ตัวชี้วัด 2.1.11 ระดับความสาเร็จของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า (มมส 7.1.1)
หน่วยวัด : ระดับความสาเร็จ
คาอธิบาย :
เพื่อลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย โดยการสร้างจิตสานึกในการใช้ไฟฟ้าให้กับบุคลากรและนิสิต การ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าของพลังงานเป็นปัจจัยที่สาคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจ และ
อุตสาหกรรม แต่ประเทศไทยมิได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์ภายในประเทศมากพอกับความต้องการ ทาให้ต้องพึ่งพา
พลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ที่ปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 5 แสนล้านบาท แนวทางสาคัญที่จะช่วยลดอัตราเพิ่มความ
ต้ อ งการใช้ พ ลั ง งานของประเทศ
คื อ การส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประหยั ด ใน
ทุกภาคส่วน
ความสาเร็จของการดาเนินการตามนโยบายหรือมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย โดยการที่
มหาวิทยาลัย และคณะ/หน่วยงานสามารถจัดการการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ พิจารณาผลการดาเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เกณฑ์การประเมิน :
1) ระดับมหาวิทยาลัย/คณะ
พิจารณาจากการประเมินตัวชี้วดั ด้านการอนุรักษ์และประหยัดพลังงานของคณะ/หน่วยงาน โดยพิจารณาจาก
2 ส่วนหลัก ดังนี้
ส่วนที่ 1 : พิจารณาผลสัมฤทธิด์ ้านกระบวนการ (90%)
โดยพิจารณาจากผลการดาเนินการที่ครบถ้วน ตามขั้นตอนการจัดการพลังงานทัง้ 7 ขั้นตอน ตามเอกสารแนบท้าย
เกณฑ์
ขั้นตอนที่ 1 :
การแต่งตั้งคณะทางานด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน

คาอธิบายเกณฑ์
คณะ/หน่วยงานต้องจัดให้มีคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน รวมทั้ง
กาหนดโครงสร้าง อานาจหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะทางานด้าน
การจัดการพลังงาน โดยจัดทาเป็นเอกสารเผยแพร่ให้บุคลากรของคณะ/
หน่วยงานทราบ โดยอานาจหน้าที่ของคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน
อย่างน้อย ต้องมีดังต่อไปนี้
(1) ดาเนินการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
และวิธีการจัดการพลังงานของคณะ/หน่วยงาน
(2) ประสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องเพื่อขอความร่วมมือในการ
ปฏิบัติการตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมทั้ง
จัดการฝึกอบรมหรือกิจกรรม เพื่อสร้างจิตสานึกของ บุคลากรของคณะ/
หน่วยงาน
(3) ควบคุมดูแลให้การจัดการพลังงานของคณะ/หน่วยงานเป็นไปตาม
นโยบาย อนุรักษ์พลังงานและ วิธีการจัดการพลังงาน

เกณฑ์

ขั้นตอนที่ 2 :
การประเมินสถานภาพการจัด
การพลังงาน

ขั้นตอนที่ 3 : การกาหนดนโยบาย
อนุรักษ์พลังงาน

คาอธิบายเกณฑ์
(4) รายงานผลการอนุรักษ์และการจัดการพลังงานตามนโยบายอนุรักษ์
พลังงานและวิธีการจัดการพลังงานของคณะ/หน่วยงานให้ผู้บริหารทราบ
(5) เสนอแนะเกี่ยวกับการกาหนดหรือทบทวนนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
และวิธีการจัดการพลังงานให้ผบู้ ริหารพิจารณา
ให้คณะ/หน่วยงานประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น
(Energy Management Matrix : EMM) โดยพิจารณาจากการดาเนินงาน
ด้านพลังงานทีผ่ ่านมา ก่อนการกาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน โดยการ
ประเมิน EMM จะมีตัวชี้วัดทั้งสิน้ 6 องค์ประกอบ ได้แก่
1. การประเมินด้านนโยบายการจัดการพลังงาน
2. การประเมินด้านการจัดองค์กร
3. การประเมินด้านการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ
4. การประเมินด้านระบบข้อมูลข่าวสาร
5. การประเมินด้านการประชาสัมพันธ์
6. การประเมินด้านการลงทุน
ทั้งนี้ ในแต่ละด้านจะมีการให้คะแนนตามเกณฑ์ชี้วัด 5 ระดับ โดยค่า
คะแนนอยู่ในช่วงตั้งแต่ 0 - 4 คะแนน ผู้บริหารจึงต้องจัดให้มีการประเมิน
สถานภาพการจัดการพลังงานภายในคณะ/หน่วยงาน เบื้องต้น สาหรับใช้ใน
การประเมินเปรียบเทียบเพื่อทาให้ทราบถึงการจัดการ ด้านพลังงานของ
หน่วยงานในปัจจุบนั ว่า มีจุดอ่อนหรือจุดแข็งในด้านใด และนาข้อมูลที่ได้มา
ใช้เป็นแนวทางในการกาหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งทิศทางและ
แผนดาเนินการจัดการพลังงานภายในหน่วยงานต่อไป
ในการจัดทานโยบายอนุรักษ์พลังงาน คณะ/หน่วยงานอาจตั้งคณะทางาน
เพื่อช่วยจัดทานโยบายอนุรักษ์พลังงานก็ได้นโยบายอนุรักษ์พลังงานต้อง
แสดงเจตจานงและความมุ่งมัน่ ในการจัดการพลังงานในคณะ/หน่วยงาน โดย
จัดทาเป็นเอกสารและลงลายมือชื่อผู้บริหารและอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(1) ข้อความระบุว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงาน
ของผู้บริหาร
(2) นโยบายอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมกับลักษณะและปริมาณพลังงาน
ที่ใช้ในคณะ/หน่วยงานนัน้
(3) การแสดงเจตจานงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์และการจัดการพลังงาน
(4) แนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง
(5) แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการ
ดาเนินการตามวิธีการจัดการพลังงาน

เกณฑ์

คาอธิบายเกณฑ์
ให้คณะ/หน่วยงานจัดให้มีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานโดยปิด
ประกาศไว้ในที่ซึ่งเห็นได้ง่ายในคณะ/หน่วยงาน หรือโดยวิธีการอื่นที่
เหมาะสมเพื่อให้บุคลากรของคณะ/หน่วยงานทราบและปฏิบัตติ ามนโยบาย
อนุรักษ์พลังงานได้

ขั้นตอนที่ 4 : การประเมินศักยภาพ
การอนุรักษ์พลังงาน

ให้คณะ/หน่วยงานจัดให้มีการประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน โดย
การตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานที่มีนัยสาคัญ ซึ่งการประเมินแบ่ง
ได้เป็น 2 ส่วนหลัก คือ
1. รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานของทุกฝ่ายหรือแผนกที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้พลังงาน และจัดทาข้อมูลดังกล่าวเป็นภาพรวมขององค์กร
2. การตรวจสอบและประเมินการใช้พลังงานของคณะ/หน่วยงาน
ประกอบด้วยการประเมิน 3 ระดับ ได้แก่
· การประเมินระดับองค์กร
· การประเมินระดับการบริการ
· การประเมินระดับ เครื่องจักร /อุปกรณ์หลัก
การค้นหาศักยภาพขององค์กรในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกาหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน และปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยเริ่มจากการเก็บข้อมูลตรวจวัดและวิเคราะห์
การใช้พลังงานและประเมินการใช้พลังงานที่มนี ัยสาคัญกล่าวคือ เป็นการ
มุ่งเน้นไปยังกระบวนการและอุปกรณ์ที่มีการใช้พลังงานในสัดส่วนที่สูงว่า
มีการใช้พลังงานได้อย่างคุ้มค่า และเป็นไปตามข้อกาหนดที่ควรจะเป็นของ
แต่ละอุปกรณ์หรือไม่ หลังจากนัน้ จึงนาข้อมูลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการ
กาหนดเป้าหมาย และวางแผนงานด้านการอนุรักษ์พลังงานต่อไป
คณะ/หน่วยงานต้องจัดให้มีการกาหนดเป้าหมาย และแผนอนุรกั ษ์
พลังงานของพลังงานที่ประสงค์จะให้ลดลงโดยกาหนดเป็นร้อยละของ
ปริมาณพลังงานที่ใช้เดิม
ในการดาเนินการตามแผนอนุรกั ษ์พลังงานตามวรรคหนึ่ง คณะ/หน่วยงาน
ต้องจัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยการมีสว่ นร่วมของ
ของบุคลากรในคณะ/หน่วยงานเข้า เพื่อเป็นการให้ความรู้และสร้างจิตสานึก
ให้เกิดความตระหนักถึงผลกระทบจากการใช้พลังงาน และเผยแพร่ให้
บุคลากรของคณะ/หน่วยงานทราบอย่างทั่วถึง
ขั้นตอนในการดาเนินงาน
1. การกาหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
2. การกาหนดเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน
3. ดาเนินการจัดทาแผนอนุรักษ์พลังงาน
4. ดาเนินการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ขั้นตอนที่ 5 : การกาหนดเป้าหมาย
และแผนฯ

เกณฑ์
ขั้นตอนที่ 6 การดาเนินการตามแผน
อนุรักษ์พลังงาน

คาอธิบายเกณฑ์
คณะ/หน่วยงานต้องควบคุมดูแลให้มีการดาเนินการตามแผนอนุรักษ์
พลังงานให้คณะ/หน่วยงานตรวจสอบ และวิเคราะห์การปฏิบัตติ ามเป้าหมาย
และแผนอนุรักษ์พลังงานทีจ่ ัดทาขึ้น
คณะทางานมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลให้มีการดาเนินการตามแผนอนุรักษ์
พลังงานและแผนการฝึกอบรมฯ รวมถึงตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติ
ตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการ
ปฏิบัติงานซึ่งหากมีความล่าช้าหรือไม่เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่วาง
ไว้ คณะทางานจะต้องดาเนินการค้นหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข
เพื่อปรับปรุงให้การทางานให้บรรลุตามเป้าหมาย
ขั้นตอนที่ 7 การบันทึกข้อมูลปริมาณ คณะ/หน่วยงานต้องดาเนินการบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายเดือน
การใช้ไฟฟ้าของคณะ/หน่วยงานผ่าน ของคณะ/หน่วยงาน ผ่านระบบ E-Report เพื่อทาการวิเคราะห์และ
ระบบ E-Report
ประมวลผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าในภาพรวมของคณะ/หน่วยงาน

ส่วนที่ 2 : พิจารณาผลการประหยัดพลังงาน (10 %)
โดยประเมินจากผลการวัดข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าของคณะ/หน่วยงาน จากกองอาคารสถานที่เป็นหลัก ซึ่ง
การให้น้าหนักคะแนนจะพิจารณาตามสัดส่วนผลการประหยัดพลังงานจากผลการประหยัดมากที่สุดและน้อยที่สุด จาก
คณะ/หน่วยงานที่เข้าร่วม
เกณฑ์การประเมิน :
ระดับ 1
ดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 1- 2

ระดับ 2
ดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 3-4

ระดับ 3
ดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 5-6

ระดับ 4
ดาเนินการ
ขั้นตอนที่ 7

ระดับ 5
ผลการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าส่วนที่ 2 ประหยัด
ได้ 10%

ข้อมูลที่ต้องรายงาน อาทิ :
1. นโยบายหรือมาตรการอนุรักษ์/ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
2. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และ/หรือรายงานการประชุม
3. เอกสารการอนุมัติงบประมาณสนับสนุน หรือการสนับสนุนทรัพยากรอื่นๆ
4. เอกสารระบบกลไกหรือแผนงานหรือโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมฯ
5. สรุปรายงานผลการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
6. เอกสารการเผยแพร่หลักเกณฑ์ฯ และการดาเนินงานตามหลักเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่กาหนด หรือการ
รายงานผลการดาเนินงาน
7. ข้อมูลหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ที่กาหนด

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
KPI Owner : ผู้อานวยการศูนย์พฒ
ั นาและประกันคุณภาพการศึกษา
Data Owner : นายฉัตริน ศรีทองคา

