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บทสรุปผูบริหาร 

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan : 

AEDP2015) ใหความสำคัญในการสงเสริมการผลิตพลังงานจากวัตถุดิบพลังงานทดแทนที่มีอยูภายในประเทศ

ใหไดเต็ม ตามศักยภาพการพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนดวยเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม และ

การพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อผลประโยชนรวมในมิติดานสังคมและสิ่งแวดลอมแกชุมชน ในแผนพัฒนา

พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกนั้น มีเปาหมายการใชพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในประเทศ

ไมนอยกวา 30% ของการใชพลังงานทั้งหมด ซึ่ง ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานได

ดำเนินการเตรียมรางจัดทำแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2561-2580 (AEDP2018) 

ใหสอดคลองกับแผน PDP2018 โดยแผนการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน มีการปรับเปาหมายใหสูงข้ึนจาก

แผน AEDP2015 อาทิเชน ดานการผลิตไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย ตามแผนเดิม ณ ป 2579 จะติดตั้งใหได

รวม 6,000 MW ณ สิ้นป 2560 ดำเนินการแลว 2,849 MW ในแผนใหมตองดำเนินการติดตั้งระหวางป 2561 

– 2580 อีก 12,725 MW (Solar PV Rooftop and Floating) รวมมีเปาหมาย ณ สิ้นป 2580 อยูที่ 15,574 

MW สวนพลังงานชีวมวล แผนเดิมอยูที่ 5,570 MW ณ สิ้นป 2560 ดำเนินการแลว 2,290 MW มีแผนจะ

ดำเนินการติดตั้งระหวางป 2561 – 2580 อีก 3,496 MW รวมมีเปาหมาย ณ สิ้นป 2580 อยูที่ 5,786 MW 

เปนตน 

ในป 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร มีนโยบายการอนุรักษพลังงานภายใตพระราชบัญญัติการ

สงเสริมการอนุรักษพลังงาน โดยเปนสวนหนึ่งของการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ฯ ท้ังยังเปนการตอบสนอง

นโยบายของรัฐบาลและประเทศชาติในการใชพลังงาน ใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลด

คาใชจายดานพลังงาน ลดผลกระทบตอภาวะโลกรอน ซ่ึงเปนสิ่งสำคัญและเปนการเสริมสรางความเขมแข็งใน

การอนุรักษพลังงานอยางยั่งยืน โดยหลาย ๆ โครงการ ฯ ที่มหาวิทยาลัย ฯ ไดดำเนินการขออนุมัติโครงการ

จากกองทุนเพื ่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เปน

โครงการที่ดำเนินการโดยวิธีการเปลี่ยนอุปกรณและเทคโนโลยีดานการประหยัดพลังงาน ซึ่งสามารถลดระดับ

การใชพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการใชพลังงานสูงสุด เมื่อป 2561 มหาวิทยาลัย ฯ ไดรับทุนสนับสนุน

โครงการจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยให

สามารถผลิตไฟฟาใชไดเองในรูปแบบของอาคารอนุรักษพลังงาน หรือแมกระท่ังการผลิตไฟฟาเพ่ือจำหนายเขา

กับระบบแหลงจายเดิมภายในมหาวิทยาลัย นำรองการดำเนินการพัฒนาประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสกลนคร เปนมหาวิทยาลัยสีเขียวตอไป 

 

 

 



 

 

คำนำ 

 รายงานผลการดำเนินโครงการดานพลังงานทดแทน เรื่องโครงการผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย

โดยงานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ จัดทำข้ึนเพ่ือนำเสนอผลจากการใชเทคโนโลยีดานพลังงานทดแทนจาก

พลังงานสะอาดอยางพลังงานแสงอาทิตยในการผลิตไฟฟาเพื ่อใชประโยชนภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร ซึ่งเทคโนโลยีพลังงานทดแทนนั้น ไดรับทุนสนับสนุนโครงการจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน ในป พ.ศ. 2561 ภายใตโครงการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนในหนวยงานภาครัฐ (Energy Block 

Grant) ใหดำเนินโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ขนาด 

325 กิโลวัตต และในป พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัย ฯ ยังไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนเพื่อสงเสริม

การอนุรักษพลังงาน ภายใตประเด็นยุทธศาสตรแผนพลังงานทดแทน กลุมงานสาธิตและตนแบบ ใหดำเนินการ

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ขนาด 180 กิโลวัตตและระบบกัก

เก็บพลังงานขนาด 300 กิโลวัตต-ชั ่วโมง (Energy Storage System) เพื ่อลดระดับการใชพลังงานและ

คาใชจายดานพลังงานไฟฟาภายในมหาวิทยาลัย ฯ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะหวังเปนอยางยิ่งวา 

ขอมูลดานการผลิตไฟฟาจากเทคโนโลยรีะบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย ที่สามารถชวยลดระดับคาความ

ตองการพลังงานไฟฟาและชวยลดคาใชจายดานพลังงานไฟฟาภายในมหาวิทยาลัย ฯ แลวนั้น ยังจะสามารถนำ

ขอมูลดังกลาวเปนสวนหนึ่งขอตัวชี้วัดที่ใชเปนแนวทางในการพัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ฯ ภายใต

ประเด็นยุทธศาสตรตาง ๆ ตอไป 
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1. ที่มาและความสำคัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปนสถาบันการศึกษาของภาครัฐ ตั้งอยูบนพื้นที่ 637 ไร 2 ตารางวา 

เปดทำการสอนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา มีการจัดการเรียนการสอนตลอดทั้งป รวมทั้งเปด

ใหบริการประชาชน และหนวยงานที่เกี ่ยวของเขาใชงานพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ฯ อาคารและสถานที่ใช

ประโยชนเพ่ือดำเนินการดานการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ฯ มีจำนวน 50 แหง และปริมาณของบุคลกรและ

นักศึกษา จำนวน 12,000 คน ใชไฟอยูในประเภทที่ 4.2.2 กิจการขนาดใหญ อัตราชวงเวลาของการใชไฟ 

(Time of Use Rate : TOU) ระดับแรงดันไฟฟา 22 – 33 กิโลโวลต โดยมีปริมาณการใชพลังงานไฟฟาตอป

ประมาณ  5,000 MWh/yr โดยคิดเปนคาใชจายดานพลังงานประมาณ 20 ลานบาท/ป จากสถิติการใช

พลังงานในรอบป 2555 – 2561 มีแนวโนมการใชพลังงานที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ อันเนื่องมากจากการขยายตัวของ

อาคารภายในมหาวิทยาลัย ฯ ที่เพิ่มมากข้ึน มาพรอมกับอุปกรณและเทคโนโลยีดานการศึกษาและเครื ่อง

อำนวยความสะดวกที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสงผลกระทบโดยตรงกับการใชพลังงานที่สูงขึ้น แมวาจะมีมาตรการลด

การใชพลังงานแลว เชน การปรับเปลี่ยนอุปกรณไฟฟาท่ีชำรุดเปนอุปกรณประหยัดพลังงาน แตก็ยังไมสามารถ

ลดปริมาณการใชไฟฟาลงไดอยางเปนรูปธรรม จากรูปท่ี 1 – 2 แสดงขอมูลการใชพลังงานไฟฟาประจำป 

2560 - 2561 

 
รูปท่ี 1 รายงานขอมูลการใชพลังงานไฟฟาประจำป 2560 

 
รูปท่ี 2 รายงานขอมูลการใชพลังงานไฟฟาประจำป 2561 
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รูปท่ี 3 รายงานขอมูลเปรียบการใชพลังงานไฟฟาประจำป 2560 - 2561  

จากรูปที่ 1 – 3 แสดงใหเห็นรายละเอียดคาใชจายไฟฟารวม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร      

ซึ่งปจจุบันมีคาใชจายดานพลังงานไฟฟาเฉลี่ยสูงขึ้นทุกป โดยในป 2560 - 2561 มหาวิทยาลัย ฯ มีการใช

พลังงานไฟฟาเฉลี่ยคิดเปนเงินทั้งสิ้น 1,680,249.65 และ 1,733,030.80 บาท/เดือน ตามลำดับ ชวงที่มีคา

ความตองการพลังไฟฟาสูงสุดในรอบป (ชวง On Peak) อยูในเดือนมีนาคม และเดือนสิงหาคม – พฤศจกิายน 

ปญหาคาใชจายดานระบบสาธารณูปโภคถือเปนปญหาหลักที ่มหาวิทยาลัย ฯ มีการทบทวนถึง

ความสำคัญทุก ๆ ป โดยเฉพาะเรื่องคาใชจายดานพลังงานไฟฟาที่มีแนวโนมที่สูงขึ้น งานอาคารสถานที่และ

ยานพาหนะซึ่งมีหนาที่ในการบริหารจัดการงานดานพลังงานภายในมหาวิทยาลัย ฯ จึงมีแนวคิดในการที่จะนำ

เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเขามาบริหารจัดการดานคาความตองการพลังงานไฟฟาภายในมหาวิทยาลัยในทุก 

ๆ ชวงเวลา โดยการนำสงขอเสนอโครงการดานพลังงานตอกองทุนตาง ๆ ที่เปนงบประมาณลงทุนใหเปลา

ประเภทงานสิ่งปลูกสราง โดยใหความสำคัญกับพลังงานหมุนเวียนอยางเชนเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยซ่ึง

เปนแหลงพลังงานหมุนเวียนท่ีสะอาดและหาไดงายท่ีสุดในธรรมชาติ การแผรังสีของดวงอาทิตยมายังโลกมีการ

กระจายตัวไปยังพื้นที่ตาง ๆ ทำใหแตละบริเวณไดรับรังสีไมเทากัน การที่ประเทศไทยมีภูมิประเทศตั้งอยูใน

แถบเสนศูนยสูตรจึงเปนขอไดเปรียบที่ทำใหภายในประเทศไดประโยชนจากพลังงานแสงอาทิตยทั้งในดาน

การเกษตรและการผลิตกระแสไฟฟา สำรับประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย

คอนขางสูง เม่ือเปรียบเทียบกับหลายๆ ประเทศ เนื่องจากภูมิประเทศและตำแหนงท่ีตั้งของประเทศไทยตั้งอยู

บนเสนศูนยสูตร จึงทำใหไดรับพลังงานจากแสงอาทิตยตลอดทั้งปในอัตราเฉลี่ยที่สูง ซึ่งกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษพลังงาน ไดศึกษาศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยและจัดทำแผนที่ศักยภาพพลังงาน

 -
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ระดับการใชพลังงานไฟฟาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ป 2560 ป 2561



3 

 

แสงอาทิตยขอมูลดาวเทียมของประเทศไทย โดยการวิเคราะหขอมูลจากดาวเทียมประกอบกับขอมูลที่ไดจาก

การตรวจวัดภาคพื้นดิน พบวาการกระจายความเขมรังสีดวงอาทิตยตามบริเวณตาง ๆ ในแตละเดือนของ

ประเทศไดรับอิทธิพลสำคัญจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และเมื่อพิจารณาจากแผนที่ศักยภาพพลังงาน

แสงอาทิตยรายวันเฉลี่ยตอปพบวา บริเวณที่ไดรับรังสีดวงอาทิตยสงูสุดเฉลี่ยทั้งปคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

และมีบางสวนของภาคกลาง โดยไดรับรังสีดวงอาทิตยเฉลี่ยทั้งปประมาณ 19 - 20 MJ/m2-day โดยคิดเปน

รอยละ 11 ของพ้ืนท่ีท้ังประเทศ นอกจากนี้ยังพบวา  35.6% ของพ้ืนท่ีท้ังหมดไดรับรังสีดวงอาทิตยเฉลี่ยท้ังป

ในชวง 18 - 19 MJ/m2-day จากผลท่ีไดนี้แสดงใหเห็นวาประเทศไทยมีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยคอนขาง

สูงและไดจัดทำเปนแผนท่ีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย ดังแสดงในภาพท่ี 4  

 

รูปท่ี 4 แผนท่ีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยเฉลี่ยตลอดท้ังป 

ซึ่งเมื่อพิจารณาจากแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยเฉลี่ยตลอดทั้งป พบวาในพื้นที่ของจังหวัด

สกลนคร มีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยรายวันแสดงตามแผนท่ีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยเฉลี่ยตลอดท้ังปท่ี 

17.4 MJ/m2-day มีศักยภาพเชิงพลังงานท่ี 11,410.06 พันตันเทียบเทาน้ำมันดิบ โดยถือไดวาจังหวัดสกลนคร

นั้น มีศักยภาพดานพลังงานแสงอาทิตยคอนขางสูง และสามารถดำเนินกิจกรรมดานการผลิตไฟฟาจาก

พลังงานแสงอาทิตยได 
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2. การดำเนินโครงการดานการจัดการพลังงาน 

ในชวงป 2555 ถึงปจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนิน

โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการใชพลังงานภายในหนวยงาน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน และสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน      

(ส.กทอ.) มาโดยตลอด ทั้งโครงการเปลี่ยนอุปกรณและเทคโนโลยีที ่มีประสิทธิภาพสูงและโครงการดาน

พลังงานทดแทน อาทิเชน โครงการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนในหนวยงานภาครัฐ และโครงการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใชพลังงานในหนวยงานภาครัฐ (Energy Block grant) โดยโครงการที่ไดรับการจัดสรร

งบประมาณจากแหลงทุนตาง ๆ มีดังนี้  

ตารางท่ี 1 โครงการท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ 2555 - 2562   

ลำดับท่ี ปงบประมาณ เทคโนโลยี จำนวน งบประมาณ แหลงทุน 

1 2555 หลอดประหยดัพลังงาน (T5) 5,000 หลอด 2,300,000.00 พพ. 

2 2558 
เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง 

(Air Inverter) 
73 เครื่อง 3,949,100.00 พพ. 

3 2560 เทคโนโลยีแอลอีดี (LED) 7,353 หลอด 12,326,079.10 พพ. 

4 2560 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย 

(Solar PV Rooftop) 
325 กิโลวัตต 19,500,000.00 พพ. 

5 2562 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยและ

ระบบกักเก็บพลังงาน 

(Solar PV Rooftop and Energy 

Storage System ) 

180 กิโลวัตตและ 

ระบบกักเก็บ

พลังงาน 300 

กิโลวัตต-ช่ัวโมง 

18,900,000.00 ส.กทอ. 

    56,975,179.10  

*** หมายเหต ุ

 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 

 สำนักงานบริหารกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (ส.กทอ.) 

 

จากตารางที่ 1 แสดงโครงการที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน และสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน       

(ส.กทอ.) ตั้งแตในปงบประมาณ 2555 – 2562 โดยโครงการในลำดับท่ี 1 – 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได

ดำเนินการแลวเสร็จและใชงานมาถึงปจจุบัน สวนโครงการในลำดับที ่ 5 ณ ปจจุบันดำเนินโครงไปแลว         

95 เปอรเซ็นตและเปดใชงานและทดสอบระบบของโครงการตั้งแตวันที่ 17 เดือนมีนาคม 2563 ที่ผานมา      

ซึ่งในปงบประมาณตอไปมหาวิทยาลัย ฯ ยังคงมีนโยบายดานการสงเสริมการลดการใชพลังงานในหนวยงาน
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ภาครัฐรวมไปถึงการศึกษาเทคโนโลยีดานการประหยัดพลังงานและเทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับ

ลักษณะทางกายภาพและพฤติกรรมการใชงานภายในมหาวิทยาลัย ฯ ทั้งในรูปแบบของการลงทุนจากเงิน

งบประมาณและการยื่นขอเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนตาง ๆ เพื่อบรรลุ

วัตถุประสงคดานการบริการจัดการพลังงานท่ีดี สูการดำเนินการมาตรการมหาวิทยาลัยสีเขียวในอนาคตตอไป   
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3. ผลการดำเนินโครงการดานพลังงานทดแทน 

3.1 การดำเนินโครงการระยะท่ี 1 

ภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไดรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) โดยกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน (กทอ.) ในปงบประมาณ 2560 

ภายใตโครงการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนในหนวยงานภาครัฐ (Energy Block Grant) เพื ่อดำเนิน

โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาขนาด 325 กิโลวัตต ซึ่งดำเนินการติดตั้งระบบ

เม่ือวันท่ี 16 กันยายน 2561 และดำเนินการติดตั้งระบบแลวเสร็จในวันท่ี 26 มีนาคม 2562 สำหรับพ้ืนท่ีติดตั้ง

เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยติดตั้งทั้งหมด 3 อาคารคือ 1. อาคารเรียนรวม (CB) 2. อาคารเอนกประสงค 

(MB)  3. อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ETB) ใชแผงเซลลแสงอาทิตยขนาด 320 

วัตต จำนวน 1,016 แผง และอินเวอรเตอรขนาด 25 กิโลวัตต จำนวน 13 ชุด ดำเนินการเปดใชงานระบบผลิต

ไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาเม่ือวันท่ี 18 พฤษภาคม 2562 ถึงปจจุบัน โดยมีรายละเอียดของโครงการ

ดังนี้ 

ตารางท่ี 2 รายละเอียดโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาขนาด 325 กิโลวัตต 

Description CB MB ETB 
Structure building 
PV modules (320Wp) 
Grid-tied inverter (25 kW) 
Total PV power 

Metal sheet 
454 modules 
6 unit 
145.28 kWp 

Metal sheet 
306 modules 
4 unit 
97.92 kWp 

Metal sheet 
256 modules 
3 unit 
81.92 kWp 

    
 

 

รูปท่ี 5 การติดตั้งเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย 
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รูปท่ี 6 ผลการผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยของแตละอาคาร 

 

 

รูปท่ี 7 สัดสวนการผลิตไฟฟาของระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย 
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พลังงานท่ีผลิตไดจากเซลลแสงอาทิตยรายเดือน

อาคารเรียนรวม อาคารเอนกประสงค อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

46%

30%

24%

สัดสวนการผลิตไฟฟาของระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย

อาคารเรียนรวม อาคารเอนกประสงค อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 
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3.2 การดำเนินโครงการระยะท่ี 2 

ในการดำเนินโครงการดานพลังงานทดแทน ระยะที่ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไดรับจัดสรร

งบประมาณจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน สำนักงานเพื่อการบริหารกองทุนเพื่อสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน (ส.กทอ.) ภายใตชื่อโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาและทุน

ลอยน้ำเพื่อการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน งบประมาณของโครงการ 18,900,000.00 บาท เพื่อใชในการติดตั้ง

ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาขนาด 180 กิโลวัตต และระบบกักเก็บพลังงานขนาด 300 

กิโลวัตต-ชั่วโมง สำหรับลดคาใชจายดานพลังงานภายในอาคาร นั้น ดำเนินการติดตั้งระบบดังกลาวทั้งหมด 5 

อาคาร ดังนี้ 1. อาคารสนามกีฬาราชพฤกษ (อัฒจันทรคบเพลิง) 2. อาคารพลศึกษาเอนกประสงคและศูนย

กีฬาในรม 3. อาคารสำนักงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 4. อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 5. อาคารสุนทรียและดนตรี ใชแผงเซลลแสงอาทิตยขนาด 320 วัตต จำนวน 563 แผง และ

อินเวอรเตอรขนาด 25 กิโลวัตต จำนวน 8 ชุด ระบบกักเก็บพลังงานขนาด 300 กิโลวัตต-ชั่วโมง ดำเนินการ

เปดใชงานเพื่อทดสอบระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ถึงปจจุบนั 

โดยมีรายละเอียดของโครงการดังนี้ 

ตารางท่ี 3 รายละเอียดโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาขนาด 180 กิโลวัตต 
Description RSB SCB BO ETB AMB 

Structure building 
PV modules (320Wp) 
Grid-tied inverter (25 kW) 
Total PV power 

Metal sheet 
187 modules 
3 unit 
59.84 kWp 

Metal sheet 
180 modules 
2 unit 
57.60 kWp 

Metal sheet 
80 modules 
1 unit 
25.60 kWp 

Metal sheet 
80 modules 
1 unit 
25.60 kWp 

Metal sheet 
36 modules 
1 unit 
11.52 kWp 

      
 

 
รูปท่ี 8 การติดตั้งเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย 
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รูปท่ี 9 การติดตั้งเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย (ตอ) 

 
รูปท่ี 10 ผลการผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยของแตละอาคาร 
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พลังงานท่ีผลิตไดจากเซลลแสงอาทิตยรายเดือน

สนามกีฬา อาคารศูนยกีฬาในรม

งานอาคารสถานที่ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

อาคารสุนทรียและดนตรี
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รูปท่ี 11 สัดสวนการผลิตไฟฟาของระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย 
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สัดสวนการผลิตไฟฟาของระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย

สนามกีฬา อาคารศูนยกีฬาในรม
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4. สรุปผลการดำเนินโครงการดานพลังงานทดแทน 

ในการดำเนินโครงการดานพลังงานทดแทน ทั้ง 2 ระยะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไดดำเนินการ

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยบนหลังคา โดยมีกำลังการผลิตไฟฟาทั้งหมด 505 กิโลวัตต และ

ระบบกักเก็บพลังงาน 300 กิโลวัตต-ชั่วโมง ใชพื้นที่ติดตั้งทั้งหมด 7 อาคาร เริ่มเปดใชงานระบบระยะที่ 1 ใน

วันท่ี 18 พฤษภาคม 2562 และระยะท่ี 2 เริ่มเปดทดลองใชงานในวันท่ี 17 มีนาคม 2563 ซ่ึงสามารถแสดงผล

การผลิตไฟฟาจากระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยไดดังนี้ 

 

 

รูปท่ี 12 ผลการผลิตไฟฟารายเดอืนของแตละอาคารประจำป 2563 

*** หมายเหตุ 

- แสดงขอมูลการผลิตไฟฟาจากวันท่ี 1 มกราคม – 8 มิถุนายน 2563 
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กําลังการผลิตไฟฟารายเดือนของแตละอาคารประจําป 2020

อาคารเรียนรวม อาคารเอนกประสงค อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

อาคารสุนทรียและดนตรี สํานักงานอาคารสถานที่ ศูนยกีฬาในรม

สนามกีฬาราชพฤกษ
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รูปท่ี 13 สัดสวนการผลิตไฟฟาของระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย ประจำเดือนมีนาคม 2563 

 

 
รูปท่ี 14 สัดสวนการผลิตไฟฟาของระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย ประจำเดือนเมษายน 2563 
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สัดสวนการผลิตไฟฟาจากระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย ประจําเดือนมีนาคม 2563

อาคารเรียนรวม อาคารเอนกประสงค

อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม อาคารสุนทรียและดนตรี

สํานักงานอาคารสถานที่ ศูนยกีฬาในรม

สนามกีฬาราชพฤกษ
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อาคารเรียนรวม อาคารเอนกประสงค

อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม อาคารสุนทรียและดนตรี

สํานักงานอาคารสถานที่ ศูนยกีฬาในรม

สนามกีฬาราชพฤกษ
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รูปท่ี 15 สัดสวนการผลิตไฟฟาของระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 

 

ตารางท่ี 4 กำลังการผลิตไฟฟารายเดือน ประจำป 2563 

เดือน 

กำลงัการผลิตไฟฟารายเดือน ประจำป 2563 (kWh) 

รวม  

(kWh) 

อาคารเรียน อาคาร

เอนกประสงค 

อาคาร

ปฏิบัติการ

วิศวกรรม

และ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

อาคารศูนย

กีฬาในรม 

สนามกีฬา

ราชพฤกษ 

สำนักงาน

อาคาร

สถานท่ี 

อาคาร

สุนทรียและ

ดนตรี 

ผลประหยัด 

(บาท) 

ม.ค. 13,491.00 8,706.90 4,635.40 - - - - 26,833.30 134,166.50 

ก.พ. 18,547.40 10,882.70 4,336.40 - - - - 33,766.50 168,832.50 

มี.ค. 18,749.40 11,829.60 10,164.10 3,700.20 3,643.80 1,864.30 871.60 50,823.00 254,115.00 

เม.ย. 20,930.90 13,443.00 14,087.30 7,919.20 8,185.40 3,458.80 1,547.60 69,572.20 347,861.00 

พ.ค. 19,691.90 11,199.60 11,825.70 6,267.00 7,070.60 2,969.00 1,318.70 60,342.50 301,712.50 

รวมท้ังสิ้น 91,410.60 56,061.80 45,048.90 17,886.40 18,899.80 8,292.10 3,737.90 241,337.50 1,206,687.50 
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สัดสวนการผลิตไฟฟาจากระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย ประจําเดือนพฤษภาคม2563

อาคารเรียนรวม อาคารเอนกประสงค

อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม อาคารสุนทรียและดนตรี

สํานักงานอาคารสถานที่ ศูนยกีฬาในรม

สนามกีฬาราชพฤกษ
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รูปท่ี 16 สัดสวนของการใชพลังงานไฟฟาและผลประหยัดจากการผลิตไฟฟาภายในมหาวิทยาลัย ฯ 
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สัดสวนของการใชพลังงานไฟฟาและการผลิตไฟฟาภายในมหาวิทยาลัย ฯ
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