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สวนที่ 1 บริบทมหาวิทยาลัย 
 
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เปนสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปพุทธศักราช 2516 มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหกรมการฝกหัดครูจัดตั้ง
วิทยาลัยครูกําแพงเพชร โดยสถาปนาข้ึน เม่ือ 29 กันยายน 2516 ตั้งอยูเขตหมูบานวังยาง หมูท่ี 1 ตําบลนคร
ชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร มีเนื้อท่ี 421 ไร 58 ตารางวา  
 ปพุทธศักราช 2518 มีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ยกฐานะเปน
สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 ปการศึกษา 2519 เปดรับนักศึกษาภาคปกติรุนแรก โดยรับนักศึกษาระดับ ป.กศ. จํานวน 392 คน 
ซ่ึงนักศึกษาไดรับการคัดเลือกจากสภาตําบลตางๆในเขตจังหวัดกําแพงเพชร และจังหวัดตาก  
 ปพุทธศักราช 2527 มีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี2) พุทธศักราช 2527 มีผล
ใหวิทยาลัยครูสามารถผลิตบัณฑิต สาขาวิชาชีพอ่ืน ท่ีไมใชวิชาชีพครูได  
 ปการศึกษา 2529 เปดรับนักศึกษา ภาค กศ.บป. เปนรุนแรก  
 ปพุทธศักราช 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
พระราชทานนามวิทยาลัยครูท้ัง 36 แหงวา “สถาบันราชภัฏ” เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2535 ปพุทธศักราช 
2538 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซ่ึง
มีผลใหวิทยาลัยครูกําแพงเพชรมีฐานะเปน สถาบันราชภัฎกําแพงเพชร ตั้งแตวันท่ี 25 มกราคม 2538  
 ปการศึกษา 2541 เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาเปนรุนแรก 
 ปการศึกษา 2543 เปดรับนักศึกษา ภาค พิเศษ ท่ี อ.แมสอด จ.ตาก ใชสถานท่ีโรงเรียนสรรพวิทยาคม
เปนศูนยการศึกษาเปนรุนแรก 
 ปการศึกษา 2544 จัดตั้งศูนยขยายโอกาสอุดมศึกษาสูทองถ่ินบนพ้ืนท่ี 600 ไร ของสถาบันท่ี ต.แมปะ 
อ.แมสอด จ.ตาก และเปดรับนักศึกษาภาคปกติเปนรุนแรก 
 ปการศึกษา 2545 เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนเปนรุน
แรก 
 ปการศึกษา 2546 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ลงทรงพระปรมาภิไธยประกาศใน
พระราชกิจจานุเบกษา ใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มีผลให
สถาบันราชภัฏอยูในโครงสรางเดียวกับมหาวิทยาลัย ในสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 ปพุทธศักราช 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวันท่ี 9 มิถุนายน 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันท่ี 14 มิถุนายน 2547 จึง
มีผลบังคับ ตั้งแตวันท่ี 15 มิถุนายน 2547 เปนตนไป ทําใหสถาบันราชภัฏ 41 แหง ท่ัวประเทศ มีสถานภาพ
เปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” มีความเปนอิสระและเปนนิติบุคคล เปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  



 ปพุทธศักราช 2548 เปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนา ณ ศูนยอุดมศึกษาแมสอด เปนรุนแรก 
 ป พุทธ ศักราช 2550 เป ดการเรียนการสอนระดับบัณฑิต ศึกษา ภาคพิ เศษ หลักสูตรรั ฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
 ปพุทธศักราช 2551 เปดรับนักศึกษา ภาคพิเศษ ตามโครงการความรวมมือกับกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการคลัง เปนรุนแรก โดยรับนักศึกษาท่ี
เปนบุคลากรองคกรปกครองทองถ่ินจากจังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดตากและจังหวัดสุโขทัย 
 ปพุทธศักราช 2552 เปดรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิตสาขายุทธศาสตรการบริหาร
และพัฒนา รุนแรก 
 ปพุทธศักราช 2557 เปดรับนักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏีบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา รุน
แรก 
 ปจจุบัน มหาวิทยาลัยมีหนวยงานท่ีท้ังสิ้น 14 หนวยงาน ประกอบดวย คณะครุศาสตร คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม สํานักประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร แมสอด และสํานักบริการวิชาการและจัดหารายได 
 
อัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัย 
 

 อัตลักษณของมหาวิทยาลัย : 
บัณฑิตมีจิตอาสา สรางสรรคปญญา พัฒนาทองถ่ิน 
 

 เอกลักษณของมหาวิทยาลัย : 
การผลิต พัฒนาครู และการพัฒนาทองถ่ิน 

 
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 

 ปรัชญาของมหาวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร มุงเนนใหโอกาสทางการศึกษาแกประชาชน สรางศักยภาพให

เปนขุมพลังแหงปญญา พัฒนาทองถ่ิน ผลิตกําลังคนท่ีมีความรูความสามารถและมีคุณธรรม โดยเนนท่ีจิตสํานึก
ในการรับใชทองถ่ินและประเทศชาติ 

 

 วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยท่ีเปนท่ีพ่ึงทางวิชาการของทองถ่ินใหมีความเขมแข็งอยางยั่งยืน 
 

 พันธกิจของมหาวิทยาลัย : 
1. สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนทองถ่ิน 
2. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 



3. ผลิตบัณฑิตใหมีความรู ทักษะ และความสามารถในการคิด การแกปญหา การสรางสรรคและ
การสื่อสาร ดวยหลักคุณธรรม คุณภาพและมาตรฐานระดับชาติและสากล 

4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัย โปรงใสดวยหลักธรรมาภิ
บาล มีการพัฒนาอยางกาวหนา ตอเนื่องและยั่งยืน 
 
เปาประสงคของมหาวิทยาลัย 

1. เพ่ิมขีดความสามารถ สรางความไดเปรียบในเชิงแขงขัน และลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม แก
ชุมชนและทองถ่ิน ภายใตบริบทของทองถ่ินโดยการบูรณาการพันธกิจสัมพันธเพ่ือเปนท่ีพ่ึงของทองถ่ิน 

2. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐาน 
3. บัณฑิตมีคุณภาพท่ีสรางสรรคสังคม 
4. ระบบบริหารจัดการท่ีทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล และเปนองคกรแหงนวัตกรรม 

 
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

1. การพัฒนาทองถ่ินดวยพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคมทองถ่ินดวยศาสตรพระราชา 
2. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพสรางสรรคสังคม 
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยใหทันสมัย ไดมาตรฐาน มีธรรมาภิบาล และเปน

องคกรแหงนวัตกรรม 
 
โครงสรางการแบงสวนราชการมหาวิทยาลัย 

 



สวนที่ 2 บริบทหนวยงาน 
 

ประวัติกองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
 

 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีการแบงหนวยงานยอยออกเปน 9 กลุมงาน ไดแก กลุมงาน
บริหารงานท่ัวไป กลุมงานธุรการ กลุมงานการเงิน กลุมงานพัสดุ กลุมงานประชาสัมพันธ กลุมงานเลขานุการ 
กลุมงานการเจาหนาท่ีและนิติการ กลุมงานอาคารสถานท่ี และกลุมงานไฟฟาและอนุรักษพลังงาน ซ่ึงเปน
หนวยงานสายสนับสนุนท่ีมีหนาท่ีใหบริการ สนับสนุน ประสานงาน และอํานวยความสะดวก เพ่ือตอบสนอง
ภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ใหบรรลุตามวัตถุประสงค ปจจุบันกองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
  

 ปรัชญาของกองกลาง สํานักงานอธิการบดี : 
มีจิตบริการ พัฒนาคน พัฒนางาน และใชทรัพยากรอยางรูคา 
 

 วิสัยทัศนของกองกลาง สํานักงานอธิการบดี : 
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานท่ีมุงเนนใหบริการ พัฒนางาน พัฒนาคน ใหมี

คุณภาพ มีการบริหารจัดการทรัพยากรอยางรูคุณคา 
 

 พันธกิจของกองกลาง สํานักงานอธิการบดี : 
1. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
2. สรางเครือขายดานการบริการ โดยการบริการจัดการท่ีดี ใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
3. สงเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากร เพ่ือตอบสนองนโยบายการดําเนินงานและ

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
โครงสรางกองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
 

 



กลุมงานไฟฟาและอนุรักษพลังงาน 
 

 กลุมงานไฟฟาและอนุรักษพลังงานมีหนาท่ีรับผิดชอบในการ ดูแล ซอมแซม บํารุงรักษาเก่ียวกับ งาน
ไฟฟา งานเครื่องเสียง งานโทรศัพท งานเครื่องปรับอากาศและอิเล็กทรอนิกส งานลิฟตโดยสาร งานอนุรักษ
พลังงาน ท้ังภายในอาคารและภายนอกอาคาร รวมท้ังวางแผนงานและดําเนินงานใหสอดคลองกับภารกิจของ
มหาวิทยาลัย โดยเนนท่ีการใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหคุมคาและเพ่ือใหงานท่ีไดรับมอบหมายบรรลุตาม
วัตถุประสงค และพัฒนาบุคลากรใหมีความสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มประสิทธิภาพและสงผลดีในดานของ
การใชงานและการประหยัดพลังงานไฟฟาของมหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร 
 

วิสัยทัศนของกลุมงานไฟฟาและอนุรักษพลังงาน 
 

 มุงม่ันใหบริการ สงเสริมการอนุรักษพลังงานขององคกร 
 

พันธกิจของงานไฟฟาและอนุรักษพลังงาน 
 

 1. บริหารจัดการระบบสาธารณูปโภคใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 2. ใหการบริการท่ีดี ใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
 3. สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษพลังงานของมหาวิทยาลัย 
 

คานิยมหลักของกลุมงานไฟฟาและอนุรักษพลังงาน 
 

1. ใหบริการดวยความรวดเร็ว ทํางานอยางมืออาชีพ และทํางานเปนทีม 
2. มีความคิดสรางสรรค มุงม่ันพัฒนา และเปนองคกรแหงการเรียนรู 
3. ใชทรัพยากรอยางรูคา และลดการใชพลังงาน 
4. มีคุณธรรม จริยธรรม 
5. มีจิตสํานึกในการใหบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 

 
ภาระหนาท่ีของกลุมงานไฟฟาและอนุรักษพลังงาน 
 

กลุมงานไฟฟาและอนุรักษพลังงานมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในดานตางๆ ดังตอไปนี้ 
 1. งานระบบไฟฟา ประกอบดวย 

1.1 ไฟฟาภายในอาคาร  
- ใหบริการตามใบขอรบับริการ 
- ติดตั้งระบบไฟฟา เชน ระบบแสงสวาง เตารับ พัดลม ฯลฯ 
- ซอมแซมระบบไฟฟา เชน ระบบแสงสวาง เตารับ พัดลม ฯลฯ 
- เช็คจุดตอของสายไฟฟาท่ีตูควบคุมใหญประจําแตละอาคาร 
- บํารุงรักษา ระบบไฟฟา เชน ทําความสะอาดหลอดไฟฟาทุก 2 เดือน 
- จดบันทึกผลการใชพลังงานไฟฟาของแตละอาคารและบานพักตามท่ีไดติดตั้งมาตรวัดไวทุก
เดือนพรอมนําสงผูท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ 

- ตรวจสอบอุปกรณไฟฟาท้ังภายในและภายนอกอาคาร ใหอยูในสภาพท่ีปลอดภัยใชการไดดี 
- งานซอมบํารุง 
- ออกแบบระบบไฟฟาภายในและนอกอาคาร 



1.2 ไฟฟาภายนอกอาคาร 
  - ดูแลระบบไฟฟาภายนอกอาคารใหพรอมใชงานไดอยูเสมอ 
  - ซอมแซมระบบไฟฟาภายนอกอาคารใหพรอมใชงานไดอยูเสมอ 
  - ตัดเถาวัลยหรือก่ิงไมท่ีข้ึนติดกับสายไฟฟา 
  - จัดระเบียบสายไฟฟาใหมีระเบียบ 
  - งานซอมบํารุงระบบแสงสวางภายนอกอาคาร 

- ติดตอประสานงานกับการไฟฟาสวนภูมิภาคในกรณีระบบสงจายมีปญหา และในกรณีท่ี
ตองการพัฒนาระบบ  ท่ีตองอาศัยหนวยงานท่ีเชี่ยวชาญ 

2. งานระบบปรับอากาศและอิเล็กทรอนิกส 
2.1 ระบบเครื่องเสียง ประกอบดวย 
การตรวจสอบ ติดตั้ง ซอมบํารุง หรือเปลี่ยนอุปกรณ เม่ือเกิดการชํารุดเพ่ือใหสามารถใชงานได

ตลอดเวลา  โดยรับผิดชอบงานในสถานท่ีดังตอไปนี้ 
- ควบคุมการใชเครื่องเสียงอาคารทีปงกรรัศมีโชติ และอาคารรัตนอาภา อาคารโรงอาหาร 
- งานเครื่องเสียงประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยฯ 
- รถเครื่องเสียงเคลื่อนท่ี 
- ติดตั้งและดูแลระบบเสียงตามสายภายในมหาวิทยาลัย 

2.3 ระบบโทรศัพทภายใน ประกอบดวย 
- ใหบริการตามใบขอรบับริการ 
- สํารวจจํานวนจุดติดตั้ง สภาพการใชงาน เพ่ือรวบรวมไวเปนขอมูล ดวยระบบคอมพิวเตอร  

เพ่ือสะดวกตอการซอมบํารุง และตรวจสอบ 
- เพ่ิมจุดบริการโทรศัพทสาธารณะภายในสถาบัน  โดยประสานความรวมมือกับ

องคการโทรศัพท  และหนวยงานเอกชน ท่ีสามารถใหบริการได 
2.4 ระบบเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น ประกอบดวย 

- ใหบริการตามใบขอรบับริการ 
- ตรวจซอมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําน้ําเย็น 
- บํารุงรักษาเครื่องปรบอากาศประจําป โดยมีรายการดังนี้ 

-  ทําความสะอาดฟลเตอร 
-  เช็คความดันน้ํายา 
-  เช็คกระแสของคอมเพรสเซอร 
-  ตรวจเช็คความผิดปกติของเครื่อง 
-  ลางทําความสะอาดเครื่องระบายความรอน ( Condensing Unit) 

2.5 ระบบลิฟตโดยสาร ประกอบดวย 
- ประสานงานกับชางซอมบํารุงลิฟตจากบริษัทผูรับจางจากภายนอกท่ีเขามาทําการ

บํารุงรักษาลิฟตโดยสารประจําเดือน 
- กรณีลิฟตโดยสารเกิดการขัดของ และไดรับแจงจากผูดูแลประจําอาคาร จะดําเนินการเขา

ตรวจสอบและแกไขเบื้องตน หากไมสามารถดําเนินการแกไขไดจะดําเนินการประสานงาน
กับบริษัทผูรับจางท่ีดูแลบํารุงรักษา 



- ควบคุมดูแลการบํารุงรักษาลิฟตโดยสารประจําเดือน โดยประสานงานเม่ือชางจากบริษัทผู
รับจางเขามาดําเนินการบํารุงรักษาประจําเดือน 

- บันทึกรายการขัดของ และการแกไขตลอดจนการซอมบํารุง และรายการบํารุงรักษา
ประจําเดือนของลิฟตแตละตัวและจัดทําเปนรายงานตอหัวหนางานเปนประจําทุกเดือน 

 3. งานอนุรักษพลังงานและบริหารงานท่ัวไป ประกอบดวย 
3.1 ระบบการจัดการพลังงานและอนุรักษพลังงาน ประกอบดวย 

3.1.1 การจัดทําระบบการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัย 
3.1.2 การจัดเก็บและบันทึกขอมูลการใชพลังงานไฟฟาใหเปนปจจุบัน 
3.1.3 การรายงานผลการใชพลังงานภาคราชการ สํานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง

พลังงาน ผานเว็บไซต  http://www.e-report.energy.go.th  ทุกเดือน 
3.1.4 การจัดทํารายงานการจัดการพลังงานระดับมหาวิทยาลัยฯ ตาม พ.ร.บ.การสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน รายงานอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
กระทรวงพลังงานทุกป 

3.1.5 ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี และ ดําเนินงานดานการ
รายงานผลการปฏิบัติราชการรายปงบประมาณ (ก.พ.ร.) ดานพลังงาน 

3.1.6 เปนผูรับผิดชอบอาคารดานพลังงานอาวุโส (ผอส.) และเปนผูรับผิดชอบอาคารดาน
พลังงานสามัญ (ผชอ.) ของมหาวิทยาลัยฯ 

3.1.7 การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติราชการรายปงบประมาณ (ก.พ.ร.) ดานการประหยัด
พลังงาน 

3.1.8 การดําเนินงานดานการจัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการอนุรักษพลังงานระดับ
มหาวิทยาลัย 

3.1.9 การจัดฝกอบรมโครงการอนุรักษพลังงานของมหาวิทยาลัยฯ ตาม พ.ร.บ.การสงเสริม
การอนุรักษพลังงาน 

3.1.10 งานรวบรวมขอมูลและขอกฎหมายดานการอนุรักษพลังงาน 
3.1.11 การเขารวมประชุม สัมมนา อบรม ดานพลังงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.2 ระบบบริหารงานท่ัวไป ประกอบดวย 
3.2.1 งานสารบรรณ ประกอบดวย 

1) งานรับ - สง และลงทะเบียนหนังสือราชการ 
2) งานคัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสือ  
3) งานรางโตตอบหนังสือราชการ  
4) งานเก็บรักษา ยืม และทําลายหนังสือราชการ  
5) งานแจงเวียนหนังสือราชการ คําสั่ง ประกาศ ใหหนวยงานและผูเก่ียวของรับทราบ

เพ่ือถือปฏิบัติ 
6) นําแฟมเสนอผูท่ีเก่ียวของ 
7) งานคนหาเอกสารตางๆ ใหกับงานตาง ๆ ในหนวยงาน 
8) งานเดินหนังสือ 
9) งานประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
 



3.2.2 งานเอกสารการพิมพ ประกอบดวย 
1) การพิมพหนังสือราชการ 
2) การพิมพแบบฟอรมตางๆ 
3) การทําสําเนาหนังสือ เชน ถายเอกสาร อัดสําเนา  
4) การเรียบเรียง และจัดทํารูปเลม  
5) การจัดพิมพรางคําสั่งท่ีเก่ียวของ  

3.2.3 งานประชาสัมพันธ ประกอบดวย 
1) การนําเสนอขอมูลขาวสารผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัย  
2) การจัดทําเอกสาร วารสาร เผยแพรขอมูลขาวสารท้ังภายในและภายนอก 
3) การประสานงานกับหนวยงานภายในและภายนอกในการประชาสมัพันธ  

3.2.4 งานพัสดุ ประกอบดวย 
1) งานทะเบียนคุมพัสดุ และรายงานการเบิกจายพัสดุ  
2) งานจัดทําบัญชีเบิก-จายวัสดุอุปกรณ 
3) งานจัดซ้ือจัดหาวัสดุอุปกรณและครุภัณฑ 
4) งานกําหนดรายละเอียด หรือคุณลักษณะเฉพาะ และคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ

และครุภัณฑ 
5) เปนกรรมการตรวจรับวัสดุครุภัณฑ 
6) งานตรวจสอบวัสดุประจําป 
7) งานบํารุงรักษาครุภัณฑ 

3.2.5 งานการเงิน ประกอบดวย 
1) งานเบิกจายเงินงบประมาณ(เงินยืมทดรองราชการ) 
2) งานสงใชเงินยืมราชการ 
3) งานจัดทําแผนปฏบิัติงาน/โครงการประจําปงบประมาณ 
3) การวางแผนการใชงบประมาณและการใชเงินงบประมาณ 
4) งานจัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกเงินงบประมาณ   

3.2.6 งานบุคลากร ประกอบดวย 
1) งานขออนุมัติการไปราชการ 
2) งานขออนุมัติการลา 
3) งานตอสัญญาจาง 

  3.2.7 งานใหบริการ ซอมแซม บํารุงและรักษาตามภารกิจของหนวยงาน ประกอบดวย 
1) งานรับแจงเรื่องขอใชบริการ 
2) งานติดตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณ 
3) งานดูแล บํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคดานไฟฟา 

 
 
 
 
 



โครงสรางกลุมงานไฟฟาและอนุรักษพลังงาน 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมงานไฟฟาและอนุรักษพลังงาน 

งานระบบไฟฟา 
- ระบบไฟฟาภายในอาคาร 
- ระบบไฟฟาภายนอกอาคาร 
- งานออกแบบระบบไฟฟา 
 

 
 

งานระบบเคร่ืองปรับอากาศและ
อิเล็กทรอนิกส 

- ระบบเครื่องปรบัอากาศและ
เครื่องทําความเย็น 
- ระบบโทรศัพทภายใน 
- ระบบเครื่องเสียง 
- ระบบลิฟตโดยสาร 

 

กองกลาง   

สํานักงานอธิการบด ี

งานอนุรักษพลังงานและ
บริหารงานท่ัวไป 

- ระบบการจดัการพลังงานและ
อนุรักษพลังงาน 
- ระบบบริหารงานท่ัวไป 



สวนที่ 3 ข้ันตอนการปฏบิัติงาน 
 
ระบบการจัดการพลังงานสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
 ระบบการจัดการพลังงานสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร คือ การดําเนินการอนุรักษพลังงาน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 
2535 มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 3 เมษายน 2535 และกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และวิธีการจัด
การพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.2552 และประกาศกระทรวงพลังงานเรื่อง หลักเกณฑ
และวิธีการดําเนินการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.2552 ท่ีเก่ียวของกับการ
ดําเนินงานตามระบบการจัดการพลังงานท้ัง 8 ข้ันตอนท่ีกําหนดไว ซ่ึงจะครอบคลุมกิจกรรมการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพในทุกสวน เพ่ือลดภาระคาใชจายของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รวมท้ังการกําหนด
รายละเอียดดานเทคนิค หรือเรื่องท่ีตองเปลี่ยนแปลงรวดเร็วตามการพัฒนาทางดานเทคโนโลยีและสามารถ
ปฏิบัติไดทันเวลา  
 สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรจัดเปนอาคารควบคุมตามพระราชกฤษฎีกากําหนดอาคาร
ควบคุม พ.ศ.2538 กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ซ่ึงมีอาคารหลังเดียวหรือหลายหลังภายใต
เลขท่ีบานเดียวกันท่ีมีขนาดเครื่องวัดไฟฟาหรือติดตั้งหมอแปลงไฟฟารวมกันตั้งแตสามพันกิโลวัตตหรือสามพัน
หารอยสามสิบกิโลโวลตแอมแปรข้ึนไปหรืออาคารควบคุมท่ีใชพลังงานไฟฟา พลังงานความรอนจากไอน้ํา หรือ
พลังงานสิ้นเปลืองอ่ืนๆ  โดยมีปริมาณพลังงานเทียบเทาพลังงานไฟฟาตั้งแตหกสิบลานเมกะจูลข้ึนไปถูกจัดเปน
อาคารควบคุม หมายเลข TSIC – ID : 85302-0112 จึงตองมีหนาท่ีดําเนินการอนุรักษพลังงานและดําเนินการ
จัดสงรายงานการจัดการพลังงานตออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานภายในเดือนมีนาคม
ของทุกปตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ.2535 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2550 
 การดําเนินการอนุรักษพลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรไดมีการดําเนินไปอยางมีระบบ
และตอเนื่อง ซ่ึงเปนไปตามข้ันตอนระบบการจัดการพลังงานท้ังดานดานพฤติกรรม จิตสํานึก วิธีการการจัด
การพลังงาน รวมท้ังเทคนิควิธีการทางวิศวกรรม ท่ีมีการบูรณาการอยางมีระบบ ซ่ึงจะตองพิจารณาให
สอดคลองกับวัฒนธรรมของหนวยงาน ตั้งแตการแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน การประเมิน
สถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน นโยบายการอนุรักษพลงังาน การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน แผนฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมเพ่ือการอนุรักษพลังงาน 
การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงาน การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน การทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของ
การจัดการพลังงาน ซ่ึงระบบการจัดการพลังงานจะมีข้ันตอนการดําเนินงาน 8 ข้ันตอน ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้ันตอนการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 8 ข้ันตอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองตน 

3. การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 

8. การทบทวน วิเคราะห และแกไข
ขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 

5. การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษ
พลังงานและแผนฝกอบรมและกิจกรรม
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

6. การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน

และการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติ

ตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 

7. การตรวจติดตามและประเมินการ
จัดการพลังงาน 

4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 



ข้ันตอนที่ 1 การแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรตองมีการแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงานท่ีมี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม เพ่ือทําหนาท่ีควบคุมดูแล ดําเนินการ ประสานงาน และมีรายงานผลการจัด
การพลังงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ตลอดจนตรวจติดตามและทบทวนการดําเนินการให
เปนไปตามนโยบายอนุรักษพลังงานท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรกําหนดข้ึน ซ่ึงคณะทํางานตองข้ึนตรง
ตออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ท้ังนี้ตองมีคําสั่งประกาศแตงตั้งคณะทํางาน พรอมระบุ อํานาจ 
หนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะทํางานใหชัดเจน และตองเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานใหพนักงานทุก
คนในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรรับทราบอยางท่ัวถึง เพ่ือใหเพ่ือความเขาใจและใหความรวมมือในการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการพลังงาน 

 
1.1 ปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีตองดําเนินการตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และ

วิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.2552 
 
 
 “ขอ 5 เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีคณะทํางานดานการจัด

การพลังงาน รวมท้ังกําหนดโครงสราง อํานาจ หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัด
การพลังงาน โดยจัดทําเปนเอกสารเผยแพรใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบ 

 อํานาจหนาท่ีของคณะทํางานดานการจัดการพลังงานอยางนอยตองมีดังตอไปนี้ 
(1) ดําเนินการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัด

การพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
(2) ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอความรวมมือในการปฏิบัติตามนโยบาย

อนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมท้ังจัดฝกอบรมหรือกิจกรรมเพ่ือสราง
จิตสํานึกของบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

(3) ควบคุมดูแลใหการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเปนไปตาม
นโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน 

(4) รายงานผลการอนุรักษพลังงานและการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษพลังงาน
และวิธีการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมใหเจาของโรงงาน
ควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมทราบ 

(5) เสนอแนะเก่ียวกับการกําหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัด
การพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมพิจารณา 

(6) สนับสนุนเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมในการดําเนินการตาม
กฎกระทรวงนี้” 

 
 
 
 
 



1.2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน และควรใหเปนสวนหนึ่งของโครงสราง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ดังภาพท่ี 1 และภาพท่ี 2 

 1.2.1 การจัดตั้งคณะทํางานตองมีความเหมาะสมกับระยะการพัฒนาวิธีการจัดการพลังงาน 
โดยท่ัวไปคณะทํางานท่ีจัดตั้งข้ึนควรประกอบดวย 

ก. หัวหนาคณะทํางาน 1 ตําแหนง มาจากตัวแทนผูบริหารระดับสูง ท่ีมีความสามารถ
ในการดําเนินงานประชุม มีความเขาใจวิธีการจัดการพลังงาน และเปนท่ียอมรับภายในองคกร 

ข. เลขานุการ 1 ตําแหนง เปนผูท่ีมีความรูและดําเนินกิจกรรมดานพลังงาน และควร
เปนผูรับผิดชอบดานพลังงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

ค. สมาชิก 3-5 ตําแหนง มาจากตัวแทนแผนกหรือหนวยงานท่ีสําคัญ เชน อาจารย
สาขาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรไฟฟา เจาหนาท่ีไฟฟา เจาหนาท่ีเครื่องปรับอากาศ หรือผูท่ีมีความรูเก่ียวกับระบบ
สาธารณูปโภค เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ หรือเจาหนาท่ีบริหารสํานักงานเพ่ือชวยในงานดานเอกสาร เปนตน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ตัวอยางโครงสรางการจัดตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
 

ประธานคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

ฝายตรวจสอบ
ดัชนีการใช

พลังงานและการ
้  

ฝายจัดทํา
มาตรการอนุรักษ

พลังงาน 

ฝายงานดาน
บริการและ

จัดการเอกสาร 

ฝาย
ประชาสมัพันธ
และกิจกรรม 

ฝายงานฝกอบรม 

ฝายเลขานุการ 

ฝายเทคนิค คณะทํางาน 



 
 

 
ภาพท่ี  2 ตัวอยางโครงสรางการแตงตั้งคณะทํางานฯ ท่ีผานมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

 
  1.2.2 จัดทําหนังสือแตงตั้งคณะทํางาน และกําหนดอํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของ

คณะทํางานอยางชัดเจน พรอมลงลามมือชื่อเจาของอาคารควบคุม คือ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร โดยอํานาจหนาท่ีของคณะทํางานตองกําหนดใหสอดคลองกับกฎกระทรวงฯ ดังภาพท่ี 3 และ
ภาพท่ี 4 โดยอยางนอยตองมีสาระดังนี้ 

1) เนินการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัด
การพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร  

2) ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอความรวมมือในการปฏิบัติการตาม
นโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมท้ังจัดการอบรมหรือกิจกรรมการอนุรักษพลังงานให
เหมาะสมกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

3) ควบคุมดูแลใหการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหมีการดําเนินการดังนี้ 

- รวบรวมขอมูลการใชพลังงานท่ีผานมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
- ตรวจสอบสถานภาพการใชพลังงานในปจจุบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
- ตรวจสอบผลการดําเนินงานและการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

กําแพงเพชร 



4) รายงานผลการอนุรักษพลังงานและการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษ
พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรใหอธิการบดีรับทราบ 

5) เสนอแนะเก่ียวกับการกําหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัด
การพลังงานใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรพิจารณา 

6) สนับสนุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในการดําเนินการตาม
กฎกระทรวงฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
 

คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
 เพ่ือใหการดําเนินงานดานการจดัการพลังงานขององคกร เปนไปอยางตอเน่ือง มีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล จึงไดแตงตั้งคณะทํางานดานการจดัการพลังงานข้ึนมา โยประกอบดวยตัวแทนของหนวยงานตางๆ เพ่ือ
รวมประสานการทํางานดานการอนุรักษพลังงานใหบรรลุผลสําเร็จตามนโยบายและวัตถุประสงค ดังมรีายช่ือตอไปน้ี 

1. .......................... ประธานคณะทํางาน  (ผูบริหาร) 
2. .......................... เลขานุการ   (ผูรับผดิชอบดานพลังงาน) 
3. .......................... คณะทํางานฝายมาตรการ  (แผนกวิศวกรรม)  
4. .......................... คณะทํางานฝายประชาสัมพันธ (แผนกประชาสัมพันธ) 
5. .......................... คณะทํางานฝายอบรม  (แผนกบริหารท่ัวไป) 
6. .......................... คณะทํางานดานเทคนิค  (เจาหนาท่ีไฟฟา) 
7. .......................... คณะทํางานฝายกิจกรรม  (แผนกบริหารสํานักงาน) 
 
โดยคณะทํางานฯ มีอํานาจหนาท่ีและความรับผดิชอบดังน้ี 
1) เนินการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงานของโรงงาน

ควบคุมหรืออาคารควบคุม  
2) ประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือขอความรวมมือในการปฏิบัติการตามนโยบายอนุรักษพลังงาน

และวิธีการจัดการพลังงาน รวมท้ังจัดการอบรมหรือกิจกรรมการอนุรักษพลังงานใหเหมาะสมกับ
บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

3) ควบคุมดูแลใหการจัดการพลังงานของของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมดําเนินไปอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหมีการดําเนินการดังน้ี 

- รวบรวมขอมูลการใชพลังงานท่ีผานมาของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
- ตรวจสอบสถานภาพการใชพลังงานในปจจุบันของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 
- ตรวจสอบผลการดําเนินงานและการจัดการพลังงานของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม 

4) รายงานผลการอนุรักษพลังงานและการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัด
การพลังงาน ของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมใหเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม
รับทราบ 

5) เสนอแนะเก่ียวกับการกําหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของ
โรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมพิจารณา 

6) สนับสนุนเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุมในการดําเนินการตามกฎกระทรวงฯ 
ท้ังน้ีมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี............................เปนตนไป 
      ลงช่ือ........................................................ 
           (.......................................................) 
     ตําแหนง..(เจาของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม)...... 



 

 

 
 

ภาพท่ี 4 ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรท่ีผานมา 
 



1.3 เผยแพรคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงานใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชรรับทราบ และมีสวนรวมในการดําเนินการ ท้ังนี้ใหสื่อสารหรือเผยแพรคําสั่งแตงตั้งโดยการติด
ประกาศ หรือ จัดทําเปนหนังสือเวียนสงไปตามคณะ/สํานัก/สถาบัน/หนวยงาน หรือวิธีการอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม 
เชน เว็บไซตสํานักงานอธิการบดี สื่อออนไลน ไดแก Group Line KPRU , Facebook เปนตน ดังภาพท่ี 5 
และภาพท่ี 6 
 

 
 
 

ภาพท่ี 5  ตัวอยางการเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงานการติดประกาศ 

 



 
 

 
 

ภาพท่ี 6 ตัวอยางการเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
 
 
 ปญหา : บุคลากรท่ีถูกแตงตั้งเปนคณะทํางานดานการจัดการพลังงานลาออกระหวางป ทําให
คณะทํางานไมครบตามโครงสราง 
 แนวทางการแกปญหา : แตงตั้งคณะทํางานเพ่ิมเติม  
 ขอเสนอแนะ : ควรทําการทบทวนการแตงตั้งคณะทํางานดานพลังงานเปนประจําทุกป หรือแตงตั้ง
คณะทํางานดานพลังงานใหมทุกๆ ตนป เชน เดือนมกราคมและกุมภาพันธ 
 
 
 
 
 
 



ข้ันตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน 
 

ในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานควรเริ่มประเมินจากหนวยงานยอยตามโครงสรางของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรกอน แลวจึงนําผลการประเมินมาประเมินเปนภาพรวมของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชรอีกครั้ง โดยคณะทํางานสามารถดําเนินการโดยใชตารางประเมินการจัดการดานพลังงาน 
(Energy Management Matrix : EMM) เพ่ือใหทราบถึงสถานภาพการจัดการพลังงานท่ีเปนจริงในปจจุบัน
และนํามาสูการกําหนดเปาหมายในแตละองคประกอบเพ่ือกําหนดทิศทางของนโยบายอนุรักษพลังงาน ดังนี้ 

 
2.1 ปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีตองดําเนินการตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และ

วิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.2552 ดังนี้ 
 
 

  “ขอ 3 วรรคสอง ในกรณีท่ีเปนการนําวิธีการจัดการพลังงานตามกฎกระทรวงนี้มาใชเปนครั้ง
แรกใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน โดย
พิจารณาจากการดําเนินงานดานพลังงานท่ีผานมากอนการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน”   
 
 
 

2.2 ทําการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานโดยใชตารางประเมินสถานภาพการจัด
การพลังงาน (Energy Management Matrix : EMM) จะมีตัวชี้วัดท้ังสิ้น 6 องคประกอบไดแก 

 1) การประเมินดานนโยบายการจัดการพลังงาน 
 2) การประเมินดานการจัดองคกร 
 3) การประเมินดานการกระตุนและสรางแรงจูงใจ 
 4) การประเมินดานระบบขอมูลขาวสาร 
 5) การประเมินดานการประชาสัมพันธ 
 6) การประเมินดานการลงทุน 
 ท้ังนี้ในแตละดานจะมีการใหคะแนนตามเกณฑชี้วัด 5 ระดับ โดยคาคะแนนอยูในชวงตั้งแต   

0 - 4 คะแนน ดังตารางท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 2.1 ตารางประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix : EMM) 
 
 

ระดับ
คะแนน 

นโยบายการ
อนุรักษพลังงาน 

การจัดองคกร การกระตุนและ
สรางแรงจูงใจ 

ระบบขอมูล
ขาวสาร 

ประชาสัมพันธ การลงทุน 

4 มีนโยบาย 
การจัดการพลังงาน 
จากฝายบริหารและ 
ถือเปนสวนหนึ่งของ 
นโยบายของบริษัท 

มีการจัดองคกรและ
เปนโครงสรางสวน
หนึ่งของฝายบริหาร
กําหนดหนาที่ความ
รับผิดชอบไวชัดเจน 

มีการประสานงาน
ระหวาง
ผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน และ
ทีมงานทุกระดับ
อยาง สม่ําเสมอ 

กําหนดเปาหมาย
ที่ครอบคลุม 
ติดตามผล หา
ขอผิดพลาด
ประเมินผลและ
ควบคุมการใช
งบประมาณ 

ประชาสัมพันธ
คุณคาของการ
ประหยัดพลังงาน 
และผลการดําเนิน 
งานของการจัด
การพลังงาน 

มีการจัดสรรงบประมาณ
ประจําปเพื่อเปน
คาใชจายในการลงทุน
เพื่อการอนุรักษพลังงาน
และการจัดการพลังงาน
โดยพิจารณาถึง
ความสําคัญของ
โครงการเปนหลักทั้งใน
ระยะส้ันและระยะยาว 

3 มีนโยบายและมกีาร
สนับสนุนเปนคร้ัง
คราวจากฝาย
บริหาร 

ผูรับผิดชอบดาน
พลังงานรายงาน
โดยตรงตอคณะ 
กรรมการจัดการ 
พลังงาน ซ่ึง
ประกอบ ดวย
หัวหนาฝายตางๆ 

คณะกรรมการ
อนุรักษพลังงาน
เปนชองทางหลัก
ในการดําเนินงาน 

แจงผลการใช
พลังงานจาก
มิเตอรยอยใหแต
ละฝายทราบ แต
ไมมีการแจงถึงผล
การประหยัด 

ใหพนักงาน
รับทราบโครงการ
อนุรักษพลังงาน 
และใหมีการ
ประชา สัมพันธ
อยางสม่ําเสมอ 

พิจารณาการลงทุนใน
มาตรการอนุรักษ
พลังงานที่ให
ผลตอบแทนการลงทุน
สูงสุด 

2 ไมมีการกําหนด
นโยบายที่ชัดเจน 
โดยผูบริหารหรือ
ผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน 

มีผูรับผิดชอบดาน
พลังงานรายงานตอ
คณะกรรมการ
เฉพาะกจิ แตสาย
งานบังคับบัญชาไม
ชัดเจน 

คณะกรรมการ
เฉพาะกจิเปน
ผูดําเนินการ 

ทํารายงานติดตาม
ประเมิน ผล โดยดู
จากมิเตอรให
คณะ กรรมการ
เฉพาะกจิเขามา
เกี่ยวของกับการ
ต้ังงบประมาณ 

จัดฝกอบรมให
พนักงานรับทราบ
เปนคร้ังคราว 

พิจารณาลงทุนใน
มาตรการอนุรักษ
พลังงานที่มีระยะเวลา
คืนทุนเร็ว 

1 ไมมีแนวทางปฏิบัติ
ที่ทําไวเปนลาย
ลักษณอักษร 

ผูรับผิดชอบดาน
พลังงานมีขอบเขต
หนาที่ความ
รับผิดชอบจํากัด 

มีการติดตออยาง
ไมเปนทางการ
ระหวางวิศวกรกับ
ผูใชพลังงาน 
(พนักงาน) 

มีการสรุปรายงาน
ดานคาใชจายการ
ใชพลังงานเพื่อใช
กันภายในฝาย
วิศวกรรม 

แจงใหพนักงาน
ทราบอยางไมเปน
ทางการเพื่อ
สงเสริมการใช
พลังงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 

พิจารณาการลงทุนใน
มาตรการอนุรักษ
พลังงานที่มีการลงทุน
ตํ่า 

0 ไมมีนโยบายที ่
ชัดเจน 

ไมมีผูรับผิดชอบ
ดานพลังงาน 

ไมมีการติดตอกับ
ผูใชพลังงาน 

ไมมีระบบรวบรวม
ขอมูลและบัญชี
การใชพลังงาน 

ไมมีการสนับสนุน
การประหยัด
พลังงาน 

ไมมีการลงทุนใดๆใน
การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช
พลังงาน 

 
 

 
2.3 จัดทําแบบสอบถามการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน ประกอบดวยตัวชี้วัดท้ังสิ้น 6 

องคประกอบไดแก การประเมินดานนโยบายการจัดการพลังงาน การประเมินดานการจัดองคกร การประเมิน
ดานการกระตุนและสรางแรงจูงใจ การประเมินดานระบบขอมูลขาวสาร การประเมินดานการประชาสัมพันธ 
และการประเมินดานการลงทุน ดังภาพท่ี 7 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 7 ตัวอยางแบบสอบถามการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน 

 

แบบสอบถามประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน 
ตอนท่ี 1 หนวยงานที่สังกัดของผูตอบแบบสอบถาม 

 คณะครศุาสตร   คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะวทิยาการจัดการ   สํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สํานกัประกันคุณภาพการศึกษา  สํานกัศิลปะและวัฒนธรรม   สํานกับรกิารวชิาการและจัดหารายได 
 สํานกังานอธกิารบด ี   สถาบันวิจัยและพัฒนา   บัณฑิตวิทยาลัย    
 อืน่ๆ โปรดระบุ....................................... 

ตอนท่ี 2 การประเมนิสถานภาพการจัดการพลังงานของมหาวทิยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
คําช้ีแจง โปรดทําเครือ่งหมาย  ลงใน  ตามสภาพความเปนจริง 
1. การประเมินดานนโยบายการจัดการพลังงาน 

 มีนโยบายการจัดการพลังงานจากฝายบริหารและถือเปนสวนหนึ่งของนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 มีนโยบายและมีการสนับสนุนเปนครั้งคราวจากฝายบริหาร 
 ไมมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจน โดยผูบริหารหรือผูรับผิดชอบดานพลังงาน 
 ไมมีแนวทางปฏิบัติทีท่ําไวเปนลายลักษณอักษร 
 ไมมีนโยบายที่ชัดเจน 

2. การจัดองคกร 
 มีการจัดองคกรและเปนโครงสรางสวนหนึ่งของฝายบริหารกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบไวชัดเจน 
 ผูรับผิดชอบดานพลังงานรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการจัดการพลังงานซ่ึงประกอบดวยหัวหนาฝายตางๆ 
 มีผูรับผิดชอบดานพลังงานรายงานตอคณะกรรมการเฉพาะกจิ แตสายงานบังคับบัญชาไมชัดเจน 
 ผูรับผิดชอบดานพลังงานมขีอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบจํากัด 
 ไมมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

3. การกระตุนและสรางแรงจูงใจ 
 มีการประสานงานระหวางผูรับผิดชอบดานพลังงาน และทีมงานทกุระดับอยาง สม่าํเสมอ 
 คณะกรรมการอนรุักษพลังงานเปนชองทางหลักในการดําเนินงาน 
 คณะกรรมการเฉพาะกิจเปนผูดําเนินการ 
 มีการติดตออยางไมเปนทางการระหวางวิศวกรกับผูใชพลังงาน (พนักงาน) 
 ไมมีการติดตอกับผูใชพลังงาน 

4. ระบบขอมูลขาวสาร 
 กําหนดเปาหมายที่ครอบคลุม ติดตามผล หาขอผิดพลาดประเมินผลและควบคุมการใชงบประมาณ 
 แจงผลการใชพลังงานจากมิเตอรยอยใหแตละฝายทราบ แตไมมีการแจงถึงผลการประหยัด 
 ทํารายงานติดตามประเมิน ผล โดยดูจากมิเตอรใหคณะกรรมการเฉพาะกจิเขามาเกี่ยวของกับการตั้งงบประมาณ 
 มีการสรุปรายงานดานคาใชจายการใชพลังงานเพ่ือใชกนัภายในฝายวิศวกรรม 
 ไมมีระบบรวบรวมขอมูลและบัญชกีารใชพลังงาน 

5. ประชาสัมพันธ 
 ประชาสัมพันธคุณคาของการประหยัดพลังงาน และผลการดําเนนิ งานของการจัดการพลังงาน 
 ใหพนักงานรับทราบโครงการอนุรกัษพลังงาน และใหมีการประชา สัมพันธอยางสม่ําเสมอ 
 จัดฝกอบรมใหพนกังานรับทราบเปนครัง้คราว 
 แจงใหพนักงานทราบอยางไมเปนทางการเพ่ือสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
 ไมมีการสนับสนุนการประหยัดพลังงาน 

6. การลงทุน 
 มีการจัดสรรงบประมาณประจําปเพ่ือเปนคาใชจายในการลงทนุเพ่ือการอนุรกัษพลังงานและการจัดการพลังงานโดยพิจารณาถึงความสําคัญ

ของโครงการเปนหลักทั้งในระยะส้ันและระยะยาว 
 พิจารณาการลงทนุในมาตรการอนรุกัษพลังงานที่ใหผลตอบแทนการลงทุนสูงสุด 
 พิจารณาลงทนุในมาตรการอนรุักษพลังงานที่มรีะยะเวลาคืนทุนเรว็ 
 พิจารณาการลงทนุในมาตรการอนรุกัษพลังงานทีม่ีการลงทนุต่ํา 
 ไมมีการลงทุนใดๆในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงาน 

 



2.4 สงแบบสอบถามการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานไปยังหนวยงานตางๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ดวยการทําหนังสือเวียน เพ่ือใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทําการประเมิน 
พรอมเก็บรวบรวมแบบสอบถาม 

2.5 วิเคราะหผลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร โดยใชตารางประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน (Energy Management Matrix : EMM) 
ตามองคประกอบของการจัดการพลังงานท้ัง 6 องคประกอบ ดังตัวอยางภาพท่ี 8  

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 8 ตัวอยางคําถามเพ่ือการประเมินนโยบายการจัดการพลังงาน 
 

2.6 รวบรวมแบบสอบถามจากการประเมินคําถามทุกองคประกอบ แลวใหทําการลากเสนเชื่อมตอ
ระหวางจุดตามคะแนนท่ีได และทําการวิเคราะหการจัดการพลังงาน โดยเปรียบเทียบรูปรางของลักษณะเสนท่ี
ไดจากการประเมินกับรูปรางของเสนแบบตางๆ ท่ีแสดงในตารางท่ี 2.1 เพ่ือแปลความหมาย หากรูปรางของ
เสนท่ีไดไมตรงกับรูปแบบท่ีกําหนดไวใหใชรูปรางของเสนท่ีมีความใกลเคียงกันมากท่ีสุด เพ่ือทําใหทราบวา
นโยบายอนุรักษพลังงานท่ีจะจัดทําข้ึนจําเปนตองมุงเนนในดานใดเพ่ือใหสอดคลองกับการดําเนินงานดานการ
จัดการพลังงาน ดังตัวอยางภาพท่ี 9  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําถาม ไมมีนโยบายท่ีชัดเจน 0 

คําถาม ไมมีแนวทางปฏิบัติท่ีทําไวเปนลายลักษณอักษร 1 

คําถาม ไมมีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจน โดยผูบรหิารหรือ
ผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

คําถาม มีนโยบายและมีการสนับสนุนเปนครั้งคราวจากฝายบริหาร 

คําถาม มีนโยบายการจดัการพลังงานจากฝายบริหารและถือเปน
สวนหน่ึงของนโยบายของมหาวิทยาลัย 

2 

3 

4 

ไมใช 

ใช 

ไมใช 

ไมใช 

ไมใช 

ใช 

ใช 

ใช 

ใช 



ระดบั
คะแนน 

นโยบายการ
อนุรกัษพลังงาน 

การจัดองคกร การกระตุนและสราง
แรงจูงใจ 

ระบบขอมูลขาวสาร ประชาสัมพันธ การลงทนุ 

4 มีนโยบาย 
การจัดการพลังงาน 
จากฝายบริหารและ 
ถือเปนสวนหน่ึงของ 
นโยบายของบริษทั 

มีการจัดองคกรและเปน
โครงสรางสวนหน่ึงของฝาย
บริหารกําหนดหนาท่ีความ
รับผิดชอบไวชัดเจน 

มีการประสานงาน
ระหวางผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน และทีมงานทุก
ระดับอยาง สม่ําเสมอ 

กําหนดเปาหมายท่ี
ครอบคลุม ติดตามผล หา
ขอผิดพลาดประเมินผล
และควบคุมการใช
งบประมาณ 

ประชาสัมพันธคุณคาของ
การประหยัดพลังงาน 
และผลการดําเนิน งาน
ของการจัดการพลังงาน 

มีการจัดสรรงบประมาณประจาํป
เพื่อเปนคาใชจายในการลงทุนเพื่อ
การอนุรักษพลังงานและการจัด
การพลังงานโดยพจิารณาถึง
ความสําคัญของโครงการเปนหลัก
ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 

3 มีนโยบายและมีการ
สนับสนุนเปนคร้ัง
คราวจากฝาย
บริหาร 

ผูรับผิดชอบดานพลังงาน
รายงานโดยตรงตอคณะ 
กรรมการจัดการ พลังงาน 
ซึ่งประกอบ ดวยหัวหนา
ฝายตางๆ 

คณะกรรมการอนุรักษ
พลังงานเปนชองทางหลัก
ในการดําเนินงาน 

แจงผลการใชพลังงาน
จากมิเตอรยอยใหแตละ
ฝายทราบ แตไมมีการ
แจงถึงผลการประหยัด 

ใหพนักงานรับทราบ
โครงการอนุรักษพลังงาน 
และใหมีการประชา 
สัมพันธอยางสม่ําเสมอ 

พิจารณาการลงทุนในมาตรการ
อนุรักษพลังงานท่ีให
ผลตอบแทนการลงทุนสูงสุด 

2 ไมมีการกําหนด
นโยบายท่ีชัดเจน 
โดยผูบริหารหรือ
ผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน 

มีผูรับผิดชอบดานพลังงาน
รายงานตอคณะกรรมการ
เฉพาะกิจ แตสายงานบังคับ
บัญชาไมชัดเจน 

คณะกรรมการเฉพาะกิจ
เปนผูดําเนินการ 

ทํารายงานติดตาม
ประเมิน ผล โดยดูจาก
มิเตอรใหคณะ กรรมการ
เฉพาะกิจเขามาเกี่ยวของ
กับการต้ังงบประมาณ 

จัดฝกอบรมใหพนักงาน
รับทราบเปนคร้ังคราว 

พิจารณาลงทุนในมาตรการ
อนุรักษพลังงานท่ีมีระยะเวลา
คืนทุนเร็ว 

1 ไมมีแนวทางปฏิบัติ
ท่ีทําไวเปนลาย
ลักษณอักษร 

ผูรับผิดชอบดานพลังงานมี
ขอบเขตหนาท่ีความ
รับผิดชอบจํากัด 

มีการติดตออยางไมเปน
ทางการระหวางวิศวกร
กับผูใชพลังงาน 
(พนักงาน) 

มีการสรุปรายงานดาน
คาใชจายการใชพลังงาน
เพื่อใชกันภายในฝาย
วิศวกรรม 

แจงใหพนักงานทราบ
อยางไมเปนทางการเพื่อ
สงเสริมการใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ 

พิจารณาการลงทุนในมาตรการ
อนุรักษพลังงานท่ีมีการลงทุนตํ่า 

0 ไมมีนโยบายท่ี 
ชัดเจน 

ไมมีผูรับผิดชอบดาน
พลังงาน 

ไมมีการติดตอกับผูใช
พลังงาน 

ไมมีระบบรวบรวมขอมูล
และบัญชีการใชพลังงาน 

ไมมีการสนับสนุนการ
ประหยัดพลังงาน 

ไมมีการลงทุนใดๆในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช
พลังงาน 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U-Shaped 
 
 

ภาพท่ี 9 ตัวอยางการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน 
 
 
 

U 



ตารางท่ี 2.2 ลักษณะเสนแบบตางๆ และวิเคราะหเพ่ือประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน 
 

ลักษณะเสน รายละเอียด การวิเคราะห 
1. High Balance 

 

ทุกประเด็นมีคะแนนมากกวา 3  ระบบการจัดการดีมากเปาหมายคอืรักษาให
ยั่งยืน 

2. Low Balance 

 

ทุกประเด็นคะแนนนอยกวา 3 ตองมีการพัฒนาในทุกประเด็นอยางเรงดวน 

3. U-Shaped 2  

 

ประเด็นดานนอกมีคะแนน สูงกวาประเด็น
อ่ืนๆ  

ความคาดหวังสูง คือ มีนโยบายและการจัดสรร
เงิน ลงทุนท่ีดีแตตองพัฒนาในดานอ่ืนๆ เชน การ
กระตุนและการสรางแรงจูงใจใหกับพนักงาน การ
จัดทําระบบขอมูลขาวสารดานพลงังาน เปนตน 

4. N-Shaped  

 

2 ประเดน็ดานนอกมีคะแนนต่ํากวาประเด็น
อ่ืนๆ  

การสรางแรงจูงใจ และการจัดทําระบบขอมลู
ขาวสารท่ีดไีมชวยทําใหการจัดการพลังงาน
ประสบผลสําเร็จ เพราะไมมีการกําหนดนโยบาย
ท่ีดีและไมมีการสนับสนุนเงินลงทุนหรือสนับสนุน
เงินลงทุนนอยมาก 

5. Trough  

 

1 ประเด็นมคีะแนนต่ํากวาประเดน็อ่ืน  ประเด็นท่ีลาหลัง เชน การกระตุนและสราง
แรงจูงใจ หรือระบบขอมลูขาวสาร เปนตน อาจ
ทํา ใหระบบการจดัการพลังงานไมกาวหนา
เทาท่ีควร 

6. Peak  

 

1 ประเด็นมคีะแนนสงูกวาประเดน็อ่ืน  ความสําเร็จในประเด็นท่ีคะแนนสงูสุดเชน การ
กระตุนและการสรางแรงจูงใจ หรอืระบบขอมูล 
ขาวสาร เปนตน อาจเปนการสูญเปลาเพราะ
ประเด็นอ่ืนๆ ยังลาหลังมาก ทําใหระบบไมกาว
หนาโดยเฉพาะในดานนโยบายและการลงทุน 

7. Unbalanced 

 

มี 2 ประเด็นหรือมากกวาท่ีมีคะแนนสูงกวา
หรือต่ํากวา คา 
เฉลี่ย  

ตองรีบพัฒนาประเด็นท่ีมีคะแนนต่ําใหสูงข้ึนกวา
คาเฉลี่ยโดยเร็ว 

 
 ปญหา : บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยไมคอยใหความรวมมือในการดําเนินการเก่ียวกับการประเมิน
สถานภาพการจัดการพลังงาน 
 แนวทางการแกไขปญหา : ติดตามการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานดวยการโทรศัพท
สอบถามไปยังหนวยงานตางๆ เพ่ือใหไดขอมูลสําหรับทําการวิเคราะหไดถูกตอง 
 ขอเสนอแนะ : ขอความรวมมือจากผูบริหารแตละหนวยงานท่ีมีบุคลากรภายใตบังคับใหความรวมมือ
ในการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงาน  



ข้ันตอนที่ 3 นโยบายอนุรักษพลังงาน 
 

การกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงานตองมีเนื้อหาหรือขอความท่ีชัดเจนและเปนไปตามขอกําหนด 
โดยตองเขียนลายลักษณอักษรและจัดทําเปนเอกสารท่ีสมบูรณและตองลงลายมือชื่อของอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรหรือผูบริหารระดับสูงเทานั้น เพ่ือเปนการแสดงเจตจํานงในการจัด
การพลังงานและใชในการสรางจิตสํานึกดานการอนุรักษพลังงาน 

3.1 ปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีตองดําเนินการตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และ
วิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.2552 ดังนี้ 

 
  “ ขอ 4 ในการจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคาร
ควบคุมอาจตั้งคณะทํางานเพ่ือชวยจัดทํานโยบายอนุรักษพลังงานก็ได 
  นโยบายอนรุักษพลังงานตองแสดงเจตจํานงและความมุงม่ันในการจัดการพลังงานในโรงงาน
ควบคุมและอาคารควบคุม โดยจัดทําเปนเอกสารและลงลายมือชื่อเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคาร
ควบคุม และอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

(1) ขอความระบุวาการอนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานของเจาของโรงงาน
ควบคุมและเจาของอาคารควบคุม 

(2) นโยบายอนุรักษพลังงานท่ีเหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงานท่ีใชในโรงงาน
ควบคุมหรืออาคารควบคุมนั้น 

(3) การแสดงเจตจํานงท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการอนุรักษพลังงานและการจัด
การพลังงาน 

(4) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชพลังงานอยางตอเนื่อง 
(5) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพในการดําเนินการตามวิธีการจัด

การพลังงาน 
  ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการเผยแพรนโยบายอนุรักษ
พลังงานโดยปดประกาศไวในท่ีซ่ึงเห็นไดงายในโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุม หรือโดยวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม 
เพ่ือใหบุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษพลังงานได” 
 
 

3.2 จัดประชุมคณะทํางานดานการจัดการพลังงานรวมกับอธิการบดีหรือผูบริหาร เพ่ือจัดทํา
นโยบายอนุรักษพลังงาน โดยการนําผลประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนในข้ันตอนท่ี 2 มาใชเปน
แนวทางในการกําหนดนโยบาย  หากมีการเคยจัดทําประกาศนโยบายอนุรักษพลังงานแลว ใหนําผลการ
ทบทวนและวิเคราะหผลการดําเนินงานของวิธีการจัดการพลังงานในข้ันตอนท่ี 8 (ซ่ึงจะกลาวถึงตอไป) ของปท่ี
ผานมามาประกอบการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน 

3.3 ทําการกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยตอง
ครอบคลุมรายละเอียดดังขอ 3.1 เปนอยางนอย ดังตัวอยางภาพท่ี 10 ภาพท่ี 11 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 10 ตัวอยางประกาศนโยบายอนุรักษพลังงาน 
 
 

ประกาศ 
 

นโยบายอนุรักษพลังงาน 
 

 บริษัท ศรีสยาม จํากัด ไดดําเนินกิจการผลิตยางรถยนต เพื่อจําหนายทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ ตั้งแตป พ.ศ. 2525 เนื่องจากในภาวะปจจุบัน ประเทศชาติกําลังประสบปญหาดานพลังงาน ซึ่ง
เปนปญหาที่มีความสําคัญและมี ผลกระทบตอการดํารงชีวิตของพนักงานและเศรษฐกิจของชาติเปนอยางมาก 
ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงไดดําเนินการนํา ระบบการ จัดการพลังงานมาประยุกตใชภายในบริษัท ตั้งแตปพ.ศ.2550 
ทั้งนี้บริษัทเล็งเห็นวา การอนุรักษพลังงานเปน สิ่งสําคัญและเปน หนาที่ของพนักงานทุกคนที่ตองรวมมือกัน
ดําเนินการจัดการพลังงานอยางตอเนื่องใหคงอยูตอไป  
 ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดกําหนดนโยบายอนุรักษพลังงานเพื่อใชเปนแนวทางการดําเนินงานดานพลังงาน
และเพื่อ สงเสริมการใชพลังงานใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งนี้บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบาย
อนุรักษพลังงาน ดังตอไปนี้  

1. บริษัทจะดําเนินการและพัฒนาระบบการจดัการพลงังานอยางเหมาะสม โดยกําหนดใหการอนุรักษ
พลังงานเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานของบริษัทฯ สอดคลองกับกฎหมายและขอกําหนดอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวของ  

2. บริษัทจะดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใชทรัพยากรพลังงานขององคกรอยางตอเนื่องและ
เหมาะสม กับธุรกิจ เทคโนโลยีที่ใช และแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี โดยตั้งเปาหมายที่จะลดการใช
พลังงานลงรอยละ 2 ของการใชพลังงานตอหนวยผลิตภัณฑในปที่ผานมา  

3. บริษัทจะกําหนดแผนและเปาหมายการอนุรักษในแตละปและสื่อสารใหพนักงานทุกคนเขาใจและ
ปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

4. บริษัทถือวาการอนุรักษพลังงานเปนหนาที่ความรับผิดชอบของเจาของผูบริหาร และพนักงานของ
บริษัทฯ ทุกระดับที่จะใหความรวมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนด ติดตามตรวจสอบ และ
รายงานตอคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน  

5. บริษัทจะใหการสนับสนุนที่จําเปนรวมถึงทรัพยากรดานบุคลากรดานงบประมาณเวลาในการ
ทํางานการฝก อบรม และการมีสวนรวมในการนําเสนอขอคิดเห็นเพื่อพัฒนางานดานพลังงาน 

6. ผูบริหารและคณะทํางานดานการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เปาหมาย และ
แผนการดําเนินงานดานพลังงานทุกป  

 
 จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน  
       
     ประกาศ ณ วันที่ ...................................................  
     ลงชื่อ .....................................................................  
      (..........................................................) 
           ตําแหนง ...(เจาของโรงงานควบคุม/อาคารควบคุมหรือผูบริหารระดับสูง)... 



 
 

ภาพท่ี 11 ตัวอยางประกาศนโยบายอนุรักษพลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรท่ีผานมา 
 
 



3.4 คณะทํางานตองเก็บรวบรวมขอมูล หรือเอกสารท่ีเกิดข้ึนในระหวางการประชุม ซ่ึงอาจ
เปนรายงานการประชุมก็ไดโดยตองมีรายชื่อผูเขารวมประชุมและขอสรุปท่ีเกิดจากการประชุม และจัดทําเปน
เอกสาร นโยบายเพ่ือนําเสนอเจาของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม หรือผูบริหาร ระดับสูงลงลายมือชื่อใน
นโยบายตอไป 

 3.5 ติดประกาศนโยบายอนุรักษพลังงานใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรโดย
ท่ัวกัน เชน บอรดประกาศขาวสารประชาสัมพันธหนาอาคาร หรือจัดทําเปนหนังสือเวียนสงไปยัง คณะ ศูนย 
สํานักและหนวยงานตางๆ หรือเผยแพรทางสื่ออิเล็กทรอนิคส เชน เว็บไซตมหาวิทยาลัย กลุมไลน เปนตน ดัง
ตัวอยางภาพท่ี 12 

   

   
 

ภาพท่ี 12 ตัวอยางเผยแพรประกาศนโยบายอนุรักษพลังงาน 
 

3.6 จัดใหมีการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะตอนโยบายท่ีกําหนดข้ึน ท้ังนี้ อาจทําโดย
ออกแบบสํารวจความคิดเห็นหรือจัดประชุมภายในองคกร แลวนําผลสํารวจท่ีไดเสนอตอท่ีประชุมทบทวนกับ
คณะผูบริหาร เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของนโยบายท่ีกําหนดข้ึนกับสถานการณดานพลังงานในปจจุบัน 

 
 ปญหา : ไมมีการจัดทําการทบทวนนโยบายการอนุรักษพลังงานจากผูบริหาร 
 แนวทางการแกไขปญหา : ใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานเปนผูดําเนินการจัดทบทวน
นโยบายการอนุรักษพลังงาน แลวนําเสนอผูบริหารพิจารณา 
 ขอเสนอแนะ : จัดประชุมคณะทํางานดานการจัดการพลังงานรวมกับผูบริหารในการทบทวนนโยบาย
การอนุรักษพลังงานทุกป  
 



ข้ันตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 
 

ข้ันตอนนี้ เปนการคนหาศักยภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน เพ่ือใชเปนแนวทางในการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน โดยเริ่มจากการเก็บขอมูล ตรวจวัดและวิเคราะหการใชพลังงาน และประเมินการ
ใชพลังงานท่ีมีนัยสําคัญ โดยมุงเนนไปยังกระบวนการและอุปกรณท่ีมีการใชพลังงานในสัดสวนท่ีสูงกวามีการใช
พลังงานไดอยางคุมคาและเปนไปตามขอกําหนดท่ีควรจะเปนของแตละอุปกรณ หลังจากนั้นจึงนําขอมูลท่ีไดมา
ใชเปนแนวทางในการกําหนดเปาหมายและวางแผนงานดานการอนุรักษพลังงาน 

 
4.1 ปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีตองดําเนินการตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และ

วิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.2552 ดังนี้ 
 
 
“ ขอ 6 ใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมจัดใหมีการประเมินศักยภาพการ

อนุรักษพลังงาน โดยการตรวจสอบและประเมินการใชพลังงานท่ีมีนัยสําคัญตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
รัฐมนตรี ประกาศกําหนดในราชกิจจานเุบกษา” 

 
 
4.2 รวบรวมขอมูลการผลิต การบริการ และการใชพลังงานของทุกหนวยงานท่ีเก่ียวกับการใช

พลังงานไฟฟาท่ีไดจากบิลการใชไฟฟาจากการเรียกเก็บคาไฟฟาของการไฟฟาสวนจังหวัดกําแพงเพชร โดยเปน
ขอมูลของเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคมในรอบปท่ีผานมาและจัดทําขอมูลเปนภาพรวมของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกําแพงเพชร ดังตัวอยางภาพท่ี 13  
 

 
 

ภาพท่ี 13 ตัวอยางหนังสือแจงคาไฟฟาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 



4.3 ทําการตรวจสอบและประเมินการใชพลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยแบง
ออกเปน 3 ระดับ คือ 

 4.3.1 การประเมินระดับองคกร เปนการประเมินการใชพลังงานท้ังองคกร ไมแยกเปน
หนวยงานหรืออุปกรณโดยข้ันแรก ตองทราบขอมูลของระบบไฟฟาของมหาวิทยาลัยท่ีใชมีอัตราการใชไฟฟา
ประเภทใด (อัตราปกติ TOD หรือ TOU) จํานวนและขนาดหมอแปลงท่ีติดตั้งแลวจึงเก็บขอมูลการใชพลังงาน
ในรอบปท่ีผานมาตั้งแตเดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคม โดยพิจารณาจากบิลคาไฟฟา ปริมาณการใช
เชื้อเพลิง และพลังงานหมุนเวียน รวมท้ังคํานวณหาสัดสวนการใชพลังงานไฟฟาและเชื้อเพลิงแยกตามระบบ
การใชพลังงานของโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม (ระบบแสงสวาง ปรับอากาศ ฯลฯ) การประเมินแบบนี้
สามารถใชประโยชนได 2 รูปแบบ ดังตัวอยางภาพท่ี 14 

ก. เปรียบเทียบขอมูลการใชพลังงานในอดีต เชน องคกรใชพลังงานมากข้ึน นอยลง 
หรือเทาเดิม เม่ือเทียบกับปท่ีผานมาซ่ึงมีกําลังการผลิตเทาเดิม เปนตน  

ข. เปรียบเทียบขอมูลการใชพลังงานของโรงงานหรืออาคารอ่ืนท่ีมีกระบวนการผลิตท่ี 
คลายกันหรือขนาดใกลเคียงกัน (ถามี) 
 

                          

  กิโลวัตต-ช่ัวโมง 
         

  
 
 

           
  

  
           

  

  
           

  

    

  
           

  

  
           

  

  
           

  

  
           

  
        เดือน                 
 
ภาพท่ี 14 ตัวอยางกราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบการใชพลังงานไฟฟา (kWh) รายเดือน ป 2560 และ 2561 

 
4.3.2 การประเมินระดับผลิตภัณฑหรือการบริการ เปนการเปรียบเทียบตนทุนทางพลังงาน

ของการผลิตสินคาหรือการบริการ ทําไดโดยการหาคาการใชพลังงานจําเพาะ (Specific Energy 
Consumption : SEC) จากอัตราสวนของปริมาณการใชพลังงานตอปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการใชพลังงาน 
ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการใชพลังงานอาจเปนจํานวนของบุคลากร จํานวนอาคารหรือพ้ืนท่ีใชสอย (ตาราง
เมตร) เปนตน ดังตัวอยางภาพท่ี 15 และภาพท่ี 16 
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ภาพท่ี 15 ตัวอยางปริมาณการใชพลังงานตอหนวยพ้ืนท่ีใชสอยท่ีใชงานจริงในรอบป 2560 และป 2561 
 

 
 

ภาพท่ี 16 คาการใชพลังงานจําเพาะ (SEC : MJ/m2) ในรอบป 2560 และป 2561 
 

4.3.3 การประเมินระดับเครื่องจักร/อุปกรณหลัก เปนการประเมินประสิทธิภาพของอุปกรณ
หรือเครื่องจักรหลักแตละตัวโดยการประเมินการใชพลังงานท่ีมีนัยสําคัญในกระบวนการทํางานของอุปกรณ
ไฟฟา โดยจัดทําแบบบันทึกการใชพลังงานของเครื่องจักร/อุปกรณหลักท่ีมีนัยสําคัญของการใชพลังงานใน
อาคารควบคุมภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยการหาปริมาณการใชพลังงาน คาประสิทธิภาพหรือ
สมรรถนะการใชพลังงาน และคาปริมาณการสูญเสียพลังงาน ดวยวิธีการตรวจวัดหาขอมูลปริมาณการใช
พลังงาน ชั่วโมงการทํางาน และวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพและการสูญเสียพลังงาน ดังตัวอยางภาพท่ี 17 
 



 
 

ภาพท่ี 17 ตัวอยางแบบบันทึกขอมูลการใชพลังงานไฟฟาท่ีมีนัยสําคัญของเครื่องจักร/อุปกรณหลัก 
 
 ปญหา : การบันทึกขอมูลของจํานวนเครื่องจักร/อุปกรณหลักไมครบ เนื่องจากเครื่องจักร/อุปกรณท่ี
ใชพลังงานไฟฟาภายในมหาวิทยาลัยมีจํานวนมาก และบางหนวยงานมีการติดตั้งเครื่องจักร/อุปกรณเพ่ิมโดย
มิไดแจงมหาวิทยาลัยหรือผูดูแลระบบไฟฟา 
 แนวทางการแกไขปญหา : จัดใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานหรือนักศึกษาเตรียมฝก
ประสบการณทําการสํารวจจํานวนเครื่องจักร/อุปกรณในแตละหนวยงาน อาคาร เปนประจําทุกป เพ่ือเปนการ
เพ่ิมและปรับปรุงขอมูลเครื่องจักร/อุปกรณใหเปนปจจุบันมากท่ีสุด  
 ขอเสนอแนะ : ใหทุกหนวยงานทําหนังสือบันทึกขอความรายงานผูบริหารและแจงมายังกลุมงาน
ไฟฟาและอนุรักษพลังงานทุกครั้งเม่ือมีการติดตั้งเครื่องจักร/อุปกรณใหมในอาคาร  
 
 
 
 
 
 



ข้ันตอนที่ 5 การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน แผนการฝกอบรม และกจิกรรม
สงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

 
การกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงาน เปนการนําไปสูการกําหนดเปาหมายการอนุรักษพลังงาน 

และรวมท้ังจัดทําแผนอนุรักษพลังงาน เพ่ือใหมีแผนงานท่ีจะดําเนินการใหบรรลุสูเปาหมายท่ีกําหนดไวไดอยาง
เปนระบบและตอเนื่อง และมีแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน เพ่ือเปนการ
เสริมสรางความรู และกระตุนใหพนักงาน ลูกจาง และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ดําเนินการอนุรักษพลังงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและแผนฯ ท่ีกําหนดไว และตองเผยแพรแผนการ
ฝกอบรมและกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงานดวยวิธีการท่ีเหมาะสม ใหพนักงาน ลูกจาง และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรทราบอยางท่ัวถึง 

 
5.1 ปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีตองดําเนินการตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และ

วิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.2552 ดังนี้ 
 
 
 
“ขอ 7 เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการกําหนดเปาหมายและแผน

อนุรักษพลังงานของพลังงานท่ีประสงคจะใหลดลง โดยกําหนดเปนรอยละของปริมาณพลังงานท่ีใชเดิม หรือ
กําหนดระดับของการใชพลังงานตอหนึ่งหนวยผลผลิต รวมท้ังระบุระยะเวลาการดําเนินการ การลงทุน และผล
ท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

ในการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานตามวรรคหนึ่ง เจาของโรงงานควบคุมและเจาของ
อาคารควบคุมตองจัดใหมีแผนการฝกอบรมและจัดใหมีกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยให
บุคลากรของโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมเขารวมฝกอบรมและรวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนการให
ความรูและสรางจิตสํานึกใหเกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใชพลังงาน และเผยแพรใหบุคลากรของ
โรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมทราบอยางท่ัวถึง” 

 
 
 
5.2 กําหนดมาตรการอนุรักษพลังงาน โดยกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานหรือมาตรการท่ีชวย

แกไขปญหาเก่ียวกับประสิทธิภาพของเครื่องจักร/อุปกรณ อาจใชหลักการของ Cause-and-Effect Diagram 
หรือท่ีในบางครั้งเรียกวา “Fishbone Diagram” เปนแนวทางในการระดมความคิดเห็น โดยเริ่มจากผลท่ีไดรับ 
คือ อุปกรณประสิทธิภาพต่ําเปนหัวปลาอยูทางขวามือ และพิจารณาทีละประเด็น ดังภาพท่ี 18 
   



 
 

 
ภาพท่ี 18 Cause-and-Effect Diagram หรือ Fishbone Diagram 

 
5.2.1 พิจารณาจากเครื่องจักร/อุปกรณ วิธีการทํางาน วัสดุท่ีใช และพนักงาน ทุกประเด็น

สามารถเปนสาเหตุท่ีทําใหมีการใชพลังงานสูงไดจึงไมควรละเลย เพ่ือใหทราบสาเหตุท่ีกอใหเกิดการใชพลังงาน
สูงกวาเกณฑ 

5.2.2 การกําหนดมาตรการท่ีเหมาะสม เชน หากหนึ่งในสาเหตุท่ีทําใหคา SEC ของ Air 
Compressor สูงกวาคาเฉลี่ย คืออุณหภูมิของอากาศท่ีใช (Air Intake) มาก ดังนั้นมาตรการท่ีควรกําหนดคือ
การปรับปรุงใหอากาศมีอุณหภูมิท่ีลดลง ซ่ึงอาจทําโดยปรับปรุงระบบการถายเทความรอนของ Compressor 
House ก็ได เปนตน  

5.2.3 แสดงแนวทางในการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงานท่ีกําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชรนําระบบการจัดการพลังงานมาประยุกตใชตองพิจารณาในเรื่องตางๆ ดังภาพท่ี 19  

ก. การใชระบบปจจุบันท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด โยควบคุมการทํางานแนวทางเดิมให
ดีข้ึนโดยการใช Standard Operating Procedures (สาเหตุท่ีพบจากการทํา Cause - and - Effect 
Analysis คือพนักงาน) หรือการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานโดยพิจารณาจาก Best Practices (สาเหตุท่ีพบจาก
การทํา Cause - and - Effect Analysis คือวิธีการทํางาน) หรือการปรับปรุงงานซอมบํารุง โดยพิจารณาให
ประยุกตองคประกอบของหลักการ Total Preventive Maintenance (TPM) ซ่ึงประกอบดวย Preventive 
Maintenance, Corrective Maintenance, Maintenance Prevention และ Breakdown Maintenance 
ท้ังนี้ ไมจําเปนตองประยุกตใชท้ัง 4 องคประกอบ หากแตควรนําองคประกอบท่ีเหมาะสมกับสภาพ/ความ
พรอมมาใช (สาเหตุท่ีพบจากการทํา Cause – and - Effect Analysis คือเครื่องจักร/อุปกรณ) การปรับปรุง
ประสิทธิภาพกระบวนการผลติ (สาเหตุท่ีพบจากการทํา Cause - and - Effect Analysis คือวัสดุท่ีใช) 



ข. การปรังปรุงสิ่งท่ีมีอยู เชน การปรับสภาพของ Compressor House เพ่ือให Air 
Intake มีอุณหภูมิลดลง เปนตน 

ค. การเปลี่ยนแปลงสิ่งท่ีมีอยู เชน การติดตั้ง Air Compressor เครื่องใหมท่ีมีประสิทธิภาพ 
สูงกวาของเดิมเพ่ือชวยดึงคาประสิทธิภาพโดยรวมในการผลิต Compressed Air ขององคกร เปนตน 

 

 
 

ภาพท่ี 19 แนวทางการกําหนดมาตรการอนุรักษพลังงาน 
 

5.3 กําหนดเปาหมายการอนุรักษพลังงาน จากมาตรการอนุรักษพลังงานตางๆ ท่ีกําหนดตาม
แนวทางท่ีกลาวไปแลวในขอ (5.2) โดยคณะทํางานดานการอนุรักษพลังงานตองตัดสินใจกําหนดเปาหมายใน
การอนุรักษพลังงานเพ่ือใชเปนหลักในการประเมินความสําเร็จในการกําหนดเปาหมายมีอยู 3 แนวทาง ดัง
ตัวอยางภาพท่ี 20 ไดแก 



แนวทางท่ี 1 ผูบริหารระดับสูงเปนผูกําหนดเปาหมายโดยไมไดพิจารณาขอมูลในอดีตการ
กําหนดเปาหมายโดยวิธีนี้เปนการกําหนดทิศทางและจุดหมายเพ่ือใหองคกรใชความพยายามอยางเต็ม
ความสามารถในการบรรลุสูเปาหมายดังกลาว ซ่ึงในทางปฏิบัติอาจจะไมสามารถบรรลุสูจุดหมายท่ีต้ังไว
ท้ังหมด แตมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรก็จะไดรับผลประหยัดท่ีเกิดข้ึนสวนหนึ่งจากความพยายาม  

แนวทางท่ี 2 การใชคาต่ําสุดของอุปกรณ หรือการใชพลังงานท่ีองคกรเคยทําได  
แนวทางท่ี 3 การใชขอมูลการวิเคราะหท่ีไดจากการเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน

(Benchmarking) : วิธีนี้เปนการใชคาท่ีดีในลําดับถัดไป เพ่ือนํามากําหนดเปนเปาหมายของอุปกรณ  
 
 

การกําหนดเปาหมาย คาเปาหมาย 
 
 รอยละท่ีลดลงของปริมาณพลังงานท่ีใชเดิม 8.28 

  ระดับของคาการใชพลังงานตอหนวยบริการ     
 

ภาพท่ี 20 ตัวอยางการกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน กรณีมี 1 บริการ 
 
 

5.4 จัดใหมีการประชุมคณะผูบริหารรวมกับคณะทํางานดานการจัดการพลังงานและผูเก่ียวของ
เพ่ือระดมความคิดและขอเสนอแนะ โดยการนําขอมูลการใชพลังงานและขอมูลเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลกระทบตอ
การใชพลังงาน ตลอดจนผลการประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน ซ่ึงรวบรวมหรือจัดทําข้ึนไวแลวใน
ข้ันตอนท่ี 4 มาใชพิจารณาประกอบการจัดทําเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน โดยในการจัดทําเปาหมาย
และแผนอนุรักษพลังงานดังกลาวตองระบุถึงชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานและตัวชี้วัดความสําเร็จของการ
ดําเนินการมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ ซ่ึงกําหนดเปนรอยละของการใชพลังงานเดิม รวมถึงเงิน
ลงทุนและระยะเวลาคืนทุนในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการท่ีกําหนดไวเปาหมายการ
อนุรักษพลังงาน  

5.5 บันทึกขอมูลลงตารางสรุปเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน ดังตารางท่ี 5.1 และตัวอยาง
ภาพท่ี 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 5.1 มาตรการและเปาหมายในการดําเนินการอนุรักษพลังงาน  
 

ลําดับ 
ที่ 

มาตรการ 

เปาหมายการประหยัด 
รอยละ 

ผลประหยัด 
เงินลงทุน 

(บาท) 

ระยะ 
เวลา 

คืนทุน (ป) 

ไฟฟา เชื้อเพลิง 

กิโลวัตต 
กิโลวัตต-ชั่วโมง/

ป 
บาท/ป ชนิด 

ปริมาณ 
(หนวย/ป) 

หนวย
เชื้อเพลิง 

บาท/ป 

ดานไฟฟา                         
            
            
            
            
            
            
            

  รวมดานไฟฟา           

ดานความรอน                         
                       
                       
            
            
            
            

  รวมดานความรอน                   

หมายเหตุ: 1. รอยละผลประหยัด คิดเทยีบจากขอมูลการใชพลังงานรวมในปที่ผานมา 
        

 
2. อัตราคาไฟฟาเฉล่ีย  4.27 บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง (ป 2560) 

       
 

3. อัตราคาเชื้อเพลิง - บาท/(ระบุหนวย) (ป 2560) 
          

 
 
 



ลําดับ 
ที่ 

มาตรการ 

เปาหมายการประหยัด 
รอยละ 

ผลประหยัด 
เงินลงทุน 

(บาท) 

ระยะ 
เวลา 

คืนทุน (ป) 

ไฟฟา เชื้อเพลิง 

กิโลวัตต 
กิโลวัตต-ชั่วโมง/

ป 
บาท/ป ชนิด 

ปริมาณ 
(หนวย/ป) 

หนวย
เชื้อเพลิง 

บาท/ป 

ดานไฟฟา                         
1 ปดจอคอมพวิเตอร   200,704.56 856,710.60         5.76 0.00  0.00  
2 ลดชั่วโมงการใชงานกระติกน้าํรอน   17,160.00 73,247.73         0.49 0.00  0.00  
3 การรณรงคการเปด ปด เคร่ืองปรับอากาศให

เหมาะสม 
  1,011,010.00 4,315,512.24         29.03 

0.00  0.00  
4 การบํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสวน   135,520.00 578,469.27         3.89         200,000            0.35  
5 ควบคุมการเปด ปด ระบบไฟสองสวางบน

เสนทางจราจร 
  53,867.52 229,934.36         1.55 0.00  0.00  

6 ปดการใชเคร่ืองทําน้ําเย็นแบบ 3 หัวจาย   36,432.00 155,510.57         1.05 0.00  0.00  
7 การปรับเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศ (Inverter) 

ทดแทนของเดิม 
  1,380,577.37 5,893,016.45         39.65 28,780,000.00  4.88  

  รวมดานไฟฟา 2,835,271.45 12,102,401.23         81.42 28,980,000.00   

ดานความรอน                         
1                       
2                       

  รวมดานความรอน                   

หมายเหตุ: 1. รอยละผลประหยัด คิดเทยีบจากขอมูลการใชพลังงานรวมในปที่ผานมา 
        

 
2. อัตราคาไฟฟาเฉล่ีย  4.27 บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง (ป 2560) 

       
 

3. อัตราคาเชื้อเพลิง - บาท/(ระบุหนวย) (ป 2560) 
          

ภาพท่ี 21 ตัวอยางการบันทึกมาตรการและเปาหมายในการดําเนินการอนุรักษพลังงาน 
 
 
 
 



5.6 จัดทําแผนอนุรักษพลังงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายอนุรักษพลังงานและมีวัตถุประสงคเพ่ือให
เกิดการอนุรักษพลังงานท่ียั่งยืน ท้ังนี้ แผนอนุรักษพลังงานตองประกอบดวยการแสดงรายชื่อและวัตถุประสงค
ของมาตรการท่ีจะดําเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ กลุมเปาหมาย ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินการ 
และผูรับผิดชอบในการดําเนินมาตรการอนุรักษพลังงานแตละมาตรการ ดังตัวอยางตารางท่ี 5.2 ตารางสรุป
แผนอนุรักษพลังงาน และตัวอยางภาพท่ี 22 

 

ตารางท่ี 5.2 ตัวอยางตารางสรุปแผนอนุรักษพลังงาน 
 

 
 

ลําดับ 
ที่ 

มาตรการ วัตถุประสงค 

ระยะเวลา 
เงินลงทุน 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ เริ่มตน สิ้นสุด 

(เดือน/ป) (เดือน/ป) 

1 ปดจอคอมพิวเตอร ลดชั่วโมงการเปดหนาทิ้งไว
โดยไมจําเปน 

ม.ค.-61 ธ.ค.-61 0.00  น.ส.บวรลักษณ แสงกลา 

2 ลดชั่วโมงการใชงานกระติกน้ํารอน ลดการใชงานเกินความจําเปน ม.ค.-61 ธ.ค.-61 0.00  น.ส.บวรลักษณ แสงกลา 

3 การรณรงคการเปด ปด เครื่องปรับอากาศใหเหมาะสม ลดชั่วโมงการใชงานเกินความ
จําเปน 

ม.ค.-61 ธ.ค.-61 0.00  น.ส.บวรลักษณ แสงกลา 

4 การบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน เพ่ิมประสิทธิภาพและยืดอายุ
เครื่องปรับอากาศ 

ม.ค.-61 ธ.ค.-61 200,000.00  นายกิตติ นุชเทียน 

5 ควบคุมการเปด ปด ระบบไฟสองสวางบนเสนทาง
จราจร 

เพ่ือลดการใชพลังงานระบบ
แสงสวาง 

ม.ค.-61 ธ.ค.-61 0.00  นายมนตร ี ประชุม 

6 ปดการใชเครื่องทําน้ําเย็นแบบ 3 หัวจาย ลดการใชงานเกินความจําเปน เม.ย.-61 มิ.ย.-61 0.00  นายกิตติ  นุชเทียน 
9 การปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ (Inverter) ทดแทน

ของเดิม 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช
พลังงานในระบบปรับอากาศ 

มิ.ย.-61 ธ.ค.-61 28,780,000.00  น.ส.บวรลักษณ แสงกลา 

หมายเหตุ : ผูรับผิดชอบ หมายถึง บุคคลที่รับผดิชอบมาตรการ 
     

      

 
 
 

ภาพท่ี 22 ตัวอยางตารางสรุปแผนอนุรักษพลังงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 



5.7 ทําการคํานวณมาตรอนุรักษพลังงานท่ีไดกําหนดไวแลวในขอ 5.6 ลงรายละเอียดมาตรการ
สําหรับมาตรการดานไฟฟา  ดังตัวอยางภาพท่ี 23 

 

 
 
ภาพท่ี 23 ตัวอยางรายละเอียดมาตรการอนุรักษพลังงานสําหรับมาตรการดานไฟฟา 
 



5.8  การจัดทําแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน สําหรับการ
ฝกอบรมและกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงานควรจะตองประกอบดวยรายละเอียดเก่ียวกับชื่ออหลัก
สูตรการฝกอบรมหรือกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน กลุมเปาหมายของผูอบรม ระยะเวลาในการ
ฝกอบรม และผูรับผิดชอบในการฝกอบรมแตละหลักสูตรหรือกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
ตัวอยางตารางสรุปแผนการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน แสดงในตารางท่ี 5.3 และ
ตัวอยางภาพท่ี 24 

 

ตารางท่ี 5.3 ตัวอยางตารางสรุปแผนการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 24 ตัวอยางตารางสรุปแผนการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
 
 
 
 



5.9 ทําการเผยแพรมาตรการและเปาหมายแผนการอนุรักษพลังงานและแผนฝกอบรมและ
กิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ผานชองทางตางๆ เชน ติดประกาศหนาบอรด หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส 
เชน Facebook, Line KPRU เปนตน ดังตัวอยางภาพท่ี 25 
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 25 ตัวอยางการเผยแพรแผนการอนุรักษพลังงานและแผนฝกอบรม 
 
 ปญหา : การปฏิบัติงานจริงไมเปนไปตามแผนท่ีวางไว เนื่องจากมีงบประมาณมาเก่ียวของ 
 แนวทางการแกไขปญหา : ปรับแผนการอนุรักษพลงังานและเผยแพรขอมูลการปรับเปลี่ยนแผน  
 ขอเสนอแนะ : นําเสนอผูบริหารในเรื่องมาตรการท่ีมีการใชงบประมาณมาเก่ียวของในปงบประมาณ
ถัดไป เพ่ือเตรียมความพรอมและใหการดําเนินการเปนไปตามแผนอนุรักษพลังงาน 



ข้ันตอนที่ 6  การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติ
ตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 
 

หลังจากท่ีไดจัดทําเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน รวมท้ังแผนการฝกอบรมและกิจกรรม
สงเสริมการอนุรักษพลังงานแลว คณะทํางานดานการจัดการพลังงานมีหนาท่ีในการควบคุมดูแลใหมีการ
ดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมฯ รวมถึงตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตาม
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน เพ่ือติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติงานวามีการดําเนินการเปนไปตาม
กําหนดเวลาท่ีระบุไวในแผนงานหรือไม ซ่ึงหากมีความลาชาหรือการปฏิบัติไมเปนไปตามเปาหมายและ
แผนงานท่ีวางไว คณะทํางานฯ จะตองดําเนินการคนหาสาเหตุวาทําไมการดําเนินงานจึงไมประสบผลตามท่ีได
วางไว พรอมท้ังหาแนวทางแกไขในการดําเนินงานเพ่ือปรับปรุงใหการทํางานบรรลุตามเปาหมายเพ่ือนําเสนอ
ตอผูบริหารตอไป 

6.1 ปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีตองดําเนินการตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และ
วิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.2552 ดังนี้ 

 
 
“ขอ 8 เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองควบคุมดูแลใหมีการดําเนินการตาม

แผนอนุรักษพลังงานใหเจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติ
ตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานท่ีจัดทําข้ึนตามขอ 7 ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา” 

 
 
6.2 แจงใหคณะทํางานดานการจัดการพลังงานควบคุมใหมีการดําเนินมาตรการตามระยะเวลาท่ี

กําหนดในแผนอนุรักษพลังงานและแผนการฝกอบรมฯ โดยการใหผูรับผิดชอบในแตละมาตรการรายงานผล
การดําเนินการ รวมท้ังปญหาและอุปสรรคอยางสมํ่าเสมอ โดยการรายงานความกาวหนาอาจระบุในรูปของ
เปอรเซ็นตของผลสําเร็จในการดําเนินงาน รวมท้ังพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนดําเนินการ ในกรณีท่ีมีความจําเปน 

6.3 ตรวจสอบผลการดําเนินงานในแตละแผนงานหรือแตละมาตรการโดยเทียบกับแผนอนุรักษ
พลังงานและแผนการฝกอบรมฯ ท่ีกําหนดไว  

6.4 วิเคราะหหาสาเหตุ หากมาตรการใดมีการดําเนินการลาชาไมเปนไปตามแผน ตองวิเคราะหหา
สาเหตุท่ีทําใหการดําเนินงานไมบรรลุตามเปาหมายอาจใชวิธีท่ีเรียกวาไดอะแกรมแบบกางปลา (Fishbone 
Diagram) ในการหาสาเหตุ เพ่ือหาแนวทางแกไขและสรุปผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนไวในรายงานผลการดําเนินงาน
ตอไป ดังตัวอยางภาพท่ี 26 และภาพท่ี 27 

6.5 ตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนฯ สําหรับมาตรการท่ีดําเนินการแลว
เสร็จตามท่ีกําหนดไว ตองมีการดําเนินการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนฯ ท้ังนี้
อาจมอบหมายใหผูท่ีรับผิดชอบมาตรการเปนผูควบคุมการตรวจสอบ และสงผลการตรวจสอบใหกับ
คณะทํางานอีกทีหนึ่ง  

6.6 ตรวจสอบและการวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน รวมท้ังการ
ตรวจสอบและวิเคราะหกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน และจัดทําเปนรายงานเสนอใหเจาของ
โรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมทราบโดยในรายงานดังกลาวตองประกอบดวย  



ตารางที่ 6.1 ตัวอยางตารางสรุปผลการติดตามการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน 
 

 
 
 
ตารางที ่6.2 ตัวอยางตารางสรุปสถานภาพการดําเนินงานตามหลักสูตรการฝกอบรมและกิจกรรมสงเสริมการ
อนุรักษพลังงาน 
 

 
 

 



 
 

 
 

ภาพท่ี 26 ตัวอยางตารางสรุปผลการติดตามการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน 



 
 

ภาพท่ี 27 ตัวอยางไดอะแกรมแบบกางปลา 
 

6.7 ผลสรุปการติดตามการดําเนินการของมาตรการอนุรักษพลังงาน โดยระบุชื่อมาตรการอนุรักษ
พลังงาน สถานภาพการดําเนินงาน และปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ดังตัวอยางภาพท่ี 28 
 

 
 

ภาพท่ี 28 ตัวอยางตารางสรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามเปาหมายการอนุรักษพลังงาน 
 



6.8 ระบุชื่อมาตรการอนุรักษพลังงานท่ีดําเนินการแตละมาตรการ ระยะเวลาการดําเนินการแตละ
มาตรการตามแผนอนุรักษพลังงานและระยะเวลาท่ีเกิดข้ึนจริง สถานภาพการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง เงิน
ลงทุนตามแผนและเงินลงทุนท่ีเกิดข้ึนจริง ผลการอนุรักษพลังงานตามแผนและท่ีเกิดข้ึนจริง ปญหาและ
อุปสรรคในระหวางการดําเนินการ ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังตารางท่ี 6.3 และตัวอยางภาพท่ี 29 

 
ตารางที ่6.3 ตัวอยางตารางผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
สําหรับมาตรการดานไฟฟา 
 

 
 

 

 
 

ภาพท่ี 29 ตัวอยางตารางแสดงผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมาย 
และแผนอนุรักษพลังงาน สําหรับมาตรการดานไฟฟา 

 

 ปญหา : กิจกรรมการสงเสริมการอนุรักษพลังงานมีการประชามสัมพันธและรณรงคดานการอนุรักษ
พลังงานนอยครั้ง  
 แนวทางการแกไขปญหา : ปรับแผนการประชาสัมพันธโดยเพ่ิมความถ่ีในการประชาสัมพันธข้ึน  
 ขอเสนอแนะ : เสนอผูบริหารมอบหมายใหประชาสัมพันธของคณะ ศูนย สํานัก เปนผูประชาสัมพันธ
กิจกรรมการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 



ข้ันตอนที่ 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 
 

ใหพิจารณาการตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร เพ่ือใหทราบถึงปญหาอุปสรรคในการดําเนินการท่ีผานมา และควรจัดใหมีคณะผูตรวจประเมิน
การจัดการพลังงานภายในองคกรเพ่ือติดตามและตรวจสอบวิธีการจัดการพลังงานท่ีจัดทําข้ึนวามีการ
ปฏิบัติงานตามแผน และดําเนินการจัดการพลังงานท่ีจัดทําข้ึน รวมท้ังรวบรวมเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
จัดทําเปนรายงานการตรวจติดตามของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร สําหรับชวงเวลาและความถ่ีในการ
ตรวจติดตามนั้นตองกําหนดใหเหมาะสมและสมํ่าเสมอ โดยความถ่ีของการตรวจติดตามนั้นสามารถกําหนดข้ึน
เอง แตควรทําเปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง ในสวนของคณะผูตรวจประเมินฯ นั้นตองเปนผูท่ีมีความรูและ
ความเขาใจในวิธีการจัดการพลังงาน อีกท้ังตองมีความเปนกลางและเปนอิสระตอกิจกรรมท่ีจะทําการประเมิน
การดําเนินการตรวจติดตามภายในควรกําหนดแผนงาน และขอบเขตของการตรวจประเมินท่ีแนนอน 

7.1 ปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีตองดําเนินการตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และ
วิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.2552 ดังนี้ 

 
 
“ขอ 9 เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการตรวจติดตาม และ

ประเมินการจัดการพลังงาน รวมถึงการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานตาม
ชวงเวลาท่ีกําหนดอยางเหมาะสมเปนประจําอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา” 

 
 
7.2 ดําเนินการจัดประชุมรวมกับผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร เพ่ือจัดตั้งคณะผูตรวจ

ประเมินการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร พรอมท้ังกําหนดวาระการทํางานของคณะ
ผูตรวจประเมินฯ ตามความเหมาะสม คณะผูตรวจประเมินฯ ควรมีสมาชิกอยางนอย 2 คน หรือมากกวา ซ่ึง
อาจประกอบดวยบุคคลท่ีมาจากภายนอกหรือภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรก็ได ซ่ึงอาจจะทําพรอม
ข้ันตอนท่ี 1 การแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน ไดทันที 

7.3 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร นําเสนอผูบริหารลงนามฯ เปนลายลักษณอักษรและลงนามในคําสั่งแตงตั้ง ดังตัวอยางภาพท่ี 30 

7.4 เผยแพรใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรรับทราบ ผานชองทางตางๆ เชน 
ติดประกาศหนาบอรด หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน Facebook, Line KPRU เปนตน ดังตัวอยางภาพท่ี 31  

7.5 ใหคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานทําการตรวจติดตามและประเมินการจัด
การพลังงานตามขอกําหนด โดยใหดําเนินการการประเมิน ดังนี้  

ก. การจัดตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 
ข. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน 
ค. การมีนโยบายอนุรักษพลังงาน 
ง. การประเมินศักยภาพอนุรักษพลังงาน 
จ. การมีเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน รวมท้ังแผนการฝกอบรม และกิจกรรมสงเสริม

การอนุรักษพลังงาน 



ฉ. การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตาม
เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 

ช. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 
ซ. การทบทวนวิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 
 

 
 

ภาพท่ี 30 ตัวอยางคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร 
 
 



 
 

 
 

ภาพท่ี 31 ตัวอยางเผยแพรคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงาน 
 

7.6 สงรายงานการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรใหกับคณะผูตรวจประเมิน
การจัดการพลังงาน ตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานตามขอ 7.5 ใหดําเนินการโดยการประเมิน 

ก. จากรายงาน เอกสาร หรือหลักฐานตางๆ ท่ีคณะทํางานดานการจัดการพลังงานจัดทําข้ึน
หรือจัดเก็บเชน แผนการฝกอบรม เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน การเขารับการฝกอบรมของพนักงาน 
และการเขารวมกิจกรรมตางๆ ท่ีเก่ียวของกับพลังงาน เปนตน 

ข. จากการสอบถามบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร โดยการสัมภาษณหรือให
ตอบแบบสอบถาม เปนตน การตรวจเอกสาร หลักฐานตางๆ จะเปนลกัษณะของการตรวจวามีหรือไมมีเอกสาร
หลักฐาน และเอกสารหลักฐานนั้นมีแลวครบถวนหรือไม พรอมท้ังคณะผูตรวจประเมินฯ ตองเสนอขอปรับปรุง
หรือเสนอแนะในกรณีท่ีการดําเนินการจัดการพลังงานไมเปนไปตามวิธีการท่ีกําหนด 

7.7 คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานทําการสรุปผลการตรวจติดตามและประเมินวิธีการจัด
การพลังงานภายหลังการตรวจสอบและประเมินการจัดการพลังงานตามขอ 7.6 เรียบรอยแลว พรอมท้ังลง
ลายมือชื่อรับรองโดยประธานคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงาน และจัดสงใหกับคณะทํางานดานการจัด
การพลังงานและผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรรวมกันพิจารณาผลการตรวจประเมินการจัด
การพลังงาน เพ่ือทําการทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรอง ตามตารางท่ี 7.1 ตารางสรุปผลการตรวจ
ติดตามการดําเนินการจัดการพลังงานภายในองคกร โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมในข้ันตอนท่ี 8 ตอไป 



ตารางท่ี 7.1 ตารางสรุปผลการตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงานภายในองคกร 
 

 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 7.1 ตารางสรุปผลการตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงานภายในองคกร(ตอ) 
 

 
 

 
 



ตารางท่ี 7.1 ตารางสรุปผลการตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงานภายในองคกร(ตอ) 
 

 
 
 
 



7.8 คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานตองศึกษารายละเอียดผลสรุปการตรวจติดตามและ
ประเมินการจัดการพลังงานไดจากคูมือการจัดทํารายงานการจัดการพลังงาน ซ่ึงจัดทําโดย พพ. ตามข้ันตอนดัง
ภาพท่ี 32 
 

 
 

ภาพท่ี 32 ข้ันตอนการตรวจประเมินการจัดการพลังงาน 
 
 ปญหา : คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานขาดความรูความเขาใจในเรื่องการตรวจประเมินการ
จัดการพลังงาน  
 แนวทางการแกไขปญหา : ใหคณะทํางานศึกษาคูมือการตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน
องคกร  
 ขอเสนอแนะ : สงคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานเขารับการฝกอบรมเปนผูตรวจประเมิน
ดานการจัดการพลังงาน เพ่ือจะไดเขาใจวิธีการจัดการพลังงานและการตรวจติดตาม 
 
 
 
 
 



ข้ันตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะห และแกไขขอพกพรองของการจัดการพลังงาน 
 

การดําเนินการตามข้ันตอนท่ี 8 นี้ เปนการดําเนินการท่ีตอเนื่องมาจากข้ันตอนท่ี 7 โดยนําผลการ
ประเมินการจัดการพลังงานจากการตรวจติดตามภายในมาวิเคราะหความเหมาะสม จุดออน/จุดแข็ง กิจกรรม
หรือการดําเนินการท่ีเปนประโยชนตอการอนุรักษพลังงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร รวมท้ังการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินการตามขอกําหนดตางๆ ของวิธีการจัดการพลังงาน (นโยบายอนุรักษ
พลังงาน แผนฝกอบรม หรือเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน เปนตน) ในกรณีท่ีพบอุปสรรคหรือปญหาใน
การดําเนินการ โดยคณะทํางานตองทําการวิเคราะหหาสาเหตุวาเกิดจากขอบกพรองของการจัดการพลังงานวา
มาจากปจจัยภายในองคกร หรือเนื่องมาจากปจจัยภายนอก จากนั้นจึงหาแนวทางแกไขและปรับปรุงวิธีการจัด
การพลังงานใหมใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะสงผลใหเกิดการพัฒนาวิธีการจัดการพลังงาน
อยางตอเนื่อง 

ในการประชุมทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของวิธีการจัดการพลังงานนั้นตองจัดข้ึน
เปนประจําอยางนอยปละ 1 ครั้ง และกําหนดข้ึนในชวงเวลาท่ีเหมาะสม โดยผูเขาประชุมควรประกอบดวย
ผูบริหาร ประธาน และคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน รวมท้ังตัวแทนจากหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 
8.1 ปฏิบัติตามขอกําหนดท่ีตองดําเนินการตามกฎกระทรวง กําหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ และ

วิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม พ.ศ.2552 ดังนี้ 
 
 
“ขอ 9 เจาของโรงงานควบคุมและเจาของอาคารควบคุมตองจัดใหมีการตรวจติดตาม และ

ประเมินการจัดการพลังงาน รวมถึงการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานตาม
ชวงเวลาท่ีกําหนดอยางเหมาะสมเปนประจําอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรี
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา” 

 
 
8.2 จัดประชุมทบทวนผลการดําเนนิการภายหลังการตรวจประเมินภายใน โดยแจงใหผูรับผิดชอบ

ดานพลังงานหรือตัวแทนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบถึงวัตถุประสงค รูปแบบ กําหนดเวลา และเขารวม
ประชุมกําหนด โดยประชุมทบทวนผลการดําเนินการ ควรมีตัวแทนจากทุกฝายเขารวมแสดงความคิดเห็นและ
รับทราบผลการประชุม ดังนั้น ควรใหมีการเชิญผูเขารวมประชุมท้ังจากฝายบริหารคณะทํางาน และตัวแทน
บุคลากรทุกระดับจากหนวยงานตางๆ 

8.3 ทําการสรุปผลการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน และ
รายงานใหผูบริหารทราบ โดยผลสรุปดังกลาว ควรประกอบดวยผลการทบทวนการดําเนินการจัดการพลังงาน
ในแตละข้ันตอนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงฯ วามีความเหมาะสมหรือควรปรับปรุง พรอมท้ังระบุขอบกพรอง
ท่ีตรวจพบในกรณีท่ีเห็นวาสมควรตองมีการปรับปรุง และแนวทางการปรับปรุงขอบกพรองดังกลาวท่ีเกิดในแต
ละข้ันตอนของการดําเนินการจัดการพลังงาน ดังตารางท่ี 8.1 ตารางสรุปผลการทบทวน วิเคราะห และแกไข
ขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 

 
 



ตารางท่ี 8.1 ตารางสรุปผลการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 
 

ข้ันตอน ผลการทบทวน ขอบกพรอง
ท่ีตรวจพบ 

แนวทางการ
ปรับปรุง 

หมาย
เหตุ เหมาะสม ควร

ปรับปรุง 
1. คณะทํางานดานการจัด
การพลังงาน 

     

2. การประเมินสถานภาพการจัด
การพลังงานเบื้องตน 

     

3. นโยบายอนุรักษพลังงาน      
4. การประเมินศักยภาพการ
อนุรักษพลังงาน 

     

5. การกําหนดเปาหมายและแผน
อนุรักษพลังงาน 

     

6. การดําเนินการตามแผนอนุรักษ
พลังงาน การตรวจสอบ และ
วิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมาย
และแผนอนุรักษพลังงาน 

     

7. การตรวจติดตามและประเมิน
การจัดการพลังงาน 

     

 
 

8.4 ทําการเผยแพรและประชาสัมพันธใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรทุกคน
รับทราบถึงผลการประชุมทบทวนวิธีการจัดการพลังงาน รวมท้ังแนวปฏิบัติในการทํางานเพ่ือพัฒนาวิธีการจัด
การพลังงานซ่ึงไดจากการประชุม ผานชองทางตางๆ เชน ติดประกาศหนาบอรด หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน 
Facebook, Line KPRU เปนตน ดังตัวอยางภาพท่ี 33 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

ภาพท่ี 33 ตัวอยางเผยแพรการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 
 
 ปญหา : การเผยแพรผลการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงานของ
คณะทํางานดานการจัดการพลังงานไมท่ัวถึง ทําใหบุคลากรไมรับทราบขาวสาร  
 แนวทางการแกไขปญหา : ติดประกาศตามบอรดประชาสัมพันธทุกอาคาร   
 ขอเสนอแนะ : จัดทําหนังสือเวียนเพ่ือสงเอกสารเผยแพรไปยังคณะ ศูนย สํานัก และหนวยงานตางๆ 
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