating Value) ของ
เชื้อเพลิงจากผู้จ าหน่าย ในกรณีไม่มีค่าความร้อนต่ าจากผู้จ าหน่ายในหน่วย (เมกะจูล/
หน่วย) 

 

ช่อง (๓) ปริมาณพลังงานรวม ให้ระบุปริมาณพลังงานรวม โดยน าค่าปริมาณการใช้
เชื้อเพลิงรวมในรอบปีในช่องที่ (๑) คูณด้วยค่าความร้อนต่ าหรือค่าความร้อนเฉลี่ยของ
เชื้อเพลิงในช่องที่ (๒) 

 

กรณีวิทยาลัย มีการใช้พลังงานหมุนเวียนให้ระบุชนิดของพลังงานหมุนเวียน 
และค่าใช้จ่ายพลังงาน ลงในช่องของพลังงานหมุนเวียน พลังงานหมุนเวียน หมายถึง 
พลังงานที่ได้จาก ไม้ ฟืน แกลบ กากอ้อย ชีวมวล น้ า แสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ 
ลม และคลื่น เป็นต้น 

 

(๑) ชนิด 
พลังงานที่ใช ้

(๑) หน่วย/
มูลค่า 

(๑) ปริมาณการใช ้ (๒) ค่าความร้อน
เฉลี่ย 

(เมกะจูล/หน่วย) 

(๓) ปริมาณ 
พลังงานรวม 
(เมกะจูล) ม.ค. ก.พ. ... ธ.ค. รวม 

น้ ามันเตา  
(ชนิด….) 

ลิตร        
บาท      - - 

น้ ามันดีเซล 
ลิตร        
บาท      - - 

ถ่านหิน  
(ชนิด….) 

ตัน        
บาท      - - 

ไอน้ า  
(.......บาร์ / ......c) 

ตัน        

บาท      - - 

อื่นๆ (ระบุ) 
หน่วย(ระบ)ุ        

บาท      - - 

รวมการใช้พลงังานความร้อนจากเชื้อเพลิง  

พลังงานหมุนเวียน 
หน่วย(ระบ)ุ        

บาท      - - 
รวมการใช้พลงังานหมุนเวยีน  

รวมปริมาณพลังงานความร้อนทั้งหมด  



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 
 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๓๒ 

ตารางท่ี ๔ ตัวอย่างข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียนในรอบปี 

ชนิด 
หน่วย/
มูลค่า 

ปริมาณการใช ้
ค่าความ
ร้อนเฉลี่ย 

ปริมาณพลังงานรวม 

พลังงานที่ใช ้ 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                               

บาท                            - -  

น้ ามันดีเซล 
ลิตร ๖๗๖ ๑,๑๓๔ ๘๗๖ ๖๒๗ ๕๕๔ ๙๒๓ ๗๘๐ ๑,๑๕๖ ๑,๖๕๙ ๗๘๔ ๑,๕๔๑ ๑,๘๔๘ ๑๒,๕๕๗ ๓๖.๔๒ ๔๕๗,๓๑๙  
บาท ๒๐,๕๐๐ ๓๔,๔๗๕ ๒๗,๕๗๐ ๑๙,๐๗๐ ๑๖,๗๒๐ ๓๐,๑๔๐ ๒๔,๕๐๐ ๓๕,๙๖๐ ๔๗,๔๐๓ ๒๕,๓๘๐ ๔๕,๗๒๕ ๕๕,๖๓๕ ๓๘๓,๐๗๘ -  -  

ก๊าซปิโตเลียมเหลว 
กิโลกรัม                               

บาท                            - -  

ก๊าซธรรมชาต ิ
ล้านบีทีย ู                               

บาท                            - -  

ถ่านหิน ตัน                                                                                             

(ชนิด...) บาท                               

ไอน้ า ตัน                               

(....บาร/์....๐C) บาท                            - -  

รวมการใช้พลงังานความร้อนจากเชื้อเพลิง ๔๕๗,๓๑๙ 

พลังงานหมุนเวียน 
หน่วย(ระบุ)                              - 

บาท                            - -  

รวมการใช้พลงังานหมุนเวยีน - 

รวมปริมาณพลังงานความร้อนทั้งหมด ๔๕๗,๓๑๙ 

 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๓๓ 

 ๓.๔.๔ ส ารวจเครื่องจักรและอุปกรณ์หลัก 
 

ในการส ารวจเครื่องจักรและอุปกรณ์หลัก จะแบ่งแยกตามประเภทพลังงานเป็น ๒ ชนิด คือ 
เครื่องจักรและอุปกรณ์หลักด้านพลังงานไฟฟ้าและเครื่องจักรและอุปกรณ์หลักด้านเชื้อเพลิง 

 

๑) ส ารวจเครื่องจักรและอุปกรณ์หลักด้านพลังงานไฟฟ้า ให้บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าที่มีนัยส าคัญในเครื่องจักร/อุปกรณ ์ประกอบด้วย 

 

ช่อง (๑) ระบบ/กลุ่ม ให้ระบุชื่อของระบบที่ใช้พลังงาน 
 

ช่อง (๒) ชื่อเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ให้ระบุชื่อเครื่องจักร/อุปกรณ์หลักท่ีใช้งานใน
ระบบนั้นๆ 

 

ช่อง (๓) พิกัด ให้ระบุขนาดพิกัดของเครื่องจักร/อุปกรณ์ โดยดูจากคู่มือ (Manual) 
หรือแผ่นป้ายชื่อ (Name plate) ที่ตัวเครื่อง 

 

ช่อง (๔) จ านวนให้ระบุจ านวนของเครื่องจักร/อุปกรณ์ 
 

ช่อง (๕) ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ยต่อปี ให้ระบุจ านวนชั่วโมงการเดินเครื่องจักร/อุปกรณ์ 
เฉลี่ยในรอบปี 

 

ช่อง (๖) ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ให้ระบุปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของ
เครื่องจักร/อุปกรณ์เฉลี่ยในรอบปี ค่าปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าอาจได้มา
จากการอ่านค่าจากมิเตอร์ย่อยที่ติดตั้งในแต่ละระบบ (ถ้ามี) หรือได้จากการ
ประเมินขนาดพิกัดของเครื่องจักร/อุปกรณ์หลักที่ใช้ หรือจากการตรวจวัด 

   

(๑) 
ระบบ/กลุม่ 

(๒) 
ชื่อเครื่องจักร 
/อุปกรณ์หลัก 

(๓) พิกัด 
(๔) จ านวน 

(๕) 
ชั่วโมงใชง้าน 

เฉลี่ยต่อป ี

(๖) ปริมาณการใช ้
พลังงานไฟฟ้า 

(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ป)ี ขนาด หน่วย 
       
       
       
       
       



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 
 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๓๔ 

ตารางท่ี ๕ ตัวอย่างเครื่องจักรและอุปกรณ์หลักด้านพลังงานไฟฟ้า 
 

ล าดับ ระบบ/กลุ่ม ชื่อเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลัก 
พิกัด 

จ านวน 
ชั่วโมงใช้งาน ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 

ขนาด หน่วย เฉลี่ยต่อปี (กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี) 

๑ ปรับอากาศ เครื่องปรับอากาศ Split Type ๓๖,๐๐๐ BTU/hr ๒๒ ๑,๕๐๐ ๙๙,๐๐๐  

๒ แสงสว่าง ชุดหลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต ์ ๔๖ W ๑๐๐ ๒,๐๐๐ ๙,๒๐๐ 

๓ อื่นๆ ปั๊มลม ๓.๗ kW ๑ ๕๐๐ ๑,๘๕๐ 

๔ อื่นๆ คอมพิวเตอร ์ ๑๑๓ W ๑๘๙ ๑,๐๐๐ ๒๑,๓๕๗ 
๕ อื่นๆ ไดรเ์ป่าผม ๑ kW ๒๐ ๒๒๒ ๔,๔๔๐ 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๓๕ 

๒) ส ารวจเครื่องจักรและอุปกรณ์หลักด้านเชื้อเพลิง ให้บันทึกข้อมูลการใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่มี
นัยส าคัญในเครื่องจักร/อุปกรณ ์ประกอบด้วย 

 

ช่อง (๑) ระบบ ให้ระบุชื่อของระบบที่ใช้พลังงาน  
 

ช่อง (๒) ชื่อเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก ให้ระบุชื่อเครื่องจักร/อุปกรณ์หลักท่ีใช้ในระบบ 
 นั้นๆ 
 

ช่อง (๓) พิกัด ให้ระบุขนาดพิกัดของเครื่องจักร/อุปกรณ์ โดยดูจากคู่มือ (Manual) 
หรือแผ่นป้ายชื่อ(Name plate) ที่ตัวเครื่อง 

 

ช่อง (๔) จ านวน ให้ระบุจ านวนของเครื่องจักร/อุปกรณ์ 
 

ช่อง (๕) ชั่วโมงใช้งานเฉลี่ยต่อปี ให้ระบุจ านวนชั่วโมงการเดินเครื่องจักร/อุปกรณ ์
เฉลี่ยในรอบปี 

 

ช่อง (๖) การใช้เชื้อเพลิง ให้ระบุชนิดและหน่วยปริมาณการใช้พลังงานความร้อนใน
เครื่องจักร/อุปกรณ์เฉลี่ยในรอบปี  

 

ช่อง (๗) ปริมาณการใช้พลังงานความร้อน ค่าปริมาณการใช้พลังงานความร้อนอาจได้
จากการค านวณจากปริมาณเชื้อเพลิงที่ใช้ซึ่งอ่านค่าจากมิเตอร์ย่อยที่ติดตั้งใน
แต่ละระบบ (ถ้ามี) หรือได้จากการประเมินขนาดพิกัดของเครื่องจักร/อุปกรณ์
ที่ใช้ หรือจากการตรวจวัด 

 

(๑) 
ระบบ 

(๒) ชื่อเครื่องจักร 
/อุปกรณ์หลัก 

(๓) พิกัด (๔) 
จ านวน 

(๕) ชั่วโมงใช้
งานเฉลี่ยต่อป ี

(๖) การใช้เชื้อเพลิง (๗) ปริมาณการใช ้
พลังงานความร้อน 

(เมกะจูล/ปี) ขนาด หน่วย ชนิด หน่วย 
         
         
         
         
         



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 
 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๓๖ 

ตารางท่ี ๖ ตัวอย่างเครื่องจักรและอุปกรณ์หลักด้านเชื้อเพลิง 
 

ระบบ ชื่อเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลัก 
พิกัด 

จ านวน 
ชั่วโมงใช้งาน การใช้เชื้อเพลิง ปริมาณการใช้พลังงานความร้อน 

ขนาด หน่วย งานเฉลี่ยต่อปี ชนิด หน่วย (เมกะจูล/ป)ี 

ขนส่ง รถยนต ์ ๑๕ ที่น่ัง ๓ ๖๐๐ น้ ามันดีเซล ลิตร ๔๕๗,๓๑๙ 
                

 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 
 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๓๗ 

 ๓.๔.๕ ค านวณสัดส่วนการใช้พลังงาน 
 
ในการค านวณสัดส่วนการใช้พลังงาน จะแบ่งแยกตามประเภทพลังงานเป็น ๒ ชนิด คือ 

สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าและสัดส่วนการใช้พลังงานเชื้อเพลิง 
 

๑) สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า 
 ช่อง (๑) ระบบ ให้ระบุระบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้าของอาคาร ประกอบด้วย 

๑. ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ได้แก่ เครื่องท าน้ าเย็น มอเตอร์ปั้มน้ าเย็น มอเตอร์
ปั้มน้ าระบายความร้อน หอผึ่งเย็น และเครื่องส่งลมเย็น เป็นต้น 

๒. ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วนหรือแบบเป็นชุดได้แก่ เครื่องปรับอากาศชนิดแยก
ส่วน หรือแบบเป็นชุดระบายความร้อนด้วยอากาศ หรือแบบเป็นชุดระบายความ
ร้อนด้วยน้ า ส าหรับแบบเป็นชุดระบายความร้อนด้วยน้ าให้รวมถึงเครื่องท าความ
เย็น ปั้มน้ าหล่อเย็น และหอผึ่งเย็นด้วย 

๓. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง (ภายในอาคารและพ้ืนที่จอดรถ) 
๔. ระบบอ่ืนๆ (ระบุเพ่ิมเติมถ้ามี) เช่น ระบบระบายอากาศ ระบบสุขาภิบาล ลิฟท์ 

บันไดเลื่อน อุปกรณ์ส านักงาน ระบบห้องเย็นหรือตู้แช่เย็น ปั้มลม พัดลม ไฟฟ้า
แสงสว่างภายนอกอาคาร ฯลฯ เป็นต้น 
 

ช่อง (๒) การใช้พลังงานไฟฟ้า แบ่งออกเป็น ๒ ช่องย่อย คือ 
ช่องกิโลวัตต์-ชั่วโมง/ป ี ให้ระบุการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบ 

  ช่องร้อยละ ให้ระบุร้อยละของการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละระบบ  
 

ช่อง (๓) หมายเหตุ ให้ระบุข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการให้รายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 
 ให้แสดงกราฟสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าดังตัวอย่าง 

 

(๑) ระบบ 
(๒) การใช้พลังงานไฟฟ้า 

(๓) หมายเหต ุ
กิโลวัตต-์ชั่วโมง/ปี ร้อยละ 

    
    
    

รวม   - 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 
 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๓๘ 

ตารางท่ี ๗ ตัวอย่างสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า  

ระบบ 
การใช้พลังงานไฟฟ้า 

หมายเหตุ 
กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี ร้อยละ 

ปรับอากาศ ๑๕๓,๖๘๒ ๕๓.๕๔ - 

แสงสว่าง ๙๐,๑๑๓ ๓๑.๔๐ - 

ระบบอ่ืนๆ ๔๓,๒๗๙ ๑๕.๐๖ - 

รวม ๒๘๗,๐๒๐ ๑๐๐ - 

 
 

 

 

 
รูปที่ ๑๒ กราฟสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕๓.๕๔% ๓๑.๔๐% 

๑๕.๐๖% 

ปรับอากาศ แสงสว่าง ระบบอ่ืนๆ 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 
 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๓๙ 

๒) สัดส่วนการใช้พลังงานเชื้อเพลิง 
 ช่อง (๑) การใช้พลังงานเชื้อเพลิง แบ่งเป็น ๓ ช่องย่อย คือ 

 ช่องชนิดเชื้อเพลิง ให้ระบุชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ในระบบ 
 ช่องเมกะจูล/ปี  ให้ระบุการใช้พลังงานเชื้อเพลิงแยกตามระบบ 
 ช่องร้อยละ  ให้ระบุร้อยละของการใช้พลังงานเชื้อเพลิงในแต่ละระบบ 

 
 ช่อง (๒) ช่องหมายเหตุ ให้ระบุข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการให้รายละเอียดเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

 ให้แสดงกราฟสัดส่วนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงดังตัวอย่าง 
 

(๑) การใช้พลังงานเชื้อเพลิง (๒)  
หมายเหต ุ

ชนิดเชื้อเพลิง เมกะจูล/ปี ร้อยละ 

    
    

รวม    

 

   ตารางท่ี ๘ ตัวอย่างสัดส่วนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงแยกตามระบบ/อุปกรณ์ 

การใช้พลังงานเชื้อเพลิง 
หมายเหต ุ

ชนิดเช้ือเพลิง เมกะจลู/ป ี ร้อยละ 

น้ ามันดีเซล ๔๕๗,๓๑๙ ๑๐๐ - 

รวม ๔๕๗,๓๑๙ ๑๐๐ - 

 

 
 

รูปที่ ๑๓ กราฟสัดส่วนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงแยกตามระบบ 

๑๐๐% 

รถยนต์ในการเดนิทางประจ าวิทยาลัย ๑๐๐ % 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 
 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๔๐ 

 ๓.๔.๕ ส ารวจค่าดัชนีการใช้พลังงานต่อพื้นที่ 
 

ให้ระบุปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยพ้ืนที่ใช้สอยที่ใช้งานจริงในรอบปีแยกตามประเภทของ
พลังงาน 

 
ช่อง (๑) ประเภทพลังงาน ให้ระบุประเภทพลังงานที่ใช้ เช่น พลังงานไฟฟ้า หรือพลังงาน

ความร้อน เป็นต้น 
 

ช่อง (๒) หน่วย ให้ระบุหน่วยของพลังงานที่ใช้ ให้สอดคล้องกับช่อง (๑) เช่น พลังงานไฟฟ้า 
ระบุ หน่วยkWh หรือพลังงานความร้อน ระบุ MJ 

 

 ช่อง (๓) ปริมาณพลังงานที่ใช้ ให้ระบุปริมาณพลังงานที่ใช้ให้สอดคล้องกับหน่วยช่อง (๒) 
 

 ช่อง (๔) พื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริง ให้ระบุพ้ืนที่ใช้สอยที่ใช้งานจริง  
 

 ช่อง (๕) ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC)ให้ระบุค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC) ในหน่วย
(หน่วย/ตรม.) โดยน าช่อง (๓) หารด้วย ช่อง (๔) 

 
หมายเหตุ: ค่าการใช้พลังงานรวม = ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) x ๓.๖ (เมกะจูล/

กิโลวัตต์-ชั่วโมง) + ปริมาณพลังงานความร้อน (เมกะจูล) 

 
(๑)  

ประเภทพลงังาน 
(๒) 

หน่วย 
(๓) ปริมาณ 
พลังงานที่ใช ้

(๔) พื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริง 
(ตารางเมตร) 

(๕) ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC) 
(หน่วย/ตารางเมตร) 

     

     

รวม     

 

ตารางท่ี ๙ ตัวอย่างค่าดัชนีการใช้พลังงานต่อพื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริงในรอบปี ๒๕๕๔ 

ประเภท
พลังงาน 

หน่วย 
ปริมาณ

พลังงานที่ใช ้
พ้ืนที่ใช้สอยที่ใช้งานจริง ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC) 

(ตารางเมตร) (หน่วย/ตารางเมตร) 

ไฟฟ้า kWh ๒๘๗,๐๒๐ ๔,๙๒๐ ๕๘.๓๔ 

ความร้อน MJ - - - 

รวม MJ ๒๘๗,๐๒๐ ๔,๙๒๐ ๕๘.๓๔ 

 
 
 
 
 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 
 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๔๑ 

๓.๕ ก าหนดแผนการด าเนินการและการจัดการงบประมาณ 
 

การก าหนดแผนการด าเนินการและการจัดการงบประมาณ เป็นการด าเนินการภายหลังการ
ค้นหาศักยภาพของสถาบันอาชีวศึกษาแล้วเสร็จ ซึ่งการก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 
ผู้บริหารสถาบันอาชีวศึกษา และคณะท างานต้องระดมความคิดหามาตรการร่วมกัน เพ่ือน าไปสู่การ
ก าหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งจัดท าแผนการอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือให้มีแผนงานที่จะ
ด าเนินการให้บรรลุสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมถึงแผนการฝึกอบรมและ
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เสริมสร้างความรู้กระตุ้นให้คณาจารย์ บุคลากร นักเรียน 
นักศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษาด าเนินการอนุรักษ์พลังงานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและแผนการ
ด าเนินการ ที่ก าหนดไว้ เมื่อด าเนินการจัดท าเป้าหมายและแผนดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรเผยแพร่
แผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานด้วยวิธีการที่เหมาะสมให้กับผู้อยู่ภายใต้
สังกัดทราบอย่างทั่วถึง ดังนั้นในขั้นตอนการก าหนดแผนการด าเนินการและการจัดการงบประมาณ จะ
แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ 

๓.๕.๑ การก าหนดแผนการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการงบประมาณ 
๓.๕.๒ การก าหนดแผนด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน 
โดยมีรายละเอียดและวิธีการด าเนินการดังนี้ 

 
 ๓.๕.๑ การก าหนดแผนการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการงบประมาณ 
 

การก าหนดแผนการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน เป็นการมุ่งเน้นการใช้พลังงานได้อย่าง
คุ้มค่าและเป็นไปตามข้อก าหนดที่ควรจะเป็นของแต่ละอุปกรณ์หรือไม่ โดยการส ารวจมาตรการอนุรักษ์
พลังงาน ก าหนดเป้าหมายและแผนในการด าเนินมาตรการ พร้อมทั้งจัดท าแผนการจัดการงบประมาณ
การลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑) ส ารวจมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

ส ารวจและคัดเลือกมาตรการที่เหมาะสม ซ่ึงจ าเป็นจะต้องมีการศึกษาและพิจารณา
ความเป็นไปได้และศักยภาพในการด าเนินการ โดยการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานมีทั้งที่ไม่ต้อง
ลงทุนหรือลงทุนน้อย และที่ต้องลงทุน โดยในแต่ละมาตรการมีการด าเนินการหรือทางเลือกในการ
อนุรักษ์พลังงานมากมาย ดังนั้นในการพิจารณามาตราการอนุรักษ์พลังงานของวิทยาลัยเทคนิคสามารถ

ก าหนดเป้าหมายและแผน 
ในการด าเนนิมาตรการ 

ส ารวจมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

แผนการจัดการงบประมาณการลงทุน 

๑) 

๒) 

๓) 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 
 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๔๒ 

คัดเลือกได้จากตารางแสดงรายละเอียดการส ารวจมาตรการ (Check list) โดยพิจารณาจากประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

ช่อง (๑) ระบบ พิจารณาระบบของอุปกรณ์ท่ีจะด าเนินการ 
 

ช่อง (๒) แนวทาง พิจารณาแนวทางการด าเนินการ โดยแบ่งเป็น ๒ แนวทางหลักๆ คือ ไม่
ลงทุนหรือลงทุนน้อย และลงทุน 

 

ช่อง (๓) ประเด็นสิ้นเปลือง พิจารณาประเด็นสิ้นเปลืองพลังงานของอุปกรณ์แต่ละระบบ 
 

ช่อง (๔) สภาพการด าเนินการ พิจารณาว่าในแต่ละประเด็นสิ้นเปลืองพลังงาน ณ ปัจจุบัน
อยู่ในสถานะการด าเนินการเป็นอย่างไร แบ่งเป็น ๓ สถานะดังนี้ 

ไม่พบประเด็นดังกล่าว  
ปรับปรุงแล้วเมื่อ................ 
ยังไม่มีการปรับปรุง 

 

ช่อง (๕) มาตรการ จาการพิจารณาสภาพการด าเนินการ ถ้าพบว่าสถานะ “ยังไม่มีการ
ปรับปรุง” ให้ไปดูภาคผนวก ก ที่เก่ียวเนื่องในแต่ละมาตรการ เพ่ือด าเนินการ
วิเคราะห์ศักยภาพของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ในมาตรการนั้นๆ ต่อไป



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๔๓ 

ตารางที่ ๑๐ ตารางแสดงรายละเอียดการส ารวจมาตรการ (Check list) ส าหรับวิทยาลัยเทคนิค 

 
 
 
 
 
 

(๑) ระบบ (๒) แนวทาง (๓) ประเด็นสิ้นเปลือง (๔) สภาพการด าเนินการ (๕) มาตรการ 
ปรับอากาศ การใช้งานและบ ารุงรักษา 

(ไม่ลงทุนหรือลงทุนน้อย) 
เปิดเครื่องปรับอากาศทิ้งไว้โดยไม่มีคนอยู่ และ/หรือ ปิดเครื่องปรับอากาศต่อเมือ่เลิก
เรียนหรือเลิกท างานไปแล้ว 

 ไม่พบประเด็นดังกล่าว 
 ปรับปรุงแล้วเมื่อ ................ 
 ยังไม่มีการปรับปรุง 

ก-๑ ลดเวลาท างานของ
เครื่องปรับอากาศ 

เปิดประตู หน้าต่างหอ้งปรับอากาศทิ้งไว้ หรือ เปิดพัดลมดูดอากาศขณะที่เปิดใช้งาน
เครื่องปรับอากาศ 

 ไม่พบประเด็นดังกล่าว 
 ปรับปรุงแล้วเมื่อ ................ 
 ยังไม่มีการปรับปรุง 

ก-๒ ป้องกันการสูญเสียความ
เย็นของห้องปรับอากาศ 

ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศต่ าเกินไป (ต่ ากวา่ ๒๕ องศาเซลเซียส หรือ ในระดับที่
ผู้ใช้งานห้องรู้สึกหนาว) 

 ไม่พบประเด็นดังกล่าว 
 ปรับปรุงแล้วเมื่อ ................ 
 ยังไม่มีการปรับปรุง 

ก-๓ เพิ่มอุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศ 

ไม่ได้มีการล้างท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศหรือมีวงรอบการล้างเกินกว่า ๑ ป ี  ไม่พบประเด็นดังกล่าว 
 ปรับปรุงแล้วเมื่อ ................ 
 ยังไม่มีการปรับปรุง 

ก-๔ ล้างเครื่องปรับอากาศ 

การปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน 
(ลงทุน) 

มีเครื่องปรับอากาศซ่ึงมีอายุใช้งานเกินกว่า ๘ ปี และมีการใช้งานเป็นประจ า (ไม่น้อย
กว่า ๖ ชัว่โมง/วัน ๒๐๐ วัน/ปี หรือ ๑,๒๐๐ ชม./ปี) 

 ไม่พบประเด็นดังกล่าว 
 ปรับปรุงแล้วเมื่อ ................ 
 ยังไม่มีการปรับปรุง 

ก-๕ เปลี่ยน
เครื่องปรับอากาศ 

ต้องการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มสมรรถนะเครื่องปรับอากาศที่มีการใช้งานค่อนข้างสูง (ไม่
น้อยกว่า ๘ ชั่วโมง/วัน ๒๐๐ วัน/ปี หรอื ๑,๖๐๐ ชม./ปี)  

 ไม่พบประเด็นดังกล่าว 
 ปรับปรุงแล้วเมื่อ ................ 
 ยังไม่มีการปรับปรุง 

ก-๖ ติดต้ังระบบระเหยน้ า 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๔๔ 

ตารางที่ ๑๐ (ต่อ) ตารางแสดงรายละเอียดการส ารวจมาตรการ (Check list) ส าหรับวิทยาลัยเทคนิค 
(๑) ระบบ (๒) แนวทาง (๓) ประเด็นสิ้นเปลือง (๔) สภาพการด าเนินการ (๕) มาตรการ 
แสงสว่าง การใช้งานและบ ารุงรักษา 

(ไม่ลงทุนหรือลงทุนน้อย) 
เปิดแสงสว่างทิ้งไว้ในขณะไม่มีคนอยู่ หรือ มีแสงสว่างพอเพยีงอยูแ่ล้ว  ไม่พบประเด็นดังกล่าว 

 ปรับปรุงแล้วเมื่อ ................ 
 ยังไม่มีการปรับปรุง 

ก-๗ ลดการเปิดใช้แสงสว่าง 

มีการติดตั้งหลอดไฟฟ้าแสงสว่างมากเกนิจ าเป็นในบางพื้นที่ (ค่าความส่อง
สว่างสูงเกิดความจ าเป็นในการใช้งาน เช่น ทางเดิน ห้องเก็บของ พื้นที่วา่ง
เปล่า ฯลฯ) 

 ไม่พบประเด็นดังกล่าว 
 ปรับปรุงแล้วเมื่อ ................ 
 ยังไม่มีการปรับปรุง 

ก-๘ ลดจ านวนหลอดไฟ 

การปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน 
(ลงทุน) 

ไม่สามารถปิดโคมไฟฟ้าแสงสวา่งในพื้นที่ไม่ได้ใช้งาน เพราะมีการเชื่อมต่อกัน
กับโคมในพื้นที่ที่ถูกใช้งานอยู ่

 ไม่พบประเด็นดังกล่าว 
 ปรับปรุงแล้วเมื่อ ................ 
 ยังไม่มีการปรับปรุง 

ก-๙ ปรับปรุงผังสวิตซ์และ
ติดต้ังสวิตซ์เชือกกระตุก 

มีการใช้ไฟฟ้าแสงสวา่งในพื้นที่โรงฝึกงานหรืออาคารที่เป็นหลังคาชั้นเดียว (ไม่
มีฝ้าเพดาน) และไม่ใช่พื้นที่ปรับอากาศ  

 ไม่พบประเด็นดังกล่าว 
 ปรับปรุงแล้วเมื่อ ................ 
 ยังไม่มีการปรับปรุง 

ก-๑๐ หลังคาโปร่งแสง 

มีการติดตั้งใช้งานหลอดไส้โดยไม่จ าเป็น (ไม่ได้เป็นระบบที่มีการปรับหรี่แสง 
หรือ เป็นการใหแ้สงในกรณีที่ต้องการคุณภาพสีของแสงเป็นพิเศษ)  

 ไม่พบประเด็นดังกล่าว 
 ปรับปรุงแล้วเมื่อ ................ 
 ยังไม่มีการปรับปรุง 

ก-๑๑ เปลี่ยนหลอดไส้เป็น
หลอด CFL 

มีโคมโลหะแบบทาสีขาวธรรมดาบรรจหุลอดฟูลออเรสเซนต์ ๒ x ๓๖ วัตต ์
หรือ ๔ x ๓๖ วัตต์ ซึ่งมีการใช้งานเป็นประจ า (ไม่น้อยกวา่ ๖ ชั่วโมง/วัน 
๒๐๐ วัน/ป ีหรือ ๑,๒๐๐ ชม./ปี) 

 ไม่พบประเด็นดังกล่าว 
 ปรับปรุงแล้วเมื่อ ................ 
 ยังไม่มีการปรับปรุง 

ก-๑๒ เปลี่ยนโคมไฟฟ้าเป็น
โคมประสิทธิภาพสูง 

มีหลอดฟูลออเรสเซนต์แบบธรรมดา (T๘) หรือหลอดอ้วน (T๑๐) ที่มีการใช้
งานค่อนข้างสูง (ไม่น้อยกวา่ ๖ ชั่วโมง/วัน ๒๐๐ วัน/ป ีหรือ ๑,๒๐๐ ชม./ปี) 

 ไม่พบประเด็นดังกล่าว 
 ปรับปรุงแล้วเมื่อ ................ 
 ยังไม่มีการปรับปรุง 

ก-๑๓ เปลี่ยนไปใช้หลอด
ประหยัดพลังงานแบบ T๕ 

มีพื้นที่ใช้งานระบบไฟฟ้าแสงสวา่งที่มีอตัราการเปิดใช้งานค่อนข้างน้อย (ต่ า
กว่า ๕๐%) แต่มักจะลืมปิดไฟเป็นประจ า 

 ไม่พบประเด็นดังกล่าว 
 ปรับปรุงแล้วเมื่อ ................ 
 ยังไม่มีการปรับปรุง 

ก-๑๔ ระบบควบคุมอัตโนมัต ิ

 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๔๕ 

ตารางที่ ๑๐ (ต่อ) ตารางแสดงรายละเอียดการส ารวจมาตรการ (Check list) ส าหรับวิทยาลัยเทคนิค 
 

(๑) ระบบ (๒) แนวทาง (๓) ประเด็นสิ้นเปลือง (๔) สภาพการด าเนินการ (๕) มาตรการ 
ปั๊มลม 
(Air- 

Compressor) 

การใช้งานและ
บ ารุงรักษา 

(ไม่ลงทุนหรือลงทุน
น้อย) 

มีการเปิดปั๊มลม และ/หรือ ระบบลมอัดทิ้งไว้หลังจากเลิกใช้งาน  ไม่พบประเด็นดังกล่าว 
 ปรับปรุงแล้วเมื่อ ................ 
 ยังไม่มีการปรับปรุง 

ก-๑๕ ลดเวลาท างานของปั๊มลม 

มีการต้ังความดันที่ผลิตสูงกว่าความดันสูงสุดที่อุปกรณ์ต้องการใช้งานเกินกว่า 
๑ bar   

 ไม่พบประเด็นดังกล่าว 
 ปรับปรุงแล้วเมื่อ ................ 
 ยังไม่มีการปรับปรุง 

ก-๑๖ ลดความดันสูญเสีย 

ไม่ได้มีการถอดล้างท าความสะอาดไส้กรองอากาศของปั๊มลมหรือมีรอบการท า
ความสะอาดนานกว่า ๖ เดือน 

 ไม่พบประเด็นดังกล่าว 
 ปรับปรุงแล้วเมื่อ ................ 
 ยังไม่มีการปรับปรุง 

ก-๑๗ ท าความสะอาดไส้กรอง 

การปรับปรุงหรือ
ปรับเปลี่ยน 

(ลงทุน) 

อุณหภูมิอากาศบริเวณที่ต้ังหรือท่อดูดอากาศเข้าปั๊มลมมีค่าสูงกว่าอุณหภูมิ
อากาศโดยเฉลี่ยในที่ร่ม 

 ไม่พบประเด็นดังกล่าว 
 ปรับปรุงแล้วเมื่อ ................ 
 ยังไม่มีการปรับปรุง 

ก-๑๘ การลดอุณหภูมิอากาศเข้าเครื่อง 

เครื่องเช่ือม การใช้งานและ
บ ารุงรักษา 

(ไม่ลงทุนหรือลงทุน
น้อย) 

มีการเปิดเครื่องเช่ือมทิ้งไว้  ไม่พบประเด็นดังกล่าว 
 ปรับปรุงแล้วเมื่อ ................ 
 ยังไม่มีการปรับปรุง 

ก-๑๙ ปิดเครื่องเช่ือมเมื่อไม่ใช้งาน 

ไม่ได้มีการปรับลดกระแสลงตาม Spec ของเครื่องเวลาเช่ือม และ/หรือมีขัว้ต่อ
ช ารุดหรือหลวม 

 ไม่พบประเด็นดังกล่าว 
 ปรับปรุงแล้วเมื่อ ................ 
 ยังไม่มีการปรับปรุง 

ก-๒๐ ตรวจสภาพเครื่องเช่ือม 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๔๖ 

ตารางที่ ๑๐ (ต่อ) ตารางแสดงรายละเอียดการส ารวจมาตรการ (Check list) ส าหรับวิทยาลัยเทคนิค 
(๑) ระบบ (๒) แนวทาง (๓) ประเด็นสิ้นเปลือง (๔) สภาพการด าเนินการ (๕) มาตรการ 
อุปกรณ์อื่นๆ การใช้งานและบ ารุงรักษา 

(ไม่ลงทุนหรือลงทุนน้อย) 
เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ หนา้จอคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ใช้งาน  
และ/หรือ มกีารเปิดใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่จ าเป็น 

 ไม่พบประเด็นดังกล่าว 
 ปรับปรุงแล้วเมื่อ ................ 
 ยังไม่มีการปรับปรุง 

ก-๒๑ ลดการเปิดใช้งาน
เครื่องคอมพิวเตอร์ 

เปิดพัดลมทิ้งไว้หรือเปิดพัดลมโดยไม่จ าเป็น  ไม่พบประเด็นดังกล่าว 
 ปรับปรุงแล้วเมื่อ ................ 
 ยังไม่มีการปรับปรุง 

ก-๒๒ ลดการเปิดใช้งานพัด
ลม 

เปิดเครื่องท าน้ าเย็นทิ้งไว้ในเวลากลางคืน  ไม่พบประเด็นดังกล่าว 
 ปรับปรุงแล้วเมื่อ ................ 
 ยังไม่มีการปรับปรุง 

ก-๒๓ ลดการเปิดใช้งาน
เครื่องท าน้ าเย็น 

เสียบปลั๊กกระตกิน้ าร้อนทิ้งไว้ตลอดทั้งวนั แต่มีการใช้งานเพียงบางช่วงเวลา  ไม่พบประเด็นดังกล่าว 
 ปรับปรุงแล้วเมื่อ ................ 
 ยังไม่มีการปรับปรุง 

ก-๒๔ ลดการใช้งานกระติก
น้ าร้อน 

มีการใช้งานเครื่องมือ/อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนที่ใช้พลังงานสูง เช่น 
สว่านไฟฟ้า เครื่องเจาะ เครื่องตัด เครื่องบัดกรี  ไดร์เป่าผม เตาอบไฟฟา้ 
เครื่องซัก เครื่องอบผ้า ฯลฯ  นานเกินจ าเป็น 

 ไม่พบประเด็นดังกล่าว 
 ปรับปรุงแล้วเมื่อ ................ 
 ยังไม่มีการปรับปรุง 

ก-๒๕ ลดการใช้งาน
เครื่องมือ/อุปกรณ์
ประกอบการเรียนการสอน 

มีการเสียบปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภท คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่าย
เอกสาร โทรทัศน์ ฯลฯ ทิ้งไว้  

 ไม่พบประเด็นดังกล่าว 
 ปรับปรุงแล้วเมื่อ ................ 
 ยังไม่มีการปรับปรุง 

ก-๒๖ ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้า
ที่ไม่ได้ใช้งาน 

การปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน 
(ลงทุน) 

อยู่ในระหวา่งการพจิารณาจัดซื้ออปุกรณ์ที่ใช้พลังงาน ประเภท
เครื่องปรับอากาศ หลอดไฟฟา้ ตู้เย็น หม้อหุงข้าว พัดลม หรอืเตาแก๊ส 

 ไม่พบประเด็นดังกล่าว 
 ปรับปรุงแล้วเมื่อ ................ 
 ยังไม่มีการปรับปรุง 

ก-๒๗ เลือกใช้อุปกรณ์
ประหยัดพลังงาน (เบอร ์๕) 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๔๗ 

ตารางท่ี ๑๑ ตัวอย่างการส ารวจมาตรการ (Check list)   

 

ระบบ แนวทาง ประเด็นสิ้นเปลือง สภาพการด าเนินการ มาตรการ 
ปรับอากาศ การใช้งานและบ ารุงรักษา 

(ไม่ลงทุนหรือลงทุนน้อย) 
เปิดเครื่องปรับอากาศทิ้งไว้โดยไม่มีคนอยู่ และ/หรือ ปิดเครื่องปรับอากาศต่อเมือ่เลิก
เรียนหรือเลิกท างานไปแล้ว 

 ไม่พบประเด็นดังกล่าว 
 ปรับปรุงแล้วเมื่อ ................ 
 ยังไม่มีการปรับปรุง 

ก-๑ ลดเวลาท างานของ
เครื่องปรับอากาศ 

เปิดประตู หน้าต่างหอ้งปรับอากาศทิ้งไว้ หรือ เปิดพัดลมดูดอากาศขณะที่เปิดใช้งาน
เครื่องปรับอากาศ 

 ไม่พบประเด็นดังกล่าว 
 ปรับปรุงแล้วเมื่อ ................ 
 ยังไม่มีการปรับปรุง 

ก-๒ ป้องกันการสูญเสียความ
เย็นของห้องปรับอากาศ 

การปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน 
(ลงทุน) 

มีเครื่องปรับอากาศซ่ึงมีอายุใช้งานเกินกว่า ๘ ปี และมีการใช้งานเป็นประจ า (ไม่น้อย
กว่า ๖ ชัว่โมง/วัน ๒๐๐ วัน/ปี หรือ ๑,๒๐๐ ชม./ปี) 

 ไม่พบประเด็นดังกล่าว 
 ปรับปรุงแล้วเมื่อ................ 
 ยังไม่มีการปรับปรุง 

ก-๕ เปลี่ยน
เครื่องปรับอากาศ 

แสงสว่าง การใช้งานและบ ารุงรักษา 
(ไม่ลงทุนหรือลงทุนน้อย) 

เปิดแสงสว่างทิ้งไว้ในขณะไม่มีคนอยู่ หรือ มีแสงสว่างพอเพยีงอยูแ่ล้ว  ไม่พบประเด็นดังกล่าว 
 ปรับปรุงแล้วเมื่อ ................ 
 ยังไม่มีการปรับปรุง 

ก-๗ ลดการเปิดใช้แสงสว่าง 

การปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน 
(ลงทุน) 

มีการติดตั้งใช้งานหลอดไส้โดยไม่จ าเป็น (ไม่ได้เป็นระบบที่มีการปรับหรี่แสง หรอื 
เป็นการให้แสงในกรณีที่ต้องการคุณภาพสีของแสงเป็นพิเศษ)  

 ไม่พบประเด็นดังกล่าว 
 ปรับปรุงแล้วเมื่อ ................ 
 ยังไม่มีการปรับปรุง 

ก-๑๑ เปลี่ยนหลอดไส้เป็น
หลอด CFL 

มีหลอดฟูลออเรสเซนต์แบบธรรมดา (T๘) หรือหลอดอ้วน (T๑๐) ที่มีการใช้งาน
ค่อนข้างสูง (ไม่น้อยกวา่ ๖ ชั่วโมง/วัน ๒๐๐ วัน/ป ีหรือ ๑,๒๐๐ ชม./ปี) 

 ไม่พบประเด็นดังกล่าว 
 ปรับปรุงแล้วเมื่อ ................ 
 ยังไม่มีการปรับปรุง 

ก-๑๓ เปลี่ยนไปใช้หลอด
ประหยัดพลังงานแบบ T๕ 

อุปกรณ์อื่นๆ การใช้งานและบ ารุงรักษา 
(ไม่ลงทุนหรือลงทุนน้อย) 

เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ หนา้จอคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ใช้งาน  และ/
หรือ มีการเปิดใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่จ าเป็น 

 ไม่พบประเด็นดังกล่าว 
 ปรับปรุงแล้วเมื่อ ................ 
 ยังไม่มีการปรับปรุง 

ก-๑๕ ลดการเปิดใช้งาน
เครื่องคอมพิวเตอร์ 

การปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน 
(ลงทุน) 

อยู่ในระหวา่งการพจิารณาจัดซื้ออปุกรณ์ที่ใช้พลังงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ 
หลอดไฟฟ้า ตู้เย็น หม้อหุงข้าว พัดลม หรือเตาแก๊ส 

 ไม่พบประเด็นดังกล่าว 
 ปรับปรุงแล้วเมื่อ ................ 
 ยังไม่มีการปรับปรุง 

ก-๒๑ เลือกใช้อุปกรณ์
ประหยัดพลังงาน (เบอร ์๕) 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๔๘ 

จากตัวอย่างตารางแสดงรายละเอียดการส ารวจมาตรการ (Check list) พบว่าประเด็น
สิ้นเปลืองที่พบ ประกอบด้วย 

- มีเครื่องปรับอากาศซึ่งมีอายุใช้งานเกินกว่า ๘ ปี และมีการใช้งานเป็นประจ า (ไม่น้อยกว่า ๖ 
ชั่วโมง/วัน ๒๐๐ วัน/ปี หรือ ๑,๒๐๐ ชม./ปี) 

- มีหลอดฟูลออเรสเซนต์แบบธรรมดา (T๘) หรือหลอดอ้วน (T๑๐) ที่มีการใช้งานค่อนข้างสูง 
(ไม่น้อยกว่า ๖ ชั่วโมง/วัน ๒๐๐ วัน/ปี หรือ ๑,๒๐๐ ชม./ปี) 

-เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ หน้าจอคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ใช้งาน  และ/หรือ มี
การเปิดใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์โดยไม่จ าเป็น 

 
ซึ่งในแต่ละประเด็นในยังไม่มีการด าเนินการปรับปรุงด้านพลังงาน ดังนั้นมาตรการที่มี

ศักยภาพในการด าเนินการอนุรักษ์พลังงานจึงประกอบด้วย ๓ มาตรการ คือ มาตรการเปลี่ยน
เครื่องปรับอากาศ มาตรการเปลี่ยนไปใช้หลอดประหยัดพลังงานแบบ T๕ และลดการเปิดใช้งานเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ศักยภาพของมาตรการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละมาตรการตามตาราง
ภาคผนวก ก ตัวอย่างเช่น 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๔๙ 

 มาตรการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ (ภาคผนวก ก-๕) 
จากตารางแสดงรายละเอียดการส ารวจมาตรการ (Check list) ส ารวจพบว่ามีเครื่องปรับอากาศท่ีมีสภาพเก่า (อายุการใช้งาน >๘ ปี) และมีอัตราการใช้งานสูง (ไม่

ต่ ากว่า ๑,๕๐๐ ชั่วโมงต่อปี) ดังนั้นจึงใช้การวิเคราะห์ศักยภาพของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ในภาคผนวก ก-๕ รายละเอียดดังนี้ 
  

เครื่องปรับอากาศเดิม (๒) 
ก าลังไฟฟ้าของ 

เครื่องปรับอากาศใหม่๒ 
(kW) 

(๓) 
จ านวน 
(เครื่อง) 

(๔) 
อัตราการใช้งานต่อป ี

(ช่ัวโมง/ปี) 

(๕) 
ศักยภาพของมาตรการ๓ 

(kWh/ป)ี 

(๖) 
การลงทุนต่อเครื่อง๔ 

(บาท/เครื่อง) 

(๗) 
การลงทุนรวม๕ 

(บาท) 
ขนาด  

(BTU/hr) 
ประสิทธิภาพ (๑) 

ก าลังไฟฟ้าเฉลี่ย๑ 
(kW) 

๓๖,๐๐๐ [   ] เบอร์ ๕ 
[] ไม่ใช่เบอร์ ๕ ๕.๑๖ ๓.๑๕ ๕ ๑,๕๐๐ ๑๕,๐๗๕ ๔๔,๐๐๐ ๒๒๐,๐๐๐ 

รวม ๕  ๑๕,๐๗๕  ๒๒๐,๐๐๐ 
หมายเหตุ  ๑.ข้อมูลก าลังไฟฟ้าเฉลี่ยของเครื่องปรับอากาศแยกตามขนาดและอายุการใช้งานแสดงในภาคผนวก ข-๒ 
  ๒.ข้อมูลจาก Spec ของเครื่องใหม่ หรือ จากภาคผนวก ข-๒ กรณีเครื่องปรับอากาศเบอร์ ๕ อายุใช้งาน ๑ ปี (เครื่องใหม่) 
  ๓.การวิเคราะห์ (๕) = [(๑) - (๒)] x (๓) x (๔) 
  ๔.การลงทุนเครื่องปรับอากาศใหม่ประสิทธิภาพสูง (เบอร์ ๕) แสดงดังตาราง (ข-๖) 
  ๕.การลงทุนรวม (๗) = (๓) x (๖) 
 
สรุปศักยภาพโดยรวมของการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศตามตัวอย่างคือ  ๑๕,๐๗๕ หน่วยไฟฟ้าต่อปี  

 
 
 
 
 
 
 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๕๐ 

 มาตรการเปลี่ยนไปใช้หลอดประหยัดพลังงานแบบ T๕ (ภาคผนวก ก-๑๓) 
จากตารางแสดงรายละเอียดการส ารวจมาตรการ (Check list) ส ารวจพบว่ามีการใช้งานหลอดฟลูออเรสเซนต์ขนาด ๓๖ วัตต์ พร้อมบัลลต์แกนเหล็กซ่ึงมีก าลัง

สูญเสีย ๑๐ วัตต์ จ านวน ๑๐๐ หลอด เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิผลทางวิทยาลัยจ าเป็นต้องพิจารณาเปลี่ยนมาใช้หลอดประหยัด T๕ ที่มีขนาด ๒๘ วัตต์
พร้อมบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีก าลังสูญเสีย ๒ วัตต์ ดังนั้นจึงใช้การวิเคราะห์ศักยภาพของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ในภาคผนวก ก-๑๓ รายละเอียดดังนี้ 
 

ชนิด 
หลอดไฟฟ้า 

(๑) 
ขนาด 

หลอดไฟฟ้า๑ 

(W) 

ชนิด 
บัลลาสต์ 

(๒) 
ก าลังไฟฟ้า

สูญเสีย 
ในบัลลาสต์๒ 

(W) 

ชนิด 
หลอดไฟฟ้า 

(๓) 
ขนาด 

หลอดไฟฟ้า๑ 

(W) 

ชนิด 
บัลลาสต์ 

(๔) 
ก าลังไฟฟ้า

สูญเสีย 
ในบัลลาสต์๒ 

(W) 

(๕) 
จ านวน
หลอด 

(หลอด) 

(๖) 
จ านวนชั่วโมง 
ใช้งานต่อปี 

(ชั่วโมง/ปี) 

(๗) 
ศักยภาพของ
มาตรการ๓ 
(kWh/ปี) 

(๘) 
การลงทุนรวม๔ 

(บาท) 

หลอดฟลูออ
เรสเซนต ์

๓๖ แกนเหล็ก ๑๐ หลอด T๕ ๒๘ อิเล็กทรอนิกส ์ ๒ ๑๐๐ ๒,๐๐๐ ๓,๒๐๐ ๔๐,๐๐๐ 

รวม ๑๐๐  ๓,๒๐๐ ๔๐,๐๐๐ 
 
หมายเหตุ  ๑.ข้อมูลก าลังไฟฟ้าของหลอดไฟฟ้าชนิดต่างๆแสดงในภาคผนวก ข-๑ 
  ๒.ก าลังไฟฟ้าสูญเสียในบัลลาสต์  กรณีท่ีเป็นบัลลาสต์ก าลังสูญเสียต่ า (Low Watt Loss) จะมีก าลังไฟฟ้าสูญเสีย ๕.๕ วัตต์/ชุด 
      กรณีท่ีเป็นบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic) จะมีก าลังไฟฟ้าสูญเสีย ๒ วัตต์/ชุด 
  ๓. การวิเคราะห์ (๗) =[ [(๑) + (๒)] - [(๓) + (๔)] *(๕)/๑,๐๐๐] x (๖)  

๔. ราคาหลอด T๕ พร้อมบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ ชุดละ ๓๕๐ บาท 
 

สรุปศักยภาพโดยรวมของลดการเปิดใช้แสงสว่างตามตัวอย่างคือ ๒,๐๐๐ หน่วยไฟฟ้าต่อปี  
 
 
 
 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๕๑ 

 ลดการเปิดใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ภาคผนวก ก-๒๑)  
จากตารางแสดงรายละเอียดการส ารวจมาตรการ (Check list) ส ารวจพบว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถลดเวลาการเปิดใช้งานลงได้ ทั้งหมด ๒๕ เครื่อง ดังนั้น

จึงใช้การวิเคราะห์ศักยภาพของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน ในภาคผนวก ก-๒๑ รายละเอียดดังนี้ 

ขนาด 
จอภาพ 

(๑) 
ก าลังไฟฟ้าท่ีใช้ 

(กิโลวัตต์) 

(๒) 
จ านวนคอมพิวเตอร ์

(เครื่อง) 

(๓) 
ช่ัวโมงใช้งานท่ีคาดว่าจะลดลงไดต้อ่วัน 

(ช่ัวโมง/วัน) 

(๔) 
จ านวนวันใช้งานต่อปี 

(วัน/ปี) 

(๕) 
ศักยภาพของมาตรการ 

(kWh/ป)ี 
๑๕ นิ้ว ๐.๑๐๐ ๑๕ ๔ ๒๕๐ ๑,๕๐๐ 
๑๗ นิ้ว ๐.๑๒๐ ๑๐ ๔ ๒๕๐ ๑,๒๐๐ 

รวม ๒,๗๐๐ 
หมายเหตุ :  ๑. ดูได้จากข้อมูลก าลังไฟฟ้าเฉลี่ยของอุปกรณ์ไฟฟ้าในภาคผนวก ข-๒ หรือ ข้อก าหนดทางเทคนิค (Technical Specification) ของอุปกรณ์น้ันๆ 

   ๒. ศักยภาพของมาตรการ (๕) = (๑) x (๒) x (๓) x (๔) 
 

สรุปศักยภาพโดยรวมของการลดการเปิดใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ คือ ๒,๗๐๐ หน่วยไฟฟ้าต่อปี 
 

 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๕๒ 

๒) ก าหนดเป้าหมายและแผนในการด าเนินมาตรการ 
โดยเมื่อส ารวจคัดเลือกมาตรการที่เหมาะสม พร้อมทั้งวิเคราะห์มาตรการอนุรักษ์พลังงาน

ในแต่ละมาตรการแล้วเสร็จ ต้องมีการจัดท าเป็นแบบบันทึกข้อสรุปของมาตรการที่จะด าเนินการ พร้อม
แสดงเป้าหมายของมูลค่าพลังงานที่คาดว่าจะประหยัดได้ เงินลงทุน ระยะเวลาคืนทุน ระยะเวลาการ
ด าเนินการ โดยมีรายละเอียด 

 ช่อง (๑) ล าดับที ่ให้ระบุล าดับที่ของมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ด าเนินการ 

 ช่อง (๒) มาตรการ ให้ระบุชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

 ช่อง (๓) พลังงาน ให้ระบุประเภทของพลังงานไฟฟ้าหรือเชื้อเพลิง ที่ใช้ค านวณผล
ประหยัด เช่น ไฟฟ้ามีหน่วย kWh 

 ช่อง (๔) เป้าหมายการประหยัด ให้ระบุเป้าหมายการประหยัดเชิงปริมาณ แบ่งออกเป็น 
๒ ช่อง คือ ช่องแรก ให้ระบุปริมาณพลังงานไฟฟ้าหรือเชื้อเพลิงที่ประหยัดได้ต่อปี และ
ช่องที่สอง ให้ระบุมูลค่าการประหยัดในการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานตามที่ได้
วิเคราะห์ไว้มีหน่วยเป็น บาท/ปี 

 ช่อง (๕) เงินลงทุน ให้ระบุจ านวนเงินลงทุนที่ใช้ในการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

 ช่อง (๖) ระยะเวลาคืนทุน ให้ระบุระยะเวลาคืนทุนของการลงทุนเพ่ือด าเนินมาตรการ
อนุรักษ์พลังงาน 

 ช่อง (๗) ระยะเวลาด าเนินการ ให้ระบุ พ.ศ. ที่ด าเนินการ 

 ช่อง (๘) ผู้รับผิดชอบ ให้ระบุชื่อผู้รับผิดชอบที่ด าเนินการของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
 

(๑) 
ล าดับที ่

(๒) 
มาตรการ 

(๓) พลังงาน (๔) เป้าหมายการประหยัด (๕) 
เงินลงทุน 
(บาท) 

(๖) 
ระยะเวลา

คืนทุน 
(ปี) 

(๗) 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ปี พ.ศ.) 

(๘) 
ผู้รับผิดชอบ ชนิด หน่วย 

ปริมาณ 
(หน่วย/ปี) 

มูลค่า 
(บาท/ปี) 

          

          

รวม       

 

 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๕๓ 

ตารางท่ี ๑๒ ตัวอย่างเป้าหมายและแผนในการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานประจ า ปี ๒๕๕๕ 

ล าดั
บท่ี 

มาตรการ 
พลังงาน เป้าหมายการประหยัด เงินลงทุน 

(บาท) 
ระยะเวลา
คืนทุน (ปี) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 
(ปี พ.ศ.) 

ผู้รับผิดชอบ 
ชนิด หน่วย 

ปริมาณ มูลค่า 
(หน่วย/ปี) (บาท/ปี) 

๑  เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเป็น เบอร์ ๕ ไฟฟ้า kWh ๑๕,๐๗๕ ๕๐,๓๕๑ ๒๒๐,๐๐๐ ๔.๓๗ ๒๕๕๕ นายสุกิจ แก้วค า 
๒  เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า T๕ ไฟฟ้า kWh ๓,๒๐๐ ๑๐,๖๘๘ ๔๐,๐๐๐ ๓.๗๔ ๒๕๕๕ นายปัญดาร แก้ว 
๓  ลดการเปิดใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า kWh ๒,๗๐๐ ๙,๐๑๘ ไม่มีเงินลงทุน - ๒๕๕๕ นางสาวปวีณา สโน ่ 

รวม ๒๐,๙๗๕ ๗๐,๐๕๗ ๒๖๐,๐๐๐ ๓.๗๑  - - 
หมายเหตุ : อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย ๓.๓๔ บาท/กิโลวัตต์-ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 
 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๕๔ 

๓) แผนการจัดการงบประมาณการลงทุน 
เมื่อก าหนดเป้าหมายและแผนในการด าเนินมาตรการ พร้อมทั้งก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่

ละมาตรการแล้วเสร็จ ทางสถาบันอาชีวศึกษาจ าเป็นต้องก าหนดแผนการจัดการงบประมาณ โดยต้อง
ระบุแหล่งงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมประมาณการเงินลงทุนในแต่
และปี ดังนี้ 

 ช่อง (๑) ล าดับที ่ให้ระบุล าดับที่ของมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ด าเนินการ 

 ช่อง (๒) มาตรการ ให้ระบุชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

 ช่อง (๓) เงินลงทุนรวม ให้ระบุจ านวนเงินลงทุนที่ใช้ในการด าเนินมาตรการอนุรักษ์
พลังงาน 

 ช่อง (๔) ประมาณการแหล่งเงินทุน ให้ระบุแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการด าเนินมาตรการ
อนุรักษ์พลังงาน 

 ช่อง (๕) ประมาณการแผนการลงทุน ให้ระบแุผนเงินลงทุนในแต่ละปีที่ด าเนินการ 
 

(๑) 
ล าดับที ่

(๒) 
มาตรการ 

(๓) 
เงินลงทุนรวม 

(บาท) 

(๔) 
ประมาณการ 
แหล่งเงินทุน 

(๕) 
ประมาณการแผนการลงทุน (บาท) 

๒๕๕๖ 
๒๕๕
๗ 

๒๕๕
๘ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

         

         
รวม        

 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 
 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๕๕ 

ตารางท่ี ๑๓ ตัวอย่างแผนการจัดการงบประมาณการลงทุนเพื่อการอนุรักษ์ในระยะยาว (๕ปี) ปี  ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐  

ล าดับ
ที ่

มาตรการ 
เงินลงทุน 
(บาท) 

ประมาณการแหล่ง
เงินทุน 

ประมาณการแผนการลงทุน (บาท) 

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 
๑  เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเป็น เบอร์ ๕  ๒๒๐,๐๐๐  เงินงบประมาณ ๘๘,๐๐๐  ๘๘,๐๐๐   ๔๔,๐๐๐  - -  
๒  เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า T๕ ๔๐,๐๐๐ เงินอุดหนุน ๔๐,๐๐๐ -  -  -  - 

รวม ๒๖๐,๐๐๐ -   ๑๒๘,๐๐๐  ๘๘,๐๐๐  ๔๔,๐๐๐ - - 
 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 
 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๕๖ 

 ๓.๕.๒ การก าหนดแผนด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน 
 

การก าหนดแผนด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน เป็นการด าเนินการเพ่ือมุ่งเน้นส่งเสริมการปลูกจิตส านึก
และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานของสถาบันอาชีวศึกษา ซ่ึงควรท าอย่างต่อเนื่อง เพราะไม่เพียงแต่ต้องการให้
เกิดการเรียนรู้เท่านั้น ยังช่วยเปลี่ยนทัศนคติให้มีจิตส านึกและความรับผิดชอบและเกิดการมีส่วนร่วมมากขึ้น โดยมี
แนวทางการด าเนินการดังนี้ 

๑) ก าหนดกิจกรรม โดยกิจกรรมส าหรับการอนุรักษ์พลังงานมีความหลากหลาย ซึ่งในส่วนของสถาบัน
อาชีวศึกษามีแนวทางในการด าเนินการกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน สรุปได้ดังตาราง โดยทางสถาบันอาชีวศึกษาสามารถ
คัดเลือกกิจกรรมจากตารางดังกล่าวน าไปใช้หรือประยุกต์ ให้เข้ากับวัฒนธรรมและความต้องการของบุคลากรภายใน
สถาบันอาชีวศึกษาไดต้ามความเหมาะสม โดย 

ช่อง (๑) กลุ่ม พิจารณากลุ่มกิจกรรมที่ด าเนินการ เช่น การสื่อสาร การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วม ฯลฯ 
ช่อง (๒) กิจกรรม พิจารณากิจกรรมที่จะด าเนินการ 
ช่อง (๓) แนวทางด าเนินการ พิจารณาแนวทาง/วิธีการด าเนินกิจกรรม 
ช่อง (๔) ความถี่ จ านวณครั้งที่เหมาะสมส าหรับการด าเนินในแต่ละกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 
 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๕๗ 

ตารางที่ ๑๔ แนวทางการก าหนดกิจกรรมส าหรับวิทยาลัยเทคนิค 
(๑) กลุม่ (๒) กิจกรรม (๓) แนวทางด าเนินการ (๔) ความถี ่

การส่ือสาร เผยแพร่นโยบายและคณะท างาน จัดท าเอกสารปิดประกาศเผยแพร่นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและคณะท างานด้านการจัด
การพลังงาน พร้อมทั้งให้ผู้บริหารของสถาบันการศึกษาได้กล่าวถึงนโยบายและคณะท างานที่จัดตั้ง
ขึ้นต่อหน้าบุคลากรและนักศึกษาของสถาบันการศึกษา เพื่อแสดงถึงความส าคัญ ความมุ่งมั่น และ
ตั้งใจจริงที่จะประหยัดพลังงาน 

ปีละครั้ง 

เผยแพร่เป้าหมายและแผนการประหยัดพลังงาน จัดท าเอกสารปิดประกาศเผยแพร่เป้าหมายและแผนการประหยัดพลังงานประจ าปีของ
สถาบันการศึกษา รวมถึงอาจมีการประชุมชี้แจงแก่บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันฯ เพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและความร่วมมือในการปฏิบัติเป็นทิศทางเดียวกัน  

ปีละครั้ง 

เผยแพร่ผลการประหยัดพลังงาน จัดท าเอกสารปิดประกาศผลการด าเนินการประหยัดพลังงานประจ าปีของสถาบันการศึกษา รวมถึง
อาจมีการกล่าวถึงผลส าเร็จดังกล่าวโดยผู้บริหารของโรงเรียน เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคนได้
มีส่วนรับรู้ถึงความส าเร็จร่วมกัน 

ปีละครั้ง 

เผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษพ์ลังงาน จัดหาองค์ความรู้ จากเอกสารเผยแพร่ด้านการอนุรักษ์พลังงานที่มีความน่าสนใจและเป็นเรื่องบใกล้
ตัวมาเผยแพร่โดยจัดท าเป็นป้ายประกาศ สติดเกอร์ หรือติดประกาศตามบอร์ดต่างๆ ให้บุคลากรและ
นักเรียนได้รับทราบเป็นระยะ 

ปีละ ๓-๖ ครั้ง 

การฝึกอบรม ฝึกอบรมจิตส านึก จัดให้มีการฝึกอบรมจิตส านึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรและนักศึกษา
ใหม่ หรือบุคลากรแลนักศึกษาทั้งหมดของสถาบันฯ โดยใช้ข้อมูลจากสถานการณ์พลังงานและ
ผลกระทบจากการใช้พลังงานที่ทันสมัย รวมถึงอาจใช้ข้อมูลจากสสถานภาพด้านพลังงานของ
วิทยาลัยเองเพื่อกระตุ้นให้บุคลากรและนักศึกษามีความตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์
พลังงานอยู่เสมอโดยใช้เวลาประมาณ ๑-๓ ชั่วโมง 

ปีละครั้ง 

ฝึกอบรมความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ เทคโนโลยี มาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานรวมถึง
การจัดการพลังงานส าหรับกลุ่มบุคลากรและนักศึกษาที่เป็นแกนน า หรือให้ความสนใจกับเรื่อง
ดังกล่าวโดยใช้เวลาครั้งละประมาณ ๓-๖ ชั่วโมง 

ปีละ ๑-๒ ครั้ง 

การจัดทัศนศึกษาดูงาน จัดใหมีการทัศนศึกษาดูงานยังหน่วยงานหรือสถานที่ที่มีการด าเนินการอนุรักษ์พลังงานเป็นที่
ประจักษ์เพื่อสร้างแนวคิด ความสนใจ และการยอมรับในระบบการจัดการ เทคนิค หรือมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานโดยใช้เวลาครั้งละประมาณ ๑ วัน 

ปีละ ๑-๒ ครั้ง 

 

 

 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 
 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๕๘ 

ตารางที่ ๑๔ (ต่อ) แนวทางการก าหนดกิจกรรมส าหรับวิทยาลัยเทคนิค 
(๑) กลุม่ (๒) กิจกรรม (๓) แนวทางด าเนินการ (๔) ความถี ่

การมีส่วนร่วม ระดมสมองเพื่อพัฒนาประสิทธภิาพพลงังาน จัดกิจกรรมให้บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันฯ ได้ช่วยกันหาจุดที่ก่อให้เกิดความสิ้นเปลือง
พลังงาน หรือมาตรการประหยัดพลังงานที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ
สถาบันการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง โดยอาจเป็นรูปแบบของการรับความคิดเห็น หรือการประกวด
แข่งขันชิงรางวัล 

ปีละครั้ง 

ประกวดโครงการ จัดให้มีการประกวดนวัตกรรม/โครงการ/ต้นแบบเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน
และพลังงานทดแทนโดยทีมบุคลากรและนักศึกษาภายในสถาบันการศึกษา 

ปีละครั้ง 

ท าความสะอาดหลอดไฟฟา้ จัดให้มีกิจกรรมช่วยกันท าความสะอาดหลอดไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความส่องสว่างป้องกันการเพิ่มจ านวน
หลอดไฟฟ้าโดยไม่จ าเป็น 

ปีละครั้ง 

รณรงค์ลดใช้อุปกรณ์ฟุ่มเฟือย ออกข้อบังคับ หรือ รณรงค์ กระตุ้นเตือนไม่ให้บุคลากรและนักศึกษาน าอุปกรณ์ไฟฟ้ามาใช้ใน
สถาบันการศึกษาโดยไม่จ าเป็น เช่น เครื่องรีดผม ทีวี เครื่องเล่นดีวีดี วิทยุ พัดลมส่วนตัว ฯลฯ 

ทุกเดือน 

การบ ารุงรักษาอุปกรณ์/เครื่องมือ ก าหนดให้แต่ละแผนกการเรียนการสอนที่มีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่สิ้นเปลืองพลังงานสูง มีการ
ตรวจสอบและก าหนดแผนการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือของตนเองเพื่อป้องกันการใช้อุปกรณ์
เครื่องมือที่เสื่อมประสิทธิภาพ 

ปีละ ๒ ครั้ง 

การใช้งานมิเตอร์ย่อย ให้มีการพิจารณาออกแบบและติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าย่อยแยกอาคารหรือพื้นที่รับผิดชอบเพื่อใช้ในการ
ก าหนดเป้าหมายและติดตามประสิทธภิาพการใช้พลังงานในแต่ละพื้นที่ได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดย
ให้มีการสรุปและรายงานผลเป็นระยะ 

ปีละ ๒-๖ ครั้ง 

การถ่ายทอด วิชาเรียน จัดให้มีวิชาเรียนหรือสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนไว้ใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

๓-๖ ชั่วโมง/เทอม 

กิจกรรมชมรม จัดตั้งชมรมเกี่ยวกับการจัดการและการอนุรักษ์พลังงานเพื่อด าเนินกิจกรรมในด้านการจัด
การพลังงานให้กับสถาบันการศึกษาเป็นรายปี พร้อมทั้งพิจารณาให้เป็นส่วนหนึ่งของชั่วโมงกิจกรรม
ส าหรับการเรียนการสอน 

ต่อเนื่อง 
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โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๕๙ 

๒) ก าหนดแผนในการด าเนนิกิจกรรม 
หลังจากก าหนดกิจกรรมที่จะด าเนินการได้แล้ว สิ่งส าคัญที่จะต้องท าต่อไป คือ การน ากิจกรรมที่

คัดเลือกต่างๆ มาจัดท าเป็นแผน เพ่ือที่จะน าไปปฏิบัติต่อไป โดยแต่ละแผนการด าเนินกิจกรรมควรประกอบด้วย  
 ช่อง (๑) ล าดับที่ ให้ระบุล าดับที่ของมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ด าเนินการ 

 ช่อง (๒) กิจกรรม ให้ระบุชื่อมาตรการและกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน 

 ช่อง (๓) ระยะเวลา แบ่งออกเป็น ๒ ช่องย่อยคือ ช่องเริ่มต้นให้ระบุเดือนปีที่จะเริ่มต้นด าเนินมาตรการ
ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และช่องสิ้นสุดให้ระบุเดือนปีที่คาดว่าการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานจะ
สิ้นสุด 

 ช่อง (๔) งบประมาณ ให้ระบุจ านวนเงินลงทุนส าหรับการด าเนินงาน 

 ช่อง (๕) ผู้รับผิดชอบ ให้ระบุชื่อผู้รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และตรวจติดตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 
 

(๑) 
ล าดับที ่

(๒) 
มาตรการ/
กิจกรรม 

(๓) ระยะเวลา (๔) 
งบประมาณ 

(บาท) 

(๕) 
ผู้รับผิดชอบ เริ่มต้น 

(เดือน/ปี) 
สิ้นสุด 

(เดือน/ปี) 
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๖๐ 

ตารางท่ี ๑๕ ตัวอย่างการกรอกแผนด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน 

ล าดับที ่ มาตรการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ เริ่มต้น 
(เดือน/ปี) 

สิ้นสุด 
(เดือน/ปี) 

๑ ท าความสะอาดหลอดไฟฟ้า มิ.ย. ๕๕ ธ.ค. ๕๕ - ว่าที่ร.ต.หญิง นาค า   ธงทอง 

๒ จัดอบรมให้ความรู้วิธีการท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศที่ถกูวิธี มิ.ย. ๕๕ ส.ค. ๕๕ - นางพร มหาโชค  

๓ รณรงค์ให้ปิดอุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงานเมื่อไม่ได้ใช้งาน มิ.ย. ๕๕ ส.ค. ๕๕ - นายสุรเชษฐ์ เดชจูด               

๔ รณรงค์ให้ลดการใช้กระติกน้ าร้อน มิ.ย. ๕๕ มิ.ย. ๕๕ - นางพร มหาโชค  

๕ จัดตั้งชมรมอนุรักษ์พลังงานขึ้นภายในวิทยาลัย มิ.ย. ๕๕ ส.ค. ๕๕ - นายเกรียงไกร ดวงแก้ว  

๖ 
รณรงค์ให้มีการก าหนดแผนและด าเนนิการดูแลบ ารุงรักษา
เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ภายในวิทยาลัย ทุกเดือน 

มิ.ย. ๕๕ ต.ค. ๕๕ - นายสุรเชษฐ์ เดชจูด               
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๖๑ 

๓.๖ การติดตามผลการด าเนินการ 
 

วัตถุประสงค์ของการติดตามผลการด าเนินการ คือ หาจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องของการด าเนินการ เพ่ือน ามา
ปรับปรุงแก้ไข มิใช่เป็นการจับผิดการท างาน โดยการติดตามผลการด าเนินการที่ดีจะต้องท าอย่างสม่ าเสมอและควร
น าผลการติดตามไปเปรียบเทียบกับแผนการด าเนินงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้  รวมทั้งจะต้องมีการวิเคราะห์หา
สาเหตุและปัญหา ในกรณีที่พบว่าไม่สามารถปฏิบัติตามแผนงานหรือเป้าหมายที่วางไว้ได้ พร้อมทั้งทบทวนปรับ
แผนการด าเนินงานเป็นระยะ ดังนั้นในการติดตามผลการด าเนินการควรมีการคัดเลือกคณะผู้ตรวจประเมิน ที่มีความ
เป็นกลาง และมีความรู้พื้นฐานด้านพลังงาน โดยมีแนวทางและขั้นตอนการตรวจติดตาม ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ซึ่งหลักจากที่ได้มีการติดตามการด าเนินการแล้ว คณะผู้ตรวจประเมินจะต้องน าผลการติดตาม รายงานให้

ผู้บริหารและติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสถาบันอาชีวศึกษาทราบอย่างทั่วถึงจะได้เกิดความกระตือรือร้นใน
การท ากิจกรรมต่อไป พร้อมทั้งแจ้งให้มีการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยมีแนวทางการติดตามผลการด าเนินการอย่าง
ละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๖.๑ การติดตามการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
 

๓.๖.๒ สรุปผลการติดตามการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

๓.๖.๓ การติดตามการด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน 

๓.๖.๔ การติดตามผลประหยัดพลังงานที่เกิดขึ้นจริง 
เทียบกับเป้าหมาย 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 
 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๖๒ 

 ๓.๖.๑ การติดตามการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
 

ให้ระบุผลการติดตามการด าเนินงานของแผนการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานโดยเรียงล าดับตามแผน 
 

 ช่องท่ี (๑) ล าดับที่ให้ใส่ตัวเลขแสดงล าดับที่ของแผนการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

 ช่องที่ (๒) มาตรการให้ระบุชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่ด าเนินการตรวจสอบ 

 ช่องที่ (๓) สถานภาพการด าเนินการระบุสถานภาพการด าเนินการแบ่งเป็น ๓ ช่องย่อยคือ 
- กาในช่องด าเนินการตามแผนกรณีท่ีมาตรการอนุรักษ์พลังงานนั้นๆ ได้ถูกด าเนินการและ

เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ 
- กาในช่องไม่ได้ด าเนินการกรณีที่มาตรการอนุรักษ์พลังงานนั้นๆ ไม่ได้ถูกด าเนินการตามที่

ได้ระบุไว้ในแผน 
- กาในช่องล่าช้ากรณีท่ีมาตรการอนุรักษ์พลังงานนั้นๆ ได้ถูกด าเนินการแต่ไม่เป็นไปตาม

แผนที่ได้วางไว้ 

 ช่องที่ (๔) หมายเหตุ ให้ระบุข้อมูลเพ่ิมเติมที่ต้องการให้รายละเอียด (ถ้ามี) 
 

(๑) 
ล าดับที ่

(๒) 
มาตรการ 

(๓) 
สถานภาพการด าเนินการ 

(๔) 
หมายเหต ุ

  
[   ]  ด าเนินการตามแผน 
[   ]  ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก........................................... 
[   ]  ล่าช้า เนื่องจาก..........…….............................…………. 

 

  
[   ]  ด าเนินการตามแผน 
[   ]  ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก........................................... 
[   ]  ล่าช้า เนื่องจาก..........…….............................…………. 

 

  
[   ]  ด าเนินการตามแผน 
[   ]  ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก........................................... 
[   ]  ล่าช้า เนื่องจาก..........…….............................…………. 

 

 
ตารางท่ี ๑๖ ตัวอย่างการกรอกผลการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

ล าดับที ่ มาตรการ สถานภาพการด าเนินการ หมายเหตุ 

๑ เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเป็น เบอร์ ๕ 
[     ]  ด าเนินการตามแผน 
[     ]  ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก..................................... 
[ ]  ล่าช้า เนื่องจาก รออนุมัติงบประมาณ 

 

๒ เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า T๕ 
[ ]  ด าเนินการตามแผน 
[     ]  ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก..................................... 
[     ]  ล่าช้า เนื่องจาก..........…….........................…………. 

 

๓ ลดการเปิดใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ 
[]  ด าเนินการตามแผน 
[    ]  ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก.................................... 
[    ]  ล่าช้า เนื่องจาก..........…….........................…………. 

 

 
 
 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 
 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๖๓ 

 ๓.๖.๒ สรุปผลการติดตามการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 
 

ให้ระบุผลสรุปการติดตามการด าเนินงานของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน โดย 
 

 ช่องที่ (๑) มาตรการ ให้ระบุชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงานทีส่รุปผลการติดตามการด าเนินการ 

 ช่องที่ (๒) สัดส่วนผลส าเร็จเทียบกับเป้าหมาย ให้ระบุสัดส่วนผลการด าเนินการจริงเทียบกับเป้าหมาย 
ซึ่งมาจาก  
 
 

โดย ช่อง (ก) สัดส่วนผลประหยัด คือ สัดส่วนระหว่างผลประหยัดจริง (หน่วย/ปี) ต่อ ผล
ประหยัดเป้าหมาย (หน่วย/ปี) 

ช่อง (ข) สัดส่วนผลส าเร็จ คือ สัดส่วนระหว่างการด าเนินการติดตั้งจริง (หน่วย/ปี) ต่อ 
เป้าหมายการด าเนินการ (หน่วย/ปี) 

 

มาตรการ 

(ก) ผลประหยัด (ข) การด าเนินการ (ค)  
สัดส่วนผลส าเร็จ

เทียบกบั
เป้าหมาย (%) 

เป้าหมาย จริง สัดส่วนผล
ประหยดั 

(%) 

เป้าหมาย ติดตัง้ สัดส่วน
ผลส าเร็จ 

(%) (หน่วย/ปี) (หน่วย/ปี) (หน่วย) (หน่วย) 

เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ 
เป็น เบอร์ ๕ 

๑๕,๐๗๕  ๐ ๐   ๕  ๐ ๐  ๐  

เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า T๕ ๓,๒๐๐ ๓,๐๐๐  ๙๔   ๑๐๐  ๑๐๐ ๑๐๐  ๙๔  

ลดการเปิดใช้งาน 
เครื่องคอมพิวเตอร์ 

๒,๗๐๐ ๒,๗๐๐  ๑๐๐   ๒๕  - ๖๐*  ๖๐  

 

* แต่ส าหรับมาตรการเชิงพฤติกรรม (ไม่ได้มีการติดตั้งปรับเปลี่ยน หรือถอดออก) การ
ค านวณหา สัดส่วนผลส าเร็จ จ าเป็นต้องใช้ตารางเชิงพฤติกรรม เพ่ือสุ่มตรวจติดตามผลการ
ด าเนินการในแต่ละวัน เช่น มาตรการลดการเปิดใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ มีการสุ่มติดตาม
การด าเนินการทั้งสิ้น ๕ วัน พบว่ามีการปิดคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งานเพียงแค่ ๓ วัน ดังนั้น  
 

สัดส่วนผลส าเร็จ (%) = (๒/๓) x ๑๐๐ = ๖๐% 
 

วันที่ 
ผลการด าเนินการ (/ = ท า , x = ไม่ได้ท า) 

ผู้บันทึก 
ลดการเปิดใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ 

๑ / นายสุรเชษฐ์ เดชจูด               

๒ x นางพร มหาโชค  

๓ / นายเกรียงไกร ดวงแก้ว 

๔ x นายสุกิจ แก้วค า 

๕ / นายปัญดาร แกว้ 

สัดส่วนผลส าเร็จ (%) ๖๐    

 

(ค) สัดส่วนผลส าเร็จเทียบกับเป้าหมาย(%) = (ก) สัดส่วนผลประหยัด(%) x (ข) สัดส่วนผลส าเร็จ(%) 
 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 
 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๖๔ 

 ช่องที่ (๔) หมายเหตุ ให้ระบุข้อมูลเพ่ิมเติมที่ต้องการให้รายละเอียด (ถ้ามี) 
 
 

(๑) มาตรการ 
(๒) สัดส่วนผลส าเร็จเทยีบกบัเปา้หมาย 

(%) 
(๓) หมายเหต ุ

   
   
   
   

 
ตารางท่ี ๑๗ ตัวอย่างสรุปผลการติดตามการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

มาตรการ 
สัดส่วนผลส าเร็จเทียบกับเป้าหมาย 

(%) 
หมายเหตุ 

เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเป็น เบอร์ ๕ ๐  รออนุมัติงบประมาณ 
เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า T๕ ๙๔   
ลดการเปิดใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ๖๐   



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๖๕ 

 ๓.๖.๓ การติดตามการด าเนนิกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน 
 

ให้ระบุผลการติดตามการด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน โดย 
 ช่องที่ (๑) ล าดับที่ ให้ใส่ตัวเลขแสดงล าดับที่ของแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมส่งเสริมการ

อนุรักษ์พลังงาน 

 ช่องที่ (๒) ชื่อหลักสูตร/กิจกรรม ให้ระบุชื่อหลักสูตรของการฝึกอบรมหรือระบุชื่อกิจกรรม
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานที่ด าเนินการตรวจสอบ 

 ช่องที่ (๓) สถานภาพการด าเนินการ ระบุสถานภาพการด าเนินการแบ่งเป็น ๓ ช่องย่อยคือ 
- กาในช่องด าเนินการตามแผนกรณีท่ีการฝึกอบรมและกิจกรรมได้ถูก

ด าเนินการและเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ 
- กาในช่องไม่ได้ด าเนินการกรณีที่การฝึกอบรมและกิจกรรมไม่ได้ถูก

ด าเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในแผน 
- กาในช่องล่าช้ากรณีท่ีการฝึกอบรมและกิจกรรมได้ถูกด าเนินการแต่ไม่

เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ 

 ช่องที่ (๔) จ านวนผู้เข้าร่วม ให้ระบุจ านวนผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหรือกิจกรรมที่จัดขึ้น 

 ช่องที่ (๕) หมายเหตุ ให้ระบุข้อมูลเพ่ิมเติมที่ต้องการให้รายละเอียด (ถ้ามี) 
 

(๑) 

ล าดับที ่

(๒) 

ชื่อหลักสูตร/กิจกรรม 

(๓) 

สถานภาพการด าเนินการ 

(๔) 

จ านวนผู้เข้าร่วม 

(๕) 

หมายเหต ุ

  [   ]  ด าเนินการตามแผน 
[   ]  ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก.............................. 
[   ]  ล่าช้า เนื่องจาก..........…….................…………. 

  

  [   ]  ด าเนินการตามแผน 
[   ]  ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก.............................. 
[   ]  ล่าช้า เนื่องจาก..........…….................…………. 

  

  
[   ]  ด าเนินการตามแผน 
[   ]  ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก.............................. 
[   ]  ล่าช้า เนื่องจาก..........…….................…………. 

  

 
 

 

 

 

 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๖๖ 

ตารางท่ี ๑๘ ตัวอย่างการกรอกผลการด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน 

ล าดับที ่ ชื่อหลักสูตร/กิจกรรม สถานภาพการด าเนินการ 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม หมายเหตุ 

๑ ท าความสะอาดหลอดไฟฟ้า 
[]  ด าเนินการตามแผน 
[    ]  ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก.................. 
[    ]  ล่าช้า เนื่องจาก…............................. 

๒๐๐ 
 

๒ 
จัดอบรมให้ความรู้วิธีการท าความ
สะอาดเคร่ืองปรับอากาศที่ถูกวธิี 

[]  ด าเนินการตามแผน 
[    ]  ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก..................  
[    ]  ล่าช้า เนื่องจาก................…………. 

๕๐ 
 

๓ 
รณรงค์ให้ปิดอุปกรณ์เคร่ืองใช้
ส านักงานเมื่อไมไ่ด้ใช้งาน 

[]  ด าเนินการตามแผน 
[    ]  ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก..................  
[    ]  ล่าช้า เนื่องจาก................…………. 

๒๐๐ 
 

๔ รณรงค์ให้ลดการใช้กระติกน้ าร้อน 
[]  ด าเนินการตามแผน 
[    ]  ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก..................  
[    ]  ล่าช้า เนื่องจาก................…………. 

๒๐๐ 
 

๕ 
จัดตั้งชมรมอนุรักษ์พลังงานขึ้นภายใน
วิทยาลัย 

[    ]  ด าเนินการตามแผน 
[    ]  ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก..................  
[]  ล่าช้า เนื่องจาก อยู่ในระหวา่งจัดท าแผน
หลักสตูร 

- 

 

๖ 
รณรงค์ให้มีการก าหนดแผนและ
ด าเนินการดูแลบ ารุงรักษาเครื่องจักร
อุปกรณ์ต่างๆ ภายในวิทยาลัย ทุกเดือน 

[]  ด าเนินการตามแผน 
[    ]  ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจาก..................  
[    ]  ล่าช้า เนื่องจาก................…………. 

๒๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๖๗ 

 
 ๓.๖.๔ การติดตามผลประหยัดพลังงานที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับเป้าหมาย 

 

ให้ระบุผลการติดตามการด าเนินงานของแผนการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานโดย
เรียงล าดับตามแผน 

 ช่องท่ี (๑) ล าดับที่ ให้ใส่ตัวเลขแสดงล าดับที่ของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

 ช่องท่ี (๒) มาตรการ ให้ระบุชื่อมาตรการอนุรักษ์พลังงาน 

 ช่องที่ (๓) พลังงาน ให้ระบุประเภทของพลังงานไฟฟ้าหรือเชื้อเพลิง ที่ใช้ค านวณผลประหยัด 
เช่น ไฟฟ้ามีหน่วย kWh 

 ช่องท่ี (๔) เป้าหมาย ให้ระบุเป้าหมายเชิงปริมาณของผลประหยัดรวม(หน่วย/ปี) ทั้งมูลค่าของ
ผลประหยัด(บาท/ปี) ที่คาดว่าจะประหยัดได้ 

 ช่องที่ (๕) ผล ให้ระบุร้อยละของผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริงภายหลังการด าเนินมาตรการเมื่อ
เทียบกับผลประหยัดที่เกิดขึ้นจริง 

 ช่องท่ี (๖) หมายเหตุ ให้ระบุข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องการให้รายละเอียด (ถ้ามี) 
 
 

(๑) 
ล าดับที ่

(๒) 
มาตรการ 

(๓) 
พลังงาน 

(๔) 
เป้าหมาย 

(๕) 
ผล (๖) 

หมายเหต ุ
ชนิด หน่วย 

ปริมาณ 
(หน่วย/ปี) 

มูลค่า 
(บาท/ปี) 

ร้อยละเทียบ
เป้าหมาย (%) 

ปริมาณ
(หน่วย/ปี) 

มูลค่า 
(บาท/ปี) 

          

          

          

รวม  MJ       
 

สรุปผลการอนุรักษ์พลังงานที่คาดวา่จะเกิดขึ้นประมาณ ........... หน่วย/ปี คิดเปน็มูลค่า ........ บาท/ปี  
หรือคิดเป็นร้อยละ ....... ของการใช้พลังงานของสถาบันอาชวีศึกษา



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 
 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๖๘ 

ตารางท่ี ๑๙ ตัวอย่างการกรอกผลการประหยัดพลังงานเทียบกับเป้าหมาย 
 

ล าดับที ่ มาตรการ 

พลังงาน เป้าหมาย ผล 

หมายเหตุ 
ชนิด หน่วย 

ปริมาณ 
(หน่วย/ปี) 

มูลค่า 
(บาท/ปี) 

ร้อยละเทียบ
เป้าหมาย 

(%) 

ปริมาณ 
(หน่วย/ปี) 

มูลค่า 
(บาท/ปี) 

๑ เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเป็น เบอร์ ๕ ไฟฟ้า kWh ๑๕,๐๗๕ ๕๐,๓๕๐ ๐  ๐ ๐ 
อยู่ในระหว่างอนุมัติ

งบประมาณ 

๒ เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า T๕ ไฟฟ้า kWh ๓,๒๐๐ ๑๐,๖๘๘ ๙๔  ๓,๐๐๘ ๑๐,๐๔๗  

๓ ลดการเปิดใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า kWh ๒,๗๐๐ ๙,๐๑๘ ๖๐  ๑,๖๒๐ ๕,๔๑๑  

รวม  MJ  ๒๐,๙๗๕   ๗๐,๐๕๖  - ๔,๖๒๘ ๑๕,๔๕๘  

 
สรุปผลการอนุรักษ์พลังงานที่คาดว่าจะเกิดข้ึนประมาณ ๔,๖๒๘ หน่วย/ปี คิดเป็นมูลค่า ๑๕,๔๕๘ บาท/ปี 

หรือคิดเป็นร้อยละ ๑.๖๑ ของการใช้พลังงานของสถาบันอาชีวศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๖๙ 

๓.๗ การทบทวนและปรับปรุงการด าเนินการในอนาคต 
 
ขั้นตอนสุดท้ายของการด าเนินการจัดการพลังงานเบื้องต้น คือ การทบทวนและปรับปรุงการ

ด าเนินการในอนาคต โดยการน าผลการติดตามการด าเนินการ มาวิเคราะห์หาปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ โดยรวบรวมความคิดจากบุคลากรทุกฝ่าย เพ่ือหาจุดอ่อนจุดแข็งของมาตรการและ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์พลังงานของสถาบันอาชีวศึกษา รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพใน
การด าเนินการตามข้อก าหนดต่างๆ ของวิธีการจัดการพลังงาน (นโยบายอนุรักษ์พลังงาน แผนฝึกอบรม 
หรือเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น) ในกรณีที่พบอุปสรรคหรือปัญหาในการด าเนินการ 
จะต้องท าการวิเคราะห์หาสาเหตุว่าเกิดจากข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานนั้นๆ จากนั้นจึงหาแนว
ทางแก้ไขและปรับปรุงวิธีการจัดการพลังงานใหม่ ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาวิธีการจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง 

โดยในขั้นตอนนี้ส าคัญยิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอาชีวศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการ
ทบทวนและปรับปรุงระบบการจัดการพลังงาน เพื่อให้แน่ใจว่าระบบการจัดการยังคงมีความเหมาะสม มี
ความเพียงพอ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งน าไปวางแผนและก าหนดนโยบายพลังงานใหม่ 
อีกท้ังต้องเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกคนรับทราบถึงผลการทบทวนวิธีการจัดการพลังงาน 
รวมทั้งแนวการแก้ไข เพ่ือให้บุคลากรทุกฝ่ายยึดถือเป็นแนวปฎิบัติร่วมกัน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการด าเนินการในภาพรวม : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
ปัญหาและอุปสรรคที่พบ :   
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๗๐ 

 
ตารางท่ี ๒๐ ตัวอย่างสรุปผลการทบทวนและปรับปรุงการด าเนินการในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สรุปผลการด าเนินการในภาพรวม :  
ด าเนินงานตามมาตรการที่ได้ตั้งไว้ โดยประกาศเป็นนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และประกาศ

มาตรการประหยัดพลังงาน ระบบปรับอากาศ ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
รับทราบและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานของวิทยาลัย ทั้งนี้วิทยาลัยยังมีการแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบ 
และให้ผู้รับผิดชอบบันทึกตึดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการที่ก าหนดไว้ 

 
ปัญหาและอุปสรรคที่พบ :   
๑. ขาดงบประมาณสนับสนุนในการด าเนินมาตรการ  เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเป็น เบอร์ ๕ 
๒. ระบบปรับอากาศของฝ่ายงานต่างๆ มีการใช้เกินความจ าเป็น ใน้ห้องท่ีมีคนท างานคนเดียวแนว 
๓. ขาดผู้เชี่ยวชาญชี้แนะทางด้านเทคนิคเพ่ือประเมินผลในการด าเนินโครงการด้านอนุรักษ์พลังงาน 
 
ทางการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต :  
๑. ของบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติมจาก สอส.และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
๒. ให้ผู้รับผิดชอบพื้นท่ีรายงานผลการใช้พลังงานทุกเดือน เพ่ือน าไปพัฒนาวางแผนการใช้พลังงานในปี
ถัดไป และจะท าเป็นนโยบายด้านพลังงานต่อไป 
๓. จัดท าแผนพัฒนาด้านอาคารสถานที่ เกี่ยวกับการย้ายพ้ืนที่การปฎิบัติงานของแต่ละฝ่ายมาอยู่
รวมกัน เพ่ือลดปริมาณการใช้พลังงานเครื่องปรับอากาศและไฟฟ้า 
๔. จัดตั้งชมรม อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งอยู่ในขั้นตอนของการเขียนโครงการในการจัด
กิจกรรมของชมรม 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๗๑ 

บทที่ ๔  
ตัวอย่างผลการด าเนินการในวิทยาลัยอาชีวศึกษาตน้แบบ  

        (วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี) 
 
จากผลการด าเนินการในสถาบันอาชีวศึกษาต้นแบบ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีซึ่งเป็นสถาบัน

อาชีวศึกษาประเภทวิทยาลัยเทคนิค สามารถสรุปผลการด าเนินการตัวอย่างได้ดังนี้ 
 

๔.๑ การแต่งตั้งคณะท างานด้านอนุรักษ์พลังงาน  

โครงสร้างคณะท างานด้านอนุรักษ์พลังงาน 

     
  โครงสร้างคณะกรรมการอ านวยการ                                     โครงสร้างคณะกรรมการด าเนินการ 

รูปที่ ๑๔ ผังโครงสร้างคณะท างานด้านอนุรักษ์พลังงานวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานคณะกรรมการอ านวยการ
นายเจริญ ไชยสมคุณ
ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ

รองประธานคณะกรรมการ 
นายชัยเจริญ ดวงแข

รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ

คณะกรรมการ

เลขานุการคณะกรรมการ
นายธนภณ สร้อยน้ า

รองผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ

ผู้ช่วยเลขานุการ 

ประธานคณะกรรมการด าเนินการ
นายนรินทร์ สิงห์สกุล

รองประธานคณะกรรมการ 
นายสัญญา มะโนพันธ์

คณะกรรมการ

อาจารย์จากแผนกต่างๆ
นักศึกษาวิชาชีพ

แผนกต่างๆ

เลขานุการคณะท างาน 
นายอาทิตย์ เจริญเพง็
นายยงยุทธ สุทธิชาติ
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โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๗๒ 

 
อ านาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะท างานด้านอนุรักษ์พลังงาน 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ อ านวยการ สนับสนุน วินิจฉัย ตัดสิน สั่งการและอ านวย
ความสะดวกให้ฝ่ายต่างๆ 

๒. คณะกรรมการด าเนินการ มีหน้าที่ควบคุมดูแล เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานทั้งไฟฟ้า น้ าประปา 
และดูแลสิ่งแวดล้อมของวิทยาลัยและของแผนกวิชา ถ่ายทอดให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา 
และเพ่ือนร่วมงานในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
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โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๗๓ 
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โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๗๔ 

 

รูปที่ ๑๕ ประกาศโครงสร้างคณะท างานของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธาน ี
 
 
 
 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๗๕ 

๔.๒ การก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน 

นโยบายอนุรักษ์พลังงานของสถาบันอาชีวศึกษา 

 เพ่ือแสดงเจตจ านงและความมุ่งมั่นในการด าเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน ทางสถาบัน
อาชีวศึกษาได้ก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานของ
สถาบันอาชีวศึกษา ดังต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๑๖ นโยบายอนุรักษ์พลังงานของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

    ๗๖  

๗๖ 

๔.๓ การประเมินศักยภาพและก าหนดแผนการด าเนินการ 
ตารางที่ ๒๑ ข้อมูลการใช้งานอาคารของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธาน ี

ล าดับที ่ ชื่ออาคาร 
ปี พ.ศ. 
ที่เปิด 
ใช้งาน 

เวลาท างาน 
พ้ืนที่ทั้งหมดของอาคาร (ตารางเมตร) 

(๑) พ้ืนที่ใช้สอย (๒) 
พ้ืนที่จอดรถ 
ในตัวอาคาร 

(๓)=(๒)+(๑) 
รวม ชั่วโมง/วัน วัน/ปี ปรับอากาศ ไม่ปรับอากาศ รวม 

๑ อาคาร ๑ ๒๕๑๙ ๘ ๒๕๐ ๓๕๐.๔๐ ๕๑๑.๐๐ ๘๖๑.๔๐ - ๘๖๑.๔๐ 

๒ อาคารหอสมุดกลาง (เก่า) ๒๕๑๙ ๘ ๒๕๐ ๕๙๘.๘๐ ๗๐๗.๘๐ ๑,๓๐๖.๖๐ - ๑,๓๐๖.๖๐ 

๓ อาคารเรยีน ๓ ช้ัน ๒๕๑๙ ๘ ๒๕๐ ๙๖๔.๑๐ ๖๐๘.๔๐ ๑,๕๗๒.๕๐ - ๑,๕๗๒.๕๐ 

๔ อาคารโรงอาหาร ๒๕๓๔ ๘ ๒๕๐ - ๖๖๗.๐๐ ๖๖๗.๐๐ - ๖๖๗.๐๐ 

๕ อาคารเรยีน ๔ ช้ัน ๒๕๑๙ ๘ ๒๕๐ ๓๖๐.๐๐ ๑,๗๒๐.๐๐ ๒,๐๘๐.๐๐ - ๒,๐๘๐.๐๐ 

๖ อาคารบริหารโครงการ ๒๕๑๙ ๘ ๒๕๐ ๓๘๔.๐๐ ๑๑๖.๐๐ ๕๐๐.๐๐ - ๕๐๐.๐๐ 

๗ อาคารแผนกช่างไฟฟ้า ๒๕๑๙ ๘ ๒๕๐ ๕๔๐.๐๐ ๕๘๐.๐๐ ๑,๑๒๐.๐๐ - ๑,๑๒๐.๐๐ 

๘ อาคารแผนกช่างเชื่อมโลหะแผ่น ๒๕๑๙ ๘ ๒๕๐ ๑๕๙.๐๐ ๑,๑๔๓.๐๐ ๑,๑๔๓.๐๐ - ๑,๑๔๓.๐๐ 

๙ อาคารแผนกช่างก่อสรา้ง ๒๕๑๙ ๘ ๒๕๐ ๒๕๐.๐๐ ๑,๒๒๕.๖๐ ๑,๒๒๕.๖๐ - ๑,๒๒๕.๖๐ 

๑๐ อาคารแผนกช่างเทคนิคการผลิต ๒๕๑๙ ๘ ๒๕๐ ๔๙๒.๐๐ ๙๘๔.๐๐ ๙๘๔.๐๐ - ๙๘๔.๐๐ 

๑๑ อาคารวิทยบริการ ๒๕๔๘ ๘ ๒๕๐ ๒๘๘.๐๐ ๓๕๐.๐๐ ๓๕๐.๐๐ - ๓๕๐.๐๐ 

๑๒ อาคารแผนกช่างยนต ์ ๒๕๑๙ ๘ ๒๕๐ ๒๒๘.๐๐ ๑,๒๖๐.๐๐ ๑,๒๖๐.๐๐ - ๑,๒๖๐.๐๐ 

๑๓ อาคารแผนกช่างกลโรงงาน ๒๕๑๙ ๘ ๒๕๐ ๑๕๒.๐๐ ๖๙๘.๐๐ ๖๙๘.๐๐ - ๖๙๘.๐๐ 

๑๔ อาคารเรยีน ๖ ช้ัน ๒๕๔๖ ๘ ๒๕๐ ๑๔๔.๐๐ ๖,๐๔๓.๓๐ ๖,๑๘๗.๓๐ - ๖,๑๘๗.๓๐ 

          

รวม ๔,๙๑๐.๓๐ ๑๕,๐๔๕.๑๐ ๑๙,๙๕๕.๔๐  ๑๙,๙๕๕.๔๐ 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๗๗ 

ตารางท่ี ๒๒ ข้อมูลระบบส่งจ่ายไฟฟ้าของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธาน ี

ล าดับที ่
หมายเลข 
ผู้ใช้ไฟฟ้า 

หมายเลข 
เคร่ืองวัดไฟฟ้า 

ประเภท 
ผู้ใช้ไฟฟ้า 

อัตรา 
การใช้ไฟฟ้า 

การติดต้ังหม้อแปลง
ไฟฟ้า 

อาคารที่ใช้งาน 
ขนาด 
(kVA) 

จ านวน 
(ชุด) 

๑ ๙๑๕-
๐๐๐๑๐๐ 

๒๓๐๕๕๗๖๐ ๖.๑.๒ 
[   ] ปกต ิ
[   ] TOD 
[   ] TOU 

๕๐๐ 
 

๒ 
 

อาคารหอสมุดกลาง (เก่า) 
อาคารช่างเชื่อมโลหะแผ่น 
อาคารช่างก่อสร้าง 
อาคารช่างเทคนิคการผลติ 
อาคารวิทยบริการ 
อาคารช่างยนต ์
อาคารช่างกลโรงงาน 

 

 

  

 

๕๐๐ 
 

๑ 
 

อาคาร ๑ 
อาคารเรยีน ๓ ช้ัน 
อาคารห้องสมดุ 
อาคารบริหารโครงการ 
อาคารโรงอาหาร 

     ๕๐๐ ๑ อาคารเรยีน ๖ ช้ัน 

     ๒๕๐ ๑ อาคารเรยีน ๔ ช้ัน 

รวม ......๑,๗๕๐......kVA - 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๗๘ 

ตารางท่ี ๒๓ ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีในรอบปี ๒๕๕๔  

อัตราค่าไฟฟ้าที่ใช้ ๖.๑.๒ 

 
เดือน 

 

 พลังไฟฟ้าสูงสุด พลังงานไฟฟ้า 
ค่าไฟฟ้ารวม 

(บาท) 
ค่าตัวประกอบภาระ  

 (เปอร์เซนต์) 
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 

(บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง) P 
(กิโลวัตต์) 

PP/OP๑ 
(กิโลวัตต์) 

OP/OP๒ 
(กิโลวัตต์) 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

ปริมาณ 
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง) 

ค่าใช้จ่าย 
(บาท) 

ม.ค. ๓๐๘.๐๐ - - - ๔๘,๒๖๙.๐๑ ๑๐๓,๓๕๓.๖๐ ๑๕๕,๗๐๔.๑๔ ๒๑.๐๖ ๓.๒๓ 

ก.พ. ๒๙๖.๐๐ - - - ๔๖,๘๕๖.๐๑ ๑๐๐,๓๒๘.๐๙ ๑๕๑,๑๕๓.๒๙ ๒๓.๕๖ ๓.๒๓ 

มี.ค. ๒๙๕.๐๐ - - - ๔๕,๕๔๕.๐๐ ๙๗,๕๒๐.๙๕ ๑๔๖,๙๓๐.๙๒ ๒๐.๗๕ ๓.๒๓ 

เม.ย. ๒๑๔.๐๐ - - - ๒๗,๘๙๒.๐๑ ๕๙,๗๒๒.๓๗ ๙๐,๐๗๕.๙๔ ๑๘.๑๐ ๓.๒๓ 

พ.ค. ๒๔๐.๐๐ - - - ๔๒,๑๔๗.๐๐ ๙๐,๒๔๕.๑๖ ๑๔๐,๐๑๔.๑๗ ๒๓.๖๐ ๓.๓๒ 

มิ.ย. ๔๘๐.๐๐ - - - ๙๑,๖๒๔.๐๐ ๑๙๖,๑๘๕.๓๑ ๓๐๔,๐๙๒.๓๒ ๒๖.๕๑ ๓.๓๒ 

ก.ค. ๕๒๒.๐๐ - - - ๙๓,๒๓๖.๙๙ ๓๐๐,๑๕๗.๘๔ ๓๑๕,๕๑๗.๑๗ ๒๔.๐๑ ๓.๓๘ 

ส.ค. ๔๘๘.๐๐ - - - ๘๕,๗๕๑.๐๐ ๒๗๖,๐๕๘.๑๙ ๒๙๐,๒๑๑.๑๕ ๒๓.๖๒ ๓.๓๘ 

ก.ย. ๕๓๐.๐๐ - - - ๙๐,๙๘๐.๐๑ ๒๙๒,๘๙๑.๙๕ ๓๐๗,๘๘๗.๕๖ ๒๓.๘๔ ๓.๓๘ 

ต.ค. ๔๑๔.๐๐ - - - ๖๕,๔๒๖.๐๐ ๒๑๐,๖๒๕.๙๒ ๒๒๑,๕๐๓.๔๘ ๒๑.๒๔ ๓.๓๙ 

พ.ย ๔๒๖.๐๐ - - - ๗๑,๘๐๑.๙๙ ๒๓๑,๑๕๒.๑๕ ๒๔๓,๐๕๗.๒๑ ๒๓.๔๑ ๓.๓๙ 

ธ.ค. ๓๓๓.๐๐ - - - ๕๐,๖๑๙.๐๐ ๑๖๒,๙๕๗.๗๕ ๑๗๑,๔๔๙.๑๕ ๒๐.๔๓ ๓.๓๙ 

รวม - ๗๖๐,๑๔๘.๐๒ ๒,๑๒๑,๑๙๙.๒๘ ๒,๕๓๗,๕๙๖.๕๐ - - 

เฉลี่ย - ๖๓,๓๔๕.๖๗ ๑๗๖,๗๖๖.๖๑ ๒๑๑,๔๖๖.๓๘ ๒๒.๕๑ ๓.๓๔ 
หมายเหต ุ:   กรณีอัตรา ปกติ ให้กรอกค่าพลังไฟฟ้าสงูสุด (On Peak) ในช่อง P      

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

    กรณีอัตรา TOU:  P หมายถึง  Peak / OP๑ หมายถึง Off Peak๑ / OP๒ หมายถึง Off Peak๒ 
     กรณีอาคารมีเครื่องวัดไฟฟ้ามากกวา่ ๑ เครื่องให้เพิ่มจ านวนตารางแสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าตามจ านวนของเครื่องวัดไฟฟ้า 
 
 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๗๙ 

ตารางท่ี ๒๔ ข้อมูลการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียนของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีในรอบปี ๒๕๕๔  

ชนิด 
พลังงานที่ใช ้

หน่วย/
มูลค่า 

ปริมาณการใช ้ ค่าความร้อนเฉลี่ย 
(เมกะจูล/หน่วย) 

ปริมาณ 
พลังงานรวม 
(เมกะจูล) 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 

น้ ามันเตา 
(ชนิด….) 

ลิตร                
บาท              - - 

น้ ามันดีเซล 
ลิตร                
บาท              - - 

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
กิโลกรัม                

บาท              - - 

ก๊าซธรรมชาต ิ
ล้านบีทีย ู                

บาท              - - 

ถ่านหิน 
(ชนิด….) 

ตัน                
บาท              - - 

ไอน้ า 
(.......บาร์ / ......c) 

ตัน                
บาท              - - 

อื่นๆ (ระบุ) 
หน่วย(ระบ)ุ                

บาท              - - 

รวมการใช้พลงังานความร้อนจากเชื้อเพลิง  

พลังงานหมุนเวียน 
หน่วย(ระบ)ุ                

บาท              - - 

รวมการใช้พลงังานหมุนเวยีน  

รวมปริมาณพลังงานความร้อนทั้งหมด  

 

 
 
 
 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๘๐ 

ตารางท่ี ๒๕ เครื่องจักรและอุปกรณ์หลักด้านพลังงานไฟฟ้าของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  

ระบบ/กลุ่ม 
ชื่อเครื่องจักร 
/อุปกรณ์หลัก 

พิกัด 
จ านวน 

ชั่วโมงใช้งาน 
เฉลี่ยต่อปี 

ปริมาณการใช้ 
พลังงานไฟฟ้า 

(กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ขนาด หน่วย 

ระบบปรับอากาศ  เครื่องปรับอากาศแยกส่วน  ต่ ากว่า ๑๒,๐๐๐ Btu/hr ๓ ๘๔๐ ๒,๑๔๗.๐๔ 

  
๑๒,๐๐๑-๑๘,๐๐๐ Btu/hr ๒๔ ๘๔๐ ๒๔,๖๓๐.๔๘ 

  
๑๘,๐๐๑-๒๐,๐๐๐ Btu/hr ๑๕ ๘๔๐ ๒๒,๘๓๑.๒๐ 

  
๒๐,๐๐๑-๒๕,๐๐๐ Btu/hr ๗๙ ๘๔๐ ๑๕๘,๐๔๘.๖๑ 

  
๒๕,๐๐๑-๓๖,๐๐๐ Btu/hr ๔๔ ๘๔๐ ๑๒๑,๘๕๒.๐๘ 

  
๓๖,๐๐๑-๔๒,๐๐๐ Btu/hr ๑๒ ๖๐๐ ๓๖,๔๖๙.๔๔ 

  
๔๒,๐๐๑-๖๐,๐๐๐ Btu/hr ๘ ๖๐๐ ๒๐,๗๗๙.๒๐ 

  
๖๐,๐๐๑ ขึ้นไป Btu/hr ๒ ๒๗๐ ๓,๑๙๗.๘๘ 

ระบบแสงสว่าง  FL. ๑๘  วัตต์ + บัลลาสต์แกนเหล็ก  ๒๘ วัตต์ ๔๐๐ ๑,๓๒๐ ๑๓,๓๐๕.๖๐ 

 
FL. ๓๖  วัตต์ + บัลลาสต์แกนเหล็ก  ๔๖ วัตต์ ๔,๐๐๐ ๑,๓๒๐ ๒๑๘,๕๙๒.๐๐ 

อุปกรณ์อ่ืนๆ  มอเตอร์ , ถังต้มน้ าไฟฟ้า  
 

 
  

 

 
ปั๊มน้ า , เครื่องเชื่อมไฟฟ้า  

  
  

 
 

เครื่องเจาะ , เครื่องไส , เครื่อง  PLC  หลากหลาย 
 

  ๑๓๘,๒๙๔.๔๙ 

 
อุปกรณ์ส านักงาน  

  
  

 
 

ฯลฯ  
  

  
 

 

 
  



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๘๑ 

ตารางท่ี ๒๖ เครื่องจักรและอุปกรณ์หลักด้านเชื้อเพลิง 
               ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

ระบบ 
ชื่อเคร่ืองจักร 
/อุปกรณ์หลัก 

พิกัด 
จ านวน 

ชั่วโมงใช้
งานเฉลี่ย

ต่อป ี

การใช้เชื้อเพลิง ปริมาณการใช้ 
พลังงานความร้อน 

(เมกะจูล/ป)ี ขนาด หน่วย ชนิด หน่วย 

         
         
         
 
ตารางท่ี ๒๗ สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธาน ี 

ระบบ 
การใช้พลังงานไฟฟ้า 

หมายเหตุ 
กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี ร้อยละ 

ปรับอากาศ ๓๘๙,๙๕๖ ๕๑.๓๐  

แสงสว่าง ๒๓๑,๘๙๘ ๓๐.๕๑  

อ่ืนๆ ๑๓๘,๒๙๔ ๑๘.๑๙  

รวม ๗๖๐,๑๔๘ ๑๐๐.๐๐ - 
 

 
 

รูปที่ ๑๗ กราฟสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบ 
ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

ระบบปรับ
อากาศ 
๕๑% 

ระบบแสง
สว่าง 
๓๑% 

อุปกรณ์อื่นๆ 
๑๘% 

การใช้พลังงานไฟฟ้า ปี ๒๕๕๔ 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๘๒ 

 
ตารางท่ี ๒๘ สัดส่วนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงแยกตามระบบ/อุปกรณ์ 
               ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

ระบบ 
การใช้พลังงานเชื้อเพลิง 

หมายเหตุ 
ชนิดเชื้อเพลิง เมกะจลู/ปี ร้อยละ 

    
 

     
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๑๘ กราฟสัดส่วนการใช้พลังงานเชื้อเพลิงแยกตามระบบ 
ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๘๓ 

 
ตารางท่ี ๒๙ ค่าดัชนีการใช้พลังงานต่อพื้นที่ใช้สอยที่ใช้งานจริงในรอบปี  ๒๕๕๔  
              ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

ประเภท 
พลังงาน 

 
หน่วย 

ปริมาณ 
พลังงานที่ใช ้

พ้ืนที่ใช้สอยที่ใช้
งานจริง 

(ตารางเมตร) 

ค่าการใช้พลังงาน
จ าเพาะ (SEC) 
(หน่วย / ตรม.) 

ไฟฟ้า kWh ๗๖๐,๑๔๘.๐๒ ๑๙,๙๕๕.๔๐ ๓๘.๐๙ 
ความร้อน MJ - - - 

รวม MJ ๒,๗๓๖,๕๓๒.๘๗ ๑๙,๙๕๕.๔๐ ๑๓๗.๑๓ 

หมายเหตุ  : ค่าการใช้พลังงานรวม = ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ชั่วโมง) x ๓.๖ (เมกะจูล/
กิโลวัตต์-ชั่วโมง) + ปริมาณพลังงานความร้อน (เมกะจูล)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๘๔ 

๔.๔ การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 
 

ตารางท่ี ๓๐ เป้าหมายและแผนในการด าเนนิมาตรการอนุรักษ์พลังงานประจ า ปี ๒๕๕๕ 

ล าดับที ่ มาตรการ 

พลังงาน เป้าหมายการประหยัด 
เงินลงทุน 

(บาท) 

ระยะเวลาคืนทุน 

(ปี) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

(ปี พ.ศ.) 
ผู้รับผิดชอบ ชนิด หน่วย ปริมาณ 

(หน่วย/ปี) 

มูลค่า 

(บาท/ปี) 
๑ ปิดไฟแสงสวา่งชว่งเวลาพักกลางวัน ไฟฟ้า kWh ๓,๓๕๐ ๑๑,๑๘๙.๐๐ - - ๒๕๕๕ อ.อนันต์ชัย 

๒ เปลี่ยนหลอด T๘ เป็น T๕ ไฟฟ้า kWh ๑๖,๘๙๖ ๕๖,๔๓๒.๖๔ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๐.๒๗ ๒๕๕๕ อ.อนันต์ชัย 

๓ ติดตั้งสวิทช์เชือกกระตุกตามหนว่ยงานต่างๆ ไฟฟ้า kWh ๓,๓๑๑.๖๐ ๑๑,๐๖๐.๗๔ ๔๖,๐๘๐.๐๐ ๔.๑๗ ๒๕๕๕ อ.อนันต์ชัย 

๔ หยุดใช้ไฟฟ้า ๑๐ นาที เดือนละ ๑ คร้ัง ไฟฟ้า kWh ๖๘๔ ๒,๒๘๔.๕๖ - - ๒๕๕๕ อ.อาทิตย์ 

๕ 
ลดการใช้โคมไฟฟ้าด้วยการติดตั้งแผ่นหลังคา
โปร่งแสงในอาคารชัน้เดียว (โรงฝึกงานตา่งๆ) 

ไฟฟ้า kWh ๑๒,๑๔๔ ๔๐,๕๖๐.๙๖ ๒๒,๕๐๐.๐๐ ๐.๕๕ ๒๕๕๖ อ.อาทิตย์ 

๖ 
ลดเวลาการใช้เคร่ืองปรับอากาศ ด้วยการเปิด
ใช้หลังจากเริ่มงาน ๓๐ นาที และปิดก่อนเลิก
งาน ๓๐ นาท ี

ไฟฟ้า kWh ๔,๑๕๘ ๑๓,๘๘๗.๗๒ - - ๒๕๕๕ อ.อาทิตย์ 

๗ 
ลดเวลาการใช้เคร่ืองปรับอากาศ ด้วยการปิด
ในช่วงเวลาพักกลางวัน 

ไฟฟ้า kWh ๔,๑๕๘ ๑๓,๘๘๗.๗๒ - - ๒๕๕๕ อ.อนันต์ชัย 

๘ 
ติดตั้งระบบควบคุมระยะเวลาใช้งานตู้ท าน้ า
เย็นภายในวิทยาลัย 

ไฟฟ้า kWh ๔,๙๒๘ ๑๖,๔๕๙.๕๒ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๑.๕๒ ๒๕๕๕ อ.วสันต์ 

รวม ไฟฟ้า kWh ๔๙,๖๓๐ ๑๖๕,๗๖๒.๘๖ ๑๐๘,๕๘๐.๐๐ ๐.๖๖ - - 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๘๕ 

ตารางท่ี ๓๑ แผนการจัดการงบประมาณการลงทุนเพื่อการอนุรักษ์ในระยะยาว (๕ปี) ปี  ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘  ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 

ล าดับ
ที่ มาตรการ 

เงินลงทุนรวม 

(บาท) 

ประมาณการ 

แหล่งเงินทุน 

ประมาณการแผนการลงทุน (บาท) 

๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

๑ เปลี่ยนหลอด T๘ เป็น T๕ ๑๕,๐๐๐.๐๐ เงินรายได ้ ๑๕,๐๐๐.๐๐ - - - - 

๒ ติดตั้งสวิทช์เชือกกระตุกตามหนว่ยงานต่างๆ ๔๖,๐๘๐.๐๐ เงินรายได ้ ๓,๖๐๐.๐๐ - - ๒๑,๒๔๐ ๒๑,๒๔๐ 

๓ 
ลดการใช้โคมไฟฟ้าด้วยการติดตั้งแผ่นหลังคาโปร่งแสง
ในอาคารชั้นเดียว (โรงฝึกงานตา่งๆ) 

๒๒,๕๐๐.๐๐ เงินรายได ้ - - - ๑๑,๒๕๐ ๑๑,๒๕๐ 

๔ 
ติดตั้งระบบควบคุมระยะเวลาใช้งานตู้ท าน้ าเย็นภายใน
วิทยาลัย 

๒๕,๐๐๐.๐๐ เงินรายได ้ ๒๕,๐๐๐.๐๐ - - - - 

รวม ๑๐๘,๕๘๐.๐๐ เงินรายได ้ ๔๓,๖๐๐ - - ๓๒,๔๙๐ ๓๒,๔๙๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๘๖ 

ตารางท่ี ๓๒ แผนด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธาน ี

ล าดับที ่ มาตรการ/กิจกรรม 
ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ เริ่มต้น 
(เดือน/ปี) 

สิ้นสุด 
(เดือน/ปี) 

๑ ท าความสะอาดหลอดไฟฟ้าปีละ ๑ คร้ัง มิ.ย. ๕๕ ธ.ค. ๕๕ - อ.อนันต์ชัย 

๒ ศึกษาความเป็นไปได้ในการน า Light Tube มาประยุกต์ใช ้ มิ.ย. ๕๕ ธ.ค. ๕๕ - อ.อนันต์ชัย 

๓ จัดอบรมให้ความรู้วิธีการท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศที่ถกูวิธี มิ.ย. ๕๕ ส.ค. ๕๕ - อ.อนันต์ชัย 

๔ รณรงค์ให้ปิดอุปกรณ์เคร่ืองใช้ส านักงานเมื่อไม่ได้ใช้งาน มิ.ย. ๕๕ ส.ค. ๕๕ - อ.อาทิตย์ 

๕ รณรงค์ให้ใช้ลิฟท์ในการสัญจร ความสูงตั้งแต่ ๒ ชั้นขึน้ไป มิ.ย. ๕๕ ต.ค. ๕๕ - อ.อาทิตย์ 

๖ รณรงค์ให้ลดการใช้กระติกน้ าร้อน มิ.ย. ๕๕ มิ.ย. ๕๕ - อ.อาทิตย์ 

๗  รณรงค์ประหยัดการใช้น้ า เพื่อลดการท างานของปั๊มน้ า มิ.ย. ๕๕ มิ.ย. ๕๕ - อ.อนันต์ชัย 

๘ จัดตั้งชมรมอนุรักษ์พลังงานขึ้นภายในวิทยาลัย มิ.ย. ๕๕ ส.ค. ๕๕ - อ.วสันต์ 

๙ 
รณรงค์ให้มีการก าหนดแผนและด าเนนิการดูแลบ ารุงรักษา
เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ภายในวิทยาลัย 

มิ.ย. ๕๕ ต.ค. ๕๕ - อ.อนันต์ชัย 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๘๗ 

๔.๕ การติดตามผลการด าเนินการ 
 
ตารางท่ี ๓๓ ผลการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  

ล าดับที ่ มาตรการ สถานภาพการด าเนินการ หมายเหตุ 
๑ ปิดไฟแสงสว่างช่วงเวลาพัก

กลางวัน []  ด าเนินการตามแผน  

๒ เปลี่ยนหลอด T๘ เป็น T๕ []  ด าเนินการตามแผน 

 

 

๓ ติดตั้งสวิทช์เชือกกระตุกตาม
หน่วยงานต่างๆ 

[]  ด าเนินการตามแผน 

 

ด าเนินการติดตั้ง
แล้ว ๓๐ ชุดจาก
ทั้งหมด ๓๘๔ ชุด 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๘๘ 

ตารางท่ี ๓๓ (ต่อ) ผลการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  
 
ล าดับที ่ มาตรการ สถานภาพการด าเนินการ หมายเหตุ 

๔ หยุดใช้ไฟฟ้า ๑๐ นาที เดือนละ 
๑ ครั้ง 

[]  ด าเนินการตามแผน  

๕ ลดการใช้โคมไฟฟ้าด้วยการ
ติดตั้งแผ่นหลังคาโปร่งแสงใน
อาคารชั้นเดียว  
(โรงฝึกงานต่างๆ) 

[] ไมไ่ดด้ าเนินการ เนื่องจาก 
- รองบประมาณ 
- ก าลังจัดท าแผนปรุงอาคาร 

 

๖ ลดเวลาการใช้เครื่องปรับอากาศ 
ด้วยการเปดิใช้หลังจากเริ่มงาน 
๓๐ นาที และปิดก่อนเลิกงาน 
๓๐ นาที 

[]  ด าเนินการตามแผน 
  

๗ ลดเวลาการใช้เครื่องปรับอากาศ 
ด้วยการปดิในช่วงเวลาพัก
กลางวัน 

[]  ด าเนินการตามแผน 

 

 

๘ ติดตั้งระบบควบคุมระยะเวลาใช้
งาน 
ตู้ท าน้ าเย็นภายในวิทยาลยั 

[] ไมไ่ดด้ าเนินการ เนื่องจาก 
- รองบประมาณ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๘๙ 

ตารางท่ี ๓๔ สรุปผลการติดตามการด าเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
 

มาตรการ 
สัดส่วนผลส าเร็จ 
เทียบกับเป้าหมาย 

(%) 
หมายเหตุ 

๑. ปิดไฟแสงสวา่งชว่งเวลาพักกลางวัน ๘๑.๔๘  
๒. เปลี่ยนหลอด T๘ เป็น T๕ ๑๐๐  
๓. ติดตั้งสวิทช์เชือกกระตุกตามหนว่ยงานต่างๆ ๓๘.๘๘ ติดตั้งยังไม่แล้วเสร็จ 
๔. หยุดใช้ไฟฟ้า ๑๐ นาที เดือนละ ๑ คร้ัง ๑๐๐  
๕. ลดการใช้โคมไฟฟ้าด้วยการติดตั้งแผ่นหลังคาโปร่งแสง

ในอาคารชั้นเดียว (โรงฝึกงานตา่งๆ) 
- ยังไม่ไดด้ าเนนิการ 

๖. ลดเวลาการใช้เคร่ืองปรับอากาศ ด้วยการเปิดใช้
หลังจากเริ่มงาน ๓๐ นาที และปิดก่อนเลิกงาน ๓๐ 
นาท ี

๗๘.๖๓  

๗. ลดเวลาการใช้เคร่ืองปรับอากาศ ด้วยการปิดในช่วงเวลา
พักกลางวัน 

๗๘.๖๓  

๘. ติดตั้งระบบควบคุมระยะเวลาใช้งานตู้ท าน้ าเย็นภายใน
วิทยาลัย 

- ยังไม่ไดด้ าเนนิการ 

เฉลี่ยรวม ๕๙.๗๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๙๐ 

ตารางท่ี ๓๕ ประเมินผลการประหยัดพลังงานเทียบกับเป้าหมายของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี 
 

ล าดับที ่ มาตรการ 

พลังงาน เป้าหมาย ผล 

หมายเหตุ 
ชนิด หน่วย 

ปริมาณ 

(หน่วย/ปี) 

มูลค่า 

(บาท/ปี) 

ร้อยละเทียบ 

เป้าหมาย (%) 

ปริมาณ 

(หน่วย/ปี) 

มูลค่า 

(บาท/ปี) 
๑ ปิดไฟแสงสว่างช่วงเวลาพักกลางวนั ไฟฟ้า kWh ๓,๓๕๐ ๑๑,๑๘๙.๐๐ ๘๑.๔๘ ๒,๗๓๐ ๙,๑๑๘.๒๐  
๒ เปลี่ยนหลอด T๘ เป็น T๕ ไฟฟ้า kWh ๑๖,๘๙๖ ๕๖,๔๓๒.๖๔ ๑๐๐ ๑๖,๘๙๖ ๕๖,๔๓๒.๖๔  
๓ ติดตั้งสวิทช์เชือกกระตุกตามหน่วยงานต่างๆ ไฟฟ้า kWh ๓,๓๑๑.๖๐ ๑๑,๐๖๐.๗๔ ๓๘.๘๘ ๑,๒๘๗.๕๕ ๔,๓๐๐.๔๒  
๔ หยุดใช้ไฟฟ้า ๑๐ นาที เดือนละ ๑ ครั้ง ไฟฟ้า kWh ๖๘๔ ๒,๒๘๔.๕๖ ๑๐๐ ๖๘๔ ๒,๒๘๔.๕๖  

๕ 
ลดการใช้โคมไฟฟ้าด้วยการติดตั้งแผ่น
หลังคาโปร่งแสงในอาคารช้ันเดยีว  
(โรงฝึกงานต่างๆ) 

ไฟฟ้า kWh ๑๒,๑๔๔ ๔๐,๕๖๐.๙๖ - - -  

๖ 
ลดเวลาการใช้เครื่องปรับอากาศ ด้วยการ
เปิดใช้หลังจากเริ่มงาน ๓๐ นาที และปิด
ก่อนเลิกงาน ๓๐ นาที 

ไฟฟ้า kWh ๔,๑๕๘ ๑๓,๘๘๗.๗๒ ๗๘.๖๓ ๓,๒๖๙.๔๔ ๑๐,๙๒๐.๐๐  

๗ 
ลดเวลาการใช้เครื่องปรับอากาศ ด้วยการ
ปิดในช่วงเวลาพักกลางวัน 

ไฟฟ้า kWh ๔,๑๕๘ ๑๓,๘๘๗.๗๒ ๗๘.๖๓ ๓,๒๖๙.๔๔ ๑๐,๙๒๐.๐๐  

๘ 
ติดตั้งระบบควบคุมระยะเวลาใช้งานตู้ท าน้ า
เย็นภายในวิทยาลัย 

ไฟฟ้า kWh ๔,๙๒๘ ๑๖,๔๕๙.๕๒ - - -  

รวม ไฟฟ้า kWh ๔๙,๖๓๐ ๑๖๕,๗๖๒.๘๖ ๕๙.๗๐ ๒๘,๑๓๖.๔๓ ๙๓,๙๗๕.๘๒  
 
สรุปผลการอนุรักษ์พลังงานที่คาดว่าจะเกิดข้ึนประมาณ ๒๘,๑๓๖.๔๓ หน่วย/ปี คิดเป็นมูลค่า ๙๓,๙๗๕.๘๒ บาท/ปี หรือคิดเป็นร้อยละ ๓.๗๐ ของการใช้พลังงานของ
วิทยาลัย



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๙๑ 

ตารางท่ี ๓๖ ผลการด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ล าดับที ่ ชื่อหลักสูตร/กิจกรรม สถานภาพการด าเนินการ 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม หมายเหตุ 

๑ ท าความสะอาดหลอด
ไฟฟ้าปีละ ๑ ครั้ง 

[]  ด าเนินการตามแผน 
[   ]  ไมไ่ด้ด าเนินการ เนื่องจาก .................. 
........................................................................ 
[   ]  ล่าช้า เนื่องจาก.................…….…………. 
....................................................................... 
....................................................................... 

  

๒ ศึกษาความเป็นไปได้ใน
การน า Light Tube มา
ประยุกต์ใช้ 

[   ]  ด าเนินการตามแผน 
[   ]  ไมไ่ด้ด าเนินการ เนื่องจาก .................. 
.......................................................................  
[] ลา่ช้า เนื่องจาก....ยังไม่มีข้อมูล…………. 
....................................................................... 
....................................................................... 

  

๓ จัดอบรมให้ความรู้วิธีการ
ท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศท่ีถูกวิธี 

[   ]  ด าเนินการตามแผน 
[   ]  ไมไ่ด้ด าเนินการ เนื่องจาก .................. 
....................................................................... 
[] ลา่ช้า เนื่องจาก....การจัดอบรมจะ
ด าเนิน.ในช่วงปิดเทอม…………………………….. 
……………………………………………………………..  

  

๔ รณรงค์ให้ปิดอุปกรณ์
เครื่องใช้ส านักงานเมื่อ
ไม่ได้ใช้งาน 

[]  ด าเนินการตามแผน 
[   ]  ไมไ่ด้ด าเนินการ เนื่องจาก .................. 
....................................................................... 
 [   ]  ล่าช้า เนื่องจาก.................…….…………. 
....................................................................... 
....................................................................... 

  

๕ รณรงค์ให้ใช้ลิฟท์ในการ
สัญจร ความสูงตั้งแต่ ๒ 
ช้ันข้ึนไป 

[]  ด าเนินการตามแผน 
[   ]  ไมไ่ด้ด าเนินการ เนื่องจาก .................. 
....................................................................... 
 [   ]  ล่าช้า เนื่องจาก.................…….…………. 
....................................................................... 
....................................................................... 

  



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๙๒ 

ตารางท่ี ๓๖ (ต่อ) ผลการด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี

ล าดับที ่ ชื่อหลักสูตร/กิจกรรม สถานภาพการด าเนินการ 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม หมายเหตุ 

๖ รณรงค์ให้ลดการใช้
กระติกน้ าร้อน 

[]  ด าเนินการตามแผน 
[   ]  ไมไ่ด้ด าเนินการ เนื่องจาก .................. 
....................................................................... 
 [   ]  ล่าช้า เนื่องจาก.................…….…………. 
....................................................................... 
....................................................................... 

  

๗ รณรงค์ประหยัดการใช้
น้ า เพื่อลดการท างาน
ของปั๊มน้ า 

[]  ด าเนินการตามแผน 
[   ]  ไมไ่ด้ด าเนินการ เนื่องจาก .................. 
.......................................................................  
[   ]  ล่าช้า เนื่องจาก.................…….…………. 
....................................................................... 
....................................................................... 

  

๘ จัดตั้งชมรมอนรุักษ์
พลังงานขึ้นภายใน
วิทยาลัย 

[   ]  ด าเนินการตามแผน 
[   ]  ไมไ่ด้ด าเนินการ เนื่องจาก .................. 
....................................................................... 
 [] ล่าช้า เนื่องจาก....อยูร่ะหว่างการจัดท า 
แผนจัดตั้งชมรม............................................. 
....................................................................... 

  

๙ รณรงค์ให้มีการก าหนด
แผนและด าเนินการดูแล
บ ารุงรักษาเครื่องจักร
อุปกรณ์ต่างๆภายใน
วิทยาลัย 

[]  ด าเนินการตามแผน 
[   ]  ไมไ่ด้ด าเนินการ เนื่องจาก .................. 
........................................................................ 
[   ]  ล่าช้า เนื่องจาก.................…….…………. 
....................................................................... 
....................................................................... 

  



รายงานขั้นตอนด าเนินการในการบริหารจดัการใหเ้กิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน                                   
ต้นแบบสถาบันอาชีวศึกษาประเภท วิทยาลัยเทคนิค 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องในสถาบันอาชีวศึกษา 

๙๓ 

๔.๖ การทบทวนและปรับปรุงการด าเนินการในอนาคต 
 

สรุปผลการด าเนินการในภาพรวม : 
ด้วยวิทยาลัยได้มีการด าเนินการประกาศเป็นนโยบายอนุรักษ์พลังงาน และประกาศมาตรการ

อนุรักษ์พลังงาน ทั้งระบบปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง และอุปกรณ์อ่ืนๆ โดยได้มีการวางแผนตาม
มาตรการต่างๆ และประชาสัมพันธ์ให้ครู-อาจารย์  และบุคลากรในวิทยาลัยให้ส่วนต่างๆได้รับทราบและ
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน ทั้งนี้วิทยาลัย ได้ด าเนินการโดย การให้ผู้รับผิดชอบติดตามผลการ
ด าเนินการ  และรายงานผลการด าเนินการ 
 
ปัญหาและอุปสรรคที่พบ :   

๑. ระยะเวลาในการด าเนินการน้อยเกินไป ท าให้เห็นผลการด าเนินการน้อย 
๒. ระบบปรับอากาศมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นประจ า 
๓. การให้ความร่วมมือในหน่วยงานและส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 
๔. ยังเป็นมาตรการใหม่ๆ และขาดในเรื่องการสนับสนุนงบประมาณไม่เพียงพอ 

 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต : 

๑.  การขอความร่วมให้ผู้รับผิดชอบพื้นท่ีรายงานผลการใช้พลังงานทุกเดือน 
๒.  จัดท าแผนการจัดห้องเรียนห้องสอน  เพื่อลดปริมาณการใช้เครื่องปรับอากาศ 
๓.  ของบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 


