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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

บทท่ี 1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 

 ตามที่กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ การบริหารจัดการ
ด้านสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้บริการบ ารุงรักษา และปรับปรุงสาธารณูปโภค ประปา ระบบ
ระบายน้ าฝนและน้ าผิวดิน การบ าบัดน้ าเสีย ไฟฟ้า การจัดระเบียบทางกายภาพและการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
เช่นการอนุรักษ์ต้นไม้ การจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียว การรณรงค์ใช้วัสดุธรรมชาติที่ไม่ท าลายสิ่ งแวดล้อม และ
สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ สวนสาธารณะ พ้ืนที่ส่วนกลาง และดูแลรักษาความสะอาด ถนนเส้นทางสัญจร  ควบคุม
สุขาภิบาลอาหาร การจัดการเหตุร าคาญ  การป้องกันแมลงและสัตว์น าโรค ควบคุมการเลี้ยงสัตว์ การปล่อยสัตว์ 
การจัดการด้านสุขาภิบาลและสาธารณสุข ระบบการจัดการขยะทั่วไป ขยะอันตราย และขยะติดเชื้อ บัญชีก๊าซ
เรือนกระจก การอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน นวัตกรรม สร้างจิตส านึกและความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม
และอนุรักษ์พลังงาน เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์การใช้น้ า ใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด การรณรงค์การใช้จักรยาน 
รณรงค์การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยทั้งคนและกายภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  

ซึ่งตามบทบาทหน้าที่ดังกล่าวงานไฟฟ้า ประปาและสุขาภิบาล  จึงมีภารกิจการให้บริการด้านระบบไฟฟ้า
การจ่ายพลังงานไฟฟ้าเพ่ือให้บริการในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยจัดให้มีการจ่ายกระแสไฟฟ้าทั้งหมด 9 
วงจรและรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จ านวน 1 วงจร  โดยแยกวงจรการจ่าย
กระแสไฟฟ้าดังนี้ 

1)    วงจรที่ 1 จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กลุ่มพ้ืนที่บริเวณแปลงเกษตร คณะนิติศาสตร์ โรงเรียนสาธิต
อนุบาล สนามกีฬาสีฐาน หมู่บ้านสีฐาน ร้านยาคณะเภสัช หอศิลปวัฒนธรรม คุ้มสีฐาน พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา 
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หมู่บ้านศูนย์แพทย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ หอพักพยาบาล ฯลฯ โดยมีหม้อแปลงไฟฟ้า
ติดตั้งใช้งานในวงจรจ่ายไฟฟ้าจ านวน 28  เครื่อง 

2) วงจรที่ 2 จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กลุ่มพ้ืนที่ อาคารสิริคุณากร  แปลงเกษตร บ่อบ าบัดน้ าเสี ย กลุ่ม
หอพัก สนามกีฬา ศูนย์อาหารและบริการ  กองกิจการนักศึกษา ตลาดยูเซนเตอร์ โรงผลิตน้ าประปา แฟลตที่พัก
และหมู่บ้านมอดินแดง ฯลฯ โดยมีหม้อแปลงไฟฟ้าติดตั้งใช้งานในวงจรไฟฟ้าจ านวน 51 เครื่อง 

3) วงจรที่ 3 จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กลุ่มพ้ืนที่ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัช
ศาสตร์ และเป็นวงจรไฟฟ้าส ารองฉุกเฉินจ่ายพลังไฟฟ้าระบบอัตโนมัติ ให้วงจรที่5และวงจงที่ 6 โดยมีหม้อแปลง
ไฟฟ้าติดตั้งใช้งานในวงจรไฟฟ้าจ านวน 4  เครื่อง 

4) วงจรที่ 4 จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กลุ่มพ้ืนที่ ส านักงานอธิการบดีอาคาร1และอาคาร 2 คณะ
เทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะ
ศึกษาศาสตร์ ส านักเทคโนโลยีดิจิตอล คณะวิทยาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาลัย
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บัณฑิตศึกษาและการจัดการ คณะบริหารและการบัญชี อาคารจอดรถยนต์ อาคารพจน์สารสิน อาคารพิมลกลกิจ 
สถาบันพัฒนาลุ่มน้ าโขง วิทยาลัยปกครองส่วนท้องถิ่น วิทยาลัยนานาชาติ ฯลฯ โดยมีหม้อแปลงไฟฟ้าติดตั้งใช้งาน
ในวงจรไฟฟ้าจ านวน 57  เครื่อง 

5) วงจรที่ 5 จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กลุ่มพ้ืนที่ คณะแพทยศาสตร์ โดยมีหม้อแปลงไฟฟ้าติดตั้งใช้งานใน
วงจรไฟฟ้าจ านวน 7  เครื่อง 

6) วงจรที่ 6 จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กลุ่มพ้ืนที่ คณะแพทยศาสตร์ โดยมีหม้อแปลงไฟฟ้าติดตั้งใช้งานใน
วงจรไฟฟ้าจ านวน 10  เครื่อง 

7) วงจรที่ 7 จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กลุ่มพ้ืนที่ แปลงเกษตร ศูนย์วิจัยโดยชีวิลทรีย์แห่งชาติ คณะ
เกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ส านักหอสมุด ส านักเทคโนโลยีดิจิตอล โรงแรมขวัญมอ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ฯลฯ โดยมีหม้อแปลงไฟฟ้าติดตั้งใช้งานในวงจรไฟฟ้าจ านวน  30  เครื่อง 

8) วงจรที่ 8 จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กลุ่มพ้ืนที่อุทยานวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ ศูนย์
ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก ฯลฯ โดยมีหม้อแปลงไฟฟ้าติดตั้งใช้งานในวงจรไฟฟ้าจ านวน  10  เครื่อง 

9) วงจรที่ 9 จ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กลุ่มพ้ืนที่ แฟลตที่พักแพทย์ หมู่บ้านศูนย์แพทย์ โรงอาหารหนอง
แวง หมู่บ้านหนองแวง คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ อาคาร สว. 19 ชั้น ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อาคารกัลยานิวัฒนานุสรณ์ หอพักพยาบาล ฯลฯ โดยมีหม้อแปลงไฟฟ้าติดตั้งใช้งานใน
วงจรไฟฟ้าจ านวน  19  เครื่อง 

10) วงจรที่โซล่าฟาร์ม จ่ายพลังงานไฟฟ้าเข้าที่สถานีไฟฟ้าย่อย โดยมีหม้อแปลงไฟฟ้าติดตั้งใช้งานใน
วงจรไฟฟ้าจ านวน  3  เครื่อง 
 รวมหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ทั้งหมด 220 เครื่อง  แยก
เป็นหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า 216 เครื่อง หม้อแปลงไฟฟ้าระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ (Solar Farm) 3 เครื่อง หม้อแปลงไฟฟ้าระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อยจ านวน 1 เครื่อง  และหม้อ
แปลงไฟฟ้าก าลังในสถานีไฟฟ้าขนาด 50/60MVA จ านวน 2 เครื่อง 

จากการให้บริการด้านระบบไฟฟ้าตามรายละเอียดข้างต้นเป็นผลท าให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าและค่า
ไฟฟ้าที่มีมูลค่าเกือบปีละ 350 ล้านบาท ซึ่งถือว่ามีมูลค่าที่ค่อนข้างสูง  ซึ่งค่าไฟฟ้ายังถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่บ่งบอกถึง
การใช้ปริมาณพลังงานไฟฟ้าว่าเหมาะสมสอดคล้องกับกิจกรรม แผนงานเป้าหมายหรือกระบวนงานอ่ืนๆที่เกิดขึ้น
ในองค์กรหรือไม่ เพราะผลของค่าไฟฟ้านั้นเป็นตัวแปรฐานชนิดหนึ่งที่จะต้องน าไปประกอบการคิดความคุ้มค่าคุ้ม
ทุนในการด าเนินกิจกรรมทุกประเภทที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

จากความเป็นมาและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น  ผู้วิเคราะห์ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในการอ านวยการใช้งาน
ระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ของกองจัดการสาธารณูปโภค 
พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ปฏิบัติงานภายใต้การก ากับดูแลของฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม   จึงได้ศึกษา 
รวบรวม วิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึงปี พ.ศ. 2562  เพ่ือน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาใช้ประโยชน์ต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ 

1)   เพ่ือทราบการใช้พลังงานไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2) เพ่ือทราบค่าไฟฟ้า หน่วยการใช้ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
3)   เพ่ือแยกกลุ่มการใช้ไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
4)   เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศใช้อ้างอิงการบริหารงบประมาณส่วนของค่าไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ

โรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1)   ไดท้ราบรายละเอียดการใช้พลังงานไฟฟ้าหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
2)   ได้ทราบรายละเอียดของค่าไฟฟ้า หน่วยการใช้ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ า

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
3)   ได้ทราบค่าไฟฟ้า หน่วยการใช้ไฟฟ้า จากการแยกกลุ่มการใช้ไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ

โรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
4)   ได้ข้อมูลสารสนเทศใช้ในการอ้างอิง การบริหารงบประมาณส่วนของค่าไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

และโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

1.4 ขอบเขตงานวิเคราะห์ 

      เป็นการวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าจากหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่เรียกเก็บค่าไฟฟ้า
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึงปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และฐานข้อมูลบริการออนไลน์  ค่าสาธารณูปโภค คณะ/หน่วยงาน ค่าสาธารณูปโภค ที่พักสวัสดิการ 
ของกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ เว็บ
ไซด์ https://ensan.kku.ac.th/downloadUtilDept.php 

1.5 ค าจ ากัดความ 

   ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม หมายถึง หน่วยงานระดับฝ่ายบริหาร  ตามโครงสร้างการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ท าหน้าที่ดูแล ปรับปรุง และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัย 
      ระบบสาธารณูปโภค (Public Utility) หมายถึง ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและเครือข่าย ระบบความ
ปลอดภัย ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ ระบบลิฟต์โดยสาร ระบบส่งจ่ายก๊าซ ระบบประปา ระบบระบาย
น้ าเสีย เป็นต้น 
      มาตรฐาน คือ สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ (พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 

https://ensan.kku.ac.th/downloadUtilDept.php
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  เจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดบริหารจัดการในระบบไฟฟ้า หรือผู้ที่ได้รับ  มอบหมายจากผู้มี
อ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการในระบบไฟฟ้า 
      สถานีไฟฟ้าแรงสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (สฟ.มข. KHON KAEN UNIVERSITY SUBSTATION)  
หมายถึง สถานีไฟฟ้าแรงสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น สังกัดงานไฟฟ้า ประปาและสุขาภิบาล กองจัดการ
สาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นระบบ
สาธารณูปโภค พ้ืนฐานที่ให้บริการด้านกระแสไฟฟ้าภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ค่าพลังงานไฟฟ้า (energy charge)  หมายถึง ปริมาณการใช้ไฟฟ้า(ตามหน่วย หรือ kWh)ที่ใช้ในแต่ละ
เดือน ตามประเภทของอัตราค่าไฟฟ้าที่ใช้ 

ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า (demand charge)  หมายถึง ความต้องการพลังงานไฟฟ้า(Kw) เฉลี่ยใน 
15นาทีท่ีสูงสุดของช่วงเวลาในแต่ละเดือน ตามประเภทของอัตราค่าไฟฟ้าที่ใช้ 

ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (PF) หมายถึง ค่าตัวประกอบก าลังไฟฟ้า โดยผู้ใช้ไฟที่มีค่า PF ล้าหลัง (Laging) โดย
ในแต่ละเดือนหากมีความต้องการพลังงานไฟฟ้ารีแอ็กทีฟเฉลี่ยใน 15 นาทีสูงสุด เมื่อคิดเป็นค่ากิโลวาร์ (Kvar) 
เกิน ร้อยละ 61.97 ของพลังงานไฟฟ้าแอ็กทีฟ (kW) ส่วนที่เกินจะต้องเสียค่า เพาเวอร์แฟคเตอร์ในอัตรากิโลวาร์ 
ละ 56.07 บาท 

ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft :Fuel Adjustment Charge) หมายถึง ค่าไฟฟ้าที่ปรับเปลี่ยนตามต้นทุนการผลิต เช่นค่า
เชื้อเพลิง ค่าจัดส่ง  ค่าซื้อไฟจากเอกชนหรือประเทศเพ่ือนบ้าน 

TOU :Time of Use Rate  หมายถึง อัตราค่าไฟคิดตามช่วงเวลาของการใช้ไฟฟ้า 
พีค (P:Peak) หมายถึง ช่วงเวลาการใช้ไฟตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 22.00น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ และวันพืช

มงคล 
อ๊อฟ-พีค (OP:Off- Peak) หมายถึง ช่วงเวลาการใช้ไฟตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง 09.00น. วันจันทร์ถึงวัน

ศุกร์ และวันพืชมงคล 
อ๊อพ-พีค ฮอลิเดย์(H:Holiday) หมายถึง ช่วงเวลาการใช้ไฟตั้งแต่เวลา 00.00 น. ถึง 24.00น. วันเสาร์ถึงวัน

อาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติ  วันพืชมงคลที่ตรงกับวันเสาร์ ถึงอาทิตย์และ วันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวม
วันหยุดชดเชย) 
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บทท่ี 2 
ทฤษฎี และงานวิเคราะห์/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561-2562  ผู้วิเคราะห์ได้
ท าการศึกษาค้นคว้าทฤษฎี งานวิเคราะห์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1. ทฤษฏีเกี่ยวกับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผล 
2. อัตราค่าไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
3. อัตราค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
4. หม้อแปลงไฟฟ้า 
5. งานวิเคราะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้อง 
6. กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ 

2.1 ทฤษฎีเกี่ยวกบัสถิตทิีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล และการแปลผล 

     สถิติ หมายถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างมีระบบ เพ่ือบรรยายลักษณะ คุณสมบัติข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่
ต้องการศึกษา ซึ่งอาจจะเป็นข้อมูลเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ เพ่ือน ามาวิเคราะห์โดยใช้หลักการทางคณิตศาสตร์ 
แล้วน าผลการวิเคราะห์ที่ได้มาสรุป ซึ่งประเภทของสถิติสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆได้แก่ 1.สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นสถิติที่บรรยายถึงคุณลักษณะของสิ่งที่ก าลังต้องการศึกษา เช่นการสรุป
ข้อมูลแต่ละชุดที่ต้องการศึกษา การหาค่าวัดแนวโน้มสู่ส่วนกลาง (ค่าเฉลี่ยเลขคณิต , มัธยฐาน , ฐานนิยม) การค่า
วัดการกระจายข้อมูล (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน,พิสัย) 2.สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เป็นสถิติท่ีศึกษา
ข้อมูลที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเพียงกลุ่มเดียว จากข้อมูลของประชากรทั้งหมด จากประเภทของสถิติที่กล่าวมาผู้
วิเคราะห์จึงเลือกใช้ประเภทสถิติที่เก่ียวข้องกับการวิเคราห์ดังนี้  

2.1.1  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  

       คือสถิติเพ่ือใช้ในการพรรณนาหรือบรรยายลักษณะของสิ่งที่ต้องการศึกษากลุ่มข้อมูลที่เป็นตัวเลขที่
เก็บรวบรวมมา จะพรรณนาภายในขอบเขตของข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาเท่านั้น ไม่สามารถจะคาดคะเนลักษณะ
ต่างๆ ออกไปนอกเหนือจากข้อมูลที่มีอยู่ได้ หรือไม่มีการอ้างอิง หรืออนุมานไปถึงกลุ่มอ่ืน ซึ่งการน าเสนอข้อมูล
เพ่ือการวิเคราะห์สามารถน าเสนอได้ในรูปแบบของค่าในตาราง แผนภูมิ ข้อความอธิบาย และกราฟในรูปแบบ
ต่างๆ 

     การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)  เป็นสถิติที่ใช้บรรยาย หรือ
อธิบายลักษณะข้อมูลในกลุ่มที่เราศึกษา ซึ่งสามารถใช้ค่าสถิติต่าง ๆ อธิบายได้ ขึ้นอยู่กับลักษณะของข้อมูลหรือ
ระดับการวัดของข้อมูลหรือตัวแปรที่เราศึกษา ในการสรุปหรือบรรยายลักษณะของกลุ่มที่ศึกษา อาจใช้สถิติ ดังนี้   
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1)  การแจกแจงความถี่ (Frequency) 
       คือการน าข้อมูลที่รวบรวมได้ ซึ่งเป็นข้อมูลดิบ (Raw data) มาจัดให้เป็นระเบียบ เป็นหมวดหมู่

โดยเรียงจากค่ามากไปหาค่าน้อย เป็นการบรรยายข้อมูล ตามความถ่ีเป็นจ านวนและร้อยละ อาจสร้างตารางหลาย
รูปแบบ ดังนี้  

(1) การแจกแจงความถี่ตารางทางเดียว  
(2) การแจกแจงความถี่ตารางสองทาง หรือตารางไขว้ 2 ตัวแปร  
(3) การแจกแจงความถี่ตารางสองทาง หรือตารางไขว้ หลายตัวแปร  

(สุทิน ชนะบุญ , 2560) 

2)  ค่าร้อยละ (Percentage) 
      ร้อยละ (Percentage) เป็นสถิติที่นิยมใช้มาก เป็นการเทียบความถี่หรือจ านวนที่ต้องการกับความถี่ หรือ
จ านวนทั้งหมดที่เทียบเป็น 100 ดังนั้นจะหาร้อยละค านวณจากสูตรต่อไปนี้  บุญชม ศรีสะอาด (2560)  
 
 
 
   เมื่อ P   =   ร้อยละ 
    F   =   ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
    N   =  จ านวนความถี่ทั้งหมด 

3) ค่าเฉลี่ย (Mean)  
     ค่าเฉลี่ยหรือค่ามัชฌิมเลขคณิต จะเป็นการน าข้อมูลทุกตัวมาบวกรวมกัน แล้วหารด้วยจ านวน

ทั้งหมดของข้อมูล ซึ่งการค านวณหาค่าเฉลี่ยนี้สามารถท าได้ 2 แบบ คือ 1. ค านวณหาค่าเฉลี่ยจากข้อมูลดิบที่ไม่
อยู่ในรูปของตารางแจกแจงความถี่ 2. ค านวณหาค่าเฉลี่ยจากข้อมูลจัดกลุ่มที่อยู่ในรูปของตารางแจกแจงความถี่  

 
     สูตรค านวณหาค่าเฉลี่ยจากข้อมูลดิบที่ไม่อยู่ในรูปของตารางแจกแจงความถ่ี 

�̅� = ∑ 𝑥𝑖

𝑁

𝑖=1
𝑁

 

 

              �̅� = คือค่าเฉลี่ย 

                  ∑ 𝑋𝑖 =

𝑁

𝑖=1

คือ ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 

             𝑁 = คือจ านวนข้อมูลทั้งหมด 

𝐏   =     
𝐅

𝐍
  𝐱 𝟏𝟎𝟎 

 



 

 

 

7 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

      สูตรค านวณหาค่าเฉลี่ยจากข้อมูลจัดกลุ่มที่มีอยู่ในรูปของตารางแจกแจงความถี่ 

�̅� = ∑ 𝑓𝑖𝑥𝑖

𝑁

𝑖=1
𝑁

 

             �̅� = คือค่าเฉลี่ย 

            ∑ 𝑓𝑖𝑋𝑖 =

𝑁

𝑖=1

คือ ผลรวมของข้อมูลทั้งหมด 

            𝑁 = คือจ านวนข้อมูลทั้งหมด 
(พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์ , 2546) 

 4) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
                         เป็นการวัดการกระจายที่ได้รับการน าไปใช้อย่างกว้างขวาง ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ รากที่
สองค่าเฉลี่ยของก าลังสองของค่าเบี่ยงเบน ค านวณจากสูตรต่อไปนี้  บุญชม ศรีสะอาด (2560)  
 
 
 
 
   เมื่อ  S   =   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

X   =   คะแนนแต่ละตัว 

    X̅    =  ค่าเฉลี่ย 
    N   =   จ านวนคะแนนในกลุ่ม 
    ∑   =   ผลรวม 

2.1.2 การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

     การแปลผลข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งเป็นสถิติที่ใช้บรรยายหรือ
อธิบายลักษณะกลุ่มข้อมูลตัวเลขในกลุ่มที่เราศึกษา โดยที่งานวิเคราะห์นี้น าข้อมูลกลุ่มตัวเลขการใช้พลังงานไฟฟ้า
ที่ได้จากหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จัดท า
ขึ้นโดยกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ข้อมูลหม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งใน
ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000/400/230 โวลต์ ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นของงานไฟฟ้า ประปา
และสุขาภิบาลกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น   โดยข้อมูลเหล่านี้จะ
น าเสนอในรูปแบบตารางที่มีข้อมูลดิบ (Raw Data) ที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆเพ่ือแปลผลในรูปแบบจ านวนค่าร้อย
ละ ค่าสูงสุด ค่าต่ าสุด ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยมีการแปลผลและวิธีค านวณทางคณิตศาสตร์
ดังนี้ 

S =  √
∑(X − X̅)2

N − 1
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ตารางที่ 1 รวมข้อมูลดิบ (Raw Data) ค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปงีบประมาณ 2561 – 2562 
 

รวมค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  ปีงบประมาณ 2561 - 2562 

เดือน 
ค่าไฟฟ้า 

ปี2561 (บาท) 

ร้อยละ 
ค่าไฟฟ้า 
ปี2561 

ค่าไฟฟ้า 
ปี2562 (บาท) 

ร้อยละ 
ค่าไฟฟ้า 
ปี2562 

ตุลาคม 28,293,752.93 8.58 29,575,110.97 8.55 

พฤศจิกายน 27,940,898.20 8.47 26,997,600.18 7.80 
ธันวาคม 22,291,313.50 6.76 22,172,170.42 6.41 

มกราคม 25,087,584.52 7.60 24,374,368.48 7.05 

กุมภาพันธ์ 24,208,960.56 7.34 26,722,070.34 7.73 
มีนาคม 30,276,405.71 9.18 32,011,109.20 9.25 

เมษายน 28,162,351.44 8.54 31,713,345.13 9.17 

พฤษภาคม 29,531,029.61 8.95 31,332,135.30 9.06 
มิถุนายน 27,430,780.50 8.31 29,257,635.57 8.46 

กรกฎาคม 26,934,025.12 8.16 30,360,330.81 8.78 

สิงหาคม 30,351,692.09 9.20 32,034,342.00 9.26 
กันยายน 29,436,372.59 8.92 29,352,336.92 8.49 

รวม 329,945,166.77 100.00 345,902,555.32 100.00 
ค่าไฟฟ้าสูงสุด 30,351,692.09 9.20 32,034,342.00 9.26 

ค่าไฟฟ้าต่ าสุด 22,291,313.50 6.76 22,172,170.42 6.41 

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 27,495,430.56 8.33 28,825,212.94 8.33 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2,506,071.05 0.760 3,166,508.87 0.92 
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

1) การหาค่าร้อยละ 
      ตั วอย่ างการค านวณหาค่าร้อยละ รวมค่าไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ า

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2561 เทียบกับค่าไฟฟ้ารวมทั้งปีงบประมาณปี พ.ศ. 2561 
 
การหาร้อยละ  ค่าไฟฟ้า  หน่วย 
ค่าไฟเดือนตุลาคม ปี 2561  = 28,293,752.93 บาท 
ค่าไฟรวมทั้งปีงบประมาณ
2561  

= 329,945,166.77 บาท 

ร้อยละ = (ค่าไฟฟ้าเดือนตุลาคม 2561 / ค่าไฟฟ้ารวมทั้ง
ปีงบประมาณ 2561) x 100 

 

 = (28,293,752.93 / 329,945,166.77)/100  
 = 8.58% 

2) การหาค่าเฉลี่ย 
      ตัวอย่างการค านวณหาค่าเฉลี่ย (Average) โดยค านวณจากการน าข้อมูลค่าไฟฟ้าตั้งแต่เดือน

ตุลาคม – เดือนกันยายน ประจ าปีงบประมาณ 2561 บวกรวมกันแล้วหารด้วยจ านวนเดือนทั้งหมด  
 

การหาค่าเฉลี่ย (ปี 2561)  ค่าไฟฟ้า                                                                       หน่วย 
ตุลาคม  = 28,293,752.93 บาท 
พฤศจิกายน  = 27,940,898.20  บาท 
ธันวาคม  = 22,291,313.50  บาท 
มกราคม  = 25,087,584.52 บาท 
กุมภาพันธ์ = 24,208,960.56 บาท 
มีนาคม  = 30,276,405.71 บาท 
เมษายน = 28,162,351.44 บาท 
พฤษภาคม = 29,531,029.61 บาท 
มิถุนายน = 27,430,780.50 บาท 
กรกฎาคม = 26,934,025.12 บาท 
สิงหาคม = 30,351,692.09 บาท 
กันยายน = 29,436,372.59 บาท 
ค่าเฉลี่ย = จ านวนค่าไฟทั้งหมดรวมกัน /จ านวน 12 เดือน บาท 
 = 329,945,166.77  / 12  
 = 27,495,430.56  บาท 
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

3) การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ตัวอย่างการค านวณหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) โดยค านวณจากค่าเฉลี่ยร้อยละค่าไฟฟ้า

ตั้งแต่เดือนตุลาคม - เดือนกันยายน ประจ าปีงบประมาณ 2561จากสูตรค านวณหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) สามารถค านวณได้ดังนี้ 
 
 
 
 
   เมื่อ     SD   =   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

X    =   ร้อยละค่าไฟฟ้างบประมาณปี 2561 

    X̅   =  ค่าเฉลี่ยร้อยละค่าไฟฟ้างบประมาณปี 2561 
    N   =   จ านวนข้อมูลปีงบประมาณ 2561ทั้งหมด 
    ∑   =   ผลรวมค่าร้อยละค่าไฟฟ้างบประมาณปี 2561ทั้งหมด 

 
การหาค่า SD (ปี 2561)  ร้อยละค่าไฟฟ้า (ค่า X)                                                                       หน่วย 
ตุลาคม  = 8.58 % 
พฤศจิกายน  = 8.47  % 
ธันวาคม  = 6.76  % 
มกราคม  = 7.60 % 
กุมภาพันธ์ = 7.34 % 
มีนาคม  = 9.18 % 
เมษายน = 8.54 % 
พฤษภาคม = 8.95 % 
มิถุนายน = 8.31 % 
กรกฎาคม = 8.16 % 
สิงหาคม = 9.20 % 
กันยายน = 8.92 % 

          
 

หาค่าเฉลี่ยร้อยละ (ค่าX̅ ) = (8.58+8.47+6.76+7.60+7.34+9.18+8.54+8.95+8.31+8.16+9.20+8.92 )/12                    
= 8.33  

N = จ านวนข้อมูลทั้งหมด = 12   ,   N-1=11 

SD =  √
∑(X − X̅)2

N − 1
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

หาค่าผลรวมร้อยละค่าไฟฟ้า (∑X2) = 8.582+8.472+6.762+7.602+7.342+9.182+8.542+8.952+8.312 
                                               +8.162+9.202+8.922    
                                            =73.54+71.71+45.64+57.81+53.84+84.20+7285+80.11+69.12+66.   

64+84.62+79.59 = 839.68 
หาค่าผลรวมร้อยละค่าไฟฟ้า (∑�̅� 2) = 8.332+8.332+8.332+8.332+8.332+8.332+8.332+8.332+8.332+8.332 

                                             +8.332+8.332 

                                            = 833.33 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน            =  รากท่ีสองของ (839.68-833.33)/11 
                                             =  รากที่สองของ (6.35/11) 
                                             =  รากที่สองของ (0.577) 
                   SD   =  0.760  

2.2 อัตราค่าไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

      2.2.1 คงค์ประกอบค่าไฟฟ้า  

   ในการค านวณคิดค่าไฟฟ้านั้นจะมีองค์ประกอบของค่าไฟฟ้าประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 1. ค่า
พลังงานไฟฟ้า (ค่าไฟฐาน)  2. ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft)  3. ภาษีมูลค่าเพ่ิมซึ่ งทั้ง 3 องค์ประกอบมีรายละเอียดดังนี้ 

     1. ค่าพลังงานไฟฟ้า (ค่าไฟฐาน) 
 ค่าไฟฟ้าฐาน คิดจากค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรวมถึงค่าเชื้อเพลิงและการรับซื้อไฟฟ้าตามนโยบาย

ต่างๆ (G) ค่าระบบส่งไฟฟ้า (T) ค่าระบบจ าหน่ายไฟฟ้า (D) โดยค่าไฟฟ้าฐานจะมีการพิจารณาโครงสร้างทุกๆ 3-5 
ปี แต่ระหว่าง 3-5 ปีนี้ ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าอาจจะเปลี่ยนไปจากที่คาดการณ์ไว้ เช่น การข้ึน หรือลดราคาเชื้อเพลิง
ในการผลิตไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลงค่าซื้อไฟฟ้าจากเอกชน และอัตราแลกเปลี่ยนส าหรับกรณีการซื้อไฟฟ้าหรือ
เชื้อเพลิงจากต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งค่าไฟฐานจะคิดค านวณอัตราค่าไฟตามประเภทผู้ใช้ไฟดังนี้ 

1) ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย 
2) ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก 
3) ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง 
4) ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ 
5) ประเภทที่ 5 กิจการเฉพาะอย่าง 
6) ประเภทที่ 6 องค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร 
7) ประเภทที่ 7 สูบน้ าเพื่อการเกษตร 
8) ประเภทที่ 8 ไฟฟ้าชั่วคราว 
ที่มา ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องการทบทวนอัตราค่าไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์การก าหนด

อัตราค่าไฟฟ้าปี 2558 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561 
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

       2. ค่าไฟฟ้าผันแปร (ค่า Ft) 

ค่าไฟฟ้าผันแปรคือ ค่าไฟฟ้าที่ปรับเปลี่ยนตามต้นทุนการผลิต ระบบส่ง และระบบจ าหน่าย ซึ่งจะ
พิจารณาทุกๆ 4 เดือน โดยน าต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปมาบวก ลบกับค่าไฟฟ้าฐาน เ พ่ือปรับปรุงค่าไฟฟ้า ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนจริง  โดยมีคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เป็นหน่วยงานกลางในการ
ก ากับดูแลกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติของประเทศ ซึ่งจะก ากับสูตรค่าไฟให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรม ทั้งต่อผู้ใช้ไฟฟ้า และผู้ผลิตไฟฟ้า 
ซึ่งปัจจุบันมีประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง กระบวนการและขั้นตอนการใช้สูตรการปรับค่า
ไฟฟ้าอัติโนมัติ พ.ศ. 2562 เป็นประกาศล่าสุด 

3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม  คิดเป็นร้อยละ 7 ของค่าไฟฟ้าฐานรวมกับค่าไฟฟ้าผันแปร 

2.2.2 รายละเอียดค่าไฟฟ้าตามเงื่อนไขการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

                ค่าไฟฟ้าตามอัตราค่าไฟฟ้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้นมีรายละเอียและองค์ประกอบที่ใช้ในการ
พิจารณาประกอบด้วยส่วนต่างดังนี้ 

     1. ประเภทผู้ใช้ไฟฟ้า  ประกอบด้วย 
1) ประเภทที่ 1 บ้านอยู่อาศัย 
2) ประเภทที่ 2 กิจการขนาดเล็ก 
3) ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง 
4) ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ 
5) ประเภทที่ 5 กิจการพาะอย่าง 
6) ประเภทที่ 6 องค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร 
7) ประเภทที่ 7 สูบน้ าเพื่อการเกษตร 
8) ประเภทที่ 8 ไฟฟ้าชั่วคราว 

     2. รูปแบบอัตราค่าไฟฟ้า ประกอบด้วย 
         1)  อัตราค่าไฟฟ้า 1 ประเภท 
         2)  อัตราค่าไฟฟ้า 2 ประเภท 
    3. อัตราค่าไฟฟ้า ประกอบด้วย 
        1)  อัตราปกติ 
        2)  อัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของวัน (Time of Day Rate :TOD) 
        3)  อัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Rate:TOU)   
   4. ส่วนประกอบอัตราค่าไฟฟ้า   

ส่วนประกอบโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้า ที่ปรากฏอยู่ในหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ละเดือน ประกอบด้วยค่าต่างๆดังนี้ 
1) ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (demand charge) คิดจากความต้องการพลังไฟฟ้า (kW) เฉลี่ยใน 
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

15 นาทีที่สูงสุดของช่วงเวลาในแต่ละเดือน ตามประเภทของอัตราค่าไฟฟ้าที่ใช้ 
2) ค่าพลังงานไฟฟ้า (energy charge)  คิดตามปริมาณการใช้ไฟฟ้า (ตามหน่วย หรือ kWh) ที่ใช้ใน

แต่ละเดือน ตามประเภทของอัตราค่าไฟฟ้าที่ใช้ 
3) ค่า Ft (fuel adjustment charge) หรือค่าไฟฟ้าผันแปร เป็นค่าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของ

ต้นทุนค่าเชื้อเพลิง ต้นทุนการซื้อไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปจากค่าไฟฟ้าฐาน เป็นค่าไฟฟ้าที่ปรับเปลี่ยนเพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลงตามภาวะต้นทุนการผลิต 

4) ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (PF) ใช้ในการคิดอัตราค่าไฟฟ้าส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้า กิจการขนาดกลาง ใหญ่ 
และเฉพาะอย่าง โดยผู้ใช้ไฟฟ้ามีค่า PF ล้าหลัง (Laging) หากในรอบเดือนมีความต้องการพลังไฟฟ้ารีแอ็กทีฟเฉลี่ย
ใน 15 นาทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวา (KVA) เกิน 61.97 เปอร์เซ็นต์ ของความต้องการพลังไฟฟ้าแอ็กทีฟเฉลี่ยใน 
15 นาทีที่สูงสุด เมื่อคิดเป็นกิโลวัตต์ (kW) เฉพาะส่วนที่เกิน จะต้องเสียค่า PF ในอัตรา กิโลวาร์ละ 56.07 บาท 
    5) ค่าบริการรายเดือน 
    6) ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
           5. ช่วงเวลาตามประเภทอัตราค่าไฟฟ้า 
               1. ช่วงเวลาของวัน (Time of Day Rate :TOD) 
    1) ช่วงเวลา Peak  ตั้งแต่เวลา 18.30 – 21.30 น. ของทุกวัน 
    2) ช่วงเวลา Partial ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.30 น. ของทุกวัน (ค่าความต้องการไฟฟ้า คิดเฉพาะ
ส่วนที่เกิน Peak)   
    3) ช่วงเวลา Off Peak ตั้งแต่เวลา 21.30 – 08.00 น. ของทุกวัน 
               2. ช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Rate :TOU) 
    1) ช่วงเวลา Peak (P)  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 22.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์  และวันพืชมงคล 
    2) ช่วงเวลา Off Peak (OP) ตั้งแต่เวลา 22.00 – 09.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์  และวันพืชมงคล 
    3) ช่วงเวลา Off Peak (H)  ตั้งแต่เวลา00.00 – 24.00 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์  วันแรงงาน
แห่งชาติ วันพืชมงคลที่ตรงกับวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันหยุดชดเชย) 

 2.2.3 สูตรหาค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้านครหลวง(กฟน. และ กฟภ.)  

    ส่วนที่ 1 ค่าไฟฟ้าพ้ืนฐาน คิดจากจากค่าพลังงานไฟฟ้า + ค่าบริการ 
    ส่วนที่ 2 ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft)** คิดจากจ านวนพลังงานไฟฟ้า x ค่า Ft 
    ส่วนที่ 3 ภาษีมูลค่าเพ่ิม คิดจาก (ค่าไฟฟ้าพ้ืนฐาน + ค่า Ft) x 7/100 
 
    (ที่มา https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/1826646) 
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 2.3 อัตราค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  

       2.3.1 อัตราค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  

      มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดอยู่ในประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ ประเภท 4212 โดย
ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการซื้อขายไฟฟ้าระดับแรงดัน 115,000 โวลต์ คิดอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ 
(Time of Use Rate :TOU) โดยมีรายละเอียดตามส าเนาภาพถ่ายหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 
2562 

 
 

ภาพที่ 1 หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561 ออกโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

Kw(P)=74.14 บาท 

P = 4.1025 บาท 

OP =2.5849 บาท 

ค่าไฟฟ้า/หน่วย
ประเภทที่ 4  
4.2 อัตรา TOU 
ข้อ 4.2.1 
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2.3.2 การคิดค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  

       ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดอยู่ในประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ ประเภท 
4212 มีอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Rate :TOU) ซึ่งวิธีการคิดค่าไฟฟ้ามีองค์ประกอบ
ด้วย 3 ส่วนคือ ค่าไฟฐาน+ค่าไฟฟ้าแปรผัน+ภาษีมูลค่าเพ่ิม ดังนั้นผู้วิเคราะห์จึงขอยกตัวอย่างและวิธีการค านวณ
คิดค่าไฟฟ้าตามหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นค่าไฟฟ้า
ประจ าเดือนมกราคม 2562 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรายละเอียดวิธีการค านวณดังนี้ 

1) หาส่วนประกอบของค่าไฟฟ้าตามประเภท 4212 การใช้ไฟฟ้าตามช่วงเวลา TOU ซึ่งมี
ส่วนประกอบค่าไฟฟ้าดังนี้ 

(1)  ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า Peak (P) มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ = ค่าความต้องการไฟฟ้าช่วง 
Peak x อัตราค่าพลังไฟฟ้าช่วง  Peak 

(2)  ค่าพลังงานไฟฟ้า(energy charge)  คิดตามปริมาณการใช้ไฟฟ้า (ตามหน่วย หรือ kWh) 
ประกอบด้วย = (จ านวนหน่วยไฟฟ้าในช่วง Peak (P)x อัตราค่าไฟฟ้าช่วง Peak ) + (จ านวนหน่วยไฟฟ้าในช่วง 
Off-Peak (OP) + จ านวนหน่วยไฟฟ้าในช่วง Off Peak (H) x อัตราค่าไฟฟ้าในช่วง Off Peak) 

(3)  ค่าไฟฟ้าแปรผันอัตโนมัติ (Ft) =จ านวนหน่วยพลังงานไฟฟ้ารวม (Peak (P) + Off-Peak 
(OP) + Off-Peak (H)) x อัตราค่า Ft 

(4)  ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ = จ านวน kvar ที่เกินกว่าร้อยละ 61.97 ของ kW x 56.07 บาท 
(5)  ค่าบริการ = 312.24 บาท 
(6)  ภาษีมูลค่าเพ่ิม ร้อยละ 7 

2) ศึกษาข้อมูลอัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วยตามประเภทการใช้ไฟฟ้าจากประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เรื่อง การทบทวนอัตราค่าไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าไฟฟ้าปี 2558  ในหัวข้อการคิดค่าไฟฟ้า
ประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่  ในอัตราค่าไฟฟ้า 4.2 อัตราตามช่วงของการใช้ (Time of Use Rate :TOU) 
เงื่อนไข 4.1.1 แรงดันตั้งแต่ 69 กิโลโวลท์ขึ้นไป (ศึกษารายละเอียดตามเอกสารที่ภาคผนวก ก) ซึ่งมีค่าหน่วยไฟฟ้า
ตามรายการดังนี ้

(1)  ค่า Peak ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า = 74.14 บาท/กิโลวัตต์ 
(2)  ค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท/หน่วย) 

ค่า Peak = 4.1025 บาท/หน่วย 
ค่า Off – Peak = 2.5849 บาท/หน่วย 

(3)  ค่าบริการ (บาท/เดือน) = 312.34 บาท 
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ภาพที่ 2 อัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่ 4 กิจการขนาดใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

3) ศึกษาข้อมูลตามหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าเพ่ือหาส่วนประกอบของค่าไฟฟ้าตามประเภท 4212 จ านวน
6 รายการดังนี้ 

(1) ค่า Peak ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า = 16,680 กิโลวัตต์ 
(2) ค่าพลังงานไฟฟ้า (energy charge (หน่วย) 

ค่า Peak (P) = 3,279,600 หน่วย 
ค่า Off – Peak (OP) = 1,696,800 หน่วย 
ค่า Off – Peak (H)  = 1,550,400 หน่วย 
รวมหน่วยค่าพลังงานไฟฟ้า = 6,526,800 หน่วย 

(3) หาค่าไฟฟ้าแปรผันอัตโนมัติ (Ft)  = - 0.116  (ดูรายละเอียดค่า Ft ในภาคผนวก ฉ) 
(4) หาค่า เพาเวอร์แฟคเตอร์ = 0.00  บาท 
(5) ค่าบริการ = 312.24 บาท 

4) ค านวณค่าไฟฟ้าตามสูตรการคิดค่าไฟฟ้าประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1.ค่าไฟฐาน 2. ค่าไฟฟ้าผันแปร 
(Ft) 3. ภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยมีการคิดค านวณตามรายละอียดดังนี้ 
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1) หาค่าไฟฟ้าฐาน 
ค่าการใช้ไฟฟ้า             =  ค่าพลังงานไฟฟ้า x อัตราค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า 

                =  16,680 x 74.14 
          =  1,236,655.20  บาท 

ค่าพลังงานไฟฟ้า            =  พลังงานไฟฟ้า x อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า    
ค่าพลังงานช่วง (P)        =  3,279,600 x  4.1025 
                               = 13,454,559.00  บาท 
ค่าพลังงานช่วง (OP)      =  (1,696,800 +1,550,400) x 2.5849   
                                =  8,393,687.28  บาท 
ค่าปรับกรณีมีค่าเพาเวอร์  = จ านวน kvar ที่เกินกว่าร้อยละ 61.97 ของ kW x อัตราค่าปรับหน่วย 
แฟคเตอร์เกินก าหนด          ละ 56.07 บาท  
                                = จ านวน kvar ร้อยละ 61.97 % ของ 16,680 Kw = 10,336.59 kvar 
         = ค่ากิโลวาร์ตามหนังสือแจ้งค่าไฟ = 7,562.00 kvar ซึ่งไม่เกินร้อยละ     
            61.97 ของ kW ค่าไฟในส่วนนี้จึงไม่คิด เป็นศูนย์บาท  
         = 00.00 บาท 
ค่าบริการ                    = 312.24 บาท/เดือน 
รวมค่าไฟฟ้าฐาน         = ค่าการใช้ไฟฟ้าสูงสุด + ค่าพลังงานไฟฟ้า + ค่าปรับกรณีมีค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์

เกินก าหนด+ค่าบริการ  
           = 1,236,655.20 +13,454,559.00 + 8,393,687.28 +0.00+312.24 
        =  23,085,213.72 บาท 
 

 2)  หาค่าไฟฟ้าผันแปร  
 ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft)       = หน่วยการใช้ไฟฟ้า x ค่า Ft 
       = 6,526,800 x (-0.116)  
       = - 757,108.8 บาท 

3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม  
             = รวมค่าไฟฟ้าฐาน + ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) 
       = 23,085,213.72) + (-)757,108.8     

               = 22,328,104.92 บาท 
                                 = (รวมค่าไฟฟ้าฐาน + ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft)) x 7/100 
           =  22,328,104.92 x 7/100 
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม          = 1,562,967.34 บาท 
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4) รวมค่าไฟฟ้าทั้งหมด  
             = รวมค่าไฟฟ้าฐาน + ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) +ค่าภาษมีูลค่าเพ่ิม 7% 
       = 23,085,213.72 + (-)757,108.8 + 1,562,967.34   

               = 23,891,072.26 บาท 
    

ตารางที่ 2 รวมข้อมูลดิบ (Raw Data) ค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 – 2562 
 

ค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 - 2562 

เดือน 
ค่าไฟฟ้า 

ปี 2561 (บาท) 
ค่าไฟฟ้า 

ปี 2562 (บาท) 
ตุลาคม 27,858,136.77 29,107,981.34 

พฤศจิกายน 27,442,780.81 26,486,388.21 
ธันวาคม 21,671,000.28 21,691,291.11 

มกราคม 24,540,724.54 23,891,072.26 

กุมภาพันธ์ 23,741,388.16 26,187,269.88 
มีนาคม 29,747,732.40 31,442,150.43 

เมษายน 27,655,718.22 31,228,935.30 

พฤษภาคม 28,984,460.79 30,847,129.68 
มิถุนายน 26,967,005.72 28,830,627.97 

กรกฎาคม 26,479,836.73 29,925,417.86 
สิงหาคม 29,884,748.06 31,523,321.32 

กันยายน 28,979,977.84 28,916,554.92 

รวม 323,953,510.32 340,078,140.28 
ค่าไฟฟ้าสูงสุด 29,884,748.06 31,523,321.32 

ค่าไฟฟ้าต่ าสุด 21,671,000.28 21,691,291.11 
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2.3.3 อัตราค่าไฟฟ้าโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  

       โรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดอยู่ในประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง ประเภท 
3224 การซื้อขายไฟฟ้าระดับแรงดัน 22-33 กิโลโวลท์ คิดอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use 
Rate :TOU) โดยมีรายละเอียดตามส าเนาภาพถ่ายหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าประจ าเดือนมกราคม 2562 

 

 
 

ภาพที่ 3 หนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า โรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าเดือนมกราคม 2562 ออกโดยการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

 Kw(P)=132.93บาท ค่าไฟฟ้า/หน่วย
ประเภทที่ 3  
3.2 อัตรา TOU 
ข้อ 3.2.2 

P = 4.1839 บาท 

OP =2.6037 บาท 
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2.3.4 การคิดค่าไฟฟ้าโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  

       ตามที่โรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดอยู่ในประเภทผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง 
ประเภท 3224 การซื้อขายไฟฟ้าระดับแรงดัน 22-33 กิโลโวลท์ คิดอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ (Time 
of Use Rate :TOU) ซึ่งวิธีการคิดค่าไฟฟ้ามีองค์ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ค่าไฟฐาน+ค่าไฟฟ้าแปรผัน+
ภาษีมูลค่าเพ่ิม ดังนั้นผู้วิเคราะห์จึงขอยกตัวอย่างและวิธีการค านวณคิดค่าไฟฟ้าตามหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคประจ าเดือนมกราคม 2562 ซึ่ งเป็นค่าไฟฟ้าประจ าเดือนมกราคม 2562 ของโรงสูบน้ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีรายละเอียดวิธีการค านวณดังนี้ 

1) หาส่วนประกอบของค่าไฟฟ้าตามประเภท 3224 การใช้ไฟฟ้าตามช่วงเวลา TOU ซึ่งมี
ส่วนประกอบค่าไฟฟ้าดังนี ้

(1) ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า Peak (P) มีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ = ค่าความต้องการไฟฟ้าช่วง 
Peak x อัตราค่าพลังไฟฟ้าช่วง  Peak 

(2) ค่าพลังงานไฟฟ้า(energy charge)  คิดตามปริมาณการใช้ไฟฟ้า (ตามหน่วย หรือ kWh) 
ประกอบด้วย = (จ านวนหน่วยไฟฟ้าในช่วง Peak (P)x อัตราค่าไฟฟ้าช่วง Peak ) + (จ านวนหน่วยไฟฟ้าในช่วง 
Off-Peak (OP) + จ านวนหน่วยไฟฟ้าในช่วง Off Peak (H) x อัตราค่าไฟฟ้าในช่วง Off Peak) 

(3) ค่าไฟฟ้าแปรผันอัตโนมัติ (Ft) =จ านวนหน่วยพลังงานไฟฟ้ารวม (Peak (P) + Off-Peak (OP) 
+ Off-Peak (H)) x อัตราค่า Ft 

(4) ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ = จ านวน kvar ที่เกินกว่าร้อยละ 61.97 ของ kW x 56.07 บาท 
(5) ค่าบริการ = 312.24 บาท 
(6) ภาษีมูลค่าเพ่ิม ร้อยละ 7 

2) ศึกษาข้อมูลอัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วยตามประเภทการใช้ไฟฟ้าจากประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
เรื่อง การทบทวนอัตราค่าไฟฟ้า ตามหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าไฟฟ้าปี 2558  ในหัวข้อการคิดค่าไฟฟ้า
ประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง  ในอัตราค่าไฟฟ้า 3.2 อัตราตามช่วงของการใช้ (Time of Use Rate :TOU) 
เงื่อนไข 3.2.2 แรงดัน 22-33 กิโลโวลท์ (ศึกษารายละเอียดตามเอกสารที่ภาคผนวก ก) ซึ่งมีค่าหน่วยไฟฟ้าตาม
รายการดังนี้ 

(1)  ค่า Peak ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า = 132.93 บาท/กิโลวัตต์ 
(2)  ค่าพลังงานไฟฟ้า (บาท/หน่วย) 

ค่า Peak = 4.1839 บาท/หน่วย 
ค่า Off – Peak = 2.6037 บาท/หน่วย 

(3)  ค่าบริการ (บาท/เดือน) = 312.34 บาท 
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ภาพที่ 4 อัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่ 3 กิจการขนาดกลาง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

3) ศึกษาข้อมูลตามหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าเพ่ือหาส่วนประกอบของค่าไฟฟ้าตามประเภท 3224 จ านวน
6 รายการดังนี้ 

(1) ค่า Peak ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า = 360 กิโลวัตต์ 
(2) ค่าพลังงานไฟฟ้า (energy charge (หน่วย) 

ค่า Peak (P) = 46,320 หน่วย 
ค่า Off – Peak (OP) = 31,200 หน่วย 
ค่า Off – Peak (H)  = 55,260 หน่วย 
รวมหน่วยค่าพลังงานไฟฟ้า = 132,780 หน่วย 

(3) หาค่าไฟฟ้าแปรผันอัตโนมัติ (Ft)  = - 0.116 (ดูรายละเอียดค่า Ft ในภาคผนวก ฉ) 
(4) หาค่า เพาเวอร์แฟคเตอร์ = 00.00  บาท 
(5) ค่าบริการ = 312.24 บาท 

4) ค านวณค่าไฟฟ้าตามสูตรการคิดค่าไฟฟ้าประกอบด้วย 3 ส่วนคือ 1.ค่าไฟฐาน 2. ค่าไฟฟ้าผันแปร 
(Ft) 3. ภาษีมูลค่าเพ่ิม โดยมีการคิดค านวณตามรายละอียดดังนี้ 
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1) หาค่าไฟฟ้าฐาน 
ค่าการใช้ไฟฟ้า             =  ค่าพลังงานไฟฟ้า x อัตราค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า 

                =  360 x 132.93  
          =  47,854.80 บาท 

ค่าพลังงานไฟฟ้า            =  พลังงานไฟฟ้า x อัตราค่าพลังงานไฟฟ้า    
ค่าพลังงานช่วง (P)        =  46,320 x  4.1839  
                               = 193,798.25  บาท 
ค่าพลังงานช่วง (OP)      =  (31,200 +55,260) x 2.6037     
                               =  255,115.90  บาท 
ค่าปรับกรณีมีค่าเพาเวอร์  = จ านวน kvar ที่เกินกว่าร้อยละ 61.97 ของ kW x อัตราค่าปรับหน่วย 
แฟคเตอร์เกินก าหนด          ละ 56.07 บาท  
                                = จ านวน kvar ร้อยละ 61.97 % ของ 360 Kw = 223.092 kvar 
         = ค่ากิโลวาร์ตามหนังสือแจ้งค่าไฟ = 62.00 kvar ซึ่งไม่เกินร้อยละ     
            61.97 ของ kW ค่าไฟในส่วนนี้จึงไม่คิด เป็นศูนย์บาท  
         = 00.00 บาท 
ค่าบริการ                    = 312.24 บาท/เดือน 
รวมค่าไฟฟ้าฐาน         = ค่าการใช้ไฟฟ้าสูงสุด + ค่าพลังงานไฟฟ้า + ค่าปรับกรณีมีค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์เกิน

ก าหนด+ค่าบริการ  
           = 47,854.80 +193,798.25 + 255,115.90 + 0.00 + 312.24 
        =  467,081.19 บาท 
 

 2)  หาค่าไฟฟ้าผันแปร  
 ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft)        = หน่วยการใช้ไฟฟ้า x ค่า Ft 
       = 132,780 x (-0.116)  
       = - 15,402.48 บาท 

3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม  
             = รวมค่าไฟฟ้าฐาน + ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) 
       = 467,081.19 + (-)15,402.48     

               = 451,678.71 บาท 
                                 = (รวมค่าไฟฟ้าฐาน + ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft)) x 7/100 
           =  451,678.71 x 7 / 100 
ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม          = 31,617.51 บาท 
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4) รวมค่าไฟฟ้าทั้งหมด  
             = รวมค่าไฟฟ้าฐาน + ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft) +ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 
       = 467,081.19 + (-)15,402.48 + 31,617.51    

                 = 483,296.22 บาท 
   

 
ตารางที่ 3 รวมข้อมูลดิบ (Raw Data) ค่าไฟฟ้าโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 – 2562 
 

ค่าไฟฟ้าโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีงบประมาณ 2561 - 2562 

เดือน 
ค่าไฟฟ้า 

ปี2561 (บาท) 
ค่าไฟฟ้า 

ปี2562 (บาท) 

ตุลาคม 435,616.16 467,129.63 
พฤศจิกายน 498,117.39 511,211.97 

ธันวาคม 620,313.22 480,879.31 

มกราคม 546,859.98 483,296.22 
กุมภาพันธ์ 467,572.40 534,800.46 

มีนาคม 528,673.31 568,958.77 
เมษายน 506,633.22 484,409.83 

พฤษภาคม 546,568.82 485,005.62 

มิถุนายน 463,774.78 427,007.60 
กรกฎาคม 454,188.39 434,912.95 

สิงหาคม 466,944.03 511,020.68 

กันยายน 456,394.75 435,782.00 
รวม 5,991,656.45 5,824,415.04 

ค่าไฟฟ้าสูงสุด 620,313.22 568,958.77 
ค่าไฟฟ้าต่ าสุด 435,616.16 427,007.60 
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2.4 หม้อแปลงไฟฟ้า 

      2.4.1 ข้อมูลทั่วไปหม้อแปลงไฟฟ้า 

                หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์เครื่องกลไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ที่ใช้เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้นหรือ
ต่ าลงตามต้องการ การเพ่ิมระดับแรงดันไฟฟ้าโดยใช้หม้อแปลงให้สูงขึ้นเรียกว่า “Step up Transformer” และให้
ลดลงเรียกว่า “Step down Transformer”  ภายในหม้อแปลงไฟฟ้าประกอบด้วยขดลวด 2 ชุด คือ ขดลวดปฐม
ภูม ิ(Primary Winding) และขดลวดทุติยภูมิ (Secondary Winding) ซึ่งจะพันอยู่รอบแกนเหล็ก (แผ่นแกนเหล็ก
จ านวนมากที่วางซ้อนทับกัน) ขดลวดทั้ง 2 ขดนี้  ไม่ได้ต่อกันโดยตรงทางไฟฟ้าหากแต่ถูกกั้นด้วยฉนวน เมื่อป้อน
แรงดันไฟฟ้าให้กับขดลวดปฐมภูมิ จะท าให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านที่ขดลวดนี้ และเกิดเส้นแรงแม่เหล็กที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้า โดยมีแกนเหล็กเป็นตัวน าเส้นแรงแม่เหล็กและเกิด
การเหนี่ยวน าไปยังขดลวดทุติยภูมิ ท าให้เกิดแรงดันไฟฟ้าขึ้นที่ขดลวดทุติยภูมิ ส าหรับอัตราส่วนระหว่าง
แรงดันไฟฟ้าที่ขดปฐมภูมิเทียบกับแรงดันไฟฟ้าที่เกิดที่ขดลวดทุติยภูมินั้นจะขึ้นอยู่กับอัตราส่วนจ านวนรอบที่พัน
ของขดลวดทั้งสองชุด ซึ่งมีขนาดของขดลวดเป็นตัวก าหนดความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้า 
(ที่มา:คู่มือการถ่ายทอดเชิงปฏิบัติการ อนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน) 

2.4.2 ก าลังสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้า 

                 1) ก าลังสูญเสียขณะไม่มีโหลด (No Load Loss) หมายถึง ก าลังไฟฟ้าที่สูญเสียขณะที่หม้อแปลง
ไฟฟ้ายังไม่จ่ายโหลด ก าลังสูญเสียนี้เกิดขึ้นในแกนเหล็กเรียกว่า Iron Loss หรือ Core Loss ซึ่งค่า Iron Loss นั้น 
มีค่าเกือบคงที่ไม่ขึ้นอยู่กับโหลด แต่จะเปลี่ยนแปลงไปตามการเปลี่ยนแปลงของเส้นแรงแม่เหล็กในแกนเหล็ก และ
ขึ้นอยู่กับความถี่ ความหนาแน่นสูงสุดของเส้นแรงแม่เหล็กในแกนเหล็ก คุณภาพของเหล็ก ปริมาตร หรือน้ าหนัก
ของแกนแม่เหล็ก 

2) ก าลังสูญเสียขณะมีโหลด (Load Loss) หมายถึง ก าลังไฟฟ้าที่สูญเสียไปเนื่องจากความต้านทาน
ของขดลวดขณะที่หม้อแปลงไฟฟ้าจ่ายโหลด ก าลังสูญเสียนี้เรียกว่า Copper Loss ก าลังสูญเสียของหม้อแปลง
ไฟฟ้า สามารถน ามาค านวณหาประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าได้  การปรับปรุงการใช้หม้อแปลงไฟฟ้าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด วิธีการดังนี้การลดก าลังสูญเสียขณะไม่มีโหลดก าลังสูญเสียขณะไม่มีโหลดของหม้อแปลงไฟฟ้าเป็น
ก าลังสูญเสียในแกนเหล็ก (Core Loss or Iron Loss) ก าลังสูญเสียนี้จะมีค่าเท่าเดิมตลอด ไม่ว่าหม้อแปลงไฟฟ้า
จะจ่ายโหลดมากหรือน้อย หรือไม่ได้จ่ายโหลดเลย ดังนั้นส าหรับสถานประกอบการที่ใช้หม้อแปลงไฟฟ้ามากกว่า 1 
ตัว เช่น ระบบการจ่ายไฟฟ้าแบบเลือกจ่าย (Secondary Selective) ควรติดตั้งอุปกรณ์ตัดวงจร (Circuit 
Breaker) ทางด้านขดลวดปฐมภูมิ เพ่ือใช้ตัดหม้อแปลงไฟฟ้าออกจากระบบ เพ่ือลดก าลังฟ้าสูญเสียขณะไม่มีโหลด 
เวลาหยุดท างานหรือในวันหยุดนอกจากนั้นควรติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเล็กส าหรับใช้ในด้านรักษาความ
ปลอดภัย (Security System) จะท าการปรับแรงดันไฟฟ้าด้านทุติยภูมิการปรับแรงดันไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้า
ให้อยู่ในระดับที่ใช้งานอย่างเหมาะสมสามารถท าได้โดยการปรับ TAP ของหม้อแปลงไฟฟ้า โดยปกติแล้วอุปกรณ์
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ไฟฟ้าจะก าหนดระดับแรงดันไฟฟ้าขณะใช้งานไว้ แต่ในทางปฏิบัติ อุปกรณ์ดังกล่าวอาจใช้กับระดับแรงดันไฟฟ้าที่
สูงหรือต่ ากว่าระดับแรงดันไฟฟ้าที่ก าหนดมาได้  แต่อาจท าให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์ดังกล่าวสั้นลงกว่าที่ควร 
ส่งผลให้กระบวนการผลิตของโรงงานได้รับความเสียหาย และก่อให้เกิดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า  
(ที่มา: https://www.facebook.com/ElectricalRm/posts/663196367027100) 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 5 ค่าก าลังสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส 
(ที่มา: https://www.facebook.com/ElectricalRm/posts/663196367027100) 

 
 

https://www.facebook.com/ElectricalRm/posts/663196367027100
https://www.facebook.com/ElectricalRm/posts/663196367027100
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ภาพที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบก าลังไฟฟ้าสูญเสียของหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดฉนวนเป็นน้ ามันแบบทั่วไปและแบบความ
สูญเสียต่ า 
(ที่มา:คู่มือการถ่ายทอดเชิงปฏิบัติการ อนุรักษ์พลังงานในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน) 

2.4.3 การคิดค่าสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้าในขณะไม่มีโหลด 

การหาค่าก าลังสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้าในขณะใช้งานไม่มีโหลดไฟฟ้า (No Load Loss) ใช้วิธีการอ้างอิงข้อมูลการ
เปรียบเทียบก าลังไฟฟ้าสูญเสียของหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดฉนวนเป็นน้ ามันแบบทั่วไปและแบบความสูญเสียต่ า จากภาพ
ที่ 5 และภาพที่ 6 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือค านวณหาจ านวนหน่วยไฟฟ้าที่สูญเสียใน
ช่วงเวลาใช้งาน 24 ชั่วโมง มีวิธีการคิดค านวณดังนี้ 

จ านวนหน่วยไฟฟ้า = ค่าสูญเสียไฟฟ้าในขณะไม่มีโหลด (No-load loss (Watt)) x 24 ชม. 
หรือคิดค่าไฟฟ้าต่อเดือนจากค่าสูญเสียไฟฟ้าในขณะไม่มีโหลด (No-load loss (Watt)) ดังนี้ 
         ค่าไฟฟ้า/เดือน =ค่าสูญเสียไฟฟ้าในขณะไม่มีโหลด (No-load loss (Watt)) x 24 ชม. X จ านวน
วันใน 1 เดือน x ค่าไฟฟ่า/หน่วย  
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ตัวอย่างการคิดค านวณหาค่าสูญเสียในขณะไม่มีโหลด (No-load loss) หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 
1,000 kVA แบบทั่วไปกรณีเปิดใช้งาน 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 1 เดือน และ 1 ปี โดยอ้างอิงข้อมูลการสูญเสียในหม้อ
แปลงไฟฟ้าตามภาพที่ 4 และขอสมมุติอัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วยเพ่ือการค านวณหาค่าไฟฟ้าที่สูญเสีย ในอัตราหน่วย
ละ 4.3506 บาท/หน่วย  โดยมีการค านวณดังนี้ 

1) หาค่าสูญเสียไฟฟ้าในขณะไม่มีโหลด (No-load loss (Watt)) จากภาพที่ 4 
                         หม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1,000 kVA มีค่าสูญเสียไฟฟ้าในขณะไม่มีโหลด =1,700 วัตต์ 

2) หาค่าสูญเสียไฟฟ้าในขณะไม่มีโหลด (No-load loss (Watt)) กรณีท างาน 24 ชั่วโมง 
= 1,700 วัตต์ x 24 ชั่วโมง  
= 40,800 วัตต์ 

3) หาค่าสูญเสียไฟฟ้าในขณะไม่มีโหลด (No-load loss (Watt)) กรณีท างาน 24 ชั่วโมง 
ตลอดเวลา 30 วัน (1เดือน) 
= 1,700 x 24 x 30 = 1,224,000 วัตต์/เดือน 

4) หาค่าสูญเสียไฟฟ้าในขณะไม่มีโหลด (No-load loss (Watt)) กรณีท างาน 24 ชั่วโมง 
ตลอดเวลา 1 ปี (365 วัน) 
= 1,700 x 24 x 365 = 14,892,000 วัตต์/ปี 

5) หาจ านวนหน่วยการใช้ไฟฟ้า กิโลวัตต์ ฮาร์ว (kwh) กรณีใช้งาน 1 เดือน (30 วัน)  
= 1,224,000 / 1,000 
= 1,224 หน่วย/เดือน 

6) หาจ านวนหน่วยการใช้ไฟฟ้า กิโลวัตต์ ฮาร์ว (kwh) กรณีใช้งาน 1 ปี (365 วัน)  
= 14,892,000 / 1,000 
= 14,892 หน่วย/ปี 

7) หาค่าไฟฟ้ากรณีคิดค่าไฟฟ้าหน่วยละ 4.3506 บาท/หน่วย กรณีใช้งาน 1 เดือน (30 วัน) 
= 1,224 x 4.3506 
= 5,325.13 บาท/เดือน 

8) หาค่าไฟฟ้ากรณีคิดค่าไฟฟ้าหน่วยละ 4.3506 บาท/หน่วย กรณีใช้งาน 1 ปี (365 วัน) 
= 14,892 x 4.3506 
= 64,789.13 บาท/ปี 
 
จากตัวอย่างการคิดค านวณหาค่าความสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้าขณะไม่มีโหลด (No-load 

loss) ของหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1,000 KVA จะเห็นได้ว่ามีค่าการสูญเสียในการใช้งานเป็นเวลา 1 ปี จ านวนสูงถึง 
14,892,000 วัตต์ คิดเป็นหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน   14,892 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไฟฟ้า กรณีคิดหน่วยไฟฟ้า
หน่วยละ 4.3056 บาท เป็นจ านวนเงินค่าไฟฟ้า 64,789.13 บาท 
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2.4.4 หม้อแปลงไฟฟ้าที่ติดตั้งใช้งานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

        ระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดให้มีการจ่าย
กระแสไฟฟ้าทั้งหมด 9 วงจรและรับกระแสไฟฟ้าจากสถานีผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จ านวน 1 วงจร โดยมี
หม้อแปลงไฟฟ้าติดตั้งรวมทั้งหมดจ านวน 222 เครื่อง แยกเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าจ านวน 
216 เครื่อง หม้อแปลงไฟฟ้าระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm) จ านวน 3 เครื่อง หม้อ
แปลงไฟฟ้าระบบควบคุมสถานีไฟฟ้าย่อยจ านวน 1 เครื่อง  คิดเป็นขนาด KVA รวมทั้งหมด 161,035 KVA และมีหม้อ
แปลงไฟฟ้าก าลังในสถานีไฟฟ้าจ านวน 2 เครื่องขนาด  50/60 MVA ซึ่งหม้อแปลงไฟฟ้าเหล่านี้มีค่าสูญเสียในหม้อ
แปลงไฟฟ้าขณะไม่มีโหลด (No Load Loss) ที่ท าให้เกิดค่าไฟฟ้า ดังมีรายละเอียดขนาดหม้อแปลงไฟฟ้าและค่า
สูญเสียไฟฟ้าในขณะใช้งานไม่มีโหลด ตามตารางท่ี 4 โดยอ้างอิงข้อมูลค่าสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้าขณะไม่มีโหลด 
ตามภาพที่ 6 ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าแบบทั่วไป  
ตารางที่ 4 จ านวนหม้อแปลงไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2562 และค่าสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้าขณะไม่มีโหลด 
(No-load loss) ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าแบบทั่วไป 
 

จ านวนหม้อแปลงไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2562 และค่าสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้า 
ขณะไม่มีโหลด ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าแบบทั่วไป 

ขนาดหม้อ
แปลงไฟฟ้า 

(KVA) 

จ านวนหม้อ
แปลงแต่ละ
ขนาด 

รวม KVA แต่
ล ะ ข น า ด
ห ม้ อ แ ป ล ง
ไฟฟ้า (KVA) 

ค่า No-load 
loss (Watt) 
หม้อแปลง
ไฟฟ้าแต่ละ
ขนาด 

ค่า No-load 
loss 
(Watt)xจ านวน
หม้อแปลงแต่
ละขนาด 

ค่า No-load 
loss (Watt)/ปี 
365 วัน 

หน่วย
ไฟฟ้า/1ปี 

50 1 50 230 230 2,014,800 2,015 

100 14 1,400 350 4,900 42,924,000 42,924 

160 23 3,680 500 11,500 100,740,000 100,740 

250 26 6,500 700 18,200 159,432,000 159,432 

315 19 5,985 740 14,060 123,165,600 123,166 

400 16 6,400 900 14,400 126,144,000 126,144 

500 25 12,500 1,100 27,500 240,900,000 240,900 

630 14 8,820 1,300 18,200 159,432,000 159,432 

750 2 1,500 1,400 2,800 24,528,000 24,528 

800 7 5,600 1,400 9,800 85,848,000 85,848 

1,000 28 28,000 1,700 47,600 416,976,000 416,976 
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 ตารางที่ 5 จ านวนหม้อแปลงไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2562 และค่าสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้าขณะไม่มีโหลด 
(No-load loss) ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าแบบทั่วไป (ต่อ) 

 

จ านวนหม้อแปลงไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2562 และค่าสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้า 
ขณะไม่มีโหลด ประเภทหม้อแปลงไฟฟ้าแบบทั่วไป 

ขนาด
หม้อ
แปลง
ไฟฟ้า 
(KVA) 

จ านวน
หม้อ
แปลง
แต่ละ
ขนาด 

รวม KVA แตล่ะ
ขนาดหม้อแปลง
ไฟฟ้า (KVA) 

ค่า No-
load loss 
(Watt) 
หม้อแปลง
ไฟฟ้าแต่ละ
ขนาด 

ค่า No-load 
loss 
(Watt)xจ านวน
หม้อแปลงแตล่ะ
ขนาด 

ค่า No-load loss 
(Watt)/ปี 
365 วัน 

หน่วย
ไฟฟ้า/1ปี 

1,250 16 20,000 1,900 30,400 266,304,000 266,304 

1,500 6 9,000 2,150 12,900 113,004,000 113,004 
1,600 1 1,600 2,200 2,200 19,272,000 19,272 

2,000 12 24,000 2,600 31,200 273,312,000 273,312 

2,500 8 20,000 3,200 25,600 224,256,000 224,256 

3,000 2 6,000 3,800 7,600 66,576,000 66,576 

รวม 220 161,035  26,170 279,090 2,444,828,400 2,444,828 
หม้อแปลงในสถานีไฟฟ้า ปี 2562 และค่าสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้าขณะไม่มีโหลด 

50 
MVA 

2 
100,000,000 27,608 55,216 483,692,160 483,692 

รวม 2 100,000,000 55,216 55,216 483,692,160 483,692 
รวมหม้อแปลงไฟฟ้า ปี 2562 และค่าสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้าขณะไม่มีโหลด 

รวม
ทั้งหมด 

222 261,035,000 53,778 334,306 2,928,520.56 2,928,521 

 

2.5 งานวิเคราะห์/วิจัยที่เกี่ยวข้อง 

      กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2556) ได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ค่าไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2555  พบว่ารอบปีงบประมาณ 2555 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีค่าไฟฟ้าเป็น
จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 281,003,558.70 บาท ปริมาณการใช้ไฟฟ้า จ านวน 79,831,415.96 หน่วย และราคาค่า
ไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.5200 บาท คาไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือนๆละ 23,416,963.23 บาท ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยต่อ
เดือนๆละ 6,652,618.00 หน่วย ซึ่งในเดือนที่มีค่าไฟฟ้าและปริมาณการใช้ไฟฟ้ามากท่ีสุดคือ กรกฎาคม มิถุนายน 
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และกันยายน  ค่าไฟฟ้าจ าแนกตามกลุ่มการใช้ไฟฟ้า พบว่า (1) การใช้กระแสไฟฟ้าผ่านมิเตอร์มากที่สุดเป็นจ านวน
เงิน 258,043,089.51 คิดเป็นร้อยละ 91.83 ของค่าไฟฟ้าทั้งหมด รองลงมาคือ (2) การใช้กระแสไฟฟ้าที่ไม่ผ่าน
มิเตอร์ย่อยมข. และ (3) โรงสูบน้ าหนองโกทา เป็นจ านวนเงิน 17,150,771.01 บาท และ 5,809,698.18 บาท คิด
เป็นร้อยละ 6.10 และ 2.07 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า จ าแนกตามประเภทการใช้ไฟฟ้า พบว่า (1) การใช้กระแสไฟฟ้า
ผ่านมิเตอร์มากที่สุด เป็นจ านวน 72,076,855.03 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 90.29 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 
(2) การใช้กระแสไฟฟ้าที่ไม่ผ่านมิเตอร์ย่อย มข. และ (3) โรงสูบน้ าหนองโกทา เป็นจ านวน 6,107,224.93 หน่วย 
และ 1,647,336.00 หน่วยคิดเป็นร้อยละ 7.65 และ 2.06 ราคาค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย จ าแนกตามประเภทการใช้
ไฟฟ้า พบว่า (1) การใช้กระแสไฟฟ้าผ่านมิเตอร์ย่อย มข.ราคาหน่วยละ 3.5801 บาท  (2) การใช้กระแสไฟฟ้าที่ไม่
ผ่านมิเตอร์ย่อย มข.ราคาหน่วยละ 2.8083 บาท และ (3) โรงสูบน้ าหนองโกทา หน่วยละ 3.5267 บาท เดือนที่มี
ค่าไฟฟ้ามากที่สุดคือ เดือนกรกฎาคม เป็นจ านวนเงิน 28,362,669.70 บาท รองลงมาคือเดือนมิถุนายน และเดือน
กันยายน เป็นจ านวนเงิน 27,481,324.58 บาท และ 26,959,637.54 บาท ตามล าดับ เดือนที่มีปริมาณการใช้
ไฟฟ้ามากท่ีสุด คือ เดือนกรกฎาคม จ านวน 7,721,120.00 หน่วย รองลงมาคือ เดือนมิถุนายนและเดือนกันยายน 
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า จ านวน 7,521,696.00 หน่วย และ 7,042,344.00 หน่วย เดือนที่มีราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่วย
มากที่สุด คือ เดือนกันยายน ราคาหน่วยละ 3.8282 บาท รองลงมาคือ เดือนสิงหาคม และเดือนกรกฎาคม ราคา
หน่วยละ 3.6775 บาทและ 3.6734 บาท คณะ/หน่วยงานที่มีค่าไฟฟ้าและปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงสุดเป็นล าดับ
ต้นๆ คือ (1) คณะแพทยศาสตร์ (รวมศูนย์หัวใจสิริกิติ์) มีค่าไฟฟ้าเป็นจ านวนเงิน 119,824,790.37 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 42.64 ของค่าไฟฟ้าทั้งหมด รองลงมาคือ (2) คณะเกษตรศาสตร์ มีค่าไฟฟ้าเป็นจ านวนเงิน 8,975,349.10 
บาท และ (3) คณะวิทยาศาสตร์ มีค่าไฟฟ้าเป็นจ านวนเงิน 8,312,841.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.19 และ 2.96 
ตามล าดับ 

ยลดา  ธีรบุญชัย (2560) ได้ศึกษาการจัดการหม้อแปลงไฟฟ้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี(เขตพ้ืนที่การศึกษาบางมด) พบว่าหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการสูญเสียก าลังไฟฟ้าทั้งในกรณีที่
ไม่มีภาระทางไฟฟ้า (ก าลังสูญเสียในแกนเหล็ก) และมีภาระทางไฟฟ้า (ก าลังสูญเสียในขดลวด) หม้อแปลงไฟฟ้า
ส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (เขตพ้ืนที่การศึกษาบางมด) มีการใช้ภาระทางไฟฟ้าที่น้อย
มากเมื่อเทียบกับขนาดพิกัดติดตั้งของหม้อแปลงไฟฟ้า งานวิจัยนี้จึงศึกษาเพ่ือหาแนวทางการจัดการหม้อแปลง
ไฟฟ้า เพ่ือลดการสูญเสียไฟฟ้าในหม้อแปลง โดย มจธ.(บางมด) มีการใช้มิเตอร์การไฟฟ้าจ านวน 14 มิเตอร์ และมี
จ านวนหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งหมด 33 ลูก จากข้อมูลค่าไฟฟ้าของปี 2558 ถึง 2560 พบว่าแต่ละมิเตอร์การไฟฟ้ามี
ค่าเฉลี่ยภาระทางไฟฟ้าสูงสุดของหม้อแปลงอยู่ที่ 29.59% ของพิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งส่งผลให้เกิดก าลังสูญเสีย
ในหม้อแปลงไฟฟ้าที่มาก 

ธนวัฒน์ ฉลาดสกุล (2009-2010, December-January) ได้ศึกษา เรื่องหลักการคิดค่าพลังงานไฟฟ้า 
โครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าค่าไฟฟ้าที่ปรากฏอยู่ในใบเสร็จรับเงินค่าไฟฟ้าแต่ละเดือน ประกอบด้วย    1. ค่าพลังงาน
ไฟฟ้า (energy charge) คิดตามปริมาณการใช้ไฟฟ้า (ตามหน่วย หรือ kWh) ที่ใช้ในแต่ละเดือน ตามประเภทของ
อัตราค่าไฟฟ้าที่ใช้ 2. ค่าความต้องการพลังไฟฟ้า (demand charge) คิดจากความต้องการพลังไฟฟ้า (Kw.) เฉลี่ย
ใน 15 นาทีที่สูงสุดของช่วงเวลาในแต่ละเดือน ตามประเภทของอัตราค่าไฟฟ้าที่ใช้ 3.  ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ (PF.) 
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ส าหรับผู้ใช้ไฟฟ้า กิจการขนาดกลาง  ขนาดใหญ่ และเฉพาะอย่าง 4.  ค่าบริการรายเดือน 5.ค่า Ft (fuel 
adjustment charge) เป็นการปรับค่าไฟฟ้าตามราคาเชื้อเพลิง การจัดส่ง ต้นทุนการผลิต การเปลี่ยนแปลงของ
ค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิง และค่าไฟฟ้า การเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงของ
อัตราเงินเฟ้อ การเปลี่ยนแปลงของความต้องการไฟฟ้า  
 จารินี ม้าแก้ว (2557) ได้วิจัย เรื่องการใช้พลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า
อาคารกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานต่อพ้ืนที่อยู่ระหว่าง 0.27 – 6.51 kWh/m2 อาคารที่มีการใช้พลังงาน
สูงกว่าค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่เป็นอาคารขนาดใหญ่และอาคารเฉพาะ อาคารที่มีการใช้พลังงานต่ ากว่าค่าเฉลี่ยส่วนใหญ่
เป็นอาคารเรียนที่มีขนาดเล็ก การใช้พลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง P คือ 9.00-
22.00 น.ของวันจันทร์ –ศุกร์  แนวโน้มของการใช้พลังงานไฟฟ้าจะเพ่ิมข้ึน ช่วงเดือนที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้ามาก
คือช่วงเปิดการเรียนการสอนในเดือนพฤษภาคม –กันยายน เดือนที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดคือเดือน กรกฏาคม 
และช่วงเดือนที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยเป็นช่วงฤดูหนาวคือเดือนธันวาคม – มกราคม และช่วงปิดภาคเรียนฤดู
ร้อนคือเดือนมีนาคม – เมษายน พฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เริ่มมีการใช้
พลังงานไฟฟ้าเพ่ิมมากขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 8.00 น. โดยเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จนถึงเวลาประมาณ 12.00 น. ค่าการใช้
พลังงานไฟฟ้าจะลดลง กลับมาเพ่ิมข้ึนอีกครั้งในช่วงเวลาประมาณ 13.00 น.และเพ่ิมข้ึนสูงสุดในช่วงเวลาประมาณ 
14.00 น. หลังจากนั้นค่าการใช้พลังงานจะค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ จนถึงเวลาประมาณ 17.00 น. คงที่ไปเรื่อยๆ จนถึง
เวลา 8.00 น. ของวันถัดไป  ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้า (kWh) ในช่วงเวลาตอนกลางคืน คือ ช่วงเวลาประมาณ17.00 
– 8.00 น. ใกล้เคียงกันทุกเดือน การใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าส่วนกลาง 
บ้านพักอาจารย์ อาคารที่พักบุคลากร หอพักนักศึกษา และส่วนหนึ่งเป็นเกิดจากค่าความสูญเสียของหม้อแปลง
ไฟฟ้า จ านวน 17 ลูก  

เสถียร  ยินดีสุข (2553) ได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบค่าความสูญเสียก าลังไฟฟ้าระหว่างหม้อแปลงต่าง
ผลิตภัณฑ์ ในหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250Kva อันได้แก่ค่าก าลังไฟฟ้าสูญเสียคอร์ลอส (Core Loss) และก าลัง
สูญเสียคอปเปอร์ลอส (Copper Loss) จากบริษัทผู้ผลิตจ านวน 5 ราย ผลการศึกษาเปรียบเทียบท าให้ทราบว่าค่า
คอร์ลอสและคอปเปอร์ลอสของหม้อแปลงไฟฟ้า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ  

วินิษฐ์  วนิชธัญญาทรัพย์ (2553) ได้ท าการศึกษาการจัดตารางการเรียนการสอนที่เหมาะสมโดยค านึงถึง
ความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด พบว่าค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานไฟฟ้ามีค่าสูง ดังนั้นสถานศึกษาต่างๆ จึงจ าเป้น
ต้องจัดตารางการเรียนการสอน โดยค านึงถึงค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า ซึ่งการค านวณพลังงานไฟฟ้าของประเทศ
ไทยค านวณจากอัตราการใช้งานซึ่งเกี่ยวข้องหลายปัจจัย เช่น ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (Demand 
Charge) ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Charge) ค่าปรับปรุงต้นทุนการผลิต (Ft Charge) ค่าตัวประกอบก าลัง 
(Power Factor ; PF) และภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญและสามารถน ามาพิจารณาจัดการเพ่ือลด
ค่าใช้จ่ายได้คือ การลดความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดในแต่ละรอบเดือน เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายค่าความ
ต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (Demand Charge)  ผลที่ได้จากการทดลองพบว่าสามารถลดความต้องการพลังงาน
ไฟฟ้าสูงสุดลดลงได้คิดเป้นร้อยละ 15.87 จากการจัดการเรียนการสอนแบบเดิม 
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2.6 กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์ 

  เป็นกรอบแนวคิดที่ได้จากการศึกษาการใช้พลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีการรวบรวมข้อมูลค่าไฟฟ้า ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า จ านวนหม้อแปลงไฟฟ้า
และค่าความสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้าขณะท างานไม่มีโหลดไฟฟ้า และข้อมูลค่าสาธารณูปโภค คณะ/หน่วยงาน 
ค่าสาธารณูปโภค ที่พักสวัสดิการ ของกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
รวมทั้งการศึกษาทฤษฎี งานวิเคราะห์ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วจึงน ามาบูรณาการเป็นกรอบแนวคิด  ดังแสดงใน
ภาพที่ 7 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 กรอบแนวคิดในการวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นปีงบประมาณ 2561-2562 

 

ข้อมูลดิบ (Raw Data) 
ที่น ามาวิเคราะห์ 

1. ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น และโรงสูบน้ า
มหาวิทยาลยัขอนแก่น ในแต่ละชว่งเวลา 
ตามประเภทการใช้ไฟฟ้า จากหนังสือแจ้ง
ค่าไฟฟ้า ออกโดยการไฟฟ้าส่วนภมูิภาค 

2. ค่าไฟฟ้าและหน่วยการใช้ไฟฟ้า 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น และโรงสูบน้ า
มหาวิทยาลยัขอนแก่น จากหนังสอืแจ้งค่า
ไฟฟ้า ออกโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

3. ค่าสาธารณูปโภค คณะ/หน่วยงาน ค่า
สาธารณูปโภค ท่ีพักสวัสดิการ ของกอง
จัดการสาธารณูปโภค พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

4. ค่าความสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้าที่
ติดตั้งใช้งานในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า
และสถานไีฟฟ้าแรงสูง
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561-2562 

ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ 
1. ทราบรายละเอียดการใช้พลังงานไฟฟ้าหาวิทยาลัย

ขอนแก่น และโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  

2. ทราบรายละเอยีดค่าไฟฟ้า หน่วยการใช้ไฟฟ้า ของกลุ่ม
การใช้ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ า
มหาวิทยาลยัขอนแก่น  

3.  มี ข้ อมู ลสารสนเทศใ ช้ ในการอ้ างอิ ง  การบริหาร
งบประมาณส่วนของค่าไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ
โรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4. ทราบค่าสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้าขณะท างานไม่มีโหลด
ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

ขั้นตอนการวิเคราะห์ 
1. บันทึกข้อมูลดิบในรูปแบบโปรแกรม Microsoft Excel  

พร้อมประมวลผล 

2. วิเคราะห์ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าใน

มหาวิทยาลยัขอนแก่น  
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

บทท่ี 3 
หลักเกณฑ์และการวเิคราะห์ 

การวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561-2562 ผู้วิเคราะห์ด าเนินการ
วิเคราะห์ ตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 

1. ขั้นตอนการวิเคราะห์ 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์ 

      ขั้นตอนการวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีขั้นตอน รายละเอียด และความสัมพันธ์
ขั้นตอนการด าเนินการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1) ศึกษาเอกสาร ข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิเคราะห์ 
2) ศึกษาข้อมูลหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น และหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าโรงสูบน้ า

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3) บันทึกข้อมูลค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุด ในแต่ละช่วงเวลา และข้อมูลค่าไฟฟ้า 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโปรแกรม Microsoft excel 
4) วิเคราะห์ข้อมูล 
5) สรุปผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

      เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปีงบประมาณ 2561-2562 ในครั้งนี้ ผู้วิเคราะห์ได้น าโปรแกรม Microsoft excel ท าหน้าที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์  

  3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

         การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 
2561-2562 ผู้ศึกษาใช้วิธีเก็บรวบรวมส าเนาหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น 2 
(มะลิวัลย์) ซึ่งเป็นข้อมูลค่าไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และส าเนาหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นข้อมูลค่าไฟฟ้า โรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึง เดือน
กันยายน พ.ศ. 2562  



 

 

 

34 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

3.4  สถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

    ใช ้สถิต ิในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้สถิต ิเชิงพรรณนา (Descriptive Statist ics) 
ประกอบด้วยสถิติพ้ืนฐานดังนี้ 
   1) ร้อยละ (Percentage) 
   2) ค่าเฉลี่ย (Mean) 
   3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

      ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) น ามาแจกแจงความถี่ 
และหาค่าร้อยละ (Percentage) โดยน าเสนอในรูปของตารางประกอบค าบรรยาย และภาพประกอบค าบรรยาย 
เพ่ืออธิบายให้ทราบรายละเอียดค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า จ านวนหน่วยการใช้ไฟฟ้า กลุ่มการใช้
พลังงานไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเปรียบเทียบปริมาณค่าเพ่ือ
การวิเคราะห์เฉพาะในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห ์

การวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561- 2562 มีผลการ
วิเคราะห์แยกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 

 1.  ผลการใช้พลังงานไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 2.  ผลค่าไฟฟ้า หน่วยการใช้ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 3.  ผลการแยกกลุ่มค่าไฟฟ้า หน่วยการใช้ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ า

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

4.1 ผลการใช้พลังงานไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  

4.1.1 ผลการวิเคราะห์ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วง Peak (P) 

ตารางที่ 6 ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 - 2562 ในช่วง Peak (P) 
 

ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 – 2562  
ช่วง Peak (P) เวลา 09.00 - 22.00 น. หน่วยเป็นกิโลวัตต์ (kW) 

เดือน 
ปี2561 
 (kW) 

ปี2562 
 (kW) 

ผลต่าง เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 
(kW) 

ร้อยละ 
 

ตุลาคม 20,952.00 21,840.00 888.00 4.24 

พฤศจิกายน 20,484.00 20,400.00 -84.00 -0.41 

ธันวาคม 17,244.00 17,520.00 276.00 1.60 
มกราคม 19,980.00 16,680.00 -3,300.00 -16.52 

กุมภาพันธ์ 21,492.00 21,720.00 228.00 1.06 
มีนาคม 22,644.00 22,440.00 -204.00 -0.90 

เมษายน 24,605.00 24,960.00 355.00 1.44 

พฤษภาคม 20,280.00 23,880.00 3,600.00 17.75 
มิถุนายน 18,840.00 21,120.00 2,280.00 12.10 

กรกฎาคม 18,600.00 22,320.00 3,720.00 20.00 

สิงหาคม 20,880.00 22,800.00 1,920.00 9.20 
กันยายน 20,880.00 20,520.00 -360.00 -1.72 

ค่า Peak เฉลี่ย 20,573.42 21,350.00 776.58 3.77 
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 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

จากตารางที่ 6 พบว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า 
ช่วงเวลา Peak (P)  เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มากที่สุดในเดือนกรกฏาคมจ านวน 3,720.00 กิโลวัตต์ คิด
เป็นร้อยละ 20.00 รองลงมาคือเดือนพฤษภาคมจ านวน 3,600.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 17.75  เดือนมิถุนายน 
จ านวน 2,280.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 12.10 เดือนสิงหาคมจ านวน 1,920.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 9.20 
เดือนตุลาคมจ านวน 888.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 4.24  เดือนเมษายนจ านวน 355.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 
1.44 เดือนธันวาคมจ านวน 276.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 1.60 และเดือนกุมภาพันธ์จ านวน 228.00 กิโลวัตต์ คิด
เป็นร้อยละ 1.06  ตามล าดับ ส่วนเดือนมกราคมมีค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าช่วงเวลา Peak (P) ลดลงมากท่ีสุด
จ านวน 3,300.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 16.52 รองลงมาคือเดือนกันยายน จ านวน 360.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อย
ละ 1.72 เดือนมีนาคมจ านวน 204.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 0.90 และเดือนพฤศจิกายนจ านวน 84.00 กิโลวัตต์ 
คิดเป็นร้อยละ 0.41 ตามล าดับ  
 

  
 

ภาพที่ 8 แสดงกราฟเปรียบเทียบค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าช่วง Peak (P) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 
2561- 2562 

จากการเปรียบเทียบข้อมูลในภาพที่ 8 และตารางที่ 5 พบว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีค่าความต้องการ
พลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลา Peak (P) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 22.00 น. มีแนวโน้มสูงขึ้น รวมทั้งปีงบประมาณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าช่วงเวลา Peak (P) เฉลี่ย ปี พ.ศ.2561  จ านวน 20,573.42 
กิโลวัตต์   ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 21,350.00 กิโลวัตต์ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันจะเห็นว่าปี พ.ศ. 2562 มีความต้องการ
พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยเพิ่มข้ึนจ านวน 776.58 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 3.77  เมื่อพิจารณาทีละเดือนพบว่าเดือนที่มีค่า
ความต้องการพลังงานสูงสุดคือเดือนกรกฎาคม และเดือนที่มีค่าความต้องการพลังงานต่ าสุดคือเดือนมกราคม  
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เปรียบเทียบค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปีงบประมาณ 2561-2562 ช่วง Peak (P) เวลา 09.00 - 22.00 น.

ค่า Peak (P) งบประมาณป2ี561 ค่า Peak (P) งบประมาณป2ี562
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

4.1.2 ผลการวิเคราะห์ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วง Off-Peak (OP) 

ตารางที่ 7 ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 - 2562  ในช่วง Off-Peak  
 

ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 – 2562  
ช่วง Off-Peak (OP) เวลา 22.00 - 09.00 น. หน่วยเป็นกิโลวัตต์ (kW) 

เดือน 
ปี2561 
 (kW) 

ปี2562 
 (kW) 

ผลต่าง เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 
(kW) 

ร้อยละ 
 

ตุลาคม 16,524.00 16,680.00 156.00 0.94 

พฤศจิกายน 16,812.00 15,480.00 -1,332.00 -7.92 

ธันวาคม 13,788.00 13,680.00 -108.00 -0.78 
มกราคม 14,796.00 12,480.00 -2,316.00 -15.65 

กุมภาพันธ์ 16,272.00 16,560.00 288.00 1.77 

มีนาคม 16,488.00 17,640.00 1,152.00 6.99 
เมษายน 22,080.00 19,800.00 -2,280.00 -10.33 

พฤษภาคม 17,040.00 19,320.00 2,280.00 13.38 

มิถุนายน 15,360.00 18,000.00 2,640.00 17.19 
กรกฎาคม 15,240.00 19,200.00 3,960.00 25.98 

สิงหาคม 17,160.00 19,080.00 1,920.00 11.19 
กันยายน 16,920.00 17,040.00 120.00 0.71 

ค่า Off-Peak เฉลี่ย 16,540.00 17,080.00 540.00 3.26 

 
 จากตารางที่ 7 พบว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้ า 
ช่วงเวลา Off-Peak (OP) เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มากที่สุดในเดือนกรกฏาคมจ านวน 3,960.00 กิโลวัตต์ 
คิดเป็นร้อยละ 25.98 รองลงมาคือเดือนมิถุนายนจ านวน 2,640.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 17.19 เดือนพฤษภาคม
จ านวน 2,280.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 13.38 เดือนสิงหาคมจ านวน 1,920.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 11.19 
เดือนมีนาคมจ านวน 1,152.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 6.99 เดือนกุมภาพันธ์จ านวน 288.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อย
ละ 1.77 เดือนตุลาคมจ านวน 156.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 0.94 และเดือนกันยายนจ านวน 120.00 กิโลวัตต์ คิด
เป็นร้อยละ 0.71  ตามล าดับ ส่วนเดือนมกราคมมีค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าช่วง Off-Peak ลดลงมากที่สุด
จ านวน 2,316.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 15.65 รองลงมาคือเดือนเมษายนจ านวน 2,280.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อย
ละ 10.33 เดือนพฤศจิกายนจ านวน 1,332.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 7.92 และเดือนธันวาคมจ านวน 108.00 
กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 0.78 ตามล าดับ  
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

  
 

ภาพที่ 9 แสดงกราฟเปรียบเทียบค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าช่วง Peak (P) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 
2561- 2562 
 

จากการเปรียบเทียบข้อมูลในภาพที่ 9 และตารางที่ 6 พบว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีค่าความต้องการ
พลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลา Off-Peak (OP) ตั้งแต่เวลา 22.00 – 09.00 น. มีแนวโน้มสูงขึ้น รวมทั้งปีงบประมาณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าช่วงเวลา Off-Peak (OP) เฉลี่ย ปี พ.ศ.2561  จ านวน 
16,540.00 กิโลวัตต์   ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 17,080.00 กิโลวัตต์ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันจะเห็นว่าปี พ.ศ. 2562 มี
ความต้องการพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจ านวน 540.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 3.26  เมื่อพิจารณาทีละเดือนพบว่า
เดือนที่ใช้พลังงานสูงสุดคือเดือนกรกฎาคม และเดือนที่ค่าพลังงานต่ าสุดคือเดือนมกราคม  
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เปรียบเทียบค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปีงบประมาณ 2561-2562 ช่วง Off-Peak (OP) เวลา 22.00 - 09.00 น.

ค่า Off-Peak (OP) งบประมาณป2ี561 ค่า Off- Peak (OP) งบประมาณป2ี562
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

4.1.3 ผลการวิเคราะห์ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วง Off-Peak (H) 

ตารางที่ 8 ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 - 2562 ในช่วง Off-Peak (H) 
 

ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 – 2562  
ช่วง Off-Peak (H) เวลา 00.00 - 24.00 น. หน่วยเป็นกิโลวัตต์ (kW) 

เดือน 
ปี2561 
 (kW) 

ปี2562 
 (kW) 

ผลต่าง เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 
(kW) 

ร้อยละ 
 

ตุลาคม 12,240.00 11,880.00 -360.00 -2.94 

พฤศจิกายน 13,968.00 11,880.00 -2,088.00 -14.95 

ธันวาคม 11,016.00 10,920.00 -96.00 -0.87 
มกราคม 11,412.00 10,080.00 -1,332.00 -11.67 

กุมภาพันธ์ 11,880.00 11,760.00 -120.00 -1.01 

มีนาคม 12,888.00 13,200.00 312.00 2.42 
เมษายน 21,960.00 15,000.00 -6,960.00 -31.69 

พฤษภาคม 17,640.00 23,640.00 6,000.00 34.01 

มิถุนายน 11,880.00 14,040.00 2,160.00 18.18 
กรกฎาคม 12,000.00 13,560.00 1,560.00 13.00 

สิงหาคม 12,000.00 14,040.00 2,040.00 17.00 
กันยายน 12,360.00 13,200.00 840.00 6.80 

ค่า Off-Peak (H) เฉลี่ย 13,437.00 13,600.00 163.00 1.21 

 
 จากตารางที่ 8 พบว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า 
ช่วงเวลา Off-Peak (H)  เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มากที่สุดในเดือนพฤษภาคมจ านวน 6,000.00 กิโลวัตต์ 
คิดเป็นร้อยละ 34.01 รองลงมาคือเดือนมิถุนายนจ านวน 2,160.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 18.18  เดือนสิงหาคม
จ านวน 2,040.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 17.00  เดือนกรกฏาคมจ านวน 1,560.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 13.00 
เดือนกันยายนจ านวน 840.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 6.80 และเดือนมีนาคมจ านวน 312.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อย
ละ 2.42  ตามล าดับ  ส่วนเดือนเมษายนมีค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าช่วง Off-Peak (H) ลดลงมากท่ีสุดจ านวน 
6,960.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 31.69 รองลงมาคือเดือนพฤศจิกายนจ านวน 2,088.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 
14.95 เดือนมกราคมจ านวน 1,332.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 11.67 เดือนตุลาคมจ านวน 360.00 กิโลวัตต์ คิดเป็น
ร้อยละ 2.94  เดือนกุมภาพันธ์จ านวน 120.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 1.01  และเดือนธันวาคมจ านวน 96.00 
กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 0.87 ตามล าดับ  
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

  
 

ภาพที่ 10 แสดงกราฟเปรียบเทียบค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าช่วง Off-Peak (H) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปงีบประมาณ 2561- 2562 
 

จากการเปรียบเทียบข้อมูลในภาพที่ 10 และตารางที่ 7 พบว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีค่าความต้องการ
พลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลา Off-Peak (H) ตั้งแต่เวลา 00.00 – 24.00 น. มีแนวโน้มสูงขึ้น รวมทัง้ปีงบประมาณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าช่วงเวลา Off-Peak (H) เฉลี่ย ปี พ.ศ.2561  จ านวน 
13,437.00 กิโลวัตต์   ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 13,600.00 กิโลวัตต์ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันจะเห็นว่าปี พ.ศ. 2562 มี
ความต้องการพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจ านวน 163.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 1.21  เมื่อพิจารณาทีละเดือนพบว่า
เดือนที่ใช้พลังงานสูงสุดคือพฤษภาคม และเดือนที่ค่าพลังงานต่ าสุดคือเดือนเมษายน  

 
 
 
 
 
 
 

0.00

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

ตุล
าค

ม

พฤ
ศจ

ิกา
ยน

ธัน
วา

คม

มก
รา

คม

กุม
ภา

พัน
ธ์

มีน
าค

ม

เม
ษา

ยน

พฤ
ษภ

าค
ม

มิถ
ุนา

ยน

กร
กฎ

าค
ม

สิง
หา

คม

กัน
ยา

ยน

ค่า
คว

าม
ต้อ

งก
าร

พล
ังง

าน
ไฟ

ฟ้า
ช่ว

ง 
Of

f-P
ea

k
(H

)
(ก

ิโล
วัต

ต์)

เปรียบเทียบค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปีงบประมาณ 2561-2562 ช่วง Off-Peak (H) เวลา 00.00 - 24.00 น.

ค่า Off-Peak (H) งบประมาณป2ี561 ค่า Off- Peak (H) งบประมาณป2ี562
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

4.1.4 ผลการวิเคราะห์รวมค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วง Peak (P)  

Off-Peak (OP)  Off-Peak (H) 

ตารางที่ 9 รวมข้อมูลค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 - 2562   

 
 

 จากตารางที่ 9  พบว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย
เพ่ิมมากข้ึนเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 ช่วงเวลา Peak (P) จ านวน 776.58 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 
3.77  ช่วงเวลา Off-Peak (OP) จ านวน 540.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 3.26  ช่วงเวลา Off-Peak (H) จ านวน 
163.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 1.21 ตามรายละเอียดในตารางที่ 9  
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 

ภาพที่ 11 แสดงกราฟเปรียบเทียบรวมค่าเฉลี่ยค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 
2561- 2562 

จากการเปรียบเทียบข้อมูลในภาพที่ 11 และตารางท่ี 9 พบว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีแนวโน้มมีค่าความ
ต้องการพลังงานไฟฟ้าช่วงเวลา Peak (P) ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 – 22.00 น. ช่วงเวลา Off-Peak (OP) ตั้งแต่
ช่วงเวลา 22.00 – 09.00 น. และช่วงเวลา Off- Peak (H) วันหยุดราชการ ในภาพรวมสูงขึ้น  
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เปรียบเทียบรวมค่าเฉลี่ยค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561-2562

งบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 งปประมาณ ปี พ.ศ. 2562
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

4.1.5 ผลการวิเคราะห์ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า โรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ในช่วง Peak (P) 

ตารางที่ 10 ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 - 2562 ในช่วง Peak (P) 
 

ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า โรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 – 2562  
ช่วง Peak (P) เวลา 09.00 - 22.00 น. หน่วยเป็นกิโลวัตต์ (kW) 

เดือน 
ปี2561 
 (kW) 

ปี2562 
 (kW) 

ผลต่าง เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 
(kW) 

ร้อยละ 
 

ตุลาคม 286.00 286.00 0.00 0.00 

พฤศจิกายน 352.00 268.00 -84.00 -23.86 

ธันวาคม 304.00 288.00 -16.00 -5.26 
มกราคม 284.00 360.00 76.00 26.76 

กุมภาพันธ์ 292.00 306.00 14.00 4.79 

มีนาคม 280.00 302.00 22.00 7.86 
เมษายน 284.00 310.00 26.00 9.15 

พฤษภาคม 296.00 282.00 -14.00 -4.73 

มิถุนายน 298.00 256.00 -42.00 -14.09 
กรกฎาคม 320.00 280.00 -40.00 -12.50 

สิงหาคม 250.00 268.00 18.00 7.20 
กันยายน 278.00 250.00 -28.00 -10.07 

ค่า Peak เฉลี่ย 293.67 288.00 -5.67 -1.93 

 
 จากตารางที่ 10 พบว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงสูบ้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีค่าความต้องการพลังงาน
ไฟฟ้า ช่วงเวลา Peak (P)  เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มากที่สุดในเดือนมกราคมจ านวน 76.00 กิโลวัตต์ 
คิดเป็นร้อยละ 26.76 รองลงมาคือเดือนเมษายนจ านวน 26.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 9.15  เดือนมีนาคมจ านวน 
22.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ  7.86 เดือนสิงหาคมจ านวน 18.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 7.20 และเดือนกุมภาพันธ์
จ านวน 14.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 4.79  ตามล าดับ ส่วนค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าลดลงพบว่าเดือน
พฤศจิกายนมีค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าช่วงเวลา Peak (P) ลดลงมากที่สุดจ านวน 84.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 
23.86 รองลงมาคือเดือนมิถุนายนจ านวน 42.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 14.09 เดือนกรกฎาคมจ านวน 40.00 
กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 12.50 เดือนกันยายนจ านวน 28.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 10.07 เดือนธันวาคมจ านวน 
16.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 5.26 และเดือนพฤษภาคมจ านวน 14.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 4.73 ตามล าดับ  
และเดือนที่ไม่มีค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าช่วงเวลา Peak (P) เปลี่ยนแปลงเลยคือเดือนตุลาคม จ านวน 0.00 
กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 

ภาพที่ 12 แสดงกราฟเปรียบเทียบค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าช่วง Peak (P) โรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปงีบประมาณ 2561- 2562 
 

จากการเปรียบเทียบข้อมูลในภาพที่ 12 และตารางที่ 10 พบว่าโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีค่า
ความต้องการพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลา Peak (P) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 22.00 น. มีแนวโน้มลดลง รวมทั้ง
ปีงบประมาณโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าช่วงเวลา Peak (P) เฉลี่ย ปี พ.ศ.2561  
จ านวน 293.67 กิโลวัตต์   ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 288.00 กิโลวัตต์ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันจะเห็นว่าปี พ.ศ. 2562 มี
ความต้องการพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยลดลงจ านวน 5.67 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 1.93  เมื่อพิจารณาทีละเดือนพบว่า
เดือนที่มีค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดคือเดือนมกราคม และเดือนที่มีค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าต่ าสุดคือ
เดอืนพฤศจิกายน  
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เปรียบเทียบค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปีงบประมาณ 2561-2562 ช่วง Peak (P) เวลา 09.00 - 22.00 น.

ค่า Peak (P) งบประมาณป2ี561 ค่า Peak (P) งบประมาณป2ี562
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

4.1.6 ผลการวิเคราะห์ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่นในช่วงOff-Peak (OP) 
ตารางที่ 11 ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561-2562 ในช่วง Off-Peak (OP) 
 

ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 – 2562  
ช่วง Off-Peak (OP) เวลา 22.00 - 09.00 น. หน่วยเป็นกิโลวัตต์ (kW) 

เดือน 
ปี2561 
 (kW) 

ปี2562 
 (kW) 

ผลต่าง เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 
(kW) 

ร้อยละ 
 

ตุลาคม 294.00 250.00 -44.00 -14.97 

พฤศจิกายน 304.00 278.00 -26.00 -8.55 

ธันวาคม 302.00 288.00 -14.00 -4.64 
มกราคม 280.00 322.00 42.00 15.00 

กุมภาพันธ์ 272.00 304.00 32.00 11.76 

มีนาคม 278.00 300.00 22.00 7.91 
เมษายน 280.00 314.00 34.00 12.14 

พฤษภาคม 288.00 278.00 -10.00 -3.47 

มิถุนายน 306.00 250.00 -56.00 -18.30 
กรกฎาคม 320.00 282.00 -38.00 -11.88 

สิงหาคม 248.00 278.00 30.00 12.10 
กันยายน 346.00 264.00 -82.00 -23.70 

ค่า Off-Peak เฉลี่ย 293.17 284.00 -9.17 -3.13 

 
 จากตารางที่ 11 พบว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีค่าความต้องการพลังงาน
ไฟฟ้า ช่วงเวลา Off-Peak (OP)  เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มากที่สุดในเดือนมกราคมจ านวน 42.00 
กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 15.00 รองลงมาคือเดือนเมษายนจ านวน 34.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 12.14  เดือน
กุมภาพันธ์จ านวน 32.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 11.76 เดือนสิงหาคมจ านวน 30.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 12.10 
และเดือนมีนาคมจ านวน 22.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 7.91 ตามล าดับ ส่วนเดือนกันยายนมีค่าความต้องการ
พลังงานไฟฟ้าช่วง Off-Peak ลดลงมากที่สุดจ านวน 82.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 23.70 รองลงมาคือเดือนมิถุนายน
จ านวน 56.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 18.30 เดือนตุลาคมจ านวน 44.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 14.97 เดือน
กรกฎาคมจ านวน 38.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 11.88 เดือนพฤศจิกายนจ านวน 26.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 
8.55 เดือนธันวาคมจ านวน 14.00 กิโลวัตต์ คิดเป้นร้อยละ 4.64 และเดือนพฤษภาคมจ านวน 10.00 กิโลวัตต์ คิดเป็น
ร้อยละ 3.47 ตามล าดับ  
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 

ภาพที่ 13 แสดงกราฟเปรียบเทียบค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าช่วง Peak (P) โรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปงีบประมาณ 2561- 2562 
 

จากการเปรียบเทียบข้อมูลในภาพที่ 13 และตารางที่ 11 พบว่าโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีค่า
ความต้องการพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลา Off-Peak (OP) ตั้งแต่เวลา 22.00 – 09.00 น. มีแนวโน้มลดลง รวมทั้ง
ปีงบประมาณโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าช่วงเวลา Off-Peak (OP) เฉลี่ย ปี พ.ศ.
2561  จ านวน 293.17 กิโลวัตต์   ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 284.00 กิโลวัตต์ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันจะเห็นว่าปี พ.ศ. 
2562 มีความต้องการพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยลดลงจ านวน 9.17 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 3.13  เมื่อพิจารณาทีละเดือน
พบว่าเดือนทีม่ีค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดคือเดือนมกราคม และเดือนที่ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าต่ าสุด
คือเดือนกันยายน  
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เปรียบเทียบค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปีงบประมาณ 2561-2562 ช่วง Off-Peak (OP) เวลา 22.00 - 09.00 น.

ค่า Off-Peak (OP) งบประมาณป2ี561 ค่า Off- Peak (OP) งบประมาณป2ี562
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

4.1.7 ผลการวิเคราะห์ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วง Off-Peak (H) 
ตารางท่ี 12 ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 - 2562  ในช่วง 
Off-Peak (H) 

ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 – 2562  
ช่วง Off-Peak (H) เวลา 00.00 - 24.00 น. หน่วยเป็นกิโลวัตต์ (kW) 

เดือน 
ปี2561 
 (kW) 

ปี2562 
 (kW) 

ผลต่าง เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 
(kW) 

ร้อยละ 
 

ตุลาคม 284.00 336.00 52.00 18.31 

พฤศจิกายน 310.00 272.00 -38.00 -12.26 

ธันวาคม 304.00 284.00 -20.00 -6.58 
มกราคม 276.00 316.00 40.00 14.49 

กุมภาพันธ์ 272.00 310.00 38.00 13.97 

มีนาคม 276.00 300.00 24.00 8.70 
เมษายน 278.00 288.00 10.00 3.60 

พฤษภาคม 300.00 282.00 -18.00 -6.00 

มิถุนายน 296.00 250.00 -46.00 -15.54 
กรกฎาคม 324.00 288.00 -36.00 -11.11 

สิงหาคม 248.00 268.00 20.00 8.06 
กันยายน 254.00 266.00 12.00 4.72 

ค่า Off-Peak (H) เฉลี่ย 285.17 288.33 3.17 1.11 

 
 จากตารางที่ 12 พบว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีค่าความต้องการพลังงาน
ไฟฟ้า ช่วงเวลา Off-Peak (H)  เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มากที่สุดในเดือนตุลาคมจ านวน 52.00 กิโลวัตต์ 
คิดเป็นร้อยละ 18.31 รองลงมาคือเดือนมกราคมจ านวน 40.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 14.49 เดือนกุมภาพันธ์
จ านวน 38.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 13.97  เดือนมีนาคมจ านวน 24.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 8.70 เดือน
สิงหาคมจ านวน 20.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 8.06 เดือนกันยายนจ านวน 12.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 4.72 
และเดือนเมษายนจ านวน 10.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 3.60 ตามล าดับ ส่วนเดือนมิถุนายนมีค่าความต้องการ
พลังงานไฟฟ้าช่วง Off-Peak (H) ลดลงมากที่สุดจ านวน 46.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 15.54 รองลงมาคือเดือน
พฤศจิกายนจ านวน 38.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 12.26 เดือนกรกฏาคมจ านวน 36.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 
11.11 เดือนธันวาคมจ านวน 20.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 6.58  และเดือนพฤษภาคมจ านวน 18.00 กิโลวัตต์ คิด
เป็นร้อยละ 6.00 ตามล าดับ  
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 

ภาพที่ 14 แสดงกราฟเปรียบเทียบค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าช่วง Off-Peak (H) โรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปงีบประมาณ 2561- 2562 
 

จากการเปรียบเทียบข้อมูลในภาพที่ 14 และตารางท่ี 11 พบว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีค่าความต้องการ
พลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลา Off-Peak (H) ตั้งแต่เวลา 00.00 – 24.00 น. มีแนวโน้มสูงขึ้น รวมทั้งปีงบประมาณโรง
สูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าช่วงเวลา Off-Peak (H) เฉลี่ย ปี พ.ศ.2561  จ านวน 
285.17 กิโลวัตต์   ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 288.33 กิโลวัตต์ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันจะเห็นว่าปี พ.ศ. 2562 มีความ
ต้องการพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นจ านวน 3.17 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 1.11  เมื่อพิจารณาทีละเดือนพบว่าเดือนที่มี
ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดคือเดือนตุลาคม  และเดือนที่ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าต่ าสุดคือเดือน
มิถุนายน 
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เปรียบเทียบค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปีงบประมาณ 2561-2562 ช่วง Off-Peak (H) เวลา 00.00 - 24.00 น.

ค่า Off-Peak (H) งบประมาณป2ี561 ค่า Off- Peak (H) งบประมาณป2ี562
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

4.1.8 ผลการวิเคราะห์รวมค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 
2561 - 2562  ในช่วง Peak (P)  Off-Peak (OP)  Off-Peak (H) 

ตารางที่ 13 รวมค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 - 2562   
 

 
 

 จากตารางที่ 13 พบว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีค่าความต้องการพลังงาน
ไฟฟ้าเฉลี่ยลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 ช่วงเวลา Peak (P) จ านวน 5.67 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 
1.93  ช่วงเวลา Off-Peak (OP) จ านวน 9.17 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 3.13  ส่วนช่วงเวลา Off-Peak (H) มีค่าความ
ต้องการพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยเพ่ิมมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 จ านวน 3.17 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อย
ละ 1.11 ตามรายละเอียดในตารางที่ 13  



 

 

 

50 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 

ภาพที่ 15 แสดงกราฟเปรียบเทียบรวมค่าเฉลี่ยค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า โรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปงีบประมาณ 2561- 2562 

จากการเปรียบเทียบข้อมูลในภาพที่ 15 และตารางที่ 12 พบว่าโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น มี
แนวโน้มมีค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าลดลงในช่วงเวลา Peak (P) ตั้งแต่ช่วงเวลา 09.00 – 22.00 น. และ
ช่วงเวลา Off-Peak (OP) ตั้งแต่ช่วงเวลา 22.00 – 09.00 น. ส่วนช่วงเวลา Off- Peak (H) วันหยุดราชการ มี
แนวโน้มมีค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงขึ้น  
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โรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561-2562

งบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 งบประมาณ ปี พ.ศ. 2562
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

4.2 ผลการวิเคราะห์ค่าไฟฟ้า หน่วยการใช้ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

4.2.1 ผลการวิเคราะห์ค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ตารางที่ 14 ข้อมูลค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 - 2562 
ค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 - 2562 

เดือน 
ค่าไฟฟ้า 

ปี2561 (บาท) 

ร้อยละ 
ค่า

ไฟฟ้า 
ปี2561 

ค่าไฟฟ้า 
ปี2562 (บาท) 

ร้อยละ 
ค่า

ไฟฟ้า 
ปี2562 

ผลต่างค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
(+)/ลดลง(-) 

ตุลาคม 27,858,136.77 8.599 29,107,981.34 8.559 1,249,844.57 

พฤศจิกายน 27,442,780.81 8.471 26,486,388.21 7.788 -956,392.60 
ธันวาคม 21,671,000.28 6.690 21,691,291.11 6.378 20,290.83 

มกราคม 24,540,724.54 7.575 23,891,072.26 7.025 -649,652.28 

กุมภาพันธ ์ 23,741,388.16 7.329 26,187,269.88 7.700 2,445,881.72 
มีนาคม 29,747,732.40 9.183 31,442,150.43 9.246 1,694,418.03 

เมษายน 27,655,718.22 8.537 31,228,935.30 9.183 3,573,217.08 
พฤษภาคม 28,984,460.79 8.947 30,847,129.68 9.071 1,862,668.89 

มิถุนายน 26,967,005.72 8.324 28,830,627.97 8.478 1,863,622.25 

กรกฎาคม 26,479,836.73 8.174 29,925,417.86 8.800 3,445,581.13 
สิงหาคม 29,884,748.06 9.225 31,523,321.32 9.269 1,638,573.26 

กันยายน 28,979,977.84 8.946 28,916,554.92 8.503 -63,422.92 

รวม 323,953,510.32 100.00 340,078,140.28 100.00 16,124,629.96 
ค่าไฟฟ้าสูงสุด 29,884,748.06 9.225 31,523,321.32 9.269 3,573,217.08 

ค่าไฟฟ้าต่ าสุด 21,671,000.28 6.690 21,691,291.11 6.378 -956,392.60 

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 26,996,125.86 8.333 28,339,845.02 8.333 1,343,719.16 
ส่ ว น เบี่ ย ง เ บ น
มาตรฐาน 2,530,341.78 0.781 3,164,194.66 0.930 1,448,047.877 

 
 จากตารางที่ 14  พบว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจ่ายค่าไฟฟ้าเดือนสิงหาคมสูงที่สุด 
จ านวนเงิน 29,884,748.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.225 ของค่าไฟฟ้ารวมทั้งปีงบประมาณ รองลงมาคือเดือนมีนาคม 
จ านวนเงิน 29,747,732.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.183  เดือนพฤษภาคม จ านวนเงิน 28,984,460.79 บาท คิดเป็น
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 8.947  เดือนกันยายน จ านวนเงิน 28,979,997.84 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.946 เดือนตุลาคม จ านวนเงิน 
27,858,136.77 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.599 เดือนเมษายน จ านวนเงิน 27,655,718.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.537 
เดือนพฤศจิกายน  จ านวนเงิน  27,442,780.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.471 เดือนมิถุนายน  จ านวนเงิน 
26,967,005.72 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.324  เดือนกรกฎาคม  จ านวนเงิน 26,479,836.73 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.174  
เดือนมกราคม  จ านวนเงิน 24,540,724.54 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.575  เดือนกุมภาพันธ์  จ านวนเงิน  
23,741,388.16 บาท  คิดเป็นร้อยละ 7.329  และเดือนธันวาคม  จ านวนเงิน 21,671,000.28  บาท คิดเป็นร้อยละ 
6.690 ตามล าดับ รวมทั้งปีงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแก่น  จ่ายค่าไฟฟ้า จ านวนเงิน 323,953,510.30 บาท คิด
เป็นค่าเฉลี่ยต่อเดือนเป็นเงินจ านวน  26,996,125.86  บาท คิดเป็นร้อยละ 8.333  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มหาวิทยาลัยขอนแก่นจ่ายค่าไฟฟ้าเดือนสิงหาคมสูงที่สุด จ านวนเงิน 
31,523,321.32  บาท  คิดเป็นร้อยละ 9.269 ของค่าไฟรวมทั้งปีงบประมาณ รองลงมาคือเดือนมีนาคม จ านวนเงิน  
31,442,150.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.246  เดือนเมษายน จ านวนเงิน 31,228,936.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.183 
เดือนพฤษภาคม  จ านวนเงิน 30,847,129.68 บาท  คิดเป็นร้อยละ 9.071 เดือนกรกฎาคม  จ านวนเงิน 
29,925,417.86  บาท  คิดเป็นร้อยละ 8.800  เดือนตุลาคม  จ านวนเงิน  29,107,981.34  บาท  คิดเป็นร้อยละ 
8.559  เดือนกันยายน  จ านวนเงิน 28,916,554.92  บาท  คิดเป็นร้อยละ 8.503  เดือนมิถุนายน  จ านวนเงิน 
28,830,627.97  บาท  คิดเป็นร้อยละ 8.478  เดือนพฤศจิกายน  จ านวนเงิน 26,486,388.21 บาท  คิดเป็นร้อยละ
7.778  เดือนกุมภาพันธ์ จ านวนเงิน 26,187,269.88  บาท คิดเป็นร้อยละ 7.700  เดือนมกราคม  จ านวน เงิน 
23,891,072.26  บาท  คิดเป็นร้อยละ  7.025 และเดือนธันวาคม  จ านวนเงิน 21,691,291.11  บาท คิดเป็นร้อยละ 
6.378 ตามล าดับ รวมทั้งปีงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ่ายค่าไฟฟ้าจ านวนเงิน 340,078,140.28  บาท คิด
เป็นค่าเฉลี่ยต่อเดือนเป็นเงินจ านวน  28,339,845.02 บาท  คิดเป็นร้อยละ 8.333  
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 

ภาพที่ 16 แสดงกราฟเปรียบเทียบค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561- 2562 
 

จากการเปรียบเทียบข้อมูลในภาพที่  16 และตารางที่  14 พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ่ายค่าไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2561 อย่างต่อเนื่อง เดือนที่มีการจ่ายค่าไฟฟ้าสูงที่สุดคือ
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 จ านวนเงิน  31,523,321.23 บาท และเดือนที่มีการจ่ายค่าไฟฟ้าต่ าที่สุดคือเดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2561 จ านวนเงิน 21,671,000.28 บาท เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าปีงบประมาณ 2561และ
2562 ในแต่ละเดือนพบว่าเดือนตุลาคม เดือนธันวาคม เดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม เดือนเมษายน เดือน
พฤษภาคม  เดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม และเดือนสิงหาคม มีค่าไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น ส่วนเดือนพฤศจิกายน เดือน
มกราคม และเดือนกันยายน มีค่าไฟฟ้าลดลง 
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เปรียบเทียบค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561-2562

ค่าไฟฟ้างบประมาณป2ี561 ค่าไฟฟ้างบประมาณป2ี562
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

4.2.2 ผลการวิเคราะห์ค่าไฟฟ้าโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ตารางที่ 15 ค่าไฟฟ้าโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 – 2562 
 

ค่าไฟฟ้าโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีงบประมาณ 2561 - 2562 

เดือน 
ค่าไฟฟ้า 

ปี2561 (บาท) 

ร้อยละ 
ค่า

ไฟฟ้า 
ปี2561 

ค่าไฟฟ้า 
ปี2562 (บาท) 

ร้อยละ 
ค่า

ไฟฟ้า 
ปี2562 

ผลต่างค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น(+)/
ลดลง(-) 

ตุลาคม 435,616.16 7.27 467,129.63 8.02 31,513.47 

พฤศจิกายน 498,117.39 8.31 511,211.97 8.78 13,094.58 
ธันวาคม 620,313.22 10.35 480,879.31 8.26 -139,433.91 

มกราคม 546,859.98 9.13 483,296.22 8.30 -63,563.76 

กุมภาพันธ ์ 467,572.40 7.80 534,800.46 9.18 67,228.06 
มีนาคม 528,673.31 8.82 568,958.77 9.77 40,285.46 

เมษายน 506,633.22 8.46 484,409.83 8.32 -22,223.39 

พฤษภาคม 546,568.82 9.12 485,005.62 8.33 -61,563.20 
มิถุนายน 463,774.78 7.74 427,007.60 7.33 -36,767.18 

กรกฎาคม 454,188.39 7.58 434,912.95 7.47 -19,275.44 

สิงหาคม 466,944.03 7.79 511,020.68 8.77 44,076.65 
กันยายน 456,394.75 7.62 435,782.00 7.48 -20,612.75 

รวม 5,991,656.45 100.00 5,824,415.04 100.00 -167,241.41 
ค่าไฟฟ้าสูงสุด 620,313.22 10.35 568,958.77 9.77 67,228.06 

ค่าไฟฟ้าต่ าสุด 435,616.16 7.27 427,007.60 7.33 -139,433.91 

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 499,304.70 8.33 485,367.92 8.33 -13,936.78 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 53,347.57 0.89 42,131.29 0.72 57,866.12 

 
 จากตารางที่  15 พบว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจ่ายค่าไฟฟ้าโรงสูบน้ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนธันวาคมสูงที่สุด จ านวนเงิน 620,313.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.35 ของค่าไฟฟ้ารวมทั้ง
ปีงบประมาณ รองลงมาคือเดือนมกราคม จ านวนเงิน 546,859.98 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.13  เดือนพฤษภาคม 
จ านวนเงิน 546,568.82 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.12  เดือนมีนาคม จ านวนเงิน 528,673.31 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.82 
เดือนเมษายน จ านวนเงิน 506,633.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.46  เดือนพฤศจิกายน จ านวนเงิน 498,117.39 บาท 
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

คิดเป็นร้อยละ 8.31 เดือนกุมภาพันธ์  จ านวนเงิน  467,572.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.80 เดือนสิงหาคม  จ านวนเงิน 
466,944.03 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.79  เดือนมิถุนายน  จ านวนเงิน 463,774.78 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.74  เดือน
กันยายน  จ านวนเงิน 456,394.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.62  เดือนกรกฎาคม  จ านวนเงิน  454,188.39 บาท  คิด
เป็นร้อยละ 7.58  และเดือนตุลาคม  จ านวนเงิน 435,616.16  บาท คิดเป็นร้อยละ 7.27 ตามล าดับ รวมทั้ง
ปีงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแก่น  จ่ายค่าไฟฟ้าโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวนเงิน 5,991,656.45 บาท 
คิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อเดือนเป็นเงินจ านวน  499,304.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.33    
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ่ายค่าไฟฟ้าโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนมีนาคม
สูงที่สุด  จ านวนเงิน 568,958.77  บาท  คิดเป็นร้อยละ 9.77 ของค่าไฟรวมทั้งปีงบประมาณ รองลงมาคือเดือน
กุมภาพันธ์ จ านวนเงิน  534,800.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.18  เดือนพฤศจิกายน จ านวนเงิน 511,211.97 บาท คิด
เป็นร้อยละ 8.78  เดือนสิงหาคม  จ านวนเงิน 511,020.68 บาท  คิดเป็นร้อยละ 8.77 เดือนพฤษภาคม  จ านวนเงิน 
485,005.62  บาท  คิดเป็นร้อยละ 8.33  เดือนเมษายน  จ านวนเงิน  484,409.83  บาท  คิดเป็นร้อยละ 8.32  เดือน
มกราคม  จ านวนเงิน 483,296.22  บาท  คิดเป็นร้อยละ 8.30  เดือนธันวาคม  จ านวนเงิน 480,879.31 บาท  คิด
เป็นร้อยละ 8.26  เดือนตุลาคม  จ านวนเงิน 467,129.63 บาท  คิดเป็นร้อยละ 8.02  เดือนกันยายน จ านวนเงิน 
435,782.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.48  เดือนกรกฎาคม  จ านวนเงิน 434,912.95  บาท  คิดเป็นร้อยละ  7.47 และ
เดือนมิถุนายน  จ านวนเงิน 427,007.60  บาท คิดเป็นร้อยละ 7.33 ตามล าดับ รวมทั้งปีงบประมาณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ่ายค่าไฟฟ้าโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่นจ านวนเงิน 5,824,415.04  บาท คิดเป็นค่าเฉลี่ย
ต่อเดือนเป็นเงินจ านวน  485,367.92 บาท  คิดเป็นร้อยละ 8.33  
 

 
 

ภาพที่ 17 แสดงกราฟเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561- 2562 
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ปีงบประมาณ 2561-2562

ค่าไฟฟ้างบประมาณป2ี561 ค่าไฟฟ้างบประมาณป2ี562
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

จากการเปรียบเทียบข้อมูลในภาพที่  17 และตารางที่  15 พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ่ายค่าไฟฟ้าโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่นสูงที่สุดคือเดือนธันวาคม เป็นจ านวนเงิน 
620,313.22 บาท และเดือนที่มีการจ่ายค่าไฟฟ้าต่ าที่สุดคือเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นจ านวนเงิน 
427,007.60 บาท เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าปีงบประมาณ 2561และ2562 ในแต่ละเดือนพบว่าเดือน
ตุลาคม เดือนธันวาคม เดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม  และเดือนสิงหาคม มีค่าไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น ส่วนเดือนธันวาคม  
เดือนมกราคม เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน เดือนกรกฎาคม และเดือนกันยายน มีค่าไฟฟ้าลดลง 

4.2.2 ผลการวิเคราะห์รวมค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ตารางที่ 16 รวมค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 – 2562 
 

รวมค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  ปีงบประมาณ 2561 - 2562 

เดือน 
ค่าไฟฟ้า 

ปี2561 (บาท) 

ร้อยละ 
ค่าไฟฟ้า 
ปี2561 

ค่าไฟฟ้า 
ปี2562 (บาท) 

ร้อยละ 
ค่าไฟฟ้า 
ปี2562 

ผลต่างค่าไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 

ตุลาคม 28,293,752.93 8.58 29,575,110.97 8.55 1,281,358.04 

พฤศจิกายน 27,940,898.20 8.47 26,997,600.18 7.80 -943,298.02 
ธันวาคม 22,291,313.50 6.76 22,172,170.42 6.41 -119,143.08 

มกราคม 25,087,584.52 7.60 24,374,368.48 7.05 -713,216.04 

กุมภาพันธ ์ 24,208,960.56 7.34 26,722,070.34 7.73 2,513,109.78 
มีนาคม 30,276,405.71 9.18 32,011,109.20 9.25 1,734,703.49 

เมษายน 28,162,351.44 8.54 31,713,345.13 9.17 3,550,993.69 
พฤษภาคม 29,531,029.61 8.95 31,332,135.30 9.06 1,801,105.69 

มิถุนายน 27,430,780.50 8.31 29,257,635.57 8.46 1,826,855.07 

กรกฎาคม 26,934,025.12 8.16 30,360,330.81 8.78 3,426,305.69 
สิงหาคม 30,351,692.09 9.20 32,034,342.00 9.26 1,682,649.91 

กันยายน 29,436,372.59 8.92 29,352,336.92 8.49 -84,035.67 

รวม 329,945,166.77 100.00 345,902,555.32 100.00 15,957,388.55 
ค่าไฟฟ้าสูงสุด 30,351,692.09 9.20 32,034,342.00 9.26 3,550,993.69 

ค่าไฟฟ้าต่ าสุด 22,291,313.50 6.76 22,172,170.42 6.41 -943,298.02 

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 27,495,430.56 8.33 28,825,212.94 8.33 1,329,782.38 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2,506,071.05 0.760 3,166,508.87 0.92 1,505,399.54 
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 จากตารางที่ 16 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ่ายค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
รวมกับค่าไฟฟ้าโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนสิงหาคมสูงที่สุด จ านวนเงิน 30,351,692.09 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 9.20  ของค่าไฟฟ้ารวมทั้งปีงบประมาณ รองลงมาคือเดือนมีนาคม จ านวนเงิน 30,276,405.71 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 9.18  เดือนพฤษภาคม จ านวนเงิน 29,531,029.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.95  เดือนกันยายน จ านวนเงิน 
29,436,372.59 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.92 เดือนตุลาคม จ านวนเงิน 28,293,752.93 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.58  เดือน
เมษายน จ านวนเงิน 28,162,351.44 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.54 เดือนพฤศจิกายน  จ านวนเงิน  27,940,898.20 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 8.47 เดือนมิถุนายน  จ านวนเงิน 27,430,780.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.31  เดือนกรกฎาคม  จ านวน
เงิน 26,934,025.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.16  เดือนมกราคม  จ านวนเงิน 25,087,584.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.60  
เดือนกุมภาพันธ์  จ านวนเงิน  24,208,960.56 บาท  คิดเป็นร้อยละ 7.34  และเดือนธันวาคม  จ านวนเงิน 
22,291,313.50  บาท คิดเป็นร้อยละ 6.76 ตามล าดับ รวมทั้งปีงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ่ายค่าไฟฟ้ารวม
ทั้งหมดเป็นจ านวนเงิน  329,945,166.77 บาท คิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อเดือนเป็นเงินจ านวน  27,495,430.56 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 8.33    
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ่ายค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมกับค่าไฟฟ้าโรงสูบ
น้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่นเดือนมีนาคมสูงที่สุด  จ านวนเงิน 32,034,342.00  บาท  คิดเป็นร้อยละ 9.26 ของค่าไฟ
รวมทั้งปีงบประมาณ รองลงมาคือเดือนมีนาคม จ านวนเงิน  32,011,109.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.25  เดือนเมษายน 
จ านวนเงิน 31,713,345.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.17  เดือนพฤษภาคม  จ านวนเงิน 31,332,135.30 บาท  คิดเป็น
ร้อยละ 9.06  เดือนกรกฎาคม  จ านวนเงิน 30,360,330.81  บาท  คิดเป็นร้อยละ 8.78  เดือนตุลาคม  จ านวนเงิน  
29,575,110.97  บาท  คิดเป็นร้อยละ 8.55  เดือนกันยายน  จ านวนเงิน 29,352,336.92  บาท  คิดเป็นร้อยละ 8.49  
เดือนมิถุนายน  จ านวนเงิน 29,257,635.57 บาท  คิดเป็นร้อยละ 8.46  เดือนพฤศจิกายน  จ านวนเงิน 
26,997,600.18 บาท  คิดเป็นร้อยละ 7.80  เดือนกุมภาพันธ์ จ านวนเงิน 26,722,070.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.73  
เดือนมกราคม  จ านวนเงิน 24,374,368.48  บาท  คิดเป็นร้อยละ  7.05 และเดือนธันวาคม  จ านวนเงิน 
22,172,170.42  บาท คิดเป็นร้อยละ 6.41 ตามล าดับ รวมทั้งปีงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ่ายค่าไฟฟ้ารวม
ทั้งหมดเป็นจ านวนเงิน 345,902,555.32  บาท คิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อเดือนเป็นเงินจ านวน  28,825,212.94  บาท  คิด
เป็นร้อยละ 8.33  
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 

ภาพที่ 18 แสดงกราฟเปรียบเทียบรวมค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นและค่าไฟฟ้าโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปงีบประมาณ 2561- 2562 

 
จากการเปรียบเทียบข้อมูลในภาพที่  18 และตารางที่  16 พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ่ายค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมกับค่าไฟฟ้าโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่นสูงที่สุดคือ
เดือนสิงหาคม เป็นจ านวนเงิน 32,034,342.00 บาท และเดือนที่มีการจ่ายค่าไฟฟ้าต่ าที่สุดคือเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2562 เป็นจ านวนเงิน 22,172,170.42 บาท เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าปีงบประมาณ 2561และ2562 ใน
แต่ละเดือนพบว่าเดือนตุลาคม เดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม เดือนเมษายน  เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน 
เดือนกรกฏาคม และเดือนสิงหาคม มีค่าไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น ส่วนเดือนพฤศจิกายน  เดือนธันวาคม เดือนมกราคม และ
เดือนกันยายน มีค่าไฟฟ้าลดลง 

สรุปผลการวิเคราะห์รวมค่าไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น และค่าไฟฟ้าโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
ในภาพรวมได้ว่า  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ่ายค่าไฟฟ้ารวมทั้งปีงบประมาณ 2562 เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 
345,902,555.32 บาท หากเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นจ านวนเงิน 329,945,166.77 บาท 
จะเห็นว่ามคี่าไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 15,957,388.55 บาท ของค่าไฟฟ้าในปี 2561 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.84  โดยมีค่าไฟฟ้า
เฉลี่ยในแต่ละเดือน 28,825,212.94 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 เดือนละ 2,402,101.07  บาท โดยมีค่า
ไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2562 สูงสุดในเดือนสิงหาคม เป็นจ านวนเงิน 32,034,342.00 บาท เพ่ิมขึ้นจากค่าไฟฟ้า
สูงสุดในปีงบประมาณ 2561 เป็นจ านวนเงิน 1,682,649.91 บาท  และมีค่าไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2562 ต่ าสุดใน
เดือนธันวาคม เป็นจ านวนเงิน 22,172,170.42 บาท ลดลงจากค่าไฟฟ้าต่ าสุดในปีงบประมาณ 2561 เป็นจ านวน
เงิน 119,143.08  บาท ดังปรากฏในภาพที่ 18 และตารางท่ี 16 
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 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

4.2.3 ผลการวิเคราะห์หน่วยการใช้ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ตารางที่ 17 หน่วยการใช้ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 – 2562 
 

หน่วยการใช้ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 - 2562 

เดือน 
หน่วยไฟฟ้า 

ปี2561 

ร้อยละ
หน่วยไฟฟ้า 

 ปี2561 

หน่วยไฟฟ้า 
ปี2562 

ร้อยละ
หน่วยไฟฟ้า 

 ปี2562 

ผลต่างหน่วย
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
(+)/ลดลง(-) 

ตุลาคม 7,657,920.00 8.64 7,891,200.00 8.50 233,280.00 
พฤศจิกายน 7,407,000.00 8.35 7,209,600.00 7.77 -197,400.00 

ธันวาคม 6,053,760.00 6.83 6,198,000.00 6.68 144,240.00 

มกราคม 6,665,400.00 7.52 6,526,800.00 7.03 -138,600.00 
กุมภาพันธ ์ 6,401,880.00 7.22 7,063,200.00 7.61 661,320.00 

มีนาคม 8,154,360.00 9.20 8,566,800.00 9.23 412,440.00 

เมษายน 7,598,986.87 8.57 8,396,400.00 9.05 797,413.13 
พฤษภาคม 8,000,480.00 9.02 8,415,600.00 9.07 415,120.00 

มิถุนายน 7,381,200.00 8.33 7,938,000.00 8.55 556,800.00 
กรกฎาคม 7,300,800.00 8.23 8,169,600.00 8.80 868,800.00 

สิงหาคม 8,070,000.00 9.10 8,566,800.00 9.23 496,800.00 

กันยายน 7,968,000.00 8.99 7,872,000.00 8.48 -96,000.00 
รวม 88,659,786.87 100.00 92,814,000.00 100.00 4,154,213.13 

หน่วยไฟฟ้าสูงสุด 8,154,360.00 9.20 8,566,800.00 9.23 868,800.00 

หน่วยไฟฟ้าต่ าสุด 6,053,760.00 6.83 6,198,000.00 6.68 -197,400.00 
หน่วยไฟฟ้าเฉลี่ย 7,388,315.57 8.33 7,734,500.00 8.33 346,184.43 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

685,175.85 0.77 803,807.76 0.87 360,780.30 

  
จากตารางที่ 17  พบว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีหน่วยการใช้ไฟฟ้าเดือนมีนาคมสูง

ที่สุด จ านวน 8,154,360.00  หน่วย คิดเป็นร้อยละ 9.20 ของหน่วยการใช้ไฟฟ้าทั้งปีงบประมาณ รองลงมาคือเดือน
สิงหาคม มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 8,070,000.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 9.10  เดือนพฤษภาคม มีหน่วยการใช้
ไฟฟ้าจ านวน 8,000,480.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 9.02 เดือนกันยายน มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 7,968,000.00 
หน่วย คิดเป็นร้อยละ 8.99  เดือนตุลาคม มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 7,657,920.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 8.64   
เดือนเมษายน  มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 7,598,986.87 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 8.57  เดือนพฤศจิกายน มีหน่วย
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

การใช้ไฟฟ้าจ านวน 7,407,000.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 8.35 เดือนมิถุนายน มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 
7,381,200.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 8.33  เดือนกรกฎาคม มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 7,300,800.00 หน่วย คิด
เป็นร้อยละ 8.23  เดือนมกราคม มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 6,665,400.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 7.52   เดือน
กุมภาพันธ์ มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 6,401,880.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ  7.22  และเดือนธันวาคม มีหน่วย
การใช้ ไฟฟ้า 6,053,760.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ  6.83 ตามล าดับ รวมทั้ งปีงบประมาณ 2561 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวนทั้งสิ้น 88,659,786.87 หน่วย คิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อเดือนมีหน่วย
การใช้ไฟฟ้าจ านวน 7,388,315.57 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 8.33 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าสูงสุดทั้งปีจ านวน 2 เดือน 
ได้แก่เดือนมีนาคม จ านวน 8,566,800.00  หน่วย คิดเป็นร้อยละ  9.23 และเดือนสิงหาคม มีหน่วยการใช้ไฟฟ้า
จ านวน 8,566,800.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ  9.23 รองลงมาคือเดือนพฤษภาคม มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 
8,000,480.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ  9.07  เดือนเมษายน มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 7,598,986.87 หน่วย คิด
เป็นร้อยละ  9.05  เดือนกรกฎาคม มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 8,169,600.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ  8.80  เดือน
มิถุนายน มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 7,938,000.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 8.55  เดือนตุลาคม มีหน่วยการใช้
ไฟฟ้าจ านวน 7,891,200.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ  8.50 เดือนกันยายน มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 
7,872,000.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ  68.48  เดือนพฤศจิกายน มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 7,209,600.00 หน่วย 
คิดเป็นร้อยละ   7.77   เดือนกุมภาพันธ์ มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 7,063,200.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ  7.61  
เดือนมกราคม มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 6,526,800.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ  7.03  และเดือนธันวาคม มีหน่วย
การใช้ไฟฟ้าจ านวน 6,198,000.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ  6.68  ตามล าดับ รวมทั้งปีงบประมาณ 2562 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวนทั้งสิ้น 92, 814,000.00 หน่วย คิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อเดือนมีหน่วย
การใช้ไฟฟ้าจ านวน 7,734,500.00  หน่วย คิดเป็นร้อยละ 8.33 
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ตารางที่ 18 ค่าเฉลี่ยหน่วยการใช้ไฟฟ้า (หน่วย/บาท) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 – 2562 
 

ค่าเฉลี่ยหน่วยการใช้ไฟฟ้า (หน่วย/บาท) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561 - 2562 

เดือน 
หน่วยไฟฟ้า/
บาท ปี2561 

หน่วยไฟฟ้า/
บาท ปี2562 

ผลต่างค่าเฉลี่ยหน่วย
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 

ตุลาคม 3.6378 3.6887 0.0508 

พฤศจิกายน 3.7050 3.6738 -0.0312 

ธันวาคม 3.5798 3.4997 -0.0800 
มกราคม 3.6818 3.6605 -0.0214 

กุมภาพันธ์ 3.7085 3.7076 -0.0009 
มีนาคม 3.6481 3.6702 0.0222 

เมษายน 3.6394 3.7193 0.0799 

พฤษภาคม 3.6228 3.6655 0.0426 
มิถุนายน 3.6535 3.6320 -0.0215 

กรกฎาคม 3.6270 3.6630 0.0360 

สิงหาคม 3.7032 3.6797 -0.0235 
กันยายน 3.6370 3.6733 0.0363 

    

หน่วยไฟฟ้า/บาทสูงสุด 3.7085 3.7193 0.0799 
หน่วยไฟฟ้า/บาทต่ าสุด 3.5798 3.4997 -0.0800 

หน่วยไฟฟ้าเฉลี่ย/บาท 3.6537 3.6611 0.0074 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.0390 0.0556 0.0448 

  
จากตารางที่ 18 พบว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (หน่วย/บาท)

เดือนกุมภาพันธ์สูงที่สุดเฉลี่ยหน่วยละ 3.7085 บาท ของอัตราค่าไฟฟ้าทั้งปีงบประมาณ รองลงมาคือเดือน
พฤศจิกายนมอัีตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.7050 บาท เดือนสิงหาคมมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.7032 บาท 
เดือนมกราคมมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6818 บาท เดือนมิถุนายนมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6535 
บาท เดือนมีนาคมมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6481 บาท เดือนเมษายนมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6378 
บาท  เดือนตุลาคมมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6370 บาท เดือนกันยายนมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6370 
เดือนกรกฎาคมมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6270 บาท เดือนพฤษภาคมมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6228 
บาท และเดือนธันวาคมมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.5798 บาท  ตามล าดับ รวมทั้งปีงบประมาณ 2561 
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6537 บาท 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (หน่วย/บาท) เดือนเมษายน

สูงที่สุดเฉลี่ยหน่วยละ 3.7193 บาท ของอัตราค่าไฟฟ้าทั้งปีงบประมาณ รองลงมาคือเดือนกุมภาพันธ์มี อัตราค่า
ไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.7076 บาท เดือนตุลาคมมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6887 บาท เดือนสิงหาคมมี อัตรา
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6797 บาท เดือนพฤศจิกายนมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6738 บาท เดือนกันยายนมี
อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6733 บาท เดือนมีนาคมมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6702 บาท  เดือน
พฤษภาคมมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6655 บาท เดือนกรกฎาคมมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6630 เดือน
มกราคมมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6605 บาท เดือนมิถุนายนมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6320 บาท และ
เดือนธันวาคมมี อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.4997 บาท  ตามล าดับ รวมทั้ งปีงบประมาณ 2562 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6611 บาท 

 
 

 
 
ภาพที่ 19 แสดงกราฟเปรียบเทียบหน่วยการใช้ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561- 2562 
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 

ภาพที่ 20 แสดงกราฟเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยหน่วยการใช้ไฟฟ้า (หน่วย/บาท) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561- 2562 

จากการเปรียบเทียบข้อมูลในภาพที่ 19  ภาพที่ 20  และตารางท่ี 18 พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าสูงสุดทั้งปีจ านวน 2 เดือน ได้แก่เดือนมีนาคม จ านวน 8,566,800.00  
หน่วย มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6702 บาท และเดือนสิงหาคม มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 8,566,800.00 
หน่วย มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6797 บาท  เดือนที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าต่ าสุดคือเดือนธันวาคม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 6,053,760.00 หน่วย มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 
3.5798 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย/ปี จ านวน  7,388,315.57 หน่วย มีอัตราค่า
ไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6537 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย/ปี จ านวน 7,734,500.00 
หน่วย มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6611 บาท  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบหน่วยการใช้ไฟฟ้าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561และ พ.ศ.2562 ในแต่ละเดือนพบว่าเดือนตุลาคม เดือนธันวาคม เดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม เดือน
เมษายน  เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน เดือนกรกฏาคม และเดือนสิงหาคม มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น ส่วน
เดือนพฤศจิกายน   เดือนมกราคม และเดือนกันยายน มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลง 
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

4.2.4 ผลการวิเคราะห์หน่วยการใช้ไฟฟ้าโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ตารางที่ 19 หน่วยการใช้ไฟฟ้าโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีงบประมาณ 2561 – 2562 
 

หน่วยไฟฟ้าโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีงบประมาณ 2561 - 2562 

เดือน 
หน่วยไฟฟ้า 

ปี2561 

ร้อยละ
หน่วยไฟฟ้า 

 ปี2561 

หน่วยไฟฟ้า 
ปี2562 

ร้อยละ
หน่วยไฟฟ้า 

 ปี2562 

ผลต่าง
หน่วยไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น(+)/
ลดลง(-) 

ตุลาคม 118,600.00 7.21 128,820.00 8.02 10,220.00 

พฤศจิกายน 133,000.00 8.08 141,120.00 8.79 8,120.00 
ธันวาคม 175,080.00 10.64 130,880.00 8.15 -44,200.00 

มกราคม 153,000.00 9.30 132,780.00 8.27 -20,220.00 

กุมภาพันธ ์ 127,040.00 7.72 150,060.00 9.35 23,020.00 
มีนาคม 145,120.00 8.82 154,620.00 9.63 9,500.00 

เมษายน 140,520.00 8.54 132,440.00 8.25 -8,080.00 

พฤษภาคม 153,920.00 9.36 134,160.00 8.36 -19,760.00 
มิถุนายน 124,820.00 7.59 118,080.00 7.35 -6,740.00 

กรกฎาคม 121,660.00 7.40 120,860.00 7.53 -800.00 

สิงหาคม 130,060.00 7.91 141,480.00 8.81 11,420.00 
กันยายน 122,260.00 7.43 120,160.00 7.48 -2,100.00 

รวม 1,645,080.00 100.00 1,605,460.00 100.00 -39,620.00 
หน่วยไฟฟ้าสูงสุด 175,080.00 10.64 154,620.00 9.63 23,020.00 

หน่วยไฟฟ้าต่ าสุด 118,600.00 7.21 118,080.00 7.35 -44,200.00 

หน่วยไฟฟ้าเฉลี่ย 137,090.00 8.33 133,788.33 8.33 -3,301.67 
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

16,985.18 1.03 11,470.84 0.71 0.09 

 
จากตารางที่ 19 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าเดือน

ธันวาคมสูงทีสุด จ านวน 175,080.00  หน่วย คิดเป็นร้อยละ 10.64 ของหน่วยการใช้ไฟฟ้าทั้งปีงบประมาณ 
รองลงมาคือพฤษภาคม มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 153,920.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 9.36  เดือนมกราคม มี
หน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 153,000.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 9.30  เดือนมีนาคม มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 
145,120.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 8.82  เดือนเมษายน มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 140,520.00 หน่วย คิดเป็น
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 8.54  เดือนพฤศจิกายน มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 133,000.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 8.08   เดือน
สิงหาคม มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 130,060.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 7.91  เดือนกุมภาพันธ์ มีหน่วยการใช้
ไฟฟ้าจ านวน 127,040.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 7.72  เดือนมิถุนายน มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 124,820.00 
หน่วย คิดเป็นร้อยละ 7.59  เดือนกันยายน มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 122,260.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 7.43  
เดือนกรกฎาคม มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 121,660.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 7.40  และเดือนตุลาคม มีหน่วย
การใช้ ไฟฟ้า 118,600.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 7.21 ตามล าดับ รวมทั้ งปีงบประมาณ โรงสูบน้ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวนทั้งสิ้น 1,645,080.00 หน่วย คิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อเดือนมีหน่วย
การใช้ไฟฟ้าจ านวน 137,090.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 8.33 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าเดือนมีนาคมสูงที่สุด จ านวน 
154,620.00  หน่วย คิดเป็นร้อยละ 9.63  ของหน่วยการใช้ไฟฟ้าทั้ง รองลงมาคือเดือนกุมภาพันธ์ มีหน่วยการใช้
ไฟฟ้าจ านวน 150,060.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 9.35 เดือนสิงหาคม มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 141,480.00 
หน่วย คิดเป็นร้อยละ 8.81  เดือนพฤศจิกายน มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 141,120.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 8.79  
เดือนพฤษภาคม มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 134,160.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 8.36 เดือนมกราคม มีหน่วยการ
ใช้ไฟฟ้าจ านวน 132,780.00 หน่วยคิดเป็นร้อยละ 8.27 เดือนเมษายน มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 132,440.00 
หน่วย คิดเป็นร้อยละ 8.25 เดือนธันวาคม มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 130,880.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 8.15 
เดือนตุลาคม มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 128,820.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 8.02  เดือนกรกฎาคม มีหน่วยการใช้
ไฟฟ้าจ านวน 120,860.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 7.53  เดือนกันยายน มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 120,160.00 
หน่วย คิดเป็นร้อยละ 7.48 และเดือนมิถุนายน มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 118,080.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 
7.35 ตามล าดับ รวมทั้งปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตขอนแก่นมีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวนทั้งสิ้น 
1,605,460.00 หน่วย คิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อเดือนมีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 133,788.33 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 
8.33 
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ตารางที่ 20 ค่าเฉลี่ยหน่วยการใช้ไฟฟ้า (หน่วย/บาท) โรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีงบประมาณ 2561 – 2562 
 

ค่าเฉลี่ยหน่วยการใช้ไฟฟ้า (หน่วย/บาท) โรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 ปีงบประมาณ 2561 - 2562 

เดือน 
หน่วยไฟฟ้า/
บาท ปี2561 

หน่วยไฟฟ้า/
บาท ปี2562 

ผลต่างค่าเฉลี่ยหน่วย
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 

ตุลาคม 3.6730 3.6262 -0.0468 

พฤศจิกายน 3.7452 3.6225 -0.1227 

ธันวาคม 3.5430 3.6742 0.1312 
มกราคม 3.5742 3.6398 0.0656 

กุมภาพันธ์ 3.6805 3.5639 -0.1166 
มีนาคม 3.6430 3.6797 0.0367 

เมษายน 3.6054 3.6576 0.0522 

พฤษภาคม 3.5510 3.6151 0.0641 
มิถุนายน 3.7155 3.6163 -0.0993 

กรกฎาคม 3.7333 3.5985 -0.1348 

สิงหาคม 3.5902 3.6120 0.0217 
กันยายน 3.7330 3.6267 -0.1063 

    

หน่วยไฟฟ้า/บาทสูงสุด 3.7452 3.6797 0.1312 
หน่วยไฟฟ้า/บาทต่ าสุด 3.5430 3.5639 -0.1348 

หน่วยไฟฟ้าเฉลี่ย/บาท 3.6490 3.6277 -0.0212 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.0746 0.0322 0.0929 

  
จากตารางที่ 20 พบว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 

(หน่วย/บาท) เดือนพฤศจิกายนสูงที่สุดเฉลี่ยหน่วยละ 3.7452 บาท ของอัตราคา่ไฟฟ้าทั้งปีงบประมาณ รองลงมาคือ
เดือนกรกฎาคมมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.7333 บาท เดือนกันยายนมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.7330 
บาท เดือนมิถุนายนมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6163 บาท เดือนกุมภาพันธ์มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 
3.6805 บาท เดือนตุลาคมมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6730 บาท เดือนมีนาคมมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 
3.6430 บาท  เดือนเมษายนมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6054 บาท เดือนสิงหาคมมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วย
ละ 3.5902 เดือนมกราคมมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.5742 บาท เดือนพฤษภาคมมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วย
ละ 3.5510 บาท และเดือนธันวาคมมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.5430 บาท  ตามล าดับ รวมทั้งปีงบประมาณ 
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

2561 โรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6490 บาท 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (หน่วย/บาท) เดือนมีนาคม
สูงที่สุดเฉลี่ยหน่วยละ 3.6797 บาท ของอัตราค่าไฟฟ้าทั้งปีงบประมาณ รองลงมาคือเดือนธันวาคมมีอัตราค่าไฟฟ้า
เฉลี่ยหน่วยละ 3.6742 บาท เดือนเมษายนมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6576 บาท เดือนมกราคมมี อัตราค่า
ไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6398 บาท เดือนกันยายนมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6267 บาท เดือนตุลาคมมีอัตราค่า
ไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6262 บาท เดือนพฤศจิกายนมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6225 บาท  เดือนมิถุนายนมี
อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6163 บาท เดือนพฤษภาคมมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6151 เดือนสิงหาคมมี
อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6120 บาท เดือนกรกฎาคมมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.5985 บาท และเดือน
กุมภาพันธ์มี อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ ยหน่วยละ 3.5639 บาท   ตามล าดับ  รวมทั้ งปี งบประมาณ 2562 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6277 บาท 
 

 
 
ภาพที่ 21 แสดงกราฟเปรียบเทียบหน่วยการใช้ไฟฟ้าโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีงบประมาณ 2561- 2562 
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 

ภาพที่ 22 แสดงกราฟเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยหน่วยไฟฟ้า (หน่วย/บาท) โรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีงบประมาณ 
2561- 2562 

 
จากการเปรียบเทียบข้อมูลในภาพที่ 21 ภาพที่ 22 และตารางที่ 20 พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

โรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าสูงสุดคือเดือนธันวาคม จ านวน 175,080.00  หน่วย มีอัตราค่า
ไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.5430 บาท เดือนที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าต่ าสุดคือเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มี
หน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 118,080.00 หน่วย มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6163 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย/ปี จ านวน  137,090.00 หน่วย มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6490 บาท 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย/ปี จ านวน 133,788.33 หน่วย มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 
3.6277 บาท  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบหน่วยการใช้ไฟฟ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2561และ พ.ศ.2562 ในแต่ละเดือน
พบว่าเดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน เดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม และเดือนสิงหาคม มีหน่วยการใช้ไฟฟ้า
เพ่ิมขึ้น ส่วนเดือนธันวาคม เดือนมกราคม เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน เดือนกรกฏาคม  และ
เดือนกันยายน มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลง 
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

4.2.5 ผลการวิเคราะห์รวมหน่วยการใช้ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ตารางที่ 21 รวมหน่วยการใช้ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 
– 2562 

รวมหน่วยการใช้ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  ปีงบประมาณ 2561 - 2562 

เดือน 
หน่วยไฟฟ้า 

ปี2561 

ร้อยละ
หน่วยไฟฟ้า 

 ปี2561 

หน่วยไฟฟ้า 
ปี2562 

ร้อยละ
หน่วยไฟฟ้า 

 ปี2562 

ผลต่างหน่วย
ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
(+)/ลดลง(-) 

ตุลาคม 7,776,520.00 8.61 8,020,020.00 8.49 243,500.00 
พฤศจิกายน 7,540,000.00 8.35 7,350,720.00 7.79 -189,280.00 

ธันวาคม 6,228,840.00 6.90 6,328,880.00 6.70 100,040.00 

มกราคม 6,818,400.00 7.55 6,659,580.00 7.05 -158,820.00 
กุมภาพันธ ์ 6,528,920.00 7.23 7,213,260.00 7.64 684,340.00 

มีนาคม 8,299,480.00 9.19 8,721,420.00 9.24 421,940.00 
เมษายน 7,739,506.87 8.57 8,528,840.00 9.03 789,333.13 

พฤษภาคม 8,154,400.00 9.03 8,549,760.00 9.06 395,360.00 

มิถุนายน 7,506,020.00 8.31 8,056,080.00 8.53 550,060.00 
กรกฎาคม 7,422,460.00 8.22 8,290,460.00 8.78 868,000.00 

สิงหาคม 8,200,060.00 9.08 8,708,280.00 9.22 508,220.00 

กันยายน 8,090,260.00 8.96 7,992,160.00 8.46 -98,100.00 
รวม 90,304,866.87 100.00 94,419,460.00 100.00 4,114,593.13 

หน่วยไฟฟ้าสูงสุด 8,299,480.00 9.19 8,721,420.00 9.24 868,000.00 

หน่วยไฟฟ้าต่ าสุด 6,228,840.00 6.90 6,328,880.00 6.70 -189,280.00 
หน่วยไฟฟ้าเฉลี่ย 7,525,405.57 8.33 7,868,288.33 8.33 342,882.76 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

678,437.47 0.75 804,176.94 0.85 365,456.13 

 
จากตารางที่ 21 พบว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าเดือนมีนาคมสูงที่สุด จ านวน 8,299,480.00  หน่วย คิดเป็นร้อยละ 9.19 ของหน่วยการใช้ไฟฟ้า
ทั้งปีงบประมาณ รองลงมาคือเดือนสิงหาคม มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 8,200,060.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 
9.08  เดือนพฤษภาคม มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 8,154,400.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 9.03 เดือนกันยายน  
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 8,090,260.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 8.96 เดือนตุลาคม มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน
7,776,520.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 8.61 เดือนเมษายน  มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 7,739,506.87 หน่วย คิด
เป็นร้อยละ 8.57 เดือนพฤศจิกายน มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 7,540,000.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 8.35  เดือน
มิถุนายน มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 7,506,020.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 8.31 เดือนกรกฎาคม มีหน่วยการใช้
ไฟฟ้าจ านวน 7,422,460.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 8.22  เดือนมกราคม มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 6,818,400.00 
หน่วย 7.55 เดือนกุมภาพันธ์ มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 6,528,920.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 7.23 และเดือน
ธันวาคม มีหน่วยการใช้ไฟฟ้า 6,228,840.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 6.90 ตามล าดับ รวมทั้งปีงบประมาณ 2561 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวนทั้งสิ้น 90,304,866.87 
หน่วยคิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อเดือนมีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 7,525,405.57 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 8.33 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีหน่วยการใช้ไฟฟ้า
สูงสุดเดือนมีนาคม จ านวน 8,721,420.00  หน่วย คิดเป็นร้อยละ 9.24 ของหน่วยการใช้ไฟฟ้าทั้งปีงบประมาณ 
รองลงมาคือเดือนสิงหาคม มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 8,708,280.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 9.22เดือนพฤษภาคม 
มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 8,549,760.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 9.06 เดือนเมษายน มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 
8,528,840.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 9.03  เดือนกรกฎาคม มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 8,290,460.00 หน่วย คิด
เป็นร้อยละ 8.78  เดือนมิถุนายน มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 8,056,080.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 8.53 เดือน
ตุลาคม มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 8,020,020.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 8.49 เดือนกันยายน มีหน่วยการใช้ไฟฟ้า
จ านวน 7,992,160.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 8.46  เดือนพฤศจิกายน มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 7,350,720.00 
หน่วย คิดเป็นร้อยละ 7.79 เดือนกุมภาพันธ์ มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 7,213,260.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 
7.64 เดือนมกราคม มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 6,659,580.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 7.05 และเดือนธันวาคม มี
หน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 6,328,880.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 6.70ตามล าดับ รวมทั้งปีงบประมาณ 2562 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวนทั้งสิ้น 94,419,460.00 
หน่วย คิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อเดือนมีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 7,868,288.33 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 8.33 
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ตารางท่ี 22 ค่าเฉลี่ยหน่วยการใช้ไฟฟ้า (หน่วย/บาท) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปงีบประมาณ 2561 – 2562 

รวมค่าเฉลี่ยการใช้ไฟฟ้า (หน่วย/บาท) มหาวิทยาลัยขอนแก่นและโรงสูบน้ า         
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561 - 2562 

เดือน 
หน่วยไฟฟ้า/
บาท ปี2561 

หน่วยไฟฟ้า/
บาท ปี2562 

ผลต่างค่าเฉลี่ยหน่วยไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 

ตุลาคม 3.6384 3.6877 0.0493 

พฤศจิกายน 3.7057 3.6728 -0.0329 

ธันวาคม 3.5787 3.5033 -0.0754 
มกราคม 3.6794 3.6600 -0.0193 

กุมภาพันธ์ 3.7080 3.7046 -0.0034 
มีนาคม 3.6480 3.6704 0.0224 

เมษายน 3.6388 3.7184 0.0796 

พฤษภาคม 3.6215 3.6647 0.0432 
มิถุนายน 3.6545 3.6317 -0.0228 

กรกฎาคม 3.6287 3.6621 0.0334 

สิงหาคม 3.7014 3.6786 -0.0228 
กันยายน 3.6385 3.6726 0.0341 

    

หน่วยไฟฟ้า/บาทสูงสุด 3.7080 3.7184 0.0796 
หน่วยไฟฟ้า/บาทต่ าสุด 3.5787 3.5033 -0.0754 

หน่วยไฟฟ้าเฉลี่ย/บาท 3.6535 3.6606 0.0071 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.0388 0.0542 0.0437 

  
จากตารางที่ 22 พบว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (หน่วย/บาท)เดือนกุมภาพันธ์สูงที่สุดเฉลี่ยหน่วยละ 3.7080 บาท ของอัตราค่าไฟฟ้าทั้ง
ปีงบประมาณ รองลงมาคือเดือนพฤศจิกายนมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.7057 บาท เดือนสิงหาคมมีอัตราค่า
ไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.7014 บาท เดือนมกราคมมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6794 บาท เดือนมิถุนายนมีอัตรา
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6545 บาท เดือนมีนาคมมอัีตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6480 บาท เดือนเมษายนมีอัตรา
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6388 บาท  เดือนกันยายนมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6385 บาท เดือนตุลาคมมี
อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6384 เดือนกรกฎาคมมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6287 บาท เดือนพฤษภาคมมี
อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6215 บาท และเดือนธันวาคมมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.5787 บาท  ตามล าดับ 
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

รวมทั้งปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6535 บาท 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีอัตราค่า

ไฟฟ้าเฉลี่ย (หน่วย/บาท)เดือน เดือนเมษายนสูงที่สุดเฉลี่ยหน่วยละ 3.7184 บาท ของอัตราค่าไฟฟ้าทั้งปีงบประมาณ 
รองลงมาคือเดือนกุมภาพันธ์มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.7046 บาท เดือนตุลาคมมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วย
ละ 3.6877 บาท เดือนสิงหาคมมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6786 บาท เดือนพฤศจิกายนมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
หน่วยละ 3.6728 บาท เดือนกันยายนมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6726 บาท เดือนมีนาคมมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
หน่วยละ 3.6704 บาท  เดือนพฤษภาคมมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6647 บาท เดือนกรกฎาคมมีอัตราค่า
ไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6621 เดือนมกราคมมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6600 บาท เดือนมิถุนายนมีอัตราค่า
ไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6317 บาท และเดือนธันวาคมมีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.5033 บาท  ตามล าดับ รวมทั้ง
ปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6606 บาท 
 
 

 
 
ภาพที่ 23 แสดงกราฟเปรียบเทียบรวมหน่วยการใช้ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ปงีบประมาณ 2561- 2562 
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เปรียบเทียบรวมหน่วยการใช้ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561-2562
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73 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 

ภาพที่ 24 แสดงกราฟเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวมหน่วยการใช้ไฟฟ้า(หน่วย/บาท) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2561- 2562 
 

จากการเปรียบเทียบข้อมูลในภาพที่ 23  ภาพที่ 24  และตารางท่ี 21 พบว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าสูงสุดทั้งปีในเดือนมีนาคม จ านวน 
8,721,420.00 หน่วย มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6704 บาท  เดือนที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าต่ าสุดคือเดือน
ธันวาคม ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 6,228,840.00 หน่วย มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
หน่วยละ 3.5787 บาท  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย/ปี จ านวน  7,525,405.57 หน่วย มี
อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6535 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย/ปี จ านวน 
7,868,288.33 หน่วย มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6606 บาท  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบหน่วยการใช้ไฟฟ้า
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561และ พ.ศ.2562 ในแต่ละเดือนพบว่าเดือนตุลาคม เดือนธันวาคม เดือนกุมภาพันธ์ เดือน
มีนาคม เดือนเมษายน  เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน เดือนกรกฏาคม และเดือนสิงหาคม มีหน่วยการใช้ไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน ส่วนเดือนพฤศจิกายน  เดือนมกราคม และเดือนกันยายน มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลง 

 
สรุปผลการวิเคราะห์รวมหน่วยการใช้ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในภาพรวมได้ว่า มีหน่วยการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งปีงบประมาณ 2562 เป็นจ านวนหน่วยรวมทั้งสิ้น 94,419,460.00 
หน่วย มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย 3.6606 บาท  หากเปรียบเทียบหน่วยการใช้ไฟฟ้าปีงบประมาณ 2561 ซึ่ง
เป็นจ านวนหน่วยรวมทั้งสิ้น 90,304,866.87 หน่วย บาท มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย 3.6535 บาท  จะเห็นว่า
มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น  4,114,593.13 หน่วย ของการใช้ไฟฟ้าในปี 2561 โดยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.56  โดยมี
หน่วยการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยในแต่ละเดือน 7,868,288.33 หน่วย เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 เดือนละ 
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เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียรวมหน่วยการใช้ไฟฟ้า (หน่วย/บาท) 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน า้มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีงบประมาณ 2561-2562

หน่วยไฟฟ้า/บาท ปีงบประมาณ 2561 หน่วยไฟฟ้า/บาท ปีงบประมาณ 2562
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

655,690.69  หน่วย โดยมีหน่วยการใช้ไฟฟ้าสูงสุดปีของงบประมาณ 2562 ในเดือนมีนาคม เป็นจ านวน 
8,721,420.00 หน่วย เพ่ิมขึ้นจากหน่วยสูงสุดในปีงบประมาณ 2561 เป็นจ านวน 421,940.00 หน่วย  และมี
หน่วยต่ าสุดของปีงบประมาณ 2562 ในเดือนธันวาคม เป็นจ านวน 6,328,880.00 หน่วย  เพิ่มข้ึนจากหน่วยการใช้
ไฟฟ้าต่ าสุดในปีงบประมาณ 2561 เป็นจ านวน 100,040.00  หน่วย ดังปรากฏในภาพที่ 23 ภาพที่ 24 ตารางที่ 
21 และตารางท่ี 22 

4.3 ผลการแยกกลุม่ค่าไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  

     โดยแยกกลุ่มค่าไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น อ้างอิงตามฐานข้อมูลค่าไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ง
จัดท าโดยกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดังนี้ 

1. ค่าไฟฟ้าแยกกลุ่มโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  กลุ่มผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า (มิเตอร์
ไฟฟ้า) และกลุ่มไม่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า (มิเตอร์ไฟฟ้า) ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตขอนแก่น 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 – 2562 

2. ค่าไฟฟ้าแยกตามประเภทกลุ่มผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า (มิเตอร์ไฟฟ้า) ภายในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย กลุ่มคณะหน่วยงาน กลุ่มท่ีพักอาศัย กลุ่มผู้ประกอบการ  

3. ค่าไฟฟ้าแยกตามประเภทกลุ่มไม่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า (มิเตอร์ไฟฟ้า) ภายในพ้ืนที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย กลุ่มอาคารอ่ืนๆรวมค่าสูญเสียในระบบไฟฟ้า ค่าความสูญเสียในหม้อแปลง
ไฟฟ้าในขณะจ่ายโหลดไฟฟ้า (Load Loss) และกลุ่มค่าความสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้าในขณะหม้อแปลงไฟฟ้า
ท างาน (No Load Loss) 
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

     4.3.1 ค่าไฟฟ้าแยกตามกลุ่มโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า 
(มิเตอร์ไฟฟ้า) และกลุ่มไม่ผ่านเครื่องมือวัดค่าพลังงานไฟฟ้า (มิเตอร์ไฟฟ้า) 

ตารางที่ 23 ค่าไฟฟ้าแยกตามกลุ่มโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า (มิเตอร์ไฟฟ้า) 
และกลุ่มไม่ผ่านเครื่องมือวัดค่าพลังงานไฟฟ้า(มิเตอร์ไฟฟ้า)  ปีงบประมาณ 2561 - 2562  
 

ค่าไฟฟ้าแยกตามกลุ่มโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า และกลุ่ม
ไม่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า  ปีงบประมาณ 2561 - 2562 

กลุ่มค่าไฟฟ้า 
ค่าไฟฟ้า 

ปี2561 (บาท) 

ร้อยละ 
ค่าไฟฟ้า 
ปี2561 

ค่าไฟฟ้า 
ปี2562 (บาท) 

ร้อยละ 
ค่าไฟฟ้า 
ปี2562 

โรงสูบน้ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 5,991,656.45 1.82 5,824,415.04 1.68 
ผ่านเครื่องมือวัดพลังงาน
ไฟฟ้า (มิเตอร์ไฟฟ้า) 250,324,531.27 75.87 268,070,205.05 77.50 
ไม่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงาน
ไฟฟ้า (มิเตอร์ไฟฟ้า) 73,628,979.05 22.32 72,007,935.23 20.82 
รวม 329,945,166.77 100.00 345,902,555.32 100.00 

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย/เดือน 27,495,430.56 8.33 28,825,212.94 8.33 

  
 

จากตารางที่ 23 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ่ายค่าไฟฟ้าให้กลุ่มการใช้
กระแสไฟฟ้าที่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้ามากที่สุด เป็นจ านวนเงิน 250,324,531.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.87 
รองลงมาคือกลุ่มการใช้กระแสไฟฟ้าไม่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า เป็นจ านวนเงิน 73,628,979.05 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 22.32 และกลุ่มโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นจ านวนเงิน 5,991,656.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.82 
ตามล าดับ รวมทั้งปีงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ่ายค่าไฟฟ้ารวมทั้งหมดเป็นจ านวนเงิน  329,945,166.77 
บาท คิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อเดือนเป็นเงินจ านวน  27,495,430.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.33    
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ่ายค่าไฟฟ้าให้กลุ่มการใช้กระแสไฟฟ้าที่ผ่านเครื่องมือวัด
พลังงานไฟฟ้ามากที่สุด เป็นจ านวนเงิน 268,070,205.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.50 รองลงมาคือกลุ่มการใช้
กระแสไฟฟ้าไม่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า เป็นจ านวนเงิน 72,007,935.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.82 และกลุ่ม
โรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นจ านวนเงิน 5,824,415.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.68 ตามล าดับ รวมทั้ง
ปีงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ่ายค่าไฟฟ้ารวมทั้งหมดเป็นจ านวนเงิน 345,902,555.32  บาท คิดเป็นค่าเฉลี่ย
ต่อเดือนเป็นเงินจ านวน  28,825,212.94  บาท  คิดเป็นร้อยละ 8.33  
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ตารางที่ 24 หน่วยการใช้ไฟฟ้าแยกตามกลุ่มโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มที่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า 
และกลุ่มไม่ผ่านเครื่องมือวัดค่าพลังงานไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2561 - 2562  
 

หน่วยการใช้ไฟฟ้าแยกตามกลุ่มโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า และกลุ่ม
ไม่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า  ปีงบประมาณ 2561 - 2562 

กลุ่มหน่วยไฟฟ้า 
หน่วยไฟฟ้า 

ปี2561 
ร้อยละหน่วย
ไฟฟ้าปี2561 

หน่วยไฟฟ้า 
ปี2562 

ร้อยละหน่วย
ไฟฟ้าปี2562 

โรงสูบน้ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1,645,080.00 1.82 1,605,460.00 1.70 

ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า 
(มิเตอร์) 71,735,733.88 79.44 76,267,907.58 80.78 

ไม่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงาน
ไฟฟ้า (มิเตอร์) 16,924,052.99 18.74 16,546,092.42 17.52 

รวม 90,304,866.87 100.00 94,419,460.00 100.00 

หน่วยไฟฟ้าเฉลี่ย/เดือน 7,525,405.57 8.33 7,868,288.33 8.33 
 

จากตารางที่ 24 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจากกลุ่มการใช้
กระแสไฟฟ้าที่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้ามากที่สุด จ านวน  71,735,733.88 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 79.44 ของ
หน่วยการใช้ไฟฟ้าทัง้ปีงบประมาณ รองลงมาคือกลุ่มการใช้กระแสไฟฟ้าที่ไม่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า มีหน่วย
การใช้ไฟฟ้าจ านวน 16,924,052.99 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 18.74 และโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วย
การใช้ ไฟฟ้าจ านวน 1,645,080.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 1.82 ตามล าดับ  รวมทั้ งปีงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวนทั้งสิ้น 90,304,866.87 หน่วย คิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อเดือนมีหน่วย
การใช้ไฟฟ้าจ านวน 7,525,405.57 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 8.33 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจากกลุ่มการใช้กระแสไฟฟ้า
ที่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้ามากที่สุด จ านวน  76,267,907.58 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 80.78 ของหน่วยการใช้
ไฟฟ้าทั้งปีงบประมาณ รองลงมาคือกลุ่มการใช้กระแสไฟฟ้าที่ไม่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า มีหน่วยการใช้ไฟฟ้า
จ านวน 16,546,092.42 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 17.52 และโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยการใช้ไฟฟ้า
จ านวน 1,605,460.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 1.70 ตามล าดับ รวมทั้งปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยา
เขตขอนแก่น มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวนทั้งสิ้น 94,419,460.00 หน่วย คิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อเดือนมีหน่วยการใช้
ไฟฟ้าจ านวน 7,868,288.33 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 8.33 
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ตารางที่ 25 ค่าไฟฟ้า/หน่วยการใช้ไฟฟ้า และค่าเฉลี่ยหน่วยไฟฟ้า/บาท แยกตามกลุ่มโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
กลุ่มที่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า และกลุ่มไม่ผ่านเครื่องมือวัดค่าพลังงานไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2561 - 2562  

 
ข้อมูลค่าไฟฟ้า/หน่วยการใช้ไฟฟ้า และค่าเฉลี่ยหน่วยไฟฟ้า/บาท แยกตามกลุ่มโรงสูบน้ า

มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มที่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า และกลุ่มไม่ผ่านเครื่องมือวัดค่าพลังงานไฟฟ้า 
ปีงบประมาณ 2561 - 2562 

กลุ่มการใช้ไฟฟ้า 

ปีงบประมาณ2561 ปีงบประมาณ2562 

ค่าไฟฟ้า หน่วยไฟฟ้า ค่าเฉลี่ยน
หน่วย/
บาท 

ค่าไฟฟ้า หน่วยไฟฟ้า ค่าเฉลี่ยน
หน่วย/
บาท 

โรงสูบน้ า
มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

5,991,656.45 1,645,080.00 3.6422 5,824,415.04 1,605,460.00 3.6279 

ผ่านเครื่องมือวัด
พลังงานไฟฟ้า (มิเตอร์) 

250,324,531.27 71,735,733.88 3.4895 268,070,205.05 76,267,907.58 3.5148 

ไม่ผ่านเครื่องมือวัด
พลังงานไฟฟ้า (มิเตอร์) 

73,628,979.05 16,924,052.99 4.3506 72,007,935.23 16,546,092.42 4.3520 

รวม 329,945,166.77 90,304,866.87 3.6535 345,902,555.32 94,419,460.00 3.6606 

 
จากตารางที่ 25 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจากกลุ่มการใช้

กระแสไฟฟ้าที่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้ามากที่สุด จ านวน  71,735,733.88 หน่วย เป็นเงินค่าไฟฟ้าจ านวน 
250,324,531.27 บาท มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย 3.4895 บาท ของหน่วยการใช้ไฟฟ้าทั้งปีงบประมาณ 
รองลงมาคือกลุ่มการใช้กระแสไฟฟ้าที่ไม่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 16,924,052.99 
หน่วย เป็นเงินค่าไฟฟ้าจ านวน 73,628,979.05 บาท มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย 4.3506 บาท และโรงสูบน้ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 1,645,080.00 หน่วย เป็นเงินค่าไฟฟ้าจ านวน 5,991,656.45 
บาท มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย 3.6422 บาท รวมทั้งปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยการใช้
ไฟฟ้าจ านวนทั้งสิ้น 90,304,866.87 หน่วย เป็นเงินค่าไฟฟ้าจ านวน 329,945,166.77 บาท มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
หน่วยละ 3.6535 บาท 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจากกลุ่มการใช้กระแสไฟฟ้า
ที่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้ามากที่สุด จ านวน  76,267,907.58 หน่วย เป็นเงินค่าไฟฟ้าจ านวน 268,070,205.05 
บาท มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย 3.5148 บาท ของหน่วยการใช้ไฟฟ้าทั้งปีงบประมาณ รองลงมาคือกลุ่มการใช้
กระแสไฟฟ้าที่ไม่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 16,546,092.42 หน่วย เป็นเงินค่า
ไฟฟ้าจ านวน 72,007935.23 บาท มี อัตราค่ า ไฟฟ้า เฉลี่ ยต่ อหน่ วย  4 .3520 บาท และโรงสูบน้ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 1,605,460.00 หน่วย เป็นเงินค่าไฟฟ้าจ านวน 5,824,415.04 
บาท มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย 3.6279 บาท รวมทั้งปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยการใช้
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ไฟฟ้าจ านวนทั้งสิ้น 94,419,460.00 หน่วย เป็นเงินค่าไฟฟ้าจ านวน 345,902,555.32 บาท มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
หน่วยละ 3.6606 บาท 

 
  
ภาพที่ 25 แสดงข้อมูลค่าไฟฟ้าแยกตามกลุ่มโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มที่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า 
และกลุ่มไม่ผ่านเครื่องมือวัดค่าพลังงานไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2562 - 2562  
 

 
  
ภาพที่ 26  แสดงข้อมูลหน่วยการใช้ไฟฟ้า แยกตามกลุ่มโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มที่ผ่านเครื่องมือวัด
พลังงานไฟฟ้า และกลุ่มไม่ผ่านเครื่องมือวัดค่าพลังงานไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2561 - 2562  

5,991,656.45 5,824,415.04

250,324,531.27 268,070,205.05

73,628,979.05 72,007,935.23

329,945,166.77 345,902,555.32
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แสดงข้อมูลค่าไฟฟ้าแยกตามกลุ่มการใช้งานปีงบประมาณ 2561-
2562

โรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า

ไม่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า รวมค่าไฟฟ้าทั้งหมด/ปีงบประมาณ

1,645,080.00 1,645,080.00

71,735,733.88 71,735,733.88

16,924,052.99 16,924,052.99

90,304,866.87 90,304,866.87
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แสดงข้อมูลหน่วยการใช้ไฟฟ้าแยกตามกลุ่มการใช้งาน
ปีงบประมาณ 2561-2562

โรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า

ไม่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า

รวมหน่วยการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด/ปีงบประมาณ
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
  
ภาพที่ 27 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวมหน่วยการใช้ไฟฟ้า(หน่วย/บาท) แยกตามกลุ่มโรงสูบน้ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มที่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า และกลุ่มไม่ผ่านเครื่องมือวัดค่าพลังงานไฟฟ้า 
ปีงบประมาณ 2561 - 2562  

จากการเปรียบเทียบข้อมูลในภาพที่ 25 ภาพที่ 26 ภาพที่ 27  และตารางที่ 25 พบว่าในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ่ายค่าไฟฟ้ากลุ่มการใช้งานผ่านเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้ามากที่สุด เป็นจ านวนเงิน 
268,070,205.05 บาท มีหน่วยการใช้ไฟฟ้า 76,267,907.58 หน่วย มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 3.5148 บาท  รองลงมา
จ่ายค่าไฟฟ้ากลุ่มการใช้งานไม่ผ่านชุดเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า เป็นจ านวนเงิน 72,007,935.23 บาท มีหน่วย
การใช้ไฟฟ้า 16,546,092.42 หน่วย มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 4.3520 บาท   และจ่ายค่าไฟฟ้าโรงสูบน้ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวนเงิน 5,824,415.04 บาท มีหน่วยการใช้ไฟฟ้า 1,605,460.00 หน่วย มีอัตราค่า
ไฟฟ้าเฉลี่ย 3.6279 บาท   เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าปีงบประมาณ 2561และ2562 ในแต่ละกลุ่มการใช้
งานพบว่ากลุ่มใช้งานผ่านเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้ามีค่าไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น กลุ่มใช้งานไม่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า
และโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีค่าไฟฟ้าลดลง 

สรุปผลการวิเคราะห์ค่าไฟฟ้าแยกตามกลุ่มการใช้งานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในภาพรวมได้ว่า  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ่ายค่าไฟฟ้าให้กลุ่มการใช้งานผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งปีงบประมาณ 2562 
เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 268,070,205.05 บาท  หากเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นจ านวน
เงิน 250,324,531.27 บาท จะเห็นว่ามีค่าไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 17,745,673.78  บาท ของค่าไฟฟ้าในปี 2561 โดยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7.09   จ่ายค่าไฟฟ้าให้กลุ่มใช้งานไม่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งปีงบประมาณ 2562 เป็นจ านวน
เงินรวมทั้งสิ้น 72,007,935.23 บาท หากเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นจ านวนเงิน 
73,628,979.05 บาท  จะเห็นว่ามีค่าไฟฟ้าลดลง 1,621,043.82  บาท ของค่าไฟฟ้าในปี 2562 โดยลดลงร้อยละ 
2.25  และจ่ายค่าไฟฟ้าให้โรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมทั้งปีงบประมาณ 2562 เป็นจ านวนเงิน 

3.6422 3.62793.4895 3.51484.3506 4.35203.6537 3.6635
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เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียรวมหน่วยการใช้ไฟฟ้า (หน่วย/บาท)
แยกตามกลุ่มการใช้งานปีงบประมาณ 2561-2562

โรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า

ไม่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า

รวมหน่วยการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด/ปีงบประมาณ
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

5,824,415.04 บาท หากเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นจ านวนเงิน 5,991,656.45 บาท  จะ
เห็นว่ามีค่าไฟฟ้าลดลง 167,241.41  บาท ของค่าไฟฟ้าในปี 2562 โดยลดลงร้อยละ 2.87    ดังปรากฏตามในที่ 
25 ภาพที่ 26 ภาพที่ 27  และตารางท่ี 25 

4.3.2 ค่าไฟฟ้ากลุ่มที่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2561 - 2562  

ตารางที่ 26 ค่าไฟฟ้ากลุ่มที่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2561 - 2562  

 
ค่าไฟฟ้ากลุ่มผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2561 - 2562 

กลุ่มค่าไฟฟ้า 
ค่าไฟฟ้า 

ปี2561 (บาท) 

ร้อยละ 
ค่าไฟฟ้า 
ปี2561 

ค่าไฟฟ้า 
ปี2562 (บาท) 

ร้อยละ 
ค่าไฟฟ้า 
ปี2562 

คณะ/หน่วยงาน 218,696,347.85 87.37 232,040,109.68 86.56 

บ้านพักอาศัย 7,179,838.53 2.87 7,789,663.36 2.91 

ผู้ประกอบการ 24,448,344.89 9.77 28,240,432.01 10.53 
รวม 250,324,531.27 100.00 268,070,205.05 100.00 

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย/เดือน 20,860,377.61 8.33 22,339,183.75 8.33 

  
จากตารางที่ 26 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ่ายค่าไฟฟ้าให้กลุ่มการใช้

กระแสไฟฟ้าที่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า กลุ่มคณะ/หน่วยงานมากที่สุด เป็นจ านวนเงิน 218,696ฅ347.85 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 87.37 รองลงมาคือกลุ่มผู้ประกอบการ เป็นจ านวนเงิน 24,448,344.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.77 และ
กลุ่มบ้านพักอาศัย เป็นจ านวนเงิน 7,179,838.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.87 ตามล าดับ รวมทั้งปีงบประมาณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ่ายค่าไฟฟ้ารวมให้กลุ่มที่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้าเป็นจ านวนเงิน  250,324,531.27 
บาท คิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อเดือนเป็นเงินจ านวน  20,860,377.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.33    

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ่ายค่าไฟฟ้าให้กลุ่มการใช้กระแสไฟฟ้าที่ผ่าน
เครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า กลุ่มคณะ/หน่วยงานมากที่สุด เป็นจ านวนเงิน 232,040,109.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 
86.56 รองลงมาคือกลุ่มผู้ประกอบการ เป็นจ านวนเงิน 28,240,432.01 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.53 และกลุ่มบ้านพัก
อาศัย เป็นจ านวนเงิน 7,789,663.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.91 ตามล าดับ รวมทั้งปีงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จ่ายค่าไฟฟ้ารวมให้กลุ่มที่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้าเป็นจ านวนเงิน  268,070,205.05 บาท คิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อ
เดือนเป็นเงินจ านวน  22,339,183.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.33    
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ตารางที่ 27 หน่วยการใช้ไฟฟ้ากลุ่มที่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2561 - 2562  
 

หน่วยการใช้ไฟฟ้ากลุ่มผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า  ปีงบประมาณ 2561 - 2562 

กลุ่มหน่วยไฟฟ้า 
หน่วยไฟฟ้า 

ปี2561 
ร้อยละหน่วยไฟฟ้าปี

2561 
หน่วยไฟฟ้า 

ปี2562 
ร้อยละหน่วยไฟฟ้าปี

2562 

คณะ/หน่วยงาน 60,136,648.00 83.83 63,586,479.00 83.37 
บ้านพักอาศัย 3,148,420.00 4.39 3,736,214.00 4.90 

ผู้ประกอบการ 8,450,665.88 11.78 8,945,214.58 11.73 

รวม 71,735,733.88 100.00 76,267,907.58 100.00 
หน่วยไฟฟ้าเฉลี่ ย/
เดือน 

5,977,977.82 8.33 6,355,658.97 8.33 

 
จากตารางที่ 27 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจากกลุ่มการใช้

กระแสไฟฟ้าที่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า  กลุ่มคณะ/หน่วยงานมากที่สุด จ านวน  60,136,648.00 หน่วย คิดเป็น
ร้อยละ 83.83 รองลงมาคือกลุ่มผู้ประกอบการ มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 8,450,665.88 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 
11.78 และกลุ่มบ้านพักอาศัย  มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 3,148,420.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 4.39 ตามล าดับ  
รวมทั้งปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยการใช้ไฟฟ้ารวมกลุ่มที่ผ่านเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า จ านวน
ทั้งสิ้น 71,735,733.88  หน่วย  คิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อเดือนมีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 5,977,977.82 หน่วย คิดเป็น
ร้อยละ 8.33 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจากกลุ่มการใช้กระแสไฟฟ้า
ที่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า  กลุ่มคณะ/หน่วยงานมากที่สุด จ านวน  63,586,479.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 
83.37 ของหน่วยการใช้ไฟฟ้าทั้งปีงบประมาณ รองลงมาคือกลุ่มผู้ประกอบการ มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 
8,945,214.58 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 11.73 และกลุ่มบ้านพักอาศัย มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 3,736,214.00 
หน่วย คิดเป็นร้อยละ 4.90 ตามล าดับ รวมทั้งปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยการใช้ไฟฟ้ารวมกลุ่มที่
ผ่านเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า จ านวนทั้งสิ้น 76,267,907.58  หน่วย คิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อเดือนมีหน่วยการใช้ไฟฟ้า
จ านวน 6,355,658.97 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 8.33 
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ตารางที่ 28 ค่าไฟฟ้า/หน่วยการใช้ไฟฟ้า และค่าเฉลี่ยหน่วยไฟฟ้า/บาท กลุ่มที่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2562  

 

ข้อมูลค่าไฟฟ้า/หน่วยการใช้ไฟฟ้า และค่าเฉลี่ยหน่วยไฟฟ้า/บาท กลุ่มที่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า 
ปีงบประมาณ 2561 - 2562 

กลุ่มการใช้
ไฟฟ้า 

ปีงบประมาณ2561 ปีงบประมาณ2562 
ค่าไฟฟ้า หน่วยไฟฟ้า ค่าเฉลี่ยน

หน่วย/บาท 
ค่าไฟฟ้า หน่วยไฟฟ้า ค่าเฉลี่ยน

หน่วย/บาท 

คณะ/
หน่วยงาน 

218,696,347.85 60,136,648.00 3.6367 232,040,109.68 63,586,479.00 3.6492 

บ้านพักอาศัย 7,179,838.53 3,148,420.00 2.2805 7,789,663.36 3,736,214.00 2.0849 
ผู้ประกอบการ 24,448,344.89 8,450,665.88 2.8931 28,240,432.01 8,945,214.58 3.1570 
รวม 250,324,531.27 71,735,733.88 3.4895 268,070,205.05 76,267,907.58 3.5148 

 
จากตารางที่ 28 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจากกลุ่มการใช้

กระแสไฟฟ้าที่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า กลุ่มคณะ/หน่วยงานมากที่สุด จ านวน  60,136,648.00 หน่วย เป็นเงิน
ค่าไฟฟ้าจ านวน 218,696,347.85 บาท มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย 3.6367 บาท ของหน่วยการใช้ไฟฟ้าทั้ง
ปีงบประมาณ รองลงมาคือกลุ่มผู้ประกอบการ มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 8,450,665.88 หน่วย เป็นเงินค่าไฟฟ้า
จ านวน 24,448,344.89 บาท มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย 2.8931 บาท และกลุ่มบ้านพักอาศัย มีหน่วยการใช้
ไฟฟ้าจ านวน 3,148,420.00 หน่วย เป็นเงินค่าไฟฟ้าจ านวน 7,179,838.53 บาท มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย 
2.2805 บาท รวมทั้งปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า
จ านวนทั้งสิ้น 71,735,733.88 หน่วย เป็นเงินค่าไฟฟ้าจ านวน 250,324,531.27 บาท มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 
3.4895 บาท 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจากกลุ่มการใช้กระแสไฟฟ้าที่ผ่าน
เครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า กลุ่มคณะ/หน่วยงานมากที่สุด จ านวน  63,586,479.00 หน่วย เป็นเงินค่าไฟฟ้าจ านวน 
232,040,109.68 บาท มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย 3.6492 บาท ของหน่วยการใช้ไฟฟ้าทั้งปีงบประมาณ 
รองลงมาคือกลุ่มผู้ประกอบการ มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 8,945,214,.58 หน่วย เป็นเงินค่าไฟฟ้าจ านวน 
28,240,432.01 บาท มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย 3.1570 บาท และกลุ่มบ้านพักอาศัย มีหน่วยการใช้ไฟฟ้า
จ านวน 3,736,214.00 หน่วย เป็นเงินค่าไฟฟ้าจ านวน 7,789,663.36 บาท มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย 2.0849
บาท รวมทั้งปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ผ่านเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าจ านวนทั้งสิ้น 
76,267,907.58 หน่วย เป็นเงินค่าไฟฟ้าจ านวน 268,070,205.05 บาท มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.5148 บาท 
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
  
ภาพที่ 28 แสดงข้อมูลค่าไฟฟ้ากลุ่มที่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2562 - 2562  
 

 
  
ภาพที่ 29 แสดงข้อมูลหน่วยการใช้ไฟฟ้ากลุ่มที่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2561 - 2562  

218,696,347.85 232,040,109.68

7,179,838.53 7,789,663.3624,448,344.89 28,240,432.01

250,324,531.27
268,070,205.05
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แสดงข้อมูลค่าไฟฟ้ากลุ่มทีผ่่านเคร่ืองวัดพลังงานไฟฟ้า
ปีงบประมาณ 2561-2562

คณะ/หน่วยงาน บ้านพักอาศัย

ผู้ประกอบการ รวมค่าไฟฟ้าทั้งหมด/ปีงบประมาณ

60,136,648.00 63,586,479.00

3,148,420.00 3,736,214.008,450,665.88 8,945,214.58

71,735,733.88 76,267,907.58
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แสดงจ านวนหน่วยการใช้ไฟฟ้ากลุ่มทีผ่่านเคร่ืองมือวัดพลังานไฟฟ้า
ปีงบประมาณ 2561-2562

คณะ/หน่วยงาน

บ้านพักอาศัย

ผู้ประกอบการ

รวมหน่วยการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด/ปีงบประมาณ
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
  
ภาพที่ 30 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวมหน่วยการใช้ไฟฟ้า(หน่วย/บาท) กลุ่มที่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า 
ปีงบประมาณ 2561 - 2562  

 
จากการเปรียบเทียบข้อมูลในภาพที่ 28 ภาพที่ 29 ภาพที่ 30 และตารางที่ 28 พบว่าในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ่ายค่าไฟฟ้าให้กลุ่มที่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า กลุ่มคณะ/หน่วยงานมาก
ที่สุด เป็นจ านวนเงิน 232,040,109.68 บาท มีหน่วยการใช้ไฟฟ้า 63,586,479.00 หน่วย มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 
3.6492 บาท  รองลงมาจ่ายค่าไฟฟ้ากลุ่มผู้ประกอบการ เป็นจ านวนเงิน 28,240,432.01 บาท มีหน่วยการใช้
ไฟฟ้า 8,945,214.58 หน่วย มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 3.1570 บาท   และจ่ายค่าไฟฟ้ากลุ่มที่พักอาศัย จ านวนเงิน 
7,789,663.36 บาท มีหน่วยการใช้ไฟฟ้า 3,736,214.00 หน่วย มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 2.0849 บาท   เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบค่าไฟฟ้าปีงบประมาณ 2561และ2562 งานพบว่ากลุ่มคณะ/หน่วยงานและกลุ่มบ้านพักอาศัยมี ค่า
ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน กลุ่มผู้ประกอบการมีค่าไฟฟ้าลดลง 

สรุปผลการวิเคราะห์ค่าไฟฟ้ากลุ่มที่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน
ภาพรวมได้ว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จ่ายค่าไฟฟ้าให้กลุ่มคณะ/หน่วยงานรวมทั้งปีงบประมาณ 2562 เป็นจ านวน
เงินรวมทั้งสิ้น 232,040,109.68 บาท  หากเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นจ านวนเงิน 
218,696,347.85 บาท จะเห็นว่ามีค่าไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 13,343,761.83  บาท ของค่าไฟฟ้าในปี 2561 โดยเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 6.10   จ่ายค่าไฟฟ้าให้กลุ่มผู้ประกอบการรวมทั้งปีงบประมาณ 2562 เป็นจ านวนเงินรวมทั้ งสิ้น 
28,240,432.01 บาท หากเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นจ านวนเงิน 24,448,344.89 บาท  จะ
เห็นว่ามีค่าไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 3,792,087.12  บาท ของค่าไฟฟ้าในปี 2561 โดยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.51  และจ่ายค่า
ไฟฟ้าให้กลุ่มท่ีพักอาศัยรวมทั้งปีงบประมาณ 2562 เป็นจ านวนเงิน 7,789,663.36 บาท หากเปรียบเทียบค่าไฟฟ้า
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นจ านวนเงิน 7,179,838.53 บาท  จะเห็นว่ามีค่าไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 609,824.83  บาท ของ
ค่าไฟฟ้าในปี 2561 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.49    ดังปรากฏในภาพที่ 28 ภาพที่ 29 ภาพที่ 30 และตารางท่ี 28  

4.3.3 ค่าไฟฟ้ากลุ่มที่ไม่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า  

ตารางที่ 29 ค่าไฟฟ้ากลุ่มที่ไม่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า (มิเตอร์) ปีงบประมาณ 2561 - 2562  

 
ค่าไฟฟ้ากลุ่มไม่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2561 - 2562 

กลุ่มค่าไฟฟ้า 
ค่าไฟฟ้า 

ปี2561 (บาท) 

ร้อยละ 
ค่า

ไฟฟ้า 
ปี2561 

ค่าไฟฟ้า 
ปี2562 (บาท) 

ร้อยละ 
ค่า

ไฟฟ้า 
ปี2562 

อาคารอ่ืนๆ+สูญเสียในระบบไฟฟ้า+สูญเสียในหม้อ
แปลงไฟฟ้า ( Load Loss) 

61,390,855.97 83.38 59,263,130.52 82.30 

สูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้า (No Load Loss) 12,238,123.08 16.62 12,744,804.71 17.70 

รวม 73,628,979.05 100.00 72,007,935.23 100.00 

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย/เดือน 6,135,748.25 8.33 6,000,661.27 8.33 
  

จากตารางที่ 29 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ่ายค่าไฟฟ้าให้กลุ่มการใช้
กระแสไฟฟ้าที่ไม่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า กลุ่มอาคารอ่ืนๆ  สูญเสียในระบบไฟฟ้าและสูญเสียในหม้อแปลง
ไฟฟ้าขณะจ่ายโหลด (Load Loss) มากที่สุด เป็นจ านวนเงิน 61,390,855.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.38 รองลงมา
คือกลุ่มสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้า (No load Loss) ขณะเครื่องท างาน เป็นจ านวนเงิน 12,238,123.08 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 16.77 รวมทั้งปีงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ่ายค่าไฟฟ้ารวมให้กลุ่มที่ไม่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงาน
ไฟฟ้าเป็นจ านวนเงิน  73,628,979.05 บาท คิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อเดือนเป็นเงินจ านวน  6,135,748.25 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 8.33    

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ่ายค่าไฟฟ้าให้กลุ่มการใช้กระแสไฟฟ้าที่ไม่ผ่านเครื่องมือ
วัดพลังงานไฟฟ้า กลุ่มอาคารอ่ืนๆ  สูญเสียในระบบไฟฟ้าและสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้าขณะจ่ายโหลด (Load Loss) 
มากที่สุด เป็นจ านวนเงิน  59,263,130.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.30 รองลงมาคือกลุ่มสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้า 
(No load Loss) ขณะเครื่องท างาน เป็นจ านวนเงิน  12,744,804.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.70 รวมทั้งปีงบประมาณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ่ายค่าไฟฟ้ารวมให้กลุ่มที่ไม่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้าเป็นจ านวนเงิน  72,007,935.23 
บาท คิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อเดือนเป็นเงินจ านวน  6,000,661.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.33    

 
 
 



 

 

 

86 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ตารางที่ 30 หน่วยการใช้ไฟฟ้ากลุ่มที่ไม่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2561 - 2562  
 

หน่วยการใช้ไฟฟ้ากลุ่มไม่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า  ปีงบประมาณ 2561 - 2562 

กลุ่มหน่วยไฟฟ้า 
หน่วยไฟฟ้า 

ปี2561 
ร้อยละหน่วย
ไฟฟ้าปี2561 

หน่วยไฟฟ้า 
ปี2562 

ร้อยละหน่วย
ไฟฟ้าปี2562 

อาคารอ่ืนๆ+สูญเสียในระบบไฟฟ้า+
สูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้า ( Load 
Loss) 

14,111,048.57 83.83 13,617,571.89 82.30 

สูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้า (No 
Load Loss) 

2,813,004.42 16.62 2,928,520.53 17.70 

รวม 16,924,052.99 100.00 16,546,092.42 100.00 

หน่วยไฟฟ้าเฉลี่ย/เดือน 1,410,337.75 8.33 1,378,841.04 8.33 

 
จากตารางที่ 30 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจากกลุ่มการใช้

กระแสไฟฟ้าที่ไม่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า กลุ่มอาคารอ่ืนๆ  สูญเสียในระบบไฟฟ้าและสูญเสียในหม้อแปลง
ไฟฟ้าขณะจ่ายโหลด (Load Loss) มากที่สุด จ านวน  14,111,048.57 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 83.83 รองลงมาคือกลุ่ม
สูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้า (No load Loss) ขณะเครื่องท างาน มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 2,813,004.42 หน่วย 
คิดเป็นร้อยละ 16.62 รวมทั้งปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยการใช้ไฟฟ้ารวมกลุ่มที่ไม่ผ่านเครื่องวัด
พลังงานไฟฟ้า จ านวนทั้งสิ้น 16,924,052.99 หน่วย  คิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อเดือนมีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 
1,410,337.75 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 8.33 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจากกลุ่มการใช้กระแสไฟฟ้า
ที่ไม่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า กลุ่มอาคารอื่นๆ  สูญเสียในระบบไฟฟ้าและสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้าขณะจ่าย
โหลด (Load Loss) มากที่สุด จ านวน  13,617,571.89 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 82.30 รองลงมาคือกลุ่มสูญเสียในหม้อ
แปลงไฟฟ้า (No load Loss) ขณะเครื่องท างาน มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 2,928,520.53 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 
17.70 รวมทั้งปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยการใช้ไฟฟ้ารวมกลุ่มที่ไม่ผ่านเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้า 
จ านวนทั้งสิ้น 16,546,092.42 หน่วย  คิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อเดือนมีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 1,378,841.04 หน่วย 
คิดเป็นร้อยละ 8.33 
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ตารางท่ี 31 ค่าไฟฟ้า/หน่วยการใช้ไฟฟ้า และค่าเฉลี่ยหน่วยไฟฟ้า/บาท กลุ่มที่ไม่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 - 2562  

 

ข้อมูลค่าไฟฟ้า/หน่วยการใช้ไฟฟ้า และค่าเฉลี่ยหน่วยไฟฟ้า/บาท กลุ่มที่ไม่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า 
ปีงบประมาณ 2561 - 2562 

กลุ่มการใช้ไฟฟ้า 
ปีงบประมาณ2561 ปีงบประมาณ2562 

ค่าไฟฟ้า หน่วยไฟฟ้า ค่าเฉลี่ยน
หน่วย/บาท 

ค่าไฟฟ้า หน่วยไฟฟ้า ค่าเฉลี่ยน
หน่วย/บาท 

อาคารอ่ืนๆ +
สูญเสียในระบบ
ไฟฟ้า +สูญเสียใน
หม้อแปลงไฟฟ้า  
(Load Loss) 

61,390,855.97 14,111,048.57 4.3506 59,263,130.52 13,617,571.89 4.3520 

สูญเสียในหม้อแปลง
ไฟฟ้า 

12,238,123.08 2,813,004.42 4.3506 12,744,804.71 2,928,520.53 4.3520 

รวม 73,628,979.05 16,924,052.99 4.3506 72,007,935.23 16,546,092.42 4.3520 

 
จากตารางที่ 31 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจากกลุ่มการใช้

กระแสไฟฟ้าที่ไม่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า กลุ่มอาคารอ่ืนๆ  สูญเสียในระบบไฟฟ้าและสูญเสียในหม้อแปลง
ไฟฟ้าขณะจ่ายโหลด (Load Loss) มากที่สุด จ านวน 14,111,048.57 หน่วย เป็นเงินค่าไฟฟ้าจ านวน 61,390,855,.97 
บาท มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย 4.3506 บาท ของหน่วยการใช้ไฟฟ้าทั้งปีงบประมาณ รองลงมาคือกลุ่มสูญเสีย
ในหม้อแปลงไฟฟ้า (No load Loss) ขณะเครื่องท างานมีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 2,813,004.42 หน่วย เป็นเงินค่า
ไฟฟ้าจ านวน 12,238,123.08 บาท มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย 4.3506 บาท รวมทั้งปีงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้าจ านวนทั้งสิ้น 16,924,052.99 หน่วย 
เป็นเงินค่าไฟฟ้าจ านวน 73,628,979.05 บาท มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 4.3506 บาท 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจากกลุ่มการใช้กระแสไฟฟ้าที่ไม่ผ่าน
เครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า กลุ่มอาคารอ่ืนๆ  สูญเสียในระบบไฟฟ้าและสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้าขณะจ่ายโหลด 
(Load Loss) มากที่สุด จ านวน 13,617,571.89 หน่วย เป็นเงินค่าไฟฟ้าจ านวน 59,263,130.52 บาท มีอัตราค่า
ไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย 4.3520 บาท ของหน่วยการใช้ไฟฟ้าทั้งปีงบประมาณ รองลงมาคือกลุ่มสูญเสียในหม้อแปลง
ไฟฟ้า (No load Loss) ขณะเครื่องท างานมีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 2,928,520.53 หน่วย เป็นเงนิค่าไฟฟ้าจ านวน 
12,744,804.71 บาท มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย 4.3520 บาท รวมทั้งปีงบประมาณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มี
หน่วยการใช้ไฟฟ้าที่ไม่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้าจ านวนทั้งสิ้น 16,546,092.42 หน่วย เป็นเงินค่าไฟฟ้าจ านวน 
72,007,935.23 บาท มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 4.3520 บาท 
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 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
  
ภาพที่ 31 แสดงข้อมูลค่าไฟฟ้ากลุ่มที่ไม่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2561 - 2562  
 

 
  
ภาพที่ 32 แสดงข้อมูลหน่วยการใช้ไฟฟ้ากลุ่มที่ไม่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2561 - 2562  
 

61,390,855.97 59,263,130.52

12,238,123.08 12,744,804.71

73,628,979.05 72,007,935.23

0.00

50,000,000.00

100,000,000.00

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562

ค่า
ไฟ

ฟ้า
 (บ

าท
)

แสดงข้อมูลค่าไฟฟ้ากลุ่มทีไ่ม่ผ่านเคร่ืองมือวัดพลังงานไฟฟ้า
ปีงบประมาณ 2561-2562

อาคารอ่ืนๆ+สูญเสียในระบบไฟฟ้า+สูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้าขณะจ่ายโหลด 
(Load Loss)

สูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้าขณะท างาน (No Load Loss)

รวมค่าไฟฟ้ากลุ่มไม่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้าทั้งหมด/ปีงบประมาณ

14,111,048.57 13,617,571.89
2,813,004.42 2,928,520.53

16,924,052.99 16,546,092.42

0.00

20,000,000.00

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562

จ า
นว

นห
น่ว

ยก
าร

ใช
้ไฟ

ฟ้า

แสดงจ านวนหน่วยการใช้ไฟฟ้ากลุ่มทีไ่ม่ผ่านเคร่ืองมือวัดพลังาน
ไฟฟ้า

ปีงบประมาณ 2561-2562

อาคารอ่ืนๆ+สูญเสียในระบบไฟฟ้า+สูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้าขณะจ่ายโหลด 
(Load Loss)

สูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้าขณะท างาน (No Load Loss)
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
  
ภาพที่ 33 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรวมหน่วยการใช้ไฟฟ้า(หน่วย/บาท) กลุ่มที่ไม่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงาน
ไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2561 - 2562  

จากการเปรียบเทียบข้อมูลในภาพที่ 31 ภาพที่ 32 ภาพที่ 33  และตารางที่ 31 พบว่าในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ่ายค่าไฟฟ้าให้กลุ่มที่ไม่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า กลุ่มอาคารอ่ืนๆ  สูญเสีย
ในระบบไฟฟ้าและสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้าขณะจ่ายโหลด (Load Loss) มากที่สุด เป็นจ านวนเงิน 73,628,979.05 
บาท มีหน่วยการใช้ไฟฟ้า 16,924,052.99 หน่วย มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 4.3506 บาท  รองลงมาจ่ายค่าไฟฟ้า
สูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้า (No load Loss) ขณะเครื่องท างาน เป็นจ านวนเงิน 12,238,123.08 บาท มีหน่วยการใช้
ไฟฟ้า 2,813,004.42 หน่วย มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 4.3506 บาท   เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าปีงบประมาณ 
2561และ2562 งานพบว่ากลุ่มอาคารอ่ืนๆ  สูญเสียในระบบไฟฟ้าและสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้าขณะจ่ายโหลด 
(Load Loss) มีค่าไฟฟ้าลดลง ส่วนกลุ่มสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้า (No load Loss) ขณะเครื่องท างานมีค่าไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน 

สรุปผลการวิเคราะห์ค่าไฟฟ้ากลุ่มที่ไม่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน
ภาพรวมได้ว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จ่ายค่าไฟฟ้าให้กลุ่มอาคารอ่ืนๆ  สูญเสียในระบบไฟฟ้าและสูญเสียในหม้อ
แปลงไฟฟ้าขณะจ่ายโหลด (Load Loss) รวมทั้งปีงบประมาณ 2562 เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 59,263,130.52 
บาท  หากเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นจ านวนเงิน 61,390,855.97 บาท จะเห็นว่ามีค่าไฟฟ้า
ลดลง 2,127,725.45 บาท ของค่าไฟฟ้าในปี 2561 โดยลดลงร้อยละ 3.47  และจ่ายค่าไฟฟ้าให้กลุ่มสูญเสียในหม้อ
แปลงไฟฟ้า (No load Loss) ขณะเครื่องท างาน รวมทั้งปีงบประมาณ 2562 เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 
12,744,804.74 บาท หากเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นจ านวนเงิน 12,238,123.08 บาท  จะ
เห็นว่ามีค่าไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 506,681.63 บาท ของค่าไฟฟ้าในปี 2561 โดยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.98  ดังปรากฏในภาพที่ 
31  ภาพที่ 32 ภาพที ่33 และตารางท่ี 31  

4.3506 4.35204.3506 4.35204.3506 4.3520

4.3475
4.3525

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562

หน
่วย

ค่า
ไฟ

เฉ
ลี่ย

 (ห
น่ว

ย/
บา

ท)
เปรียบเทยีบค่าเฉล่ียรวมหน่วยการใช้ไฟฟ้า (หน่วย/บาท)

กลุ่มทีไ่ม่ผ่านเคร่ืองมือวัดพลังงานไฟฟ้า
ปีงบประมาณ 2561-2562

อาคารอ่ืนๆ+สูญเสียในระบบไฟฟ้า+สูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้าขณะจ่ายโหลด 
(Load Loss)
สูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้าขณะท างาน (No Load Loss)

รวมเฉลี่ยค่าไฟฟ้าทั้งหมด/หน่วย/ปีงบประมาณ
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การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

บทท่ี 5 
สรุปผลการวิเคราะหแ์ละข้อเสนอแนะ 

การวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561- 2562  โดยมี
วัตถุประสงค์  1.เพ่ือทราบรายละเ อียดการใช้พลั งงานไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2.เพ่ือทราบค่าไฟฟ้า หน่วยการใช้ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 3.เพ่ือแยกกลุ่มค่าไฟฟ้า หน่วยการใช้ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 4.เพ่ือเป็นข้อมูลสารสนเทศใช้อ้างอิงการบริหารงบประมาณส่วนของค่าไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น    

ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ ได้จากการเก็บข้อมูลจากหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่เรียก
เก็บค่าไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และฐานข้อมูลบริการออนไลน์  ค่าสาธารณูปโภค คณะ/หน่วยงาน ค่าสาธารณูปโภค ที่
พักสวัสดิการ ของกองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสามารถศึกษา
ข้อมูลได้ที่ เว็บไซด์ https://ensan.kku.ac.th/downloadUtilDept.php และใช้โปรแกรม Microsoft excel 
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวมรวมข้อมูลปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า โดยการจัดสร้างตารางและป้อนฐานข้อมูล 
เพ่ือการวิเคราะห์และประมวลผล ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติ เชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) สถิติพ้ืนฐานได้แก่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ซึ่งผลการวิเคราะห์ที่ได้สามารถน าไปใช้ในการอ้างอิงเพ่ือการควบคุมการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า  การบริหารจัดการงบประมาณค่ า ไฟฟ้า  เ พ่ือให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับกิ จกรรมของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยสรุปผลการิเคราะห์และข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1.  สรุปผลการวิเคราะห์ 
 2.  ข้อเสนอแนะ 

5.1  สรุปผลการวิเคราะห์ 

       5.1.1  ผลการใช้พลังงานไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  

      1)  ผลการวิเคราะห์ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วง Peak (P) 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลา Peak (P) ตั้งแต่เวลา 09.00 
– 22.00 น. มีแนวโน้มสูงขึ้น รวมทั้งปีงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าช่วงเวลา 
Peak (P) เฉลี่ย ปี พ.ศ.2561  จ านวน 20,573.42 กิโลวัตต์   ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 21 ,350.00 กิโลวัตต์ เมื่อ
เปรียบเทียบกันพบว่ามีความต้องการพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจ านวน 776.58 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 3.77  เมื่อ
พิจารณาทีละเดือนพบว่าเดือนที่ใช้พลังงานสูงสุดคือเดือนกรกฎาคม และเดือนที่ค่าพลังงานต่ าสุดคือเดือนมกราคม  
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 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

2) ผลการวิเคราะห์ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วง Off-Peak (OP) 

    มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลา Off-Peak (OP) ตั้งแต่เวลา 22.00 
– 09.00 น. มีแนวโน้มสูงขึ้น รวมทั้งปีงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าช่วงเวลา 
Off-Peak (OP) เฉลี่ย ปี พ.ศ.2561  จ านวน 16,540.00 กิโลวัตต์   ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 17,080.00 กิโลวัตต์ ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกันพบว่ามีความต้องการพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจ านวน 540.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 3.26  เมื่อ
พิจารณาทีละเดือนพบว่าเดือนที่ใช้พลังงานสูงสุดคือเดือนกรกฎาคม และเดือนที่ค่าพลังงานต่ าสุดคือเดือนมกราคม  

3) ผลการวิเคราะห์ค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วง Off-Peak (H) 

    มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลา Off-Peak (H) ตั้งแต่เวลา 00.00 
– 24.00 น. มีแนวโน้มสูงขึ้น รวมทั้งปีงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าช่วงเวลา 
Off-Peak (H) เฉลี่ย ปี พ.ศ.2561  จ านวน 13,437.00 กิโลวัตต์   ปี พ.ศ. 2562 จ านวน 13,600.00 กิโลวัตต์ ซึ่งเมื่อ
เปรียบเทียบกันพบว่ามีความต้องการพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึนจ านวน 163.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 1.21  เมื่อ
พิจารณาทีละเดือนพบว่าเดือนที่ใช้พลังงานสูงสุดคือพฤษภาคม และเดือนที่ค่าพลังงานต่ าสุดคือเดือนเมษายน  

4) ผลการวิเคราะห์รวมค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในช่วง Peak (P)  
Off-Peak (OP)  Off-Peak (H) 

    มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยเพ่ิมมากข้ึนเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ ปี 
พ.ศ. 2561 ช่วงเวลา Peak (P) จ านวน 776.58 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 3.77  ช่วงเวลา Off-Peak (OP) จ านวน 
540.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 3.26  ช่วงเวลา Off-Peak (H) จ านวน 163.00 กิโลวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 1.21   

    5.1.2  ผลการวิเคราะห์ค่าไฟฟ้า หน่วยการใช้ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ า

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

           1) ผลการวิเคราะห์ค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ่ายค่าไฟฟ้ารวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น
323,953,510.32 บาท ค่าเฉลี่ยต่อเดือนเป็นจ านวนเงิน 26,996,125.86 บาท และพบว่าเดือนสิงหาคมจ่ายค่า
ไฟฟ้าสูงสุดจ านวนเงิน 29,884,748.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.225 และเดือนธันวาคมจ่ายค่าไฟฟ้าต่ าสุดจ านวนเงิน 
21,671,000.28  บาท คิดเป็นร้อยละ 6.690  

        ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ่ายค่าไฟฟ้ารวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 340,078,140.28 บาท ค่าเฉลี่ย
ต่อเดือนเป็นจ านวนเงิน 28,339,845.02 บาท และพบว่าเดือนสิงหาคมจ่ายค่าไฟฟ้าสูงสุดเป็นจ านวนเงิน
31,523,321.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.269 และเดือนธันวาคมจ่ายค่าไฟฟ้าต่ าสุดเป็นจ านวนเงิน 21,691,291.11  
บาท คิดเป็นร้อยละ 6.378  

 
 



 

 

 

92 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

   2) ผลการวิเคราะห์ค่าไฟฟ้าโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  

     มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ่ายค่าไฟฟ้าโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่นรวม
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 5,991,656.45 บาท ค่าเฉลี่ยต่อเดือนเป็นจ านวนเงิน 499,304.70 บาท และพบว่าเดือน
ธันวาคมจ่ายค่าไฟฟ้าสูงสุดเป็นจ านวนเงิน 620,313.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.35 และเดือนตุลาคมจ่ายค่าไฟฟ้า
ต่ าสุดเป็นจ านวนเงิน 435,616.16  บาท คิดเป็นร้อยละ 7.27  
                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จา่ยค่าไฟฟ้าโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่นรวม
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 5,824,415.04 บาท ค่าเฉลี่ยต่อเดือนเป็นจ านวนเงิน 485,367.92 บาท และพบว่าเดือน
มีนาคมจ่ายค่าไฟฟ้าสุงสุดเป็นจ านวนเงิน 568,958.77   บาท คิดเป็นร้อยละ 9.77 และเดือนมิถุนายนจ่ายค่าไฟฟ้า
ต่ าสุดเป็นจ านวนเงิน 427,007.60  บาท คิดเป็นร้อยละ 7.33  
 

3) ผลการวิเคราะห์รวมค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น   

       มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ่ายค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมกับค่า
ไฟฟ้าโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 329,945,166.77 บาท ค่าเฉลี่ยต่อเดือนเป็น
จ านวนเงิน 27,495,430.56 บาท และพบว่าเดือนสิงหาคมจ่ายค่าไฟฟ้าสูงสุดเป็นจ านวนเงิน 30,351,692.09  บาท 
คิดเป็นร้อยละ 9.20 และเดือนธันวาคมจ่ายค่าไฟฟ้าต่ าสุดเป็นจ านวนเงิน 22,291,313.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.67 

      มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ่ายค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมกับค่า
ไฟฟ้าโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 345,902,555.32 บาท ค่าเฉลี่ยต่อเดือนเป็น
จ านวนเงิน 28,825,212.94 บาท และพบว่าเดือนมีนาคมจ่ายค่าไฟฟ้าสูงสุดเป็นจ านวนเงิน 32,034,342.00 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 9.26 และเดือนธันวาคมจ่ายค่าไฟฟ้าต่ าสุดเป็นจ านวนเงิน 22,172,170.42 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.41 

      มหาวิทยาลั ยขอนแก่น จ่ ายค่ าไฟฟ้ามหาวิทยาลั ยขอนแก่นรวมกับค่ าไฟฟ้าโรงสูบน้ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่นสูงที่สุดคือเดือนสิงหาคม เป็นจ านวนเงิน 32,034,342.00 บาท และเดือนที่มีการจ่ายค่า
ไฟฟ้าต่ าที่สุดคือเดือนธันวาคม พ.ศ. 2562 เป็นจ านวนเงิน 22,172,170.42 บาท เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบค่า
ไฟฟ้าปีงบประมาณ 2561และ2562 ในแต่ละเดือนพบว่าเดือนตุลาคม เดือนกุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม เดือน
เมษายน  เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน เดือนกรกฏาคม และเดือนสิงหาคม มีค่าไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น ส่วนเดือน
พฤศจิกายน  เดือนธันวาคม เดือนมกราคม และเดือนกันยายน มีค่าไฟฟ้าลดลง 

  4) ผลการวิเคราะห์หน่วยการใช้ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น   

                มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีหน่วยการใช้ไฟฟ้ารวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น
88,659,786.87 หน่วย ค่าเฉลี่ยต่อเดือนเป็นจ านวน 7,388,315.57 หน่วย และพบว่าเดือนมีนาคมมีหน่วยการใช้
ไฟฟ้าสูงสุดจ านวน 8,154,360.00  หน่วย คิดเป็นร้อยละ 9.20  และเดือนธันวาคม มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าต่ าสุด
จ านวน 6,053,760.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ  6.83  
 



 

 

 

93 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีหน่วยการใช้ไฟฟ้ารวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น
92,814,000.00 หน่วย ค่าเฉลี่ยต่อเดือนเป็นจ านวน 7,734,500.00 หน่วย พบว่ามีหน่วยการใช้ไฟฟ้าสูงสุดจ านวน 
2 เดือน ได้แก่เดือนมีนาคม และเดือนสิงหาคม มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 8,566,800.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ  
9.23  และเดือนธันวาคมมีหน่วยการใช้ไฟฟ้าต่ าสุดจ านวน 6,198,000.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ  6.68    
               ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าสูงสุดทั้งปีจ านวน 2 เดือน ได้แก่
เดือนมีนาคม จ านวน 8,566,800.00  หน่วย มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6702 บาท และเดือนสิงหาคม มีหน่วย
การใช้ไฟฟ้าจ านวน 8,566,800.00 หน่วย มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6797 บาท  เดือนที่มีหน่วยการใช้
ไฟฟ้าต่ าสุดคือเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าจ านวน 6,053,760.00 หน่วย มีอัตรา
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.5798 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย/ปี จ านวน  
7,388,315.57 หน่วย มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6537 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีหน่วยการใช้ไฟฟ้า
เฉลี่ย/ปี จ านวน 7,734,500.00 หน่วย มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6611 บาท  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ
หน่วยการใช้ไฟฟ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2561และ พ.ศ.2562 ในแต่ละเดือนพบว่าเดือนตุลาคม เดือนธันวาคม เดือน
กุมภาพันธ์ เดือนมีนาคม เดือนเมษายน  เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน เดือนกรกฏาคม และเดือนสิงหาคม มี
หน่วยการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน ส่วนเดือนพฤศจิกายน   เดือนมกราคม และเดือนกันยายน มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลง 

5) ผลการวิเคราะห์หน่วยการใช้ไฟฟ้าโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น  

                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีหน่วยการใช้ไฟฟ้ารวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น
1,645,080.00 หน่วย ค่าเฉลี่ยต่อเดือนเป็นจ านวน 137,090.00 หน่วย และพบว่าเดือนธันวาคมมีหน่วยการใช้
ไฟฟ้าสูงสุดจ านวน 175,080.00  หน่วย คิดเป็นร้อยละ 10.64  และเดือนตุลาคม มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าต่ าสุดจ านวน 
118,600.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 7.21   
                 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีหน่วยการใช้ไฟฟ้ารวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น
1,605,460.00 หน่วย ค่าเฉลี่ยต่อเดือนเป็นจ านวน 133,788.33 หน่วย และพบว่าเดือนมีนาคมมีหน่วยการใช้ไฟฟ้า
สูงสุดจ านวน 154,620.00  หน่วย คิดเป็นร้อยละ 9.63  และเดือนมิถุนายน มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าต่ าสุดจ านวน 
118,080.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 7.35   

     ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าสูงสุดคือเดือนธันวาคม 
จ านวน 175,080.00  หน่วย มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.5430 บาท เดือนที่มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าต่ าสุดคือเดือน
มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าต่ าสุดจ านวน 118,080.00 หน่วย มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย
หน่วยละ 3.6163 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย/ปี จ านวน  137,090.00 หน่วย มี
อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6490 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ย/ปี จ า นวน 
133,788.33 หน่วย มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยหน่วยละ 3.6277 บาท  เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบหน่วยการใช้ไฟฟ้า
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561และ พ.ศ.2562 ในแต่ละเดือนพบว่าเดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน เดือนกุมภาพันธ์ 
เดือนมีนาคม และเดือนสิงหาคม มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น ส่วนเดือนธันวาคม เดือนมกราคม เดือนเมษายน 
เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน เดือนกรกฏาคม  และเดือนกันยายน มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลง 
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6) ผลการวิเคราะห์รวมหน่วยการใช้ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

                มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มีหน่วยการใช้ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมกับ
โรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 90,304,866.87 หน่วย ค่าเฉลี่ยต่อเดือนเป็นจ านวน 
7,525,405.57 หน่วย และพบว่าเดือนมีนาคมมีหน่วยการใช้ไฟฟ้าสูงสุดจ านวน 8,299,480.00  หน่วย คิดเป็นร้อย
ละ 9.19  และเดือนธันวาคม มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าต่ าสุดจ านวน 6,228,840.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 6.90    
               มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีหน่วยการใช้ไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมกับ
โรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมเป็นจ านวนทั้งสิ้น 94,419,460.00 หน่วย ค่าเฉลี่ยต่อเดือนเป็นจ านวน 
7,868,288.33 หน่วย และพบว่าเดือนมีนาคมมีหน่วยการใช้ไฟฟ้าสูงสุดจ านวน 8,721,420.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 
9.24 และเดือนธันวาคม มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าต่ าสุดจ านวน 6,328,880.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 6.70   
               มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีหน่วยการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งปีงบประมาณ 2562 เป็นจ านวนหน่วยรวมทั้งสิ้น 
94,419,460.00 หน่วย มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย 3.6606 บาท  หากเปรียบเทียบหน่วยการใช้ไฟฟ้า
ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นจ านวนหน่วยรวมทั้งสิ้น 90,304,866.87 หน่วย บาท มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อหน่วย 
3.6535 บาท  จะเห็นว่ามีหน่วยการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน  4,114,593.13 หน่วย ของการใช้ไฟฟ้าในปี 2561 โดยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 4.56  โดยมีหน่วยการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยในแต่ละเดือน 7,868,288.33 หน่วย เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 
เดือนละ 655,690.69  หน่วย โดยมีหน่วยการใช้ไฟฟ้าสูงสุดปีของงบประมาณ 2562 ในเดือนมีนาคม เป็นจ านวน 
8,721,420.00 หน่วย เพ่ิมขึ้นจากหน่วยสูงสุดในปีงบประมาณ 2561 เป็นจ านวน 421,940.00 หน่วย  และมี
หน่วยต่ าสุดของปีงบประมาณ 2562 ในเดือนธันวาคม เป็นจ านวน 6,328,880.00 หน่วย  เพิ่มข้ึนจากหน่วยการใช้
ไฟฟ้าต่ าสุดในปีงบประมาณ 2561 เป็นจ านวน 100,040.00  หน่วย เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบหน่วยการใช้ไฟฟ้า
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561และ พ.ศ.2562 ในแต่ละเดือนพบว่าเดือนตุลาคม เดือนธันวาคม เดือนกุมภาพันธ์ เดือน
มีนาคม เดือนเมษายน  เดือนพฤษภาคม เดือนมิถุนายน เดือนกรกฏาคม และเดือนสิงหาคม มีหน่วยการใช้ไฟฟ้า
เพ่ิมข้ึน ส่วนเดือนพฤศจิกายน  เดือนมกราคม และเดือนกันยายน มีหน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลง 

5.1.3  ผลการวิเคราะห์แยกกลุ่มค่าไฟฟ้า หน่วยการใช้ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงสูบน้ า

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

        1) ค่าไฟฟ้าแยกตามกลุ่มโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น กลุ่มที่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า 
และกลุ่มไม่ผ่านเครื่องมือวัดค่าพลังงานไฟฟ้า  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ่ายค่าไฟฟ้าให้กลุ่มการใช้กระแสไฟฟ้าที่ผ่าน
เครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้ามากที่สุด เป็นจ านวนเงิน 250,324,531.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 75.87 รองลงมาคือ
กลุ่มการใช้กระแสไฟฟ้าไม่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า เป็นจ านวนเงิน 73,628,979.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 
22.32 และกลุ่มโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นจ านวนเงิน 5,991,656.45 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.82 
ตามล าดับ รวมทั้งปีงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ่ายค่าไฟฟ้ารวมทั้งหมดเป็นจ านวนเงิน  329,945,166.77 
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บาท คิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อเดือนเป็นเงินจ านวน  27,495,430.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.33    
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ่ายค่าไฟฟ้าให้กลุ่มการใช้กระแสไฟฟ้าที่ผ่าน

เครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้ามากที่สุด เป็นจ านวนเงิน 268,070,205.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 77.50 รองลงมาคือ
กลุ่มการใช้กระแสไฟฟ้าไม่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า เป็นจ านวนเงิน 72,007,935.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 
20.82 และกลุ่มโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นจ านวนเงิน 5,824,415.04 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.68 
ตามล าดับ รวมทั้งปีงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ่ายค่าไฟฟ้ารวมทั้งหมดเป็นจ านวนเงิน 345,902,555.32  
บาท คิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อเดือนเป็นเงินจ านวน  28,825,212.94  บาท  คิดเป็นร้อยละ 8.33  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ่ายค่าไฟฟ้ากลุ่มการใช้งานผ่าน
เครื่องวัดพลังงานไฟฟ้ามากที่สุด เป็นจ านวนเงิน 268,070,205.05 บาท มีหน่วยการใช้ไฟฟ้า 76,267,907.58 
หน่วย มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 3.5148 บาท  รองลงมาจ่ายค่าไฟฟ้ากลุ่มการใช้งานไม่ผ่านชุดเครื่องมือวัดพลังงาน
ไฟฟ้า เป็นจ านวนเงิน 72,007,935.23 บาท มีหน่วยการใช้ไฟฟ้า 16,546,092.42 หน่วย มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 
4.3520 บาท   และจ่ายค่าไฟฟ้าโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวนเงิน 5,824,415.04 บาท มีหน่วยการใช้
ไฟฟ้า 1,605,460.00 หน่วย มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 3.6279 บาท   เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าปีงบประมาณ 
2561และ2562 ในแต่ละกลุ่มการใช้งานพบว่ากลุ่มใช้งานผ่านเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้ามีค่าไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น กลุ่มใช้งาน
ไม่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้าและโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีค่าไฟฟ้าลดลง 
             สรุปผลการวิเคราะห์ค่าไฟฟ้าแยกตามกลุ่มการใช้งานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในภาพรวมได้ว่า  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ่ายค่าไฟฟ้าให้กลุ่มการใช้งานผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งปีงบประมาณ 2562 
เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 268,070,205.05 บาท  หากเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นจ านวน
เงิน 250,324,531.27 บาท จะเห็นว่ามีค่าไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 17,745,673.78  บาท ของค่าไฟฟ้าในปี 2561 โดยเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7.09   จ่ายค่าไฟฟ้าให้กลุ่มใช้งานไม่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งปีงบประมาณ 2562 เป็นจ านวน
เงินรวมทั้งสิ้น 72,007,935.23 บาท หากเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นจ านวนเงิน 
73,628,979.05 บาท  จะเห็นว่ามีค่าไฟฟ้าลดลง 1,621,043.82  บาท ของค่าไฟฟ้าในปี 2562 โดยลดลงร้อยละ 
2.25  และจ่ายค่าไฟฟ้าให้โรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมทั้งปีงบประมาณ 2562 เป็นจ านวนเงิน 
5,824,415.04 บาท หากเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นจ านวนเงิน 5,991,656.45 บาท  จะ
เห็นว่ามีค่าไฟฟ้าลดลง 167,241.41  บาท ของค่าไฟฟ้าในปี 2562 โดยลดลงร้อยละ 2.87 

        2) ค่าไฟฟ้ากลุ่มที่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า  

 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ่ายค่าไฟฟ้าให้กลุ่มการใช้กระแสไฟฟ้าที่ผ่าน
เครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า กลุ่มคณะ/หน่วยงานมากที่สุด เป็นจ านวนเงิน 218,696,347.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 
87.37 รองลงมาคือกลุ่มผู้ประกอบการ เป็นจ านวนเงิน 24,448,344.89 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.77 และกลุ่ม
บ้านพักอาศัย เป็นจ านวนเงิน 7,179,838.53 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.87 ตามล าดับ รวมทั้งปีงบประมาณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ่ายค่าไฟฟ้ารวมให้กลุ่มที่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้าเป็นจ านวนเงิน  250,324,531.27 
บาท คิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อเดือนเป็นเงินจ านวน  20,860,377.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.33    
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มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ่ายค่าไฟฟ้าให้กลุ่มที่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า 
กลุ่มคณะ/หน่วยงานมากที่สุด เป็นจ านวนเงิน 232,040,109.68 บาท มีหน่วยการใช้ไฟฟ้า 63,586,479.00 หน่วย 
มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 3.6492 บาท  รองลงมาจ่ายค่าไฟฟ้ากลุ่มผู้ประกอบการ เป็นจ านวนเงิน 28,240,432.01 
บาท มีหน่วยการใช้ไฟฟ้า 8,945,214.58 หน่วย มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 3.1570 บาท   และจ่ายค่าไฟฟ้ากลุ่มที่พัก
อาศัย จ านวนเงิน 7,789,663.36 บาท มีหน่วยการใช้ไฟฟ้า 3,736,214.00 หน่วย มีอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 2.0849 
บาท   เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าปีงบประมาณ 2561และ2562 งานพบว่ากลุ่มคณะ/หน่วยงานและกลุ่ม
บ้านพักอาศยัมีค่าไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น กลุ่มผู้ประกอบการมีค่าไฟฟ้าลดลง 

สรุปผลการวิเคราะห์ค่าไฟฟ้ากลุ่มที่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน
ภาพรวมได้ว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จ่ายค่าไฟฟ้าให้กลุ่มคณะ/หน่วยงานรวมทั้งปีงบประมาณ 2562 เป็นจ านวน
เงินรวมทั้งสิ้น 232,040,109.68 บาท  หากเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นจ านวนเงิน 
218,696,347.85 บาท จะเห็นว่ามีค่าไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 13,343,761.83  บาท ของค่าไฟฟ้าในปี 2561 โดยเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 6.10   จ่ายค่าไฟฟ้าให้กลุ่มผู้ประกอบการรวมทั้งปีงบประมาณ 2562 เป็นจ านวนเงินรว มทั้ งสิ้น 
28,240,432.01 บาท หากเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นจ านวนเงิน 24,448,344.89 บาท  จะ
เห็นว่ามีค่าไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 3,792,087.12  บาท ของค่าไฟฟ้าในปี 2561 โดยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 15.51  และจ่ายค่า
ไฟฟ้าให้กลุ่มท่ีพักอาศัยรวมทั้งปีงบประมาณ 2562 เป็นจ านวนเงิน 7,789,663.36 บาท หากเปรียบเทียบค่าไฟฟ้า
ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นจ านวนเงิน 7,179,838.53 บาท  จะเห็นว่ามีค่าไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 609,824.83  บาท ของ
ค่าไฟฟ้าในปี 2561 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.49     

 

     3) ค่าไฟฟ้ากลุ่มที่ไม่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า  

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ่ายค่าไฟฟ้าให้กลุ่มการใช้กระแสไฟฟ้าที่ ไม่ผ่าน
เครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า กลุ่มอาคารอ่ืนๆ  สูญเสียในระบบไฟฟ้าและสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้าขณะจ่ายโหลด 
(Load Loss) มากที่สุด เป็นจ านวนเงิน 61,390,855.97 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.38 รองลงมาคือกลุ่มสูญเสียในหม้อ
แปลงไฟฟ้า (No load Loss) ขณะเครื่องท างาน เป็นจ านวนเงิน 12,238,123.08 บาท คิดเป็นร้อยละ 16.77 รวมทั้ง
ปีงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ่ายค่าไฟฟ้ารวมให้กลุ่มที่ไม่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้าเป็นจ านวนเงิน  
73,628,979.05 บาท คิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อเดือนเป็นเงินจ านวน  6,135,748.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.33    

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ่ายค่าไฟฟ้าให้กลุ่มการใช้กระแสไฟฟ้าที่ไม่ผ่านเครื่องมือ
วัดพลังงานไฟฟ้า กลุ่มอาคารอ่ืนๆ  สูญเสียในระบบไฟฟ้าและสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้าขณะจ่ายโหลด (Load Loss) 
มากที่สุด เป็นจ านวนเงิน  59,263,130.52 บาท คิดเป็นร้อยละ 82.30 รองลงมาคือกลุ่มสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้า 
(No load Loss) ขณะเครื่องท างาน เป็นจ านวนเงิน  12,744,804.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.70 รวมทั้งปีงบประมาณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ่ายค่าไฟฟ้ารวมให้กลุ่มที่ไม่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้าเป็นจ านวนเงิน  72,007,935.23 
บาท คิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อเดือนเป็นเงินจ านวน  6,000,661.27 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.33    
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สรุปผลการวิเคราะห์ค่าไฟฟ้ากลุ่มที่ไม่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ใน
ภาพรวมได้ว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น จ่ายค่าไฟฟ้าให้กลุ่มอาคารอ่ืนๆ  สูญเสียในระบบไฟฟ้าและสูญเสียในหม้อ
แปลงไฟฟ้าขณะจ่ายโหลด (Load Loss) รวมทั้งปีงบประมาณ 2562 เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 59,263,130.52 
บาท  หากเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นจ านวนเงิน 61,390,855.97 บาท จะเห็นว่ามีค่าไฟฟ้า
ลดลง 2,127,725.45 บาท ของค่าไฟฟ้าในปี 2561 โดยลดลงร้อยละ 3.47  และจ่ายค่าไฟฟ้าให้กลุ่มสูญเสียในหม้อ
แปลงไฟฟ้า (No load Loss) ขณะเครื่องท างาน รวมทั้งปีงบประมาณ 2562 เป็นจ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 
12,744,804.74 บาท หากเปรียบเทียบค่าไฟฟ้าปีงบประมาณ 2561 ซึ่งเป็นจ านวนเงิน 12,238,123.08 บาท  จะ
เห็นว่ามีค่าไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน 506,681.63 บาท ของค่าไฟฟ้าในปี 2561 โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.98  

 
สรุปผลได้ว่าทั้ง 2 ปีงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงสุดในช่วงเวลา 

Peak (P) ช่วงเวลา 09.00 น. -22.00 น. ของวันจันทร์ – วันศุกร์ ซึ่งเป็นวันท าการ  ส่วนการใช้พลังงาน
ต่ าสุดจะเป็นช่วงเวลา  Off- Peak (H) ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ  ในส่วนค่าไฟฟ้าปีงบประมาณ 2562 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นจากปีงบประมาณ 2561 และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ  
สาเหตุเกิดจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นด าเนินการบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร์ในหลายๆด้าน  เพื่อพัฒนา
ปรับปรุงมหาวิทยาลัยขอนแก่น จากการบริหารงานดังกล่าวจึงท าให้ที่มีการก่อสร้างกลุ่มอาคารขึ้นใหม่ เพื่อ
เพิ่มพื้นที่ให้บริการในด้านต่างๆ รวมทั้งการด าเนินกิจกรรมด้านอ่ืนๆที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งผลการเปลี่ยนแปลง
สภาวะแวดล้อมด้านอุณหภูมิของโลกที่สูงมากขึ้นท าให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้า เพิ่มมากขึ้นเพื่อใช้ใน
กระบวนการปรับอากาศในพื้นที่การท างานและพื้นที่ให้บริการ   ซึ่งค่าไฟฟ้ามีลักษณะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนสิงหาคม เป็นช่วงที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดการเรียนการสอน และกลับมา
ลดลงในช่วงปิดภาคการศึกษา 

 

5.2  ข้อเสนอแนะ 

การใช้พลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นและโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น มีพฤติกรรมการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าที่แตกต่างกันเนื่องจากวัตถุประสงค์การใช้พลังงานไฟฟ้าและลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน โดย
ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะมีการใช้ใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุดในช่วงวันและเวลาท าการตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึง 
16.30 น.ของทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ซึ่งเป็นช่วงเวลาปฎิบัติงาน โดยที่ช่วงเวลาการปฏิบัติงานนี้เป็นช่วงเวลาที่มีอัตรา
ค่าไฟฟ้าชนิด TOU มากสุด ช่วงเวลา Peak (P) ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 22.00 น. ส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าโรงสูบ
น้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่นมีพฤติกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้ามากสุดในช่วงเวลา Off-Peak ตั้งแต่เวลา 22.00 น.ถึง 
09.00 น.ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เนื่องจากกระบวนงานก าหนดให้มีการปฏิบัติงานตามภาระกิจในช่วงเวลาดังกล่าว
เพ่ือการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าและประหยัดค่าไฟฟ้า  

ดังนั้นเพ่ือให้การวิเคราะห์เกิดการใช้ประโยชน์และด าเนินการต่อไปในอนาคต ผู้วิเคราะห์ขอเสนอแนะ 
แนวทางดังนี้ 



 

 

 

98 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

1. ด้านพลังงานไฟฟ้า 
1)  ควรมีการส่งเสริมและรณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้าในระดับคณะ หน่วยงาน 

ผู้ประกอบการ และผู้พักอาศัย ตลอดจนผู้ใช้บริการในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2) ก าหนดนโยบายในด้านการออกแบบอาคารและสิ่งปลูกสร้าง เพ่ือให้เป็นอาคารที่มีการใช้

พลังงานไฟฟ้าอย่างเหมาะสม ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงแต่ใช้พลังงานไฟฟ้าต่ า เพ่ือเป็น
อาคารที่มีการอนุรักษ์พลังงาน  

3) การจัดกิจกรรมในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ควรเลือกจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลา
และฤดูกาล เพ่ือเป็นการหลีกเหลี่ยงการใช้พลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลาที่มีค่าไฟฟ้าสูงหรือมีความต้องการไฟฟ้าสูง 
เช่น เลือกจัดกิจกรรมที่มีการใช้พลังงานไฟฟ้าสูงในวันหยุดราชการ หรือจัดกิจกรรมในฤดูหนาว 

4) การควบคุมหรืออ านวยการใช้งานระบบไฟฟ้า การถ่ายเทโหลดไฟฟ้า ในระบบจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ หากเป็นลักษณะงานที่มีแผนงานไว้ล่วงหน้า ควรก าหนดในแผนงานให้มีการ
ปฏิบัติงานในช่วงเวลาวันหยุดราชการ เพื่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าจากการถ่ายเทโหลดทางไฟฟ้า (Switching) 

2. ด้านค่าไฟฟ้าและหน่วยการใช้ไฟฟ้า 
1) ควรมีการติดตั้งเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้าพร้อมชุดอุปกรณ์ (มิเตอร์ไฟฟ้า) ที่มีประสิทธิภาพ

และมีค่าความแมนย าสูง มีรูปแบบการใช้งานที่สามารถบันทึกค่าพารามิเตอร์ในด้านไฟฟ้าที่สามารถบันทึกและ
จัดเก็บค่าพร้อมถ่ายโอนในรูปแบบดิจิตอลในโครงข่ายสื่อสาร ให้ครอบคลุมพ้ืนที่การให้บริการกระแสไฟฟ้าทุก
ประเภท เช่น ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเพ่ือวัดการใช้พลังงานไฟฟ้ารวมทั้งหมดจากหม้อแปลงไฟฟ้าที่ต้นทาง ถัดจากนั้น
ติดตั้งมิเตอร์ย่อยเพ่ือวัดกลุ่มการใช้ไฟฟ้าที่ต้องการทราบค่าการใช้กระแสไฟฟ้าพร้อมมีการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล
การใช้พลังงานไฟฟ้าเพ่ือการบริหารจัดการด้านค่าไฟฟ้าและหน่วยการใช้ไฟฟ้า  ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเพ่ือวัดกลุ่มการ
ใช้กระแสไฟฟ้าที่ยังไม่ผ่านเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า ให้ครอบคลุมทั้งหมด 

2) ควรมีการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าและชุดอุปกรณ์ (มิเตอร์
ไฟฟ้า) ที่มีประสิทิภาพสูง มีความแม่นย าสูง มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับเพ่ือใช้ในขบวนการจัดหามาใช้ในการติดตั้ง
และจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  และเพ่ือให้ผู้ใช้บริการจากภายนอกใช้อ้างอิงใน
การจัดหามิเตอร์ไฟฟ้ามาเพ่ือติดต่อขอใช้บริการกระแสไฟฟ้า ซึ่งหากมีเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้าที่มาตรฐานจะ
ช่วยให้การบริหารจัดการด้านค่ากระแสไฟฟ้า ด้านการจัดเก็บค่าไฟฟ้ามีความถูกต้องแม่นย าสูง มีความน่าเชื่อถือ
ต่อองค์กร ลดโอกาสผิดพลาดจากการคิดค่าไฟฟ้าที่คลาดเคลื่อน 

3) ควรมีการแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ละเดือน รวมทั้งสถิติเทียบกับคณะหน่วยงานอ่ืนๆ ให้คณะ 
หน่วยงาน บุคลากรและนักศึกษารับทราบข้อมูล การใช้พลังงานไฟฟ้า 

4) ควรมีการก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน การรายงาน ให้เจ้าหน้าที่ที่มี
ภาระกิจในการควบคุมและลงทะเบียนเครื่องมือวัดพลังงานไฟฟ้า (มิเตอร์ไฟฟ้า) เจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่เป็นผู้จด
บันทึกค่าไฟฟ้า  เจ้าหน้าที่ผู้ท าหน้าควบคุมการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าที่ติดตั้งใหม่ ให้ทราบกระบวนงานร่วมกัน เพ่ือ
ช่วยลดความผิดพลาดในการบันทึกและลงทะเบียนมิเตอร์ไฟฟ้า ท าให้การรายงานค่าไฟฟ้าและหน่วยการใช้ไฟฟ้า
เป็นปัจจุบันมากที่สุด 
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5) ควรมีการตรวจสอบและบันทึกจัดเก็บ และวิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าจากหม้อแปลงไฟฟ้า
ทั้งหมดในการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโหลดไฟฟ้า เพ่ือการหาประสิทธิภาพการท างานของหม้อแปลงไฟฟ้า เพ่ือการ
ประหยัดค่าไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน จากค่าความสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้าในขณะที่ไม่มีโหลด (No Load 
Loss) และมีโหลด  (Load Loss)   

6) ควรมีการปรับแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกจากหม้อแปลงไฟฟ้าให้เหมาะสมและเป็นไปตาม
มาตรฐาน เพื่อลดการสูญเสียเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของหม้อแปลง ช่วยในการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

7) ควรมีมาตรการป้องกันการลดความสูญเสียพลังงานไฟฟ้า  จากการเกิดลัดวงจรไฟฟ้าในระบบ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000/400/230 โวลต์  

8) ควรมีการบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า ตามมาตรฐานตลอดเวลา 
เพ่ือให้หม้อแปลงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเสถียรภาพในการจ่ายพลังงานไฟฟ้า ลดค่าความสูญเสียการการช ารุด
ของหม้อแปลงไฟฟ้า 

9) ควรมีการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ในระบบจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ เพ่ือลดการ
เกิดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าจากการเสื่อมสภาพซึ่งท าให้เกิดการรั่วไหลของพลังงานไฟฟ้า และอาจเป็นต้นเหตุท า
ให้ เกิดการลัดวงจรไฟฟ้า  

10) ควรมีขบวนงานทบทวนการคิดค่าไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยอ้างอิงอัตราค่า
ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่เป็นปัจจุบัน เพ่ือความถูกต้องของข้อมูลค่าไฟฟ้าที่จ าแนกและจัดเก็บภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

100 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

บรรณานุกรม 

กองแผนงาน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (2556). รายงานการวิเคราะห์ค่าไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2555 จาก https://plan.kku.ac.th/pln2011/files/05-
255664114612-lorata-1.pdf 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (2561).  ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง การทบทวนอัตราค่าไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์
การก าหนดอัตราไฟฟ้าปี 2558. ค้นเมื่อ16 มิถุนายน 2562, จาก 
https://www.pea.co.th/Portals/0/demand_response/ElectricityReconsiderNov61.
pdf?ver=2019-01-25-100804-110 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (2560).  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชี้แจงค่า Ft ส าหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในใบเรียก
เก็บเงินค่าไฟฟ้าประจ าเดือนกันยายน – ธันวาคม 2560 ค้นเมื่อ16 มิถุนายน 2562, จาก 
https://www.pea.co.th  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (2560) .  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชี้แจงค่า Ft ส าหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในใบเรียก
เก็บเงินค่าไฟฟ้าประจ าเดือนมกราคม – เมษายน 2561 ค้นเมื่อ16 มิถุนายน 2562, จาก 
https://www.pea.co.th  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (2561) .  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชี้แจงค่า Ft ส าหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในใบเรียก
เก็บเงินค่าไฟฟ้าประจ าเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2561 ค้นเมื่อ16 มิถุนายน 2562, จาก 
https://www.pea.co.th  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (2561).  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชี้แจงค่า Ft ส าหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในใบเรียก
เก็บเงินค่าไฟฟ้าประจ าเดือนกันยายน – ธันวาคม 2561 ค้นเมื่อ16 มิถุนายน 2562, จาก 
https://www.pea.co.th  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (2561) .  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชี้แจงค่า Ft ส าหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในใบเรียก
เก็บเงินค่าไฟฟ้าประจ าเดือนมกราคม – เมษายน 2562 ค้นเมื่อ16 มิถุนายน 2562, จาก 
https://www.pea.co.th  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (2562) .  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชี้แจงค่า Ft ส าหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในใบเรียก
เก็บเงินค่าไฟฟ้าประจ าเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2562 ค้นเมื่อ16 มิถุนายน 2562, จาก 
https://www.pea.co.th  

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (2562) .  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ชี้แจงค่า Ft ส าหรับเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในใบเรียก
เก็บเงินค่าไฟฟ้าประจ าเดือนกันยายน – ธันวาคม 2562 ค้นเมื่อ16 มิถุนายน 2562, จาก 
https://www.pea.co.th  

 
กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น .(2562) ค่าสาธารณูปโภค คณะ/
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 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

จารินี ม้าแก้ว. (2557). การใช้พลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 
         จาก http://dspace.bru.ac.th/xmlui/bitstream/handle/123456789/3428/2557-

%20%20research-%20Jarinee.M.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
ธนวัฒน์ ฉลาดสกุล (2009-2010).  หลักการคิดค่าไฟฟ้า.  ค้นเมื่อ 16 มิถุนายน 2562, จาก 

http://www.tpa.or.th/publisher/pdfFileDownloadS/tn208_A_p70-73.pdf 
สุทิน ชนะบุญ. (2560). สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัยด้านสุขภาพเบื้องต้น. ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัดขอนแก่น. 
บุญชม ศรีสะอาด (2560). การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพฯ: สุวีริยาสาส์น 
ไทยรัฐออนไลน์ (2563) . ค่าไฟฟ้าหน่วยละกี่บาท แพงผิดปกติหรือไม่ ไขค าตอบได้ด้วยสูตรหาค่าไฟฟ้า 2563. 
        ค้นเมื่อ  17 มิถุนายน 2563 ,จาก  https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/1826646 
สภาอุตสาหกรรมแห่งชาติ (2563) . ค่า Ft กลไกสะท้อนต้นทุนที่เหมาะสมเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าและผู้ผลิต. 
        ค้นเมื่อ  17 มิถุนายน 2563 ,จาก  https://iie.fti.or.th/?p=6335 
POWERMETERLINE (2563) . ตัวประกอบการใช้ไฟฟ้า (Load Factor). 
        ค้นเมื่อ  18 มิถุนายน 2563 ,จาก  https://www.powermeterline.com 
Facebook ห้องไฟฟ้า(Electrical Room) (2557) . ก าลังสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้า. 

ค้นเมื่อ  18 มิถุนายน 2563 ,จาก          
https://www.facebook.com/ElectricalRm/posts/663196367027100 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน . คู่มือการถ่ายทอดเชิงปฏิบัติการอนุรักษ์
พลลังานในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก . 
ยลดา  ธีรบุญชัย (2560). การจัดการหม้อแปลงไฟฟ้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(เขตพื้นที่

การศึกษาบางมด) . มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
เสถียร  ยินดีสุข (2553) . ท าการศึกษาเปรียบเทียบค่าความสูญเสียก าลังไฟฟ้าระหว่างหม้อแปลงต่าง

ผลิตภัณฑ์. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
วินิษฐ์  วนิชธัญญาทรัพย์ (2553) . การจัดตารางการเรียนการสอนที่เหมาะสมโดยค านึงถึงความต้องการ
พลังงานไฟฟ้าสูงสุด. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 

http://www.tpa.or.th/publisher/pdfFileDownloadS/tn208_A_p70-73.pdf
https://www.thairath.co.th/lifestyle/life/1826646
https://iie.fti.or.th/?p=6335
https://www.facebook.com/ElectricalRm/posts/663196367027100/


 

 

 

102 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 
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ประวัติผู้เขียน 

 
 
ชื่อ – สกุล นายยงยุทธ  นาสมสร้อย 
ต าแหน่งปัจจุบัน วิศวกรปฏิบัติการ 
สังกัด งานไฟฟ้า ประปาและสุขาภิบาล 

กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โทรศัพท์ 081-7085913 
E-mail younna@kku.ac.th 
การศึกษา 2540 – อุตาสหกรรมศาสตร์บัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ประวัติการปฏิบัติงาน วันที่ 14 มกราคม 2551 เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 
ต าแหน่งวิศวกร สังกัดงานไฟฟ้า กองอาคารและสถานที ่
วันที่ 1 ตุลาคม 2558  ได้รับแต่งตั้งเป็นหัวหน้างานไฟฟ้า กองอาคารและสถานที่         
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ มข.6840/2558 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2558 
ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ ก ากับดูแลภารกิจด้านสถานีไฟฟ้าแรงสูง 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  งานไฟฟ้า ประปาและสุขาภิบาล กองจัดการ
สาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

ผลงานเชิงพัฒนา  
  

1. คู่มือปฏิบัติงาน 2562  คู่มือปฏิบัติงานเรื่อง “การจัดท าใบปลด-สับสวิทซ์ไฟฟ้าระบบจ าหน่าย
กระแสไฟฟ้าแรงดัน 22,000 โวลต์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKU 
SWITCHING ORRER)” 
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 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรือ่งการทบทวนอัตราค่าไฟฟ้า 

 ตามหลักเกณฑ์การก าหนดอัตราค่าไฟฟ้าปี 2558 
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ภาคผนวก ข 

ส าเนาหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปีงบประมาณ 2561 
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 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 



 

 

 

127 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 



 

 

 

128 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 



 

 

 

129 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 



 

 

 

130 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ค 

ส าเนาหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปีงบประมาณ 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

131 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

 
 



 

 

 

132 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

 
 



 

 

 

133 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

 
 



 

 

 

134 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

 
 



 

 

 

135 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

 
 



 

 

 

136 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

 
 



 

 

 

137 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

 
 



 

 

 

138 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

 
 



 

 

 

139 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

 
 



 

 

 

140 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

 
 



 

 

 

141 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

 
 



 

 

 

142 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

 
 



 

 

 

143 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

ส าเนาหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปีงบประมาณ 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

144 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

 
 



 

 

 

145 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

 
 



 

 

 

146 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

 
 



 

 

 

147 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 

 



 

 

 

148 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

 
 



 

 

 

149 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

 
 



 

 

 

150 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

 
 



 

 

 

151 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

 
 



 

 

 

152 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

 
 



 

 

 

153 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

 
 



 

 

 

154 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

 
 



 

 

 

155 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

 
 



 

 

 

156 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 

ส าเนาหนังสือแจ้งค่าไฟฟ้าโรงสูบน้ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ปีงบประมาณ 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

157 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

 
 



 

 

 

158 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

 
 



 

 

 

159 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

 
 



 

 

 

160 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 

 



 

 

 

161 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

 
 



 

 

 

162 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

 
 



 

 

 

163 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

 
 



 

 

 

164 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

 
 



 

 

 

165 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

 
 



 

 

 

166 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

 
 



 

 

 

167 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

 
 



 

 

 

168 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

 
 



 

 

 

169 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 

สูตรการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ก.ย. 2560 – ก.ย. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

170 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 



 

 

 

171 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

172 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 



 

 

 

173 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 



 

 

 

174 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 



 

 

 

175 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 



 

 

 

176 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 



 

 

 

177 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 



 

 

 

178 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 



 

 

 

179 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 



 

 

 

180 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 



 

 

 

181 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 

 
 

 

ภาคผนวก ช 

ค่าสาธารณูปโภค คณะ/หน่วยงาน ค่าสาธารณูปโภค ที่พักสวัสดิการ ของกองจัดการ
สาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ปีงบประมาณ 2561 -

2562 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

182 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 



 

 

 

183 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 



 

 

 

184 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 



 

 

 

185 

การใช้พลังงานไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 ปีงบประมาณ 2561-2562 

 
 กองจัดการสาธารณูปโภค พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 



 

 

 

186 
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