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สรุปรายละเอียดบรรยากาศการฝ1กอบรม
หลักสูตร “ปลูกจิตสำนึกการประหยัดพลังงานในองค;กร (Energy Awareness)”

วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ภาพบรรยากาศการฝCกอบรมอนุรักษGพลังงาน
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ผลการทดสอบก่ อนและหลังการฝึ กอบรมอนุรักษ์ พลังงาน
ก่อน - หลัง (การฝึ กอบรม)
วัน ท ี& ๑๐ ส งิ หาคม ๒๕๖๕
แบบทดสอบก่อ นและหลังการฝึก อบรมอนุรัก ษ์ พลังงานประจําปี
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หลังการฝึกอบรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีค วามรู้ค วามเข้าใจเพิ่มมากขึ้นจาก 70.82% เป็น 96.40%
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สรุปคะแนนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ลําดับ
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น.ส.คนึงนิจ สรรคพงษ์
นางผ่องศรี พิกุลทอง
คณารัตน์ สิริเสถียรวัฒ นา
วรรณภา สุวรรณพงษ์
นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด
นางสาวพนิดา อินทร์ลับ
รติกานต์ เรื่อศรีจันทร์
นายมนัสหล่อทอง
นายภิญญาพัชญ์ แฉล้มฉัตร
นายณัฐเวศม์ ชัยมงคล
ศรัณย์ ฉลองเดชากุล
ผศ.ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน
ศศินิภา ใจแสน
อารุญ โจ้กุล
รุ่งโรจน์ สงวนวัฒ นา
นายวศิน โชติ
นางสาวนิสรา สิงห์ทอง
สุติมา นครเขต
ปวีณา รักชาติพานิช
คัทลียา ปัญญาอูด
ยุวธิดา พรมสายใจ
ณิชกานต์ สะสาร
พลอยไพลิน สอนวงษ์
นางสุมาพร จั่นศรี
นางพรวิลัย วัฒ นศิริ
นายอิสราวัชร เฟื่องอิ่ม
นางสาว รุ่งทิวา ฉัตรชัยสุริยา
นางสาวจิตราภรณ์ ขาวจุ้ย
นางขนิษฐา ศิริรัตน์
นัฐรินทร์ พิชิตปัญญา
นายธาดา พรมทับ
นายอนุชิต อ่อนเกษ
กฤษณะ จันทร
หนึ่งฤทัย จักรศรี
นงนุช ดวงอ่อน
นายอนุชิต อ่อนเกษ
น.ส.วรรณภา หอมคําแหง
นางสาววราภรณ์ คล้ามสถิต
นฤมล ส่งต่าย
ปราจิน ไกรทอง
นายวิทยา ศรีนรคุตร
ชมภัค จารุฑีฆัมพร
นางสาววรฤทัย ภู่สงค์
น.ส.นุจรีย์ สรรคพงษ์
เกศกนก ไทยแท้
นางปวีณณัฎฐ์ คงสมนาม
นางสาวธนิสรณ์ สุขพร้อม

ก่อนการฝึกอบรม
กจ. กองกลาง
กองกลาง
กองกลาง
กองกลาง
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
กองกลางสํานักงานอธิการบดี
กองนโยบายและแผน
กองนโยบายและแผน
การเงิน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะพยาบาบศาสตร์
คณะพยาบาล
คณะมนุษยศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาการจัดการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานการเงิน
งานการเงิน
งานการเงิน
งานการเงิน
งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ
งานธุรการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
งานพัสดุ
งานพัสดุ กองกลาง
งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
งานพัสดุ สํานักงานอธิการบดี

คะแนน
4
10
6
7
8
10
8
6
6
1
7
9
7
9
4
8
8
5
6
8
7
7
8
8
8
6
7
10
8
8
7
7
7
6
8
7
6
8
8
8
8
6
7
7
8
8
8

น.ส.คนึงนิจ สรรคพงษ์
นางผ่องศรี พิกุลทอง
นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด
นางสาวพนิดา อินทร์ลับ
รติกานต์ เรื่อศรีจันทร์
วิลาวัลย์ ปิ่นมณี
นายภิญญาพัชญ์ แฉล้มฉัตร
นฤมล ส่งต่าย
นายวศิน โชติ
รุ่งโรจน์ สงวนสัฒ นา
สุติมา นครเขต
นิสรา สิงห์ทอง
สุติมา นครเขต
ผศ.ธนิรัตน์ ยอดดำเนิน
ศศินิภา ใจแสน
คัทลียา ปัญญาอูด
รุ่งโรจน์ สงวนวัฒ นา
พลอยไพลิน สอนวงษ์
ณิชกานต์ สะสาร
รุ่งทิวา เหมือนอ่อง
นัฐรินทร์ พิชิตปัญญา
กฤษณะ จันทร
หนึ่งฤทัย จักรศรี
นายอนุชิต อ่อนเกษ
กัญญารัตน์ ศรีณรงค์
นายธาดา พรมทับ
นงนุช ดวงอ่อน
นายประทีป เพ็ญแจ้ง
นางสาววสุนธรา รตโนภาส
นางสาววราภรณ์ คล้ามสถิต
นายวิทยา ศรีนรคุตร
ชมภัค จารุฑีฆัมพร
นางสาววรฤทัย ภู่สงค์
น.ส.นุจรีย์ สรรคพงษ์
นางปวีณณํฎฐ์ คงสมนาม
เกศกนก ไทยแท้
ธนิสรณ์ สุขพร้อม
นางสาวบวรลักษณ์ แสงกล้า
นายมนตรี ประชุม
ธีศิษฏ์ กระต่ายทอง
นางสาวมลธยา นันทวัฒ น์
พันทิพา เย็นญา
รัชนีวรรณ หลิมมงคล
ชัยรัตน์ ศรีวงค์ราช
นายณัฐพล อนุรักษ์วัฒ นะ
นส.กชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ
ภัทรวดี จิตคติ

หลังการฝึกอบรม
คะแนน
กจ.กองกลาง
10
กองกลาง
10
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
9
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
10
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
10
กองนโยบายและแผน
9
กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิท10ยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
การเงิน
10
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
10
คณะพยาบาล
10
คณะพยาบาลศาสตร์
10
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
8
คณะวิทยาการจัดการ
9
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
10
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9
10
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6
งานการเงิน
10
10
งานการเจ้าหน้าที่และนิติการ
งานธุรการ กองกลางงสํานักงานอธิการบดี
9
งานพัสดุ
9
งานพัสดุ กองกลาง
10
10
งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
งานพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
10
งานพัสดุ สํานักงานอธิการบดี
10
งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน กองกลาง
10
10
งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังาน
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 9
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 10
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 8
งานเลขานุการ
10
10
งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
10
10
งานอาคารสถานที่
10
ธุรการ
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สรุปคะแนนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ลําดับ
48
49
50
51
52
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

นางสาวบวรลักษณ์ แสงกล้า
สุพรรณ แจงทอง
นาวสาวมลธยา นันทวัฒ น์
ธีศิษฏ์ กระต่ายทอง
ชรินรัตน์ บุญมาก
รัชนีวรรณ หลิมมงคล
นายณัฐพล อนุรักษ์วัฒ นะ
นางมาลัย กลิ่นศรีสุข
นรินทร์ สุวรรณ
ทศพร ศีลอวยพร
นส.กชพรรณ พงษ์พยัคเลิศ
ชัยรัตน์ ศรีวงค์ราช
นายชาญยุทธ
น.ส วาณี ทิมทอง
คชิณ จันทะพันธ์
ภัทรวดี จิตคติ
นายกิตติชัย
นายชิดเล นายคเชนทร์ ทิมแตง
นายวีระชัย กวีสมบัติ
พิมพ์ประภัส เหมือนพลอย
บดินทร์ สังวรินทะ
นายศราวุธ อั๋นดอนกลอย
นายมนตรี ประชุม
นายสุวิทย์ เหล่าสี
จตุรงค์ สีม่วง
นาย พงศกร ฝ่ายอุประ
น.ส.ปิยวรรณ คำหอม
ปฏิภาณ มาริษะ
นายณัฐพงษ์ ลำจะเรา
นายธวัชชัย แดงซิว
จุฑาทิพย์ เลิศมณีเพชร
ว่าที่ร้อยตรีสุวัต ชมอุต
สุรศักดิ์ วังวงษ์
นางสาว ญาณิดา บำรุงศิลป์
นางสาวศิริพร บัวคํา
นายวิเชษฐ เครือวัลย์
นางมัลลิกา ปัญญาเทพ
วรกิตติ์ หงษ์สา
นางอนุสรา มีบุญ
นางสาวพุทธรักษ์ เป็งมอย
กันตา คงสมบัติ
กรรณิการ์ องค์การ
ดวงดี ทองคูณคณาลาภ
แชน ต๊ะปุก
นางสาวศิริทร ศิริคุณ
นางสาวพัชรีญา ใจโปร่ง

ก่อนการฝึกอบรม
งานไฟฟ้าและ นุรักษ์พลังงาน กองกลาง
งานไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน
งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
งานมาตรฐานและประกันฯ
งานมาตรฐานฯ
งานเลขานุการ
งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
งานอาคารสถานที่
ชูแผ้ว
เทคโนโลยีอุสาหกรรม
ธุรการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
ธุรการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
นักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษา
นักศึกษา
บรรณารักษ์
บริการวิชาการและจัดหารายได้
พัสดุ
ไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน
ไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน
ไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน
มรภ.กพ แม่สอด
มรภ.กพ.แม่สอด
มรภ.กพ.แม่สอด
มรภ.กพ.แม่สอด
มรภ.กพ.แม่สอด
มรภ.กพ.แม่สอด
มรภ.กพ.แม่สอด
มรภ.กพ.แม่สอด
มรภ.กภแม่สอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
มหาวิทราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
มหาวิยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด

คะแนน
10
9
10
5
7
8
7
5
6
8
7
6
6
6
7
4
10
10
10
9
10
8
6
8
7
8
8
10
8
8
6
4
7
7
7
5
8
9
1
8
6
5
10
7
10
6
7

หลังการฝึกอบรม
คะแนน
คชิณ จันทะพันธ์
ธุรการกองกลางสํานักงานอธิการบดี
8
นายคเชนทร์ ทิมแตง
นักศึกษา
8
10
นายชิดเล นักศึกษา
นายกิตติชัย นักศึกษา
10
10
นายวีระชัย กวีสมบัติ
นักศึกษา
นายสุวิทย์ เหล่าสี
ไฟฟ้าและอนุรักษพลังงาน
10
จุฑาทิพย์ เลิศมณีเพชร
มรภ.กพ แม่สอด
10
10
น.ส.ปิยวรรณ คำหอม
มรภ.กพ.แม่สอด
นายธวัชชัย แดงซิว
มรภ.กพ.แม่สอด
10
9
สุรศักดิ์ วังวงษ์
มรภ.กพ.แม่สอด
นายณัฐพงษ์ ลำจะเรา
มรภ.กพ.แม่สอด
10
นางสาว ญาณิดา บํารุงศิลปฺ มรภ.ภพ แม่สอด
8
นายดวงดี ทองคูณคณาลาภ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด
10
นายวิเชษฐ เครือวัลย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
10
10
กันตา คงสมบัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
นางมัลลิกา ปัญญาเทพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
10
นางอนุสรา มีบุญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
10
นายวิเชษฐ เครือวัลย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
10
นางสาวศิริทร ศิริคุณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
10
10
นางสาวพัชรีญา ใจโปร่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
นางสาวศิริพร บัวคํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
10
10
วรกิตติ์ หงษ์สา
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
ว่าที่ร้อยตรีสุวัต ชมอุต
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
10
นายแชน ต๊ะปุก
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร แม่สอด
10
10
กรรณิการ์ องค์การ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอด
นางสาวสุพรรษา สมหารวงค์ ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10
7
นางสาวพิชญนันท์ ดอนไพวัลย์ สำนักงานบริการวิชาการและจัดหารรายได้
นางสาวเบญจมาศ ดิษฐ์เจริญ สำนักงานส่งเสริมงานทะเบียน
10
นิตยา พิชิตปัญญา
สํานักงานอธิการบดี
10
10
นางสาวภัสสร ดาราน้อย
สํานักงานอธิการบดี
นายขวัญ พิกุลทอง
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
8
10
กาญจนา จันทร์สิงห์
สํานักวิทยบริการ
กนกวรรณ นาคเหล็ก
สํานักวิทยบริการและเทคฌนโลยีสารสนเทศ 9
เกศรินทร์ เมฆโพธิ์
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10
นายภูเบศ มาศธนานันต์
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10
นางอรวรรณ คชฤทธิ์
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10
กนกวรรณ นาคเหล็ก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10
สุริยา คชฤทธิ์
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9
นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 10
นางสาวสรัลชนา น้ําเงินสกุณี สํานักวิทยบริการฯ
10
นางสาวจีรวรรณ ผึ่งบางแก้ว สํานักศิลปะและวัฒ นธรรม
10
10
อภิญญา แซ่ยั้ง
สํานักศิลปะและวัฒ นธรรม
นางสาวสุวลัย อินทรรัตน์
สํานักศิลปะและวัฒ นธรรม
10
จีรวรรณ สุขมาก
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
9
ชัยเดช ขัตติยะ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
10
เบญจมาศ ผิวขาว
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
10
นางสาวกนกกร ทองคํา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
10
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สรุปคะแนนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ลําดับ
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134

ก่อนการฝึกอบรม
คะแนน
พิมพ์ประภัส เหมือนพลอย ศูนย์ภาษา
7 นางสาวศุภลักษณ์ สมโภชน์
1 นางสาวกันยา มั่นคง
มริสา การะเวก
สถาบันวิจัยและพัฒ นา
8 ธานินทร์ มณีเขียว
ชุติมา ทอสาร
สถาบันวิจัยและพัฒ นา
สุมาภรณ์ บดีรัฐ
สถาบันวิจัยและพัฒ นา
8 นรินทร์ สุวรรณ
ปาริชาติ ภู่จันทร์
สถาบันวิจัยและพัฒ นา
7 ทศพร ศีลอวยพร
4 นายสุทิวัส ฟื้นตน
นางสาวพรอุมา ส้มแป้น
สถาบันวิจัยและพัฒ นา
สุนันท์ แหวนประดับ
สนอ.
9
นางสาวเบญจมาศ ดิษฐ์เจริญ สำนักงานส่งเสริมแลังานทะเบียน
6
7
นิตยา พิชิตปัญญา
สํานักงานอธิการบดี
นางสาวภัสสร ดาราน้อย
สํานักงานอธิการบดี
6
นางสาวกรรณิกา อินแผลง สํานักงานอธิการบดี
8
6
นายขวัญ พิกุลทอง
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
พิชญนันท์ ดอนไพวัลย์
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
7
นางสาวพิชญนันท์ ดอนไพวัลย์ สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
8
9
พิชญนันท์ ดอนไพวัลย์
สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้
กาญจนา จันทร์สิงห์
สํานักวิทยบริการ
9
นางสาวสุพรรษา สมหารวงค์ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6
7
นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายภูเบศ มาศธนานันต์
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4
เกศรินทร เมฆโพธิ์
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7
6
สุริยา คชฤทธิ์
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อรวรรณ คชฤทธิ์
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9
กนกวรรณ นาคเหล็ก
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
9
6
กนกวรรณ นาคเหล็ก
สํานักวิทยบริการและเทคโลยีสารสนเทศ
0
นางสาวสรัลชนา น้ําเงินสกุณี สํานักวิทยบริการฯ
ไพรัตน์? พวงผกา
สํานักวิทยบริการฯ
10
6
ดรุณีสายหยุด ฉิมพลี
สํานักวิทยากรบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
10
นางสาวจีรวรรณ ผึ่งบางแก้ว สํานักศิลปะและวัฒ นธรรม
นางสาวสุวลัย อินทรรัตน์
สํานักศิลปะและวัฒ นธรรม
10
อภิญญา แซ่ยั้ง
สํานักศิลปะและวัฒ นธรรม
8
2
เจษฎากร ใจแสน
สำนักส่งวิชาการและงานทะเบียน
ชัยเดช ขัตติยะ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1
นางสาวกนกกร ทองคํา
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
5
5
จีรวรรณ สุขมาก
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ว่าที่ร้อยตรีวงศกร เฮี้ยนเจริญ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
8
เบญจมาศ ผิวขาว
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
7
6
นางสาวศุภลักษณ์ สมโภชน์ หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวกันยา มั่นคง
หน่วยตรวจสอบภายใน
9
ธานินทร์ มณีเขียว
อนุรักษ์พลังงาน
7
นายสุทิวัส ฟื้นตน
อาคารสถานที่
9

หลังการฝึกอบรม
หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน
อนุรักษ์พลังงาน
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่
อาคารสถานที่

คะแนน
10
10
10
10
10
10
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แยกกลุ่มอายุงานผู้เข้ าฝึ กอบรม
แยกอายุงานของผูเ้ ข้า ฝึ กอบรม (%)
>20 - 25 ปี
2%

>25 - 30 ปี
1%

>30 ปี
2%

>15 - 20 ปี
11%
0 - 5 ปี
36%
>10 - 15 ปี
20%

>5 - 10 ปี
28%

คําถามที;อยากให้ บริษัทฯ จัดกิจกรรมอนุรักษ์ พลังงาน
กิจกรรมอนุร ักษ พ
์ ล ังงานทีผ
2 เู ้ ข า้ ฝึ กอบรมอยากให้ดํา เนินการ
ประกวดโลโก ้อนุร ักษ์พลังงาน
9%

กล่อ งประหย ัดพล ังงานโดยพน ักงาน
4%

ประกวดบอร์ดอนุร ักษ์พล ังงาน
2%
ประกวดคําขวัญอนุร ักษ์พล ังงาน
7%

ประกวดการเผยแพร่การจ ัด
การพล ังงานแบบออนไลน ์
10%

้
การคํา นวณการใช พลังงานอุ
ปกรณ์/เคร องจักร
ื@
20%

้
แข่ง ข ันลดการใชพล
ังงานในแผนก
48%
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หลังจากการฝึ กอบรมแล้ วคิดว่ าจะสามารถประหยัดพลังงานกับอุปกรณ์ ไฟฟ้ าอะไรได้ ในทีDทาํ งาน
หลังจากการอบรมแล้วคิดว่าจะสามารถประหยัดพลังงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรได้ในที่ทำงาน
ลําดับ

รายชื่อผู้เข้าอบรม

หน่วยงาน

1
2
3
4
5
6
7

น.ส.คนึงนิจ สรรคพงษ์

กจ.กองกลาง

นางผ่องศรี พิกุลทอง

กองกลาง

นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด

กองกลาง สํานัก งานอธิก ารบดี

นางสาวพนิดา อินทร์ลับ

กองกลาง สํานัก งานอธิก ารบดี

รติกานต์ เรื่อศรีจันทร์

กองกลาง สํานัก งานอธิก ารบดี

วิลาวัลย์ ปิ่นมณี

กองนโยบายและแผน

นายภิญญาพัชญ์ แฉล้มฉัตร

กองนโยบายและแผน สํานัก งานอธิก ารบดี

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

นฤมล ส่งต่าย

การเงิน

นายวศิน โชติ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รุ่งโรจน์ สงวนสัฒนา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สุติมา นครเขต

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นิสรา สิงห์ทอง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สุติมา นครเขต

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผศ.ธนิร ัตน์ ยอดดำเนิน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ศศินิภา ใจแสน

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คัทลียา ปัญญาอูด

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

รุ่งโรจน์ สงวนวัฒนา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

พลอยไพลิน สอนวงษ์

คณะพยาบาล

ณิชกานต์ สะสาร

คณะพยาบาลศาสตร์

รุ่งทิวา เหมือนอ่อง

คณะมนุษยศาสตร์แ ละสัง คมศาสตร์

นัฐรินทร์ พิชิตปัญญา

คณะวิทยาการจัดการ

กฤษณะ จันทร

คณะวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี

หนึ่งฤทัย จักรศรี

คณะวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี

นายอนุชิต อ่อนเกษ

คณะวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี

กัญญารัตน์ ศรีณรงค์

คณะวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี

นายธาดา พรมทับ

คณะวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี

นงนุช ดวงอ่อน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายประทีป เพ็ญแจ้ง

คณะวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี

นางสาววสุนธรา รตโนภาส

คณะวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี

นางสาววราภรณ์ คล้ามสถิต

งานการเงิน

นายวิทยา ศรีนรคุตร

งานการเจ้าหน้าที่แ ละนิติก าร

ชมภัค จารุฑีฆัมพร

งานธุรการ กองกลาง ง สํานัก งานอธิก ารบดี

นางสาววรฤทัย ภู่สงค์

งานพัส ดุ

น.ส.นุจรีย์ สรรคพงษ์

งานพัส ดุ กองกลาง

นางปวีณณํฎฐ์ คงสมนาม

งานพัส ดุ กองกลาง สํานัก งานอธิก ารบดี

เกศกนก ไทยแท้

งานพัส ดุ กองกลาง สํานัก งานอธิก ารบดี

ธนิสรณ์ สุขพร้อม

งานพัส ดุ สํานัก งานอธิก ารบดี

นางสาวบวรลักษณ์ แสงกล้า

งานไฟฟ้าและอนุรัก ษ์พลัง งาน กองกลาง

นายมนตรี ประชุม

งานไฟฟ้าและอนุรัก ษ์พลัง าน

เครื่อง หลอดไฟ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
หลังจากการอบรมแล้วคิดว่าจะสามารถ
ปรับอากาศ
อื่นๆ ประหยัดพลังงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรได้ในที่
ทํางาน
ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน
หรือตอนพักกลางวัน
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1

1
1

1

1
1

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

ไฟฟ้า
ประหยัดได้ลดลง
เครื่องปรับอากาศ
ไฟฟ้าส่องสว่าง เครื่องปรับอากาศ ปริ๊นเตอร์
ใช่ค่ะ ตระหนักในการลดการใช้พลังงาน
ได้รับความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน และ
การใช้ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี
เครื่องคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
หลอดไฟ
สามารถ
เครื่องคอมพิวเตอร์
สามารถ
คอมพิวเตอร์ หลอดไฟ
ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ไม่จำเป็น
คอมพิวเตอร์
แอร์
ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ แอร์
กาน้ำร้อน
เครื่องปรับอากาศ
คอมพิวเตอร์
เครื่องปรับอากาศ, คอมพิวเตอร์
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศ
ปิดไฟที่ไม่ใช้
คอมพิวเตอร์, เครื่องรับอากาศ
ปิดของตนเองเมื่อไม่ใช้
ตัวไกล-ไฟดับ
คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
แอร์
เครื่องปรับอากาศ
ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน
คอมพิวเตอร์
เครื่องปรับอากาศ
ปิดทุกครั้งหลังไม่ได้ใช้งาน
ไฟฟ้าแสงสว่างและเครื่องปรับอากาศ
ดี
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หลังจากการอบรมแล้วคิดว่าจะสามารถประหยัดพลังงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรได้ในที่ทำงาน
ลําดับ

รายชื่อผู้เข้าอบรม

หน่วยงาน

40
41
42
43
44
45

ธีศ ิษฏ์ กระต่ายทอง

งานมาตรฐานและประกันคุณ ภาพการศึก ษา

นางสาวมลธยา นันทวัฒน์

งานมาตรฐานและประกันคุณ ภาพการศึก ษา

พันทิพา เย็นญา

งานมาตรฐานและประกันคุณ ภาพการศึก ษา

รัชนีวรรณ หลิมมงคล

งานเลขานุก าร

ชัยรัตน์ ศรีวงค์ร าช

งานอาคารสถานที่

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

นส.กชพรรณ พงษ์พยัค เลิศ

งานอาคารสถานที่

ภัทรวดี จิตคติ

ธุรการ

คชิณ จันทะพันธ์

ธุรการกองกลางสํานัก งานอธิก ารบดี

นายคเชนทร์ ทิมแตง

นัก ศึก ษา

นายชิดเล -

นัก ศึก ษา

นายกิตติชัย -

นัก ศึก ษา

นายวีร ะชัย กวีสมบัติ

นัก ศึก ษา

นายสุวิทย์ เหล่าสี

ไฟฟ้าและอนุรัก ษพลัง งาน

จุฑาทิพย์ เลิศ มณีเพชร

มรภ.กพ แม่ส อด

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

นายธวัชชัย แดงซิว

มรภ.กพ.แม่ส อด

สุร ศักดิ์ วังวงษ์

มรภ.กพ.แม่ส อด

นายณัฐพงษ์ ลำจะเรา

มรภ.กพ.แม่ส อด

นางสาว ญาณิดา บํารุงศิลปฺ

มรภ.ภพ แม่ส อด

นายดวงดี ทองคูณคณาลาภ

มหาวิทยาลัย ราชภัฎกำแพงเพชร แม่ส อด

นายวิเชษฐ เครือวัลย์

มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร แม่ส อด

กันตา คงสมบัติ

มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร แม่ส อด

นางมัลลิกา ปัญญาเทพ

มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร แม่ส อด

นางอนุสรา มีบุญ

มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร แม่ส อด

นายวิเชษฐ เครือวัลย์

มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร แม่ส อด

นางสาวศิร ิทร ศิร ิค ุณ

มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร แม่ส อด

นางสาวพัชรีญา ใจโปร่ง

มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร แม่ส อด

นายณัฐพล อนุร ักษ์วัฒนะ

น.ส.ปิยวรรณ คำหอม

นางสาวศิร ิพร บัวคํา

69 วรกิตติ์ หงษ์สา
70 ว่าทีร่ ้อยตรีสุวัต ชมอุต
71 นายแชน ต๊ะปุก
72
73
74
75

1
1
1

1
1
1

งานอาคารสถานที่

1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

มรภ.กพ.แม่ส อด

มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร แม่ส อด

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1

1

มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร แม่ส อด
มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร แม่ส อด

มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชรแม่ส อด

นางสาวสุพรรษา สมหารวงค์

ศูน ย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวพิชญนันท์ ดอนไพวัลย์ สำนักงานบริการวิช าการและจัดหารรายได้
สำนัก งานส่ง เสริมงานทะเบีย น

1
1
1

อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
ไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ
การใช้แอร์
แอร์
ได้อย่างมีหลักการ
แอร์
แอร์
ปิด-เปิดแอร์เป็นเวลา
ปิดแอร์เมื้อไม่ได้ใช้
สามารถประหยัดได้ เนื่องจากได้รับความรู้จาก
การอบรม
ถอดปลั๊ก ไฟหลังจากเลิกใช้งาน
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องปรับอากาศ
ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าไม่จำเป็น
แอร์
ประหยัดได้แน่นอน
การเปิดแอร์ในสำนักงาน
ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ไม่จำเป็น
เครื่องปริ้น
คอมฯ พัดลม แอร์
การเปิดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆในสำนักงาน เช่น
เครื่องปรับอากาศ
ไฟฟ้า
เครื่องปรับอากาศ
เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเดิมที่ไม่ใช่หลอดหประหยัด
พลังงานเป็นหลอดประหยัดพลังงาน

1
1

สายชาร์จแบต
ทราบว่าวิธีประหยัดพลังงานที่ถูกต้อง
เครื่องปรัยอากาศ
ไฟฟ้า แอร์

1

1
1

เครื่องปรับอากาศ
ได้
คอมพิวเตอร์ แอร์ ไฟฟ้า
คอมพิวเตอร์
ลดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น เช่น
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องต้มน้ำร้อน

1
1

มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร แม่ส อด

กรรณิการ์ องค์การ

นางสาวเบญจมาศ ดิษฐ์เจริญ

เครื่อง หลอดไฟ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
หลังจากการอบรมแล้วคิดว่าจะสามารถ
ปรับอากาศ
อื่นๆ ประหยัดพลังงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรได้ในที่
ทํางาน
คอมพิ
วเตอร์
1

1
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หลังจากการอบรมแล้วคิดว่าจะสามารถประหยัดพลังงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรได้ในที่ทำงาน
ลําดับ
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Total
%

รายชื่อผู้เข้าอบรม

หน่วยงาน

นิตยา พิชิตปัญญา

สํานัก งานอธิก ารบดี

นางสาวภัสสร ดาราน้อย

สํานัก งานอธิก ารบดี

นายขวัญ พิกุลทอง

สำนัก บริก ารวิช าการและจัดหารายได้

กาญจนา จันทร์สิงห์

สํานัก วิทยบริก าร

กนกวรรณ นาคเหล็ก

สํานัก วิทยบริก ารและเทคฌนโลยีส ารสนเทศ

เกศรินทร์ เมฆโพธิ์

สํานัก วิทยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ

นายภูเบศ มาศธนานันต์

สํานัก วิทยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ

นางอรวรรณ คชฤทธิ์

สํานัก วิทยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ

กนกวรรณ นาคเหล็ก

สํานัก วิทยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ

สุร ิยา คชฤทธิ์

สํานัก วิทยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ

นางสาวรุ่งรุจี ศรีดาเดช

สํานัก วิทยบริก ารและเทคโนโลยีส ารสนเทศ

นางสาวสรัลชนา น้ําเงินสกุณี

สํานัก วิทยบริก ารฯ

นางสาวจีร วรรณ ผึ่งบางแก้ว

สํานัก ศิล ปะและวัฒนธรรม

อภิญญา แซ่ยั้ง

สํานัก ศิล ปะและวัฒนธรรม

นางสาวสุวลัย อินทรรัตน์

สํานัก ศิล ปะและวัฒนธรรม

จีร วรรณ สุขมาก

สำนัก ส่ง เสริมวิช าการและงานทะเบีย น

ชัยเดช ขัตติยะ

สำนัก ส่ง เสริมวิช าการและงานทะเบีย น

เบญจมาศ ผิวขาว

สำนัก ส่ง เสริมวิช าการและงานทะเบีย น

นางสาวกนกกร ทองคํา

สำนัก ส่ง เสริมวิช าการและงานทะเบีย น

นางสาวศุภลักษณ์ สมโภชน์

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวกันยา มั่นคง

หน่วยตรวจสอบภายใน

ธานินทร์ มณีเขียว

อนุรัก ษ์พลัง งาน

นรินทร์ สุวรรณ

อาคารสถานที่

ทศพร ศีลอวยพร

อาคารสถานที่

นายสุทิวัส ฟื้นตน

อาคารสถานที่

เครื่อง หลอดไฟ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
หลังจากการอบรมแล้วคิดว่าจะสามารถ
ปรับอากาศ
อื่นๆ ประหยัดพลังงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรได้ในที่
ทํางาน
คอมพิ
วเตอร์
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1
1

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
43
36.44

11
9.32

23
19.49

41
34.75

เครื่องปรับอาการ
ไฟฟ้าและแอร์
ดึงสวิตต์ไฟฟ้าเมื่อไม่ต้องการ
ใช้พลังงานเฉพาะที่จำเป็นต้องใช้
ถอดปลั๊กหลังเลิกงาน
หลอดไฟ คอมพิวเตอร์
ใช้อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ
เครื่องปรับอากาศ พัดลม คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค
ได้ความรู้ไฟฟ้าดีมาก
ลดการใช้งานเครื่องปรับอากาศ
ปิดไฟ
เครื่องคอมพิวเตอร์
ตู้เย็น แอร์
ถอดปลั๊กคอมพิวเตอร์ทุกครั้งหลังการเลิกใช้งาน
ได้รับรู้เกี่ยวการประหยัดพลังงาน
การปิดปลั๊กไฟต่อพ่วงคอมพิวเตอร์
ไฟฟ้า
เตารีด
คอมพิวเตอร์ แอร์
แอร์
ลดแอร์และแสงสว่าง
เครื่องปรับอากาศ
ทุกอย่าง
แอร์
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. เู ้ ข้า ฝึ กอบรมคิดว่าจะสามารถทํามาตรการได้ (%)

เครือ
& ง ปร ับอากาศ
36%

อุปกรณ์ อืน
& ๆ
35%

คอมพิว เตอร์
20%

หลอดไฟ
9%

สรุ ปผลการฝึ กอบรม
ผูJเขJารับการฝOกอบรมมีความรูJความเขJาใจในการสรJางจิตสำนึกการอนุรักษ;พลังงานเพิ่มมากขึ้นจาก 70.82% เป]น
96.40% จากแบบสอบถามกcอนหลังการเขJารับการฝOกอบรม
ข้ อแนะนําเพิ7มเติม
• ควรมีการฝึ กอบรมให้ ความรู้พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื=องและทัว= ถึงในทุกระดับจะทําให้ สามารถลดค่าใช้ จ่าย
และจะช่วยลดภาระการทํางานของคณะทํางานได้ เป็ นอย่างมากในการดําเนินการต่อๆไป
• อาจจะเพิ=มเติมการประชาสัมพันธ์การดําเนินกิจกรรมอนุรักษ์ พลังงานให้ พนักงานรับทราบอย่างทัว= ถึง
• อาจจะเพิ=มเติมกิจกรรมการมีสว่ นร่วมในการอนุรักษ์ พลังงานเพิ=มเติม
• เปิ ดโอกาสให้ พนักงานทุกระดับได้ แสดงความคิดเห็นและเสนอมาตรการอนุรักษ์ พลังงานก็จะสามารถก้ าวสูก่ าร
ประหยัดพลังงานอย่างยัง= ยืน
• นําข้ อเสนอแนะของทุกท่านไปขยายผลและเผยแพร่ให้ กบั พนักงานจะเป็ นจุดเริ= มต้ น
• ควรจัดกิจกรรมการคํานวณพลังงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื=อให้ พนักงานได้ ทราบถึงการใช้ พลังงานของอุปกรณ์
• ควรจัดกิจกรรมคํานวณการใช้ พลังงานแยกตามระบบของแต่ละหน่วยงานเพื=อการกําหนดมาตรการ
• ควรจัดให้ มีการเสนอมาตรการอนุรักษ์ พลังงานทุกหน่วยงานอย่างน้ อย 1 มาตรการ ทุกๆปี เพื=อความยัง= ยืน
• ควรจัดให้ มีการฝึ กอบรมให้ ความรู้ ในของอุปกรณ์ ที=มีการใช้ พลังงานสูงที=มีนัยสําคัญ ให้ กับพนักงานเพิ=มเติม
เพื=อที=จะทําให้ เกิดการตระหนักรู้และใช้ งานอย่างถูกวิธี จะทําให้ ชว่ ยลดการใช้ พลังงานโดยรวมลงได้
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แนะนํา รู ปแบบกิจกรรมส่ งเสริมการอนุรักษ์ พลังงาน
เพื=อเป็ นการต่อเนื=องจากการฝึ กอบรมที=ผา่ นมา ให้ พนักงานทํากิจกรรมการคํานวณการใช้ พลังงานไฟฟ้าของ
อุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื= องจักรที=ใช้ งาน เพื=อให้ ทราบถึงการใช้ พลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื= องจักร ซึง= จะนําไปสูก่ าร
สร้ างแนวคิดการประหยัดพลังงานต่อไปในอนาคต
กิจกรรม “การคํานวณการใช้ พลังงานในเครื= องจักร/อุปกรณ์ ในแผนก”
ตัวอย่ างฟอร์ มดําเนินกิจกรรมการคํานวณเครื7 องจักร/อุปกรณ์ ต่างๆ (สามารถดัดแปลงได้ ตามความเหมาะสม)
ข้ อมูลที7ต้องเก็บจากแผนกที7ทาํ งาน
1.ชื่อเครื่องจักร …………..……………….
2.ขนาดกำลังไฟฟ้า ………………… วัตต์
3.เวลาทำงานต่อวัน …………………ชั่วโมง
4.วันทำงานต่อปี …………………….. วัน
5.อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยของโรงงาน …………..บาท/kWh

ภาพเครื= องจักร/อุปกรณ์

การคำนวณ
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้

= กำลังไฟฟ้า(วัตต์) x เวลาทำงาน(ชม./วัน) / 1,000
= …………………………………………………………..………………กิโลวัตต์-ชั่วโมง/วัน

พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ต่อปี = กิโลวัตต์-ชั่วโมง/วัน x วันทำงาน(วัน/ปี)
= ………………………………………………..…………………………กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี
ค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่าย

= กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ปี x อัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ย (บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง)
= ……………………………………………..……………………………บาท/ปี

*** ความหมายเดียวกัน ( กิโลวัตต์-ชั่วโมง = kilo-Watt-hour (kWh) เรียกว่า หน่วยไฟฟ้า )

