
โครงงานท่ี 1 (2-2560) 
วก 439 การจดัการพลงังานในอาคารและอุตสาหกรรม 

และ วก 635 เทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน 
 

 ใหน้กัศกึษาแบ่งกลุ่มละ 7 – 8 คน (โดยในแต่ละกลุ่มจะตอ้งม ีนกัศกึษา ปีที ่3 อยา่งน้อย 1 คน แต่ไม่
เกนิ 3 คน) เพือ่จดัทาํรายงานการจดัการพลงังาน ตามแบบของกระทรวงพลงังาน โดยเลอืกอาคาร
เพยีงหน่ึงอาคาร ของ มธ ดงัต่อไปน้ี  
1. อาคารอาํนวยการของคณะวศิวกรรมศาสตร ์ 
2. อาคารปฏบิตักิารและวจิยั คณะวศิวกรรมศาสตร ์
3. อาคาร SC  
4. อาคารคณะดา้นสงัคมศาสตร ์ตกึใดตกึหน่ึง 
5. อาคารศนูยก์ารเรยีนรู ้
6. อาคารปิยชาต ิ1 
7. อาคารปิยชาต ิ2 
8. อาคารราชสดุา 
9. อาคารสาํนกังานอธกิารบดแีละตกึโดมบรหิาร 

 จดัทาํรายงานในทัง้แบบรปูเล่ม (Hard copy) และ บนัทกึในแผน่ซดี ี(ขอ้มลูทัง้หมด) ดว้ยไฟล ์
Microsoft office 2003 หรอื version ทีใ่หมก่วา่  

 นําเสนอรายงานดว้ยไฟล ์Powerpoint (15 – 20 นาท)ี  
 นําเสนอรายงานพรอ้มทัง้สง่ขอ้มลูต่างๆ ภายในวนัที ่9 พฤษภาคม 2561 
 คะแนนสาํหรบัโครงงานที ่1  (คะแนนเลม่รายงาน 25 คะแนน และคะแนนการนําเสนอ 10 คะแนน โดย

คะแนนในสว่นรายงาน แบ่งออกเป็น ความสมบรูณ์และความเรยีบรอ้ยของรายงาน 10 คะแนน ความ
ถูกตอ้งและความสมบรูณ์ของการคาํนวณ 10 คะแนน และความคดิสรา้งสรรค ์5 คะแนน)   

 
รายละเอียดข้อมลูท่ีจะต้องใส่หรือเพ่ิมในรายงาน 
1. หาขอ้มลูการสาํรวจทัว่ไป 

8.1 การประเมนิโดยแยกระบบ (ตวัอยา่ง) 
8.2 พืน้ทีใ่ชง้านรวม  XXXX ตร.ม 
8.3 พืน้ทีป่รบัอากาศ XXXX ตร.ม พืน้ทีไ่มป่รบัอากาศ XXXX ตร.ม. 
8.4 คา่เฉลีย่การใชพ้ลงังานไฟฟ้าต่อพืน้ที ่ XXX  kWh/sq.m/month (พจิารณาขอ้มลูจากบลิคา่

ไฟฟ้า) 
8.5 คา่เฉลีย่การใชพ้ลงังานต่อจาํนวนคน   XXX  kWh/sq.m/person/month 



2. หาขอ้มลูรายละเอยีดของอุปกรณ์ทีใ่ชพ้ลงังานของอาคาร โดยเลอืกปีใดปีหน่ึงทีม่ขีอ้มลูสมบรูณ์มาก
ทีส่ดุและสอดคลอ้งกบัการใชพ้ลงังานในปีนัน้ๆ  รายละเอยีดของอุปกรณ์สามารถใชค้า่ประมาณไดใ้น
กรณทีีผู่ด้แูลอาคารหรอืหอ้งไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ไปสาํรวจ 

3. แสดงสดัสว่นการใชพ้ลงังานในแต่ละระบบขอ้มลูจาก ขอ้ (2) ในรปูของกราฟวงกลม หมายเหตุ ไมต่อ้ง
พจิารณาคา่เชือ้เพลงิและคา่น้ําประปา 

4. แสดงตารางและพลอ็ตกราฟการใชพ้ลงังานในแต่ละเดอืน (ขอ้มลู 2 ปี) ทัง้วธิถ่ีวงดุลจาํนวนวนัและไม่
ถ่วงดุลจาํนวนวนั รวมถงึวเิคราะหส์าเหตุของการเปลีย่นแปลงคา่การใชพ้ลงังานและคา่ใชจ้า่ยดา้น
พลงังาน 

5. แสดงตารางและพลอ็ตกราฟ SEC โดยเทยีบผลผลติเป็น จาํนวนคนใชง้านต่อเดอืน   
6. แสดงตารางและพลอ็ตกราฟ CUSUM พรอ้มทัง้วเิคราะหแ์นวโน้มของการใชพ้ลงังาน 
7. นําเสนอดชันีพลงังาน (Energy index) ทีเ่หมาะสม การพจิารณาจากการใชพ้ลงังานต่อพืน้ที ่หรอืการ

ใชพ้ลงังานต่อจาํนวนผูใ้ชง้าน ฯลฯ (ดรูายละเอยีดจากเวปไซด ์ เชน่ กระทรวงพลงังาน หรอืเวปไซด์
อื่นๆที ่ใหร้ายละเอยีดของพืน้ทีใ่ชง้านแต่ละประเภท)  

8. นําเสนอระบบการจดัการพลงังานหรอืมาตรการเพือ่การประหยดัพลงังานในเชงิลกึพรอ้มทัง้วเิคราะห์
รายละเอยีด โดยสิง่ทีนํ่าเสนอ จะตอ้งเป็นการเปลีย่นแปลงระบบเดมิหรอืนําระบบมาควบคุมการใชง้าน
ระบบของอุปกรณ์เดมิ เชน่ ระบบควบคมุการปิด-เปิด เครือ่งปรบัอากาศหรอืระบบไฟฟ้าแสงสวา่งตาม
เวลาทีใ่ชง้าน การใชร้ะบบปรบัอากาศรวมศนูยแ์ทนเครือ่งปรบัอากาศแบบแยกสว่น หรอืระบบ
ตรวจสอบและควบคุมการใชพ้ลงังานของอาคารเชน่ BAS, BMS อาจจะนําเสนอแนวทางการปรบัปรงุ
หอ้งเรยีน การปรบัเปลีย่นพืน้ทีก่ารใชง้าน (Relocation) เชน่ การยา้ยหอ้งเรยีนใหญ่มาไวท้ีช่ ัน้ 1 การ
นําพลงังานหมนุเวยีนมาใชแ้ทนไฟฟ้า การตดิตัง้อุปกรณ์ประหยดัพลงังาน ฯลฯ หรอืการตดิตัง้
อุปกรณ์เสรมิ (Retrofit) เพือ่การประหยดัพลงังาน ระบบการจดัการหอ้งเครือ่งทาํน้ําเยน็ (chiller plant 
management) เป็นตน้ โดยรายละเอยีดจะตอ้งระบุหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี   
8.1 รายละเอยีดการใชง้านระบบหรอือุปกรณ์  
8.2 ตน้ทุน  
8.3 ผลการประหยดั 
8.4 จุดคุม้ทุน  



โครงงานท่ี 2 (2-2560) 
วก 439 การจดัการพลงังานในอาคารและอุตสาหกรรม 

และ วก 635 เทคโนโลยกีารจดัการพลงังาน 
 

 ใหน้กัศกึษาแบ่งกลุ่มละ 7 – 8 คน (โดยในแต่ละกลุ่มจะตอ้งม ีนกัศกึษา ปีที ่3 อยา่งน้อย 1 คน แต่ไม่
เกนิ 3 คน) เพือ่จดัทาํการวเิคราะหค์า่การถ่ายเทความรอ้นผา่นกรอบอาคารและหลงัคาตาม
พระราชบญัญตัขิองกระทรวงพลงังาน 

 จดัทาํรายงานในทัง้แบบรปูเล่ม (Hard copy) และ บนัทกึในแผน่ซดี ี(ขอ้มลูทัง้หมด) ดว้ยไฟล ์
Microsoft office 2003 หรอื version ทีใ่หมก่วา่  

 นําเสนอรายงานดว้ยไฟล ์Powerpoint (15 – 20 นาท)ี  
 นําเสนอรายงานพรอ้มทัง้สง่ขอ้มลูต่างๆ ภายในวนัที ่9 พฤษภาคม 2561 
 คะแนนสาํหรบัโครงงานที ่1  (คะแนนเลม่รายงาน 25 คะแนน และคะแนนการนําเสนอ 10 คะแนน โดย

คะแนนในสว่นรายงาน แบ่งออกเป็น ความสมบรูณ์และความเรยีบรอ้ยของรายงาน 10 คะแนน ความ
ถูกตอ้งและความสมบรูณ์ของการคาํนวณ 10 คะแนน และความคดิสรา้งสรรค ์5 คะแนน)   

 
รายละเอียด 
1. เลอืกอาคารใดอาคารหน่ึงของ มธ ศนูยร์งัสติทีม่ขีนาดพืน้ทีใ่ชง้าน (เฉพาะตวัอาคาร) ไมน้่อยกวา่ 

30,000 ตารางเมตร และเป็นอาคารทีม่ชี ัน้ไมน้่อยกวา่ 3 ชัน้  
2. แสดงภาพอาคาร และแบบแปลนอาคาร 
3. ใชโ้ปรแกรม BEC ของกระทรวงพลงังานเพือ่วเิคราะห ์(โปรแกรมประเมนิประสทิธภิาพพลงังานของ

อาคาร BEC V.1.0.6) http://www.2e-building.com/article.php?cat=download&id=126 
4. วเิคราะหแ์นวทางในการปรบัปรงุอาคารเพือ่ใหผ้า่นมาตรฐานของกระทรวงพลงังาน โดยใชเ้กณฑ์

มาตรฐานอาคารใหม ่
 


