
แบบทดสอบเพื�อตดิตามหลงัการฝึกอบรมพัฒนาบคุลากร ครั�งที�
๒/๒๕๖๒

เรื�อง การประหยดัพลงังาน
โดย  กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละสารสนเทศการปศสุตัว ์ สํานักงานปศสุตัวจั์งหวดันนทบรุี

0 คะแนน

นายประพันธ ์ศรวีะอไุร

เจา้พนักงานสตัวบาล

กลุม่พัฒนาคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

สว่นที� ๑ (๒๐ คะแนน)

ชื�อ - นามสกลุ *

ตําแหน่ง *

กลุม่งาน/อําเภอ *



2 คะแนน

ก. อาหาร อาคาร อปุนสิยั

ข. อปุกรณ ์อาคาร อากาศ

ค. อปุกรณ ์อากาศ อปุนสิยั

ง. อปุกรณ ์อาคาร อปุนสิยั

2 คะแนน

ก.เปิดเครื�องปรับอากาศ 25-26 องศา

ข. เปิดประตหูอ้งนอนขณะเปิดเครื�องปรับอากาศ

ค. ทําความสะอาดเครื�องปรับอากาศทกุ 6 เดอืน

ง. ปิดเครื�องปรับอากาศกอ่นออกจากหอ้ง 1 ชั�วโมง

2 คะแนน

ก. ตอ้งแสดงตวัเลขการใชพ้ลงังานไฟฟ้าตอ่ปี

ข. จะตอ้งแสดงยี�หอ้ รุน่ ขนาดของอปุกรณไ์ฟฟ้า

ค. จะตอ้งระบปีุที�มกีารปรับคา่ประสทิธภิาพพลงังาน

ง. ตอ้งมลีายนํ�าสญัลกัษณข์องการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย

2 คะแนน

ก. ระวงัอยา่ใหนํ้�าแหง้

ข. อยา่นําสิ�งใดๆ มาปิดชอ่งไอนํ�าออก

ค. ตั �งกระตกินํ�ารอ้นไวใ้นหอ้งที�มเีครื�องปรับอากาศ

ง. ใสนํ่�าใหเ้หมาะกบัความตอ้งการหรอืไมส่งูกวา่ระดบัที�กําหนดไว ้

๑. ขอ้ใดคอืการประหยดัพลงังาน 3 อ.

๒. ขอ้ใดไมใ่ชว่ธิกีารใชแ้ละการดแูลรักษาเครื�องปรับอากาศอยา่งถกูวธิี

๓. ขอ้ใดไมใ่ชล่กัษณะของฉลากเบอร ์5

๔. ขอ้ใดเป็นวธิกีารใชก้ระตกินํ�ารอ้นไฟฟ้าที�ไมถ่กูตอ้ง



2 คะแนน

ก. เปิด-ปิด ตูเ้ย็นบอ่ยๆ

ข. ไมนํ่าอาหารรอ้นไปใสไ่วใ้นตูเ้ย็น

ค. เกบ็อาหารใสไ่วใ้นตูเ้ย็นเทา่ที�จําเป็น

ง. ตั �งตูเ้ย็นหา่งจากผนังอยา่งนอ้ย 15 ซม.

2 คะแนน

ก. ปิดนํ�าเมื�อเลกิใชง้าน

ข. เปิดนํ�าคา้งไวเ้บาๆ ขณะลา้งรถ

ค. รดนํ�าตน้ไมช้ว่งพักเที�ยง

ง. ทอ่นํ�าประปารั�วเพยีงเล็กนอ้ยสามารถใชง้านตอ่ได ้

2 คะแนน

ก. บรเิวณที�มอีากาศถา่ยเทสะดวก

ข. ตั �งใหช้ดิกําแพง

ค. ตั �งในหอ้งที�มเีครื�องปรับอากาศ

ง. ตั �งหนา้หอ้งนํ�า

2 คะแนน

ก. ขบัรถที� ๙๐ กม./ชั�วโมง

ข. ดบัเครื�องยนตข์ณะรอ

ค. อุน่เครื�องยนตก์อ่นขบัเคลื�อนรถ

ง. ใชร้ถสาธารณะ

๕. ขอ้ใดไมใ่ชก่ารใชตู้เ้ย็นอยา่งถกูวธิแีละประหยดั

๖. การประหยดัพลงังานนํ�าขอ้ใดถกูตอ้ง

๗. ควรตดิตั �งเครื�องถา่ยเอกสารไวท้ี�ใด

๘. ขอ้ใดไมใ่ชแ่นวทางในการประหยดัพลงังานการใชร้ถยนต์



2 คะแนน

ก. หลอดตะเกยีบ

ข. หลอด LED

ค. หลอดไส ้

ง. ประหยดัเทา่กนัทกุหลอด

2 คะแนน

ก. นาย ก. ตรวจทานงานกอ่นพมิพเ์พื�อเป็นการประหยดักระดาษ

ข. นาย ข. ลา้งรถยนตร์าชการโดยใชส้ายยางที�มหีวัฉีดนํ�า

ค. นาย ค. และนาย ง. ใชร้ถคนัเดยีวกนัเพื�อไปตดิตอ่ราชการที�ศาลากลาง

ง. ถกูทกุขอ้

สว่นที� ๒ (๒๐ คะแนน)

10 คะแนน

1. จัดทําแผนการไปปฏบิตัริาชการ ไปทางเดยีวกนัควรไปรถคนัเดยีวกนั 
2. ปิดคอมพวิเตอรเ์วลาเลกิใชง้าน 
3. ตรวจเอกสารกอ่นสั�งพมิพ ์ 
4. ตรวจเชค็ลมยางกอ่นใชร้ถยนต์

๙. หลอดไฟแบบใดชว่ยประหยดัพลงังานไดม้ากที�สดุ

๑๐. ขอ้ใดเป็นการประหยดัพลงังานที�ถกูตอ้งที�สดุ

๑. เราจะชว่ยประหยดัพลงังานในสํานักงานไดอ้ยา่งไร (๑๐ คะแนน)



10 คะแนน

ถา้อากาศไมร่อ้นมากกเ็ปิดพัดลมแทนเครื�องปรับอากาศ ปิดไฟดวงที�ไมไ่ดใ้ชง้าน ไมเ่ปิดตูเ้ย็นบอ่ยๆ 
โดยไมจํ่าเป็น

เนื�อหานี�มไิดถ้กูสรา้งขึ�นหรอืรับรองโดย Google

๒. เราสามารถนําความรูท้ี�ไดจ้ากการฝึกอบรมไปประยกุตใ์ชท้ี�บา้นอยา่งไร
บา้ง (๑๐ คะแนน)

 ฟอรม์

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


แบบทดสอบเพื�อตดิตามหลงัการฝึกอบรมพัฒนาบคุลากร ครั�งที�
๒/๒๕๖๒

เรื�อง การประหยดัพลงังาน
โดย  กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละสารสนเทศการปศสุตัว ์ สํานักงานปศสุตัวจั์งหวดันนทบรุี

0 คะแนน

น.ส.กชพร  แกว้ยอด

เจา้พนักงานสตัวบาล

สนง.ปศอ.บางบวัทอง

สว่นที� ๑ (๒๐ คะแนน)

2 คะแนน

ก. อาหาร อาคาร อปุนสิยั

ข. อปุกรณ ์อาคาร อากาศ

ค. อปุกรณ ์อากาศ อปุนสิยั

ง. อปุกรณ ์อาคาร อปุนสิยั

ชื�อ - นามสกลุ *

ตําแหน่ง *

กลุม่งาน/อําเภอ *

๑. ขอ้ใดคอืการประหยดัพลงังาน 3 อ.



2 คะแนน

ก.เปิดเครื�องปรับอากาศ 25-26 องศา

ข. เปิดประตหูอ้งนอนขณะเปิดเครื�องปรับอากาศ

ค. ทําความสะอาดเครื�องปรับอากาศทกุ 6 เดอืน

ง. ปิดเครื�องปรับอากาศกอ่นออกจากหอ้ง 1 ชั�วโมง

2 คะแนน

ก. ตอ้งแสดงตวัเลขการใชพ้ลงังานไฟฟ้าตอ่ปี

ข. จะตอ้งแสดงยี�หอ้ รุน่ ขนาดของอปุกรณไ์ฟฟ้า

ค. จะตอ้งระบปีุที�มกีารปรับคา่ประสทิธภิาพพลงังาน

ง. ตอ้งมลีายนํ�าสญัลกัษณข์องการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย

2 คะแนน

ก. ระวงัอยา่ใหนํ้�าแหง้

ข. อยา่นําสิ�งใดๆ มาปิดชอ่งไอนํ�าออก

ค. ตั �งกระตกินํ�ารอ้นไวใ้นหอ้งที�มเีครื�องปรับอากาศ

ง. ใสนํ่�าใหเ้หมาะกบัความตอ้งการหรอืไมส่งูกวา่ระดบัที�กําหนดไว ้

2 คะแนน

ก. เปิด-ปิด ตูเ้ย็นบอ่ยๆ

ข. ไมนํ่าอาหารรอ้นไปใสไ่วใ้นตูเ้ย็น

ค. เกบ็อาหารใสไ่วใ้นตูเ้ย็นเทา่ที�จําเป็น

ง. ตั �งตูเ้ย็นหา่งจากผนังอยา่งนอ้ย 15 ซม.

๒. ขอ้ใดไมใ่ชว่ธิกีารใชแ้ละการดแูลรักษาเครื�องปรับอากาศอยา่งถกูวธิี

๓. ขอ้ใดไมใ่ชล่กัษณะของฉลากเบอร ์5

๔. ขอ้ใดเป็นวธิกีารใชก้ระตกินํ�ารอ้นไฟฟ้าที�ไมถ่กูตอ้ง

๕. ขอ้ใดไมใ่ชก่ารใชตู้เ้ย็นอยา่งถกูวธิแีละประหยดั



2 คะแนน

ก. ปิดนํ�าเมื�อเลกิใชง้าน

ข. เปิดนํ�าคา้งไวเ้บาๆ ขณะลา้งรถ

ค. รดนํ�าตน้ไมช้ว่งพักเที�ยง

ง. ทอ่นํ�าประปารั�วเพยีงเล็กนอ้ยสามารถใชง้านตอ่ได ้

2 คะแนน

ก. บรเิวณที�มอีากาศถา่ยเทสะดวก

ข. ตั �งใหช้ดิกําแพง

ค. ตั �งในหอ้งที�มเีครื�องปรับอากาศ

ง. ตั �งหนา้หอ้งนํ�า

2 คะแนน

ก. ขบัรถที� ๙๐ กม./ชั�วโมง

ข. ดบัเครื�องยนตข์ณะรอ

ค. อุน่เครื�องยนตก์อ่นขบัเคลื�อนรถ

ง. ใชร้ถสาธารณะ

2 คะแนน

ก. หลอดตะเกยีบ

ข. หลอด LED

ค. หลอดไส ้

ง. ประหยดัเทา่กนัทกุหลอด

๖. การประหยดัพลงังานนํ�าขอ้ใดถกูตอ้ง

๗. ควรตดิตั �งเครื�องถา่ยเอกสารไวท้ี�ใด

๘. ขอ้ใดไมใ่ชแ่นวทางในการประหยดัพลงังานการใชร้ถยนต์

๙. หลอดไฟแบบใดชว่ยประหยดัพลงังานไดม้ากที�สดุ



2 คะแนน

ก. นาย ก. ตรวจทานงานกอ่นพมิพเ์พื�อเป็นการประหยดักระดาษ

ข. นาย ข. ลา้งรถยนตร์าชการโดยใชส้ายยางที�มหีวัฉีดนํ�า

ค. นาย ค. และนาย ง. ใชร้ถคนัเดยีวกนัเพื�อไปตดิตอ่ราชการที�ศาลากลาง

ง. ถกูทกุขอ้

สว่นที� ๒ (๒๐ คะแนน)

10 คะแนน

ปิดคอมพวิเตอรเ์มื�อตอ้งไปทํางานนอกพื�นที� และเมื�อใชเ้ครื�องถา่ยเอกสารเสร็จแลว้ตอ้งกดปุ่ ม standby 
mode เพื�อประหยดัพลงังาน

10 คะแนน

เสยีบปลั�กครั �งเดยีวตอ้งรดีเสื�อผา้ใหเ้สร็จ ไมร่ดีผา้บอ่ยๆ เพราะการทําใหเ้ตารดีรอ้นแตล่ะครั �งกนิไฟมาก 
และละลายนํ�าแข็งในตูเ้ย็นไมป่ลอ่ยใหนํ้�าแข็งจับหนาเกนิไป เพราะตูเ้ย็นทํางานหนักจะทําใหก้นิไฟมาก

เนื�อหานี�มไิดถ้กูสรา้งขึ�นหรอืรับรองโดย Google

๑๐. ขอ้ใดเป็นการประหยดัพลงังานที�ถกูตอ้งที�สดุ

๑. เราจะชว่ยประหยดัพลงังานในสํานักงานไดอ้ยา่งไร (๑๐ คะแนน)

๒. เราสามารถนําความรูท้ี�ไดจ้ากการฝึกอบรมไปประยกุตใ์ชท้ี�บา้นอยา่งไร
บา้ง (๑๐ คะแนน)

 ฟอรม์

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


แบบทดสอบเพื�อตดิตามหลงัการฝึกอบรมพัฒนาบคุลากร ครั�งที�
๒/๒๕๖๒

เรื�อง การประหยดัพลงังาน
โดย  กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละสารสนเทศการปศสุตัว ์ สํานักงานปศสุตัวจั์งหวดันนทบรุี

0 คะแนน

นายสมภพ  ประเสรฐิสงัข์

เจา้พนักงานสตัวบาล

สํานักงานปศสุตัวอํ์าเภอไทรนอ้ย

สว่นที� ๑ (๒๐ คะแนน)

2 คะแนน

ก. อาหาร อาคาร อปุนสิยั

ข. อปุกรณ ์อาคาร อากาศ

ค. อปุกรณ ์อากาศ อปุนสิยั

ง. อปุกรณ ์อาคาร อปุนสิยั

ชื�อ - นามสกลุ *

ตําแหน่ง *

กลุม่งาน/อําเภอ *

๑. ขอ้ใดคอืการประหยดัพลงังาน 3 อ.



2 คะแนน

ก.เปิดเครื�องปรับอากาศ 25-26 องศา

ข. เปิดประตหูอ้งนอนขณะเปิดเครื�องปรับอากาศ

ค. ทําความสะอาดเครื�องปรับอากาศทกุ 6 เดอืน

ง. ปิดเครื�องปรับอากาศกอ่นออกจากหอ้ง 1 ชั�วโมง

2 คะแนน

ก. ตอ้งแสดงตวัเลขการใชพ้ลงังานไฟฟ้าตอ่ปี

ข. จะตอ้งแสดงยี�หอ้ รุน่ ขนาดของอปุกรณไ์ฟฟ้า

ค. จะตอ้งระบปีุที�มกีารปรับคา่ประสทิธภิาพพลงังาน

ง. ตอ้งมลีายนํ�าสญัลกัษณข์องการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย

2 คะแนน

ก. ระวงัอยา่ใหนํ้�าแหง้

ข. อยา่นําสิ�งใดๆ มาปิดชอ่งไอนํ�าออก

ค. ตั �งกระตกินํ�ารอ้นไวใ้นหอ้งที�มเีครื�องปรับอากาศ

ง. ใสนํ่�าใหเ้หมาะกบัความตอ้งการหรอืไมส่งูกวา่ระดบัที�กําหนดไว ้

2 คะแนน

ก. เปิด-ปิด ตูเ้ย็นบอ่ยๆ

ข. ไมนํ่าอาหารรอ้นไปใสไ่วใ้นตูเ้ย็น

ค. เกบ็อาหารใสไ่วใ้นตูเ้ย็นเทา่ที�จําเป็น

ง. ตั �งตูเ้ย็นหา่งจากผนังอยา่งนอ้ย 15 ซม.

๒. ขอ้ใดไมใ่ชว่ธิกีารใชแ้ละการดแูลรักษาเครื�องปรับอากาศอยา่งถกูวธิี

๓. ขอ้ใดไมใ่ชล่กัษณะของฉลากเบอร ์5

๔. ขอ้ใดเป็นวธิกีารใชก้ระตกินํ�ารอ้นไฟฟ้าที�ไมถ่กูตอ้ง

๕. ขอ้ใดไมใ่ชก่ารใชตู้เ้ย็นอยา่งถกูวธิแีละประหยดั



2 คะแนน

ก. ปิดนํ�าเมื�อเลกิใชง้าน

ข. เปิดนํ�าคา้งไวเ้บาๆ ขณะลา้งรถ

ค. รดนํ�าตน้ไมช้ว่งพักเที�ยง

ง. ทอ่นํ�าประปารั�วเพยีงเล็กนอ้ยสามารถใชง้านตอ่ได ้

2 คะแนน

ก. บรเิวณที�มอีากาศถา่ยเทสะดวก

ข. ตั �งใหช้ดิกําแพง

ค. ตั �งในหอ้งที�มเีครื�องปรับอากาศ

ง. ตั �งหนา้หอ้งนํ�า

2 คะแนน

ก. ขบัรถที� ๙๐ กม./ชั�วโมง

ข. ดบัเครื�องยนตข์ณะรอ

ค. อุน่เครื�องยนตก์อ่นขบัเคลื�อนรถ

ง. ใชร้ถสาธารณะ

2 คะแนน

ก. หลอดตะเกยีบ

ข. หลอด LED

ค. หลอดไส ้

ง. ประหยดัเทา่กนัทกุหลอด

๖. การประหยดัพลงังานนํ�าขอ้ใดถกูตอ้ง

๗. ควรตดิตั �งเครื�องถา่ยเอกสารไวท้ี�ใด

๘. ขอ้ใดไมใ่ชแ่นวทางในการประหยดัพลงังานการใชร้ถยนต์

๙. หลอดไฟแบบใดชว่ยประหยดัพลงังานไดม้ากที�สดุ



2 คะแนน

ก. นาย ก. ตรวจทานงานกอ่นพมิพเ์พื�อเป็นการประหยดักระดาษ

ข. นาย ข. ลา้งรถยนตร์าชการโดยใชส้ายยางที�มหีวัฉีดนํ�า

ค. นาย ค. และนาย ง. ใชร้ถคนัเดยีวกนัเพื�อไปตดิตอ่ราชการที�ศาลากลาง

ง. ถกูทกุขอ้

สว่นที� ๒ (๒๐ คะแนน)

10 คะแนน

ปิดไฟ ปิดพัดลม และคอมพวิเตอร ์เวลาไปพักรับประทานอาหาร และเวลาไปปฏบิตัริาชการในพื�นที�
อําเภอไทรนอ้ย 

10 คะแนน

ใชห้ลอด led เพื�อประหยดัไฟ ปิดโทรทศันเ์มื�อไมม่คีนด ูไมเ่ปิดทิ�งไวเ้ป็นเพื�อนขณะหลบั

เนื�อหานี�มไิดถ้กูสรา้งขึ�นหรอืรับรองโดย Google

๑๐. ขอ้ใดเป็นการประหยดัพลงังานที�ถกูตอ้งที�สดุ

๑. เราจะชว่ยประหยดัพลงังานในสํานักงานไดอ้ยา่งไร (๑๐ คะแนน)

๒. เราสามารถนําความรูท้ี�ไดจ้ากการฝึกอบรมไปประยกุตใ์ชท้ี�บา้นอยา่งไร
บา้ง (๑๐ คะแนน)

 ฟอรม์

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


แบบทดสอบเพื�อตดิตามหลงัการฝึกอบรมพัฒนาบคุลากร ครั�งที�
๒/๒๕๖๒

เรื�อง การประหยดัพลงังาน
โดย  กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละสารสนเทศการปศสุตัว ์ สํานักงานปศสุตัวจั์งหวดันนทบรุี

0 คะแนน

นายชชัวาลย ์ หลํ�าจันทกึ

เจา้พนักงานสตัวบาล

สํานักงานปศสุตัวอํ์าเภอบางใหญ่

สว่นที� ๑ (๒๐ คะแนน)

2 คะแนน

ก. อาหาร อาคาร อปุนสิยั

ข. อปุกรณ ์อาคาร อากาศ

ค. อปุกรณ ์อากาศ อปุนสิยั

ง. อปุกรณ ์อาคาร อปุนสิยั

ชื�อ - นามสกลุ *

ตําแหน่ง *

กลุม่งาน/อําเภอ *

๑. ขอ้ใดคอืการประหยดัพลงังาน 3 อ.



2 คะแนน

ก.เปิดเครื�องปรับอากาศ 25-26 องศา

ข. เปิดประตหูอ้งนอนขณะเปิดเครื�องปรับอากาศ

ค. ทําความสะอาดเครื�องปรับอากาศทกุ 6 เดอืน

ง. ปิดเครื�องปรับอากาศกอ่นออกจากหอ้ง 1 ชั�วโมง

2 คะแนน

ก. ตอ้งแสดงตวัเลขการใชพ้ลงังานไฟฟ้าตอ่ปี

ข. จะตอ้งแสดงยี�หอ้ รุน่ ขนาดของอปุกรณไ์ฟฟ้า

ค. จะตอ้งระบปีุที�มกีารปรับคา่ประสทิธภิาพพลงังาน

ง. ตอ้งมลีายนํ�าสญัลกัษณข์องการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย

2 คะแนน

ก. ระวงัอยา่ใหนํ้�าแหง้

ข. อยา่นําสิ�งใดๆ มาปิดชอ่งไอนํ�าออก

ค. ตั �งกระตกินํ�ารอ้นไวใ้นหอ้งที�มเีครื�องปรับอากาศ

ง. ใสนํ่�าใหเ้หมาะกบัความตอ้งการหรอืไมส่งูกวา่ระดบัที�กําหนดไว ้

2 คะแนน

ก. เปิด-ปิด ตูเ้ย็นบอ่ยๆ

ข. ไมนํ่าอาหารรอ้นไปใสไ่วใ้นตูเ้ย็น

ค. เกบ็อาหารใสไ่วใ้นตูเ้ย็นเทา่ที�จําเป็น

ง. ตั �งตูเ้ย็นหา่งจากผนังอยา่งนอ้ย 15 ซม.

๒. ขอ้ใดไมใ่ชว่ธิกีารใชแ้ละการดแูลรักษาเครื�องปรับอากาศอยา่งถกูวธิี

๓. ขอ้ใดไมใ่ชล่กัษณะของฉลากเบอร ์5

๔. ขอ้ใดเป็นวธิกีารใชก้ระตกินํ�ารอ้นไฟฟ้าที�ไมถ่กูตอ้ง

๕. ขอ้ใดไมใ่ชก่ารใชตู้เ้ย็นอยา่งถกูวธิแีละประหยดั



2 คะแนน

ก. ปิดนํ�าเมื�อเลกิใชง้าน

ข. เปิดนํ�าคา้งไวเ้บาๆ ขณะลา้งรถ

ค. รดนํ�าตน้ไมช้ว่งพักเที�ยง

ง. ทอ่นํ�าประปารั�วเพยีงเล็กนอ้ยสามารถใชง้านตอ่ได ้

2 คะแนน

ก. บรเิวณที�มอีากาศถา่ยเทสะดวก

ข. ตั �งใหช้ดิกําแพง

ค. ตั �งในหอ้งที�มเีครื�องปรับอากาศ

ง. ตั �งหนา้หอ้งนํ�า

2 คะแนน

ก. ขบัรถที� ๙๐ กม./ชั�วโมง

ข. ดบัเครื�องยนตข์ณะรอ

ค. อุน่เครื�องยนตก์อ่นขบัเคลื�อนรถ

ง. ใชร้ถสาธารณะ

2 คะแนน

ก. หลอดตะเกยีบ

ข. หลอด LED

ค. หลอดไส ้

ง. ประหยดัเทา่กนัทกุหลอด

๖. การประหยดัพลงังานนํ�าขอ้ใดถกูตอ้ง

๗. ควรตดิตั �งเครื�องถา่ยเอกสารไวท้ี�ใด

๘. ขอ้ใดไมใ่ชแ่นวทางในการประหยดัพลงังานการใชร้ถยนต์

๙. หลอดไฟแบบใดชว่ยประหยดัพลงังานไดม้ากที�สดุ



2 คะแนน

ก. นาย ก. ตรวจทานงานกอ่นพมิพเ์พื�อเป็นการประหยดักระดาษ

ข. นาย ข. ลา้งรถยนตร์าชการโดยใชส้ายยางที�มหีวัฉีดนํ�า

ค. นาย ค. และนาย ง. ใชร้ถคนัเดยีวกนัเพื�อไปตดิตอ่ราชการที�ศาลากลาง

ง. ถกูทกุขอ้

สว่นที� ๒ (๒๐ คะแนน)

10 คะแนน

ไมนํ่าสิ�งของไมจํ่าเป็นไปแชไ่วใ้นตูเ้ย็น ไมเ่ปิดตูเ้ย็นบอ่ยๆ ปิดคอม ปิดเครื�อง print เมื�อไมไ่ดใ้ชง้าน

10 คะแนน

ไมเ่ปิดทวีหีลายเครื�องถา้ดชูอ่งเดยีวกนั ไมนํ่าของรอ้นไปแชไ่วใ้นตูเ้ย็น ปลกูตน้ไมเ้พื�อลดโลกรอ้น

เนื�อหานี�มไิดถ้กูสรา้งขึ�นหรอืรับรองโดย Google

๑๐. ขอ้ใดเป็นการประหยดัพลงังานที�ถกูตอ้งที�สดุ

๑. เราจะชว่ยประหยดัพลงังานในสํานักงานไดอ้ยา่งไร (๑๐ คะแนน)

๒. เราสามารถนําความรูท้ี�ไดจ้ากการฝึกอบรมไปประยกุตใ์ชท้ี�บา้นอยา่งไร
บา้ง (๑๐ คะแนน)

 ฟอรม์

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


แบบทดสอบเพื�อตดิตามหลงัการฝึกอบรมพัฒนาบคุลากร ครั�งที�
๒/๒๕๖๒

เรื�อง การประหยดัพลงังาน
โดย  กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละสารสนเทศการปศสุตัว ์ สํานักงานปศสุตัวจั์งหวดันนทบรุี

0 คะแนน

นายสพุจน ์ จําปาแดง

เจา้พนักงานสตัวบาล

สํานักงานปศสุตัวอํ์าเภอเมอืงนนทบรุี

สว่นที� ๑ (๒๐ คะแนน)

2 คะแนน

ก. อาหาร อาคาร อปุนสิยั

ข. อปุกรณ ์อาคาร อากาศ

ค. อปุกรณ ์อากาศ อปุนสิยั

ง. อปุกรณ ์อาคาร อปุนสิยั

ชื�อ - นามสกลุ *

ตําแหน่ง *

กลุม่งาน/อําเภอ *

๑. ขอ้ใดคอืการประหยดัพลงังาน 3 อ.



2 คะแนน

ก.เปิดเครื�องปรับอากาศ 25-26 องศา

ข. เปิดประตหูอ้งนอนขณะเปิดเครื�องปรับอากาศ

ค. ทําความสะอาดเครื�องปรับอากาศทกุ 6 เดอืน

ง. ปิดเครื�องปรับอากาศกอ่นออกจากหอ้ง 1 ชั�วโมง

2 คะแนน

ก. ตอ้งแสดงตวัเลขการใชพ้ลงังานไฟฟ้าตอ่ปี

ข. จะตอ้งแสดงยี�หอ้ รุน่ ขนาดของอปุกรณไ์ฟฟ้า

ค. จะตอ้งระบปีุที�มกีารปรับคา่ประสทิธภิาพพลงังาน

ง. ตอ้งมลีายนํ�าสญัลกัษณข์องการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย

2 คะแนน

ก. ระวงัอยา่ใหนํ้�าแหง้

ข. อยา่นําสิ�งใดๆ มาปิดชอ่งไอนํ�าออก

ค. ตั �งกระตกินํ�ารอ้นไวใ้นหอ้งที�มเีครื�องปรับอากาศ

ง. ใสนํ่�าใหเ้หมาะกบัความตอ้งการหรอืไมส่งูกวา่ระดบัที�กําหนดไว ้

2 คะแนน

ก. เปิด-ปิด ตูเ้ย็นบอ่ยๆ

ข. ไมนํ่าอาหารรอ้นไปใสไ่วใ้นตูเ้ย็น

ค. เกบ็อาหารใสไ่วใ้นตูเ้ย็นเทา่ที�จําเป็น

ง. ตั �งตูเ้ย็นหา่งจากผนังอยา่งนอ้ย 15 ซม.

๒. ขอ้ใดไมใ่ชว่ธิกีารใชแ้ละการดแูลรักษาเครื�องปรับอากาศอยา่งถกูวธิี

๓. ขอ้ใดไมใ่ชล่กัษณะของฉลากเบอร ์5

๔. ขอ้ใดเป็นวธิกีารใชก้ระตกินํ�ารอ้นไฟฟ้าที�ไมถ่กูตอ้ง

๕. ขอ้ใดไมใ่ชก่ารใชตู้เ้ย็นอยา่งถกูวธิแีละประหยดั



2 คะแนน

ก. ปิดนํ�าเมื�อเลกิใชง้าน

ข. เปิดนํ�าคา้งไวเ้บาๆ ขณะลา้งรถ

ค. รดนํ�าตน้ไมช้ว่งพักเที�ยง

ง. ทอ่นํ�าประปารั�วเพยีงเล็กนอ้ยสามารถใชง้านตอ่ได ้

2 คะแนน

ก. บรเิวณที�มอีากาศถา่ยเทสะดวก

ข. ตั �งใหช้ดิกําแพง

ค. ตั �งในหอ้งที�มเีครื�องปรับอากาศ

ง. ตั �งหนา้หอ้งนํ�า

2 คะแนน

ก. ขบัรถที� ๙๐ กม./ชั�วโมง

ข. ดบัเครื�องยนตข์ณะรอ

ค. อุน่เครื�องยนตก์อ่นขบัเคลื�อนรถ

ง. ใชร้ถสาธารณะ

2 คะแนน

ก. หลอดตะเกยีบ

ข. หลอด LED

ค. หลอดไส ้

ง. ประหยดัเทา่กนัทกุหลอด

๖. การประหยดัพลงังานนํ�าขอ้ใดถกูตอ้ง

๗. ควรตดิตั �งเครื�องถา่ยเอกสารไวท้ี�ใด

๘. ขอ้ใดไมใ่ชแ่นวทางในการประหยดัพลงังานการใชร้ถยนต์

๙. หลอดไฟแบบใดชว่ยประหยดัพลงังานไดม้ากที�สดุ



2 คะแนน

ก. นาย ก. ตรวจทานงานกอ่นพมิพเ์พื�อเป็นการประหยดักระดาษ

ข. นาย ข. ลา้งรถยนตร์าชการโดยใชส้ายยางที�มหีวัฉีดนํ�า

ค. นาย ค. และนาย ง. ใชร้ถคนัเดยีวกนัเพื�อไปตดิตอ่ราชการที�ศาลากลาง

ง. ถกูทกุขอ้

สว่นที� ๒ (๒๐ คะแนน)

10 คะแนน

- เปิดไฟดวงที�จําเป็นจะตอ้งใชง้าน 
- ถอดปลั�กเครื�องใชไ้ฟฟ้าเมื�อไมไ่ดใ้ชง้าน 
- ตรวจทานขอ้ความบนจอใหถ้กูตอ้งกอ่นสั�งพมิพ ์
- สง่หนังสอืทาง email หรอื ทางไลน ์

10 คะแนน

- ถา้อากาศไมร่อ้นมากกเ็ปิดพัดลมแทนการเปิดเครื�องปรับอากาศ 
- ปรับอณุภมูเิครื�องปรับอากาศที� 25-26 องศาเซลเซยีส 
- ดบัไฟทกุครั �งที�ออกจากหอ้ง

เนื�อหานี�มไิดถ้กูสรา้งขึ�นหรอืรับรองโดย Google

๑๐. ขอ้ใดเป็นการประหยดัพลงังานที�ถกูตอ้งที�สดุ

๑. เราจะชว่ยประหยดัพลงังานในสํานักงานไดอ้ยา่งไร (๑๐ คะแนน)

๒. เราสามารถนําความรูท้ี�ไดจ้ากการฝึกอบรมไปประยกุตใ์ชท้ี�บา้นอยา่งไร
บา้ง (๑๐ คะแนน)

 ฟอรม์

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


แบบทดสอบเพื�อตดิตามหลงัการฝึกอบรมพัฒนาบคุลากร ครั�งที�
๒/๒๕๖๒

เรื�อง การประหยดัพลงังาน
โดย  กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละสารสนเทศการปศสุตัว ์ สํานักงานปศสุตัวจั์งหวดันนทบรุี

0 คะแนน

นายนติย ์ สเุต็ม

สตัวแพทยอ์าวโุส

กลุม่ยทุธศาสตร์

สว่นที� ๑ (๒๐ คะแนน)

2 คะแนน

ก. อาหาร อาคาร อปุนสิยั

ข. อปุกรณ ์อาคาร อากาศ

ค. อปุกรณ ์อากาศ อปุนสิยั

ง. อปุกรณ ์อาคาร อปุนสิยั

ชื�อ - นามสกลุ *

ตําแหน่ง *

กลุม่งาน/อําเภอ *

๑. ขอ้ใดคอืการประหยดัพลงังาน 3 อ.



2 คะแนน

ก.เปิดเครื�องปรับอากาศ 25-26 องศา

ข. เปิดประตหูอ้งนอนขณะเปิดเครื�องปรับอากาศ

ค. ทําความสะอาดเครื�องปรับอากาศทกุ 6 เดอืน

ง. ปิดเครื�องปรับอากาศกอ่นออกจากหอ้ง 1 ชั�วโมง

2 คะแนน

ก. ตอ้งแสดงตวัเลขการใชพ้ลงังานไฟฟ้าตอ่ปี

ข. จะตอ้งแสดงยี�หอ้ รุน่ ขนาดของอปุกรณไ์ฟฟ้า

ค. จะตอ้งระบปีุที�มกีารปรับคา่ประสทิธภิาพพลงังาน

ง. ตอ้งมลีายนํ�าสญัลกัษณข์องการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย

2 คะแนน

ก. ระวงัอยา่ใหนํ้�าแหง้

ข. อยา่นําสิ�งใดๆ มาปิดชอ่งไอนํ�าออก

ค. ตั �งกระตกินํ�ารอ้นไวใ้นหอ้งที�มเีครื�องปรับอากาศ

ง. ใสนํ่�าใหเ้หมาะกบัความตอ้งการหรอืไมส่งูกวา่ระดบัที�กําหนดไว ้

2 คะแนน

ก. เปิด-ปิด ตูเ้ย็นบอ่ยๆ

ข. ไมนํ่าอาหารรอ้นไปใสไ่วใ้นตูเ้ย็น

ค. เกบ็อาหารใสไ่วใ้นตูเ้ย็นเทา่ที�จําเป็น

ง. ตั �งตูเ้ย็นหา่งจากผนังอยา่งนอ้ย 15 ซม.

๒. ขอ้ใดไมใ่ชว่ธิกีารใชแ้ละการดแูลรักษาเครื�องปรับอากาศอยา่งถกูวธิี

๓. ขอ้ใดไมใ่ชล่กัษณะของฉลากเบอร ์5

๔. ขอ้ใดเป็นวธิกีารใชก้ระตกินํ�ารอ้นไฟฟ้าที�ไมถ่กูตอ้ง

๕. ขอ้ใดไมใ่ชก่ารใชตู้เ้ย็นอยา่งถกูวธิแีละประหยดั



2 คะแนน

ก. ปิดนํ�าเมื�อเลกิใชง้าน

ข. เปิดนํ�าคา้งไวเ้บาๆ ขณะลา้งรถ

ค. รดนํ�าตน้ไมช้ว่งพักเที�ยง

ง. ทอ่นํ�าประปารั�วเพยีงเล็กนอ้ยสามารถใชง้านตอ่ได ้

2 คะแนน

ก. บรเิวณที�มอีากาศถา่ยเทสะดวก

ข. ตั �งใหช้ดิกําแพง

ค. ตั �งในหอ้งที�มเีครื�องปรับอากาศ

ง. ตั �งหนา้หอ้งนํ�า

2 คะแนน

ก. ขบัรถที� ๙๐ กม./ชั�วโมง

ข. ดบัเครื�องยนตข์ณะรอ

ค. อุน่เครื�องยนตก์อ่นขบัเคลื�อนรถ

ง. ใชร้ถสาธารณะ

2 คะแนน

ก. หลอดตะเกยีบ

ข. หลอด LED

ค. หลอดไส ้

ง. ประหยดัเทา่กนัทกุหลอด

๖. การประหยดัพลงังานนํ�าขอ้ใดถกูตอ้ง

๗. ควรตดิตั �งเครื�องถา่ยเอกสารไวท้ี�ใด

๘. ขอ้ใดไมใ่ชแ่นวทางในการประหยดัพลงังานการใชร้ถยนต์

๙. หลอดไฟแบบใดชว่ยประหยดัพลงังานไดม้ากที�สดุ



2 คะแนน

ก. นาย ก. ตรวจทานงานกอ่นพมิพเ์พื�อเป็นการประหยดักระดาษ

ข. นาย ข. ลา้งรถยนตร์าชการโดยใชส้ายยางที�มหีวัฉีดนํ�า

ค. นาย ค. และนาย ง. ใชร้ถคนัเดยีวกนัเพื�อไปตดิตอ่ราชการที�ศาลากลาง

ง. ถกูทกุขอ้

สว่นที� ๒ (๒๐ คะแนน)

10 คะแนน

ปิดไฟ ปิดเครื�องปรับอากาศ และอปุกรณไ์ฟฟ้าที�ไมจํ่าเป็น ในชว่งเวลา 12.00-13.00 น. และหาก
อากาศไมร่อ้นเกนิไป กเ็ปิดพัดลมแทนเครื�องปรับอากาศ

10 คะแนน

ไมนํ่าของรอ้นเขา้แชใ่นตูเ้ย็น ไมเ่ปิดตูเ้ย็นบอ่ย เพราะจะทําใหตู้เ้ย็นทํางานเพิ�มขึ�น และละลายนํ�าแข็งใน
ตูเ้ย็นไมป่ลอ่ยใหนํ้�าแข็งจับตวัหนาเกนิไป

เนื�อหานี�มไิดถ้กูสรา้งขึ�นหรอืรับรองโดย Google

๑๐. ขอ้ใดเป็นการประหยดัพลงังานที�ถกูตอ้งที�สดุ

๑. เราจะชว่ยประหยดัพลงังานในสํานักงานไดอ้ยา่งไร (๑๐ คะแนน)

๒. เราสามารถนําความรูท้ี�ไดจ้ากการฝึกอบรมไปประยกุตใ์ชท้ี�บา้นอยา่งไร
บา้ง (๑๐ คะแนน)

 ฟอรม์

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


แบบทดสอบเพื�อตดิตามหลงัการฝึกอบรมพัฒนาบคุลากร ครั�งที�
๒/๒๕๖๒

เรื�อง การประหยดัพลงังาน
โดย  กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละสารสนเทศการปศสุตัว ์ สํานักงานปศสุตัวจั์งหวดันนทบรุี

0 คะแนน

นายกติต ิ วรัิตนอ์ดุมสนิ

นายสตัวแพทยช์าํนาญการพเิศษ

กลุม่พัฒนาคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

สว่นที� ๑ (๒๐ คะแนน)

2 คะแนน

ก. อาหาร อาคาร อปุนสิยั

ข. อปุกรณ ์อาคาร อากาศ

ค. อปุกรณ ์อากาศ อปุนสิยั

ง. อปุกรณ ์อาคาร อปุนสิยั

ชื�อ - นามสกลุ *

ตําแหน่ง *

กลุม่งาน/อําเภอ *

๑. ขอ้ใดคอืการประหยดัพลงังาน 3 อ.



2 คะแนน

ก.เปิดเครื�องปรับอากาศ 25-26 องศา

ข. เปิดประตหูอ้งนอนขณะเปิดเครื�องปรับอากาศ

ค. ทําความสะอาดเครื�องปรับอากาศทกุ 6 เดอืน

ง. ปิดเครื�องปรับอากาศกอ่นออกจากหอ้ง 1 ชั�วโมง

2 คะแนน

ก. ตอ้งแสดงตวัเลขการใชพ้ลงังานไฟฟ้าตอ่ปี

ข. จะตอ้งแสดงยี�หอ้ รุน่ ขนาดของอปุกรณไ์ฟฟ้า

ค. จะตอ้งระบปีุที�มกีารปรับคา่ประสทิธภิาพพลงังาน

ง. ตอ้งมลีายนํ�าสญัลกัษณข์องการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย

2 คะแนน

ก. ระวงัอยา่ใหนํ้�าแหง้

ข. อยา่นําสิ�งใดๆ มาปิดชอ่งไอนํ�าออก

ค. ตั �งกระตกินํ�ารอ้นไวใ้นหอ้งที�มเีครื�องปรับอากาศ

ง. ใสนํ่�าใหเ้หมาะกบัความตอ้งการหรอืไมส่งูกวา่ระดบัที�กําหนดไว ้

2 คะแนน

ก. เปิด-ปิด ตูเ้ย็นบอ่ยๆ

ข. ไมนํ่าอาหารรอ้นไปใสไ่วใ้นตูเ้ย็น

ค. เกบ็อาหารใสไ่วใ้นตูเ้ย็นเทา่ที�จําเป็น

ง. ตั �งตูเ้ย็นหา่งจากผนังอยา่งนอ้ย 15 ซม.

๒. ขอ้ใดไมใ่ชว่ธิกีารใชแ้ละการดแูลรักษาเครื�องปรับอากาศอยา่งถกูวธิี

๓. ขอ้ใดไมใ่ชล่กัษณะของฉลากเบอร ์5

๔. ขอ้ใดเป็นวธิกีารใชก้ระตกินํ�ารอ้นไฟฟ้าที�ไมถ่กูตอ้ง

๕. ขอ้ใดไมใ่ชก่ารใชตู้เ้ย็นอยา่งถกูวธิแีละประหยดั



2 คะแนน

ก. ปิดนํ�าเมื�อเลกิใชง้าน

ข. เปิดนํ�าคา้งไวเ้บาๆ ขณะลา้งรถ

ค. รดนํ�าตน้ไมช้ว่งพักเที�ยง

ง. ทอ่นํ�าประปารั�วเพยีงเล็กนอ้ยสามารถใชง้านตอ่ได ้

2 คะแนน

ก. บรเิวณที�มอีากาศถา่ยเทสะดวก

ข. ตั �งใหช้ดิกําแพง

ค. ตั �งในหอ้งที�มเีครื�องปรับอากาศ

ง. ตั �งหนา้หอ้งนํ�า

2 คะแนน

ก. ขบัรถที� ๙๐ กม./ชั�วโมง

ข. ดบัเครื�องยนตข์ณะรอ

ค. อุน่เครื�องยนตก์อ่นขบัเคลื�อนรถ

ง. ใชร้ถสาธารณะ

2 คะแนน

ก. หลอดตะเกยีบ

ข. หลอด LED

ค. หลอดไส ้

ง. ประหยดัเทา่กนัทกุหลอด

๖. การประหยดัพลงังานนํ�าขอ้ใดถกูตอ้ง

๗. ควรตดิตั �งเครื�องถา่ยเอกสารไวท้ี�ใด

๘. ขอ้ใดไมใ่ชแ่นวทางในการประหยดัพลงังานการใชร้ถยนต์

๙. หลอดไฟแบบใดชว่ยประหยดัพลงังานไดม้ากที�สดุ



2 คะแนน

ก. นาย ก. ตรวจทานงานกอ่นพมิพเ์พื�อเป็นการประหยดักระดาษ

ข. นาย ข. ลา้งรถยนตร์าชการโดยใชส้ายยางที�มหีวัฉีดนํ�า

ค. นาย ค. และนาย ง. ใชร้ถคนัเดยีวกนัเพื�อไปตดิตอ่ราชการที�ศาลากลาง

ง. ถกูทกุขอ้

สว่นที� ๒ (๒๐ คะแนน)

10 คะแนน

การเดนิทางไปราชการในเสน้ทางเดยีวกนัใหใ้ชร้ถยนตร์าชการรว่มกนัเพื�อเป็นการประหยดันํ�ามนั และ
กําชบัพนักงานขบัรถยนตใ์หข้บัรถในอตัราความเร็วตามที�กฎหมายกําหนด

10 คะแนน

ปิดโทรทศันเ์มื�อไมม่คีนด ูไมเ่กบ็อาหารในตูเ้ย็นมากเกนิไป เปลี�ยนหลอดไฟเป็นหลอดประหยดั
พลงังาน

เนื�อหานี�มไิดถ้กูสรา้งขึ�นหรอืรับรองโดย Google

๑๐. ขอ้ใดเป็นการประหยดัพลงังานที�ถกูตอ้งที�สดุ

๑. เราจะชว่ยประหยดัพลงังานในสํานักงานไดอ้ยา่งไร (๑๐ คะแนน)

๒. เราสามารถนําความรูท้ี�ไดจ้ากการฝึกอบรมไปประยกุตใ์ชท้ี�บา้นอยา่งไร
บา้ง (๑๐ คะแนน)

 ฟอรม์

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


แบบทดสอบเพื�อตดิตามหลงัการฝึกอบรมพัฒนาบคุลากร ครั�งที�
๒/๒๕๖๒

เรื�อง การประหยดัพลงังาน
โดย  กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละสารสนเทศการปศสุตัว ์ สํานักงานปศสุตัวจั์งหวดันนทบรุี

0 คะแนน

นายกนัตพัฒน ์ ลั�นซา้ย

สตัวแพทยช์าํนาญงาน

กลุม่พัฒนาคณุภาพสนิคา้ปศสุตัว์

สว่นที� ๑ (๒๐ คะแนน)

2 คะแนน

ก. อาหาร อาคาร อปุนสิยั

ข. อปุกรณ ์อาคาร อากาศ

ค. อปุกรณ ์อากาศ อปุนสิยั

ง. อปุกรณ ์อาคาร อปุนสิยั

ชื�อ - นามสกลุ *

ตําแหน่ง *

กลุม่งาน/อําเภอ *

๑. ขอ้ใดคอืการประหยดัพลงังาน 3 อ.



2 คะแนน

ก.เปิดเครื�องปรับอากาศ 25-26 องศา

ข. เปิดประตหูอ้งนอนขณะเปิดเครื�องปรับอากาศ

ค. ทําความสะอาดเครื�องปรับอากาศทกุ 6 เดอืน

ง. ปิดเครื�องปรับอากาศกอ่นออกจากหอ้ง 1 ชั�วโมง

2 คะแนน

ก. ตอ้งแสดงตวัเลขการใชพ้ลงังานไฟฟ้าตอ่ปี

ข. จะตอ้งแสดงยี�หอ้ รุน่ ขนาดของอปุกรณไ์ฟฟ้า

ค. จะตอ้งระบปีุที�มกีารปรับคา่ประสทิธภิาพพลงังาน

ง. ตอ้งมลีายนํ�าสญัลกัษณข์องการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย

2 คะแนน

ก. ระวงัอยา่ใหนํ้�าแหง้

ข. อยา่นําสิ�งใดๆ มาปิดชอ่งไอนํ�าออก

ค. ตั �งกระตกินํ�ารอ้นไวใ้นหอ้งที�มเีครื�องปรับอากาศ

ง. ใสนํ่�าใหเ้หมาะกบัความตอ้งการหรอืไมส่งูกวา่ระดบัที�กําหนดไว ้

2 คะแนน

ก. เปิด-ปิด ตูเ้ย็นบอ่ยๆ

ข. ไมนํ่าอาหารรอ้นไปใสไ่วใ้นตูเ้ย็น

ค. เกบ็อาหารใสไ่วใ้นตูเ้ย็นเทา่ที�จําเป็น

ง. ตั �งตูเ้ย็นหา่งจากผนังอยา่งนอ้ย 15 ซม.

๒. ขอ้ใดไมใ่ชว่ธิกีารใชแ้ละการดแูลรักษาเครื�องปรับอากาศอยา่งถกูวธิี

๓. ขอ้ใดไมใ่ชล่กัษณะของฉลากเบอร ์5

๔. ขอ้ใดเป็นวธิกีารใชก้ระตกินํ�ารอ้นไฟฟ้าที�ไมถ่กูตอ้ง

๕. ขอ้ใดไมใ่ชก่ารใชตู้เ้ย็นอยา่งถกูวธิแีละประหยดั



2 คะแนน

ก. ปิดนํ�าเมื�อเลกิใชง้าน

ข. เปิดนํ�าคา้งไวเ้บาๆ ขณะลา้งรถ

ค. รดนํ�าตน้ไมช้ว่งพักเที�ยง

ง. ทอ่นํ�าประปารั�วเพยีงเล็กนอ้ยสามารถใชง้านตอ่ได ้

2 คะแนน

ก. บรเิวณที�มอีากาศถา่ยเทสะดวก

ข. ตั �งใหช้ดิกําแพง

ค. ตั �งในหอ้งที�มเีครื�องปรับอากาศ

ง. ตั �งหนา้หอ้งนํ�า

2 คะแนน

ก. ขบัรถที� ๙๐ กม./ชั�วโมง

ข. ดบัเครื�องยนตข์ณะรอ

ค. อุน่เครื�องยนตก์อ่นขบัเคลื�อนรถ

ง. ใชร้ถสาธารณะ

2 คะแนน

ก. หลอดตะเกยีบ

ข. หลอด LED

ค. หลอดไส ้

ง. ประหยดัเทา่กนัทกุหลอด

๖. การประหยดัพลงังานนํ�าขอ้ใดถกูตอ้ง

๗. ควรตดิตั �งเครื�องถา่ยเอกสารไวท้ี�ใด

๘. ขอ้ใดไมใ่ชแ่นวทางในการประหยดัพลงังานการใชร้ถยนต์

๙. หลอดไฟแบบใดชว่ยประหยดัพลงังานไดม้ากที�สดุ



2 คะแนน

ก. นาย ก. ตรวจทานงานกอ่นพมิพเ์พื�อเป็นการประหยดักระดาษ

ข. นาย ข. ลา้งรถยนตร์าชการโดยใชส้ายยางที�มหีวัฉีดนํ�า

ค. นาย ค. และนาย ง. ใชร้ถคนัเดยีวกนัเพื�อไปตดิตอ่ราชการที�ศาลากลาง

ง. ถกูทกุขอ้

สว่นที� ๒ (๒๐ คะแนน)

10 คะแนน

ถา้หนังสอืไมด่ว่นใหส้ง่หนังสอืทางไปรษณีย ์หรอืสง่อเีมล ์แทนการไปสง่ดว้ยตนเองจะทําใหป้ระหยดั
นํ�ามนัในการเดนิทาง ถา่ยเอกสารเฉพาะที�จําเป็นตอ่การปฏบิตังิาน และกดปุ่ ม standby mode เมื�อไม่
ไดใ้ชเ้ครื�องถา่ยเอกสาร

10 คะแนน

ถา้ไมร่อ้นมากกเ็ปิดพัดลมแทนเปิดแอร ์ไมเ่ปิดตูเ้ย็นบอ่ยๆ ไมนํ่าของรอ้นๆ ไปแชตู่เ้ย็น และดบัไฟทกุ
ครั �งที�ออกจากหอ้ง 

เนื�อหานี�มไิดถ้กูสรา้งขึ�นหรอืรับรองโดย Google

๑๐. ขอ้ใดเป็นการประหยดัพลงังานที�ถกูตอ้งที�สดุ

๑. เราจะชว่ยประหยดัพลงังานในสํานักงานไดอ้ยา่งไร (๑๐ คะแนน)

๒. เราสามารถนําความรูท้ี�ไดจ้ากการฝึกอบรมไปประยกุตใ์ชท้ี�บา้นอยา่งไร
บา้ง (๑๐ คะแนน)

 ฟอรม์

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


แบบทดสอบเพื�อตดิตามหลงัการฝึกอบรมพัฒนาบคุลากร ครั�งที�
๒/๒๕๖๒

เรื�อง การประหยดัพลงังาน
โดย  กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละสารสนเทศการปศสุตัว ์ สํานักงานปศสุตัวจั์งหวดันนทบรุี

0 คะแนน

นายเทวณั  สรอ้ยสมุาลี

นายสตัวแพทยช์าํนาญการพเิศษ

กลุม่พัฒนาสขุภาพสตัว์

สว่นที� ๑ (๒๐ คะแนน)

2 คะแนน

ก. อาหาร อาคาร อปุนสิยั

ข. อปุกรณ ์อาคาร อากาศ

ค. อปุกรณ ์อากาศ อปุนสิยั

ง. อปุกรณ ์อาคาร อปุนสิยั

ชื�อ - นามสกลุ *

ตําแหน่ง *

กลุม่งาน/อําเภอ *

๑. ขอ้ใดคอืการประหยดัพลงังาน 3 อ.



2 คะแนน

ก.เปิดเครื�องปรับอากาศ 25-26 องศา

ข. เปิดประตหูอ้งนอนขณะเปิดเครื�องปรับอากาศ

ค. ทําความสะอาดเครื�องปรับอากาศทกุ 6 เดอืน

ง. ปิดเครื�องปรับอากาศกอ่นออกจากหอ้ง 1 ชั�วโมง

2 คะแนน

ก. ตอ้งแสดงตวัเลขการใชพ้ลงังานไฟฟ้าตอ่ปี

ข. จะตอ้งแสดงยี�หอ้ รุน่ ขนาดของอปุกรณไ์ฟฟ้า

ค. จะตอ้งระบปีุที�มกีารปรับคา่ประสทิธภิาพพลงังาน

ง. ตอ้งมลีายนํ�าสญัลกัษณข์องการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย

2 คะแนน

ก. ระวงัอยา่ใหนํ้�าแหง้

ข. อยา่นําสิ�งใดๆ มาปิดชอ่งไอนํ�าออก

ค. ตั �งกระตกินํ�ารอ้นไวใ้นหอ้งที�มเีครื�องปรับอากาศ

ง. ใสนํ่�าใหเ้หมาะกบัความตอ้งการหรอืไมส่งูกวา่ระดบัที�กําหนดไว ้

2 คะแนน

ก. เปิด-ปิด ตูเ้ย็นบอ่ยๆ

ข. ไมนํ่าอาหารรอ้นไปใสไ่วใ้นตูเ้ย็น

ค. เกบ็อาหารใสไ่วใ้นตูเ้ย็นเทา่ที�จําเป็น

ง. ตั �งตูเ้ย็นหา่งจากผนังอยา่งนอ้ย 15 ซม.

๒. ขอ้ใดไมใ่ชว่ธิกีารใชแ้ละการดแูลรักษาเครื�องปรับอากาศอยา่งถกูวธิี

๓. ขอ้ใดไมใ่ชล่กัษณะของฉลากเบอร ์5

๔. ขอ้ใดเป็นวธิกีารใชก้ระตกินํ�ารอ้นไฟฟ้าที�ไมถ่กูตอ้ง

๕. ขอ้ใดไมใ่ชก่ารใชตู้เ้ย็นอยา่งถกูวธิแีละประหยดั



2 คะแนน

ก. ปิดนํ�าเมื�อเลกิใชง้าน

ข. เปิดนํ�าคา้งไวเ้บาๆ ขณะลา้งรถ

ค. รดนํ�าตน้ไมช้ว่งพักเที�ยง

ง. ทอ่นํ�าประปารั�วเพยีงเล็กนอ้ยสามารถใชง้านตอ่ได ้

2 คะแนน

ก. บรเิวณที�มอีากาศถา่ยเทสะดวก

ข. ตั �งใหช้ดิกําแพง

ค. ตั �งในหอ้งที�มเีครื�องปรับอากาศ

ง. ตั �งหนา้หอ้งนํ�า

2 คะแนน

ก. ขบัรถที� ๙๐ กม./ชั�วโมง

ข. ดบัเครื�องยนตข์ณะรอ

ค. อุน่เครื�องยนตก์อ่นขบัเคลื�อนรถ

ง. ใชร้ถสาธารณะ

2 คะแนน

ก. หลอดตะเกยีบ

ข. หลอด LED

ค. หลอดไส ้

ง. ประหยดัเทา่กนัทกุหลอด

๖. การประหยดัพลงังานนํ�าขอ้ใดถกูตอ้ง

๗. ควรตดิตั �งเครื�องถา่ยเอกสารไวท้ี�ใด

๘. ขอ้ใดไมใ่ชแ่นวทางในการประหยดัพลงังานการใชร้ถยนต์

๙. หลอดไฟแบบใดชว่ยประหยดัพลงังานไดม้ากที�สดุ



2 คะแนน

ก. นาย ก. ตรวจทานงานกอ่นพมิพเ์พื�อเป็นการประหยดักระดาษ

ข. นาย ข. ลา้งรถยนตร์าชการโดยใชส้ายยางที�มหีวัฉีดนํ�า

ค. นาย ค. และนาย ง. ใชร้ถคนัเดยีวกนัเพื�อไปตดิตอ่ราชการที�ศาลากลาง

ง. ถกูทกุขอ้

สว่นที� ๒ (๒๐ คะแนน)

10 คะแนน

ปิดไฟดวงที�ไมไ่ดใ้ชง้าน ปิดเครื�องปรับอากาศกอ่นเลกิงานครึ�งชั�วโมง ไปราชการทางเดยีวกนัควรไป
รถยนตค์นัเดยีวกนั ตรวจเชค็ลมยางรถยนตเ์สมอ

10 คะแนน

ไมเ่สยีบกระตกินํ�ารอ้นทิ�งไวท้ั �งวนั ปิดไฟดวงที�ไมไ่ดใ้ชง้าน ถอดเครื�องใชไ้ฟฟ้าที�ไมไ่ดใ้ชง้าน ทําความ
สะอาดเครื�องปรับอากาศสมํ�าเสมอ

เนื�อหานี�มไิดถ้กูสรา้งขึ�นหรอืรับรองโดย Google

๑๐. ขอ้ใดเป็นการประหยดัพลงังานที�ถกูตอ้งที�สดุ

๑. เราจะชว่ยประหยดัพลงังานในสํานักงานไดอ้ยา่งไร (๑๐ คะแนน)

๒. เราสามารถนําความรูท้ี�ไดจ้ากการฝึกอบรมไปประยกุตใ์ชท้ี�บา้นอยา่งไร
บา้ง (๑๐ คะแนน)

 ฟอรม์

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


แบบทดสอบเพื�อตดิตามหลงัการฝึกอบรมพัฒนาบคุลากร ครั�งที�
๒/๒๕๖๒

เรื�อง การประหยดัพลงังาน
โดย  กลุม่ยทุธศาสตรแ์ละสารสนเทศการปศสุตัว ์ สํานักงานปศสุตัวจั์งหวดันนทบรุี

0 คะแนน

นางณัฐพร  อนิอํ�า

เจา้พนักงานการเงนิและบญัชชีาํนาญงาน

ฝ่ายบรหิารทั�วไป

สว่นที� ๑ (๒๐ คะแนน)

2 คะแนน

ก. อาหาร อาคาร อปุนสิยั

ข. อปุกรณ ์อาคาร อากาศ

ค. อปุกรณ ์อากาศ อปุนสิยั

ง. อปุกรณ ์อาคาร อปุนสิยั

ชื�อ - นามสกลุ *

ตําแหน่ง *

กลุม่งาน/อําเภอ *

๑. ขอ้ใดคอืการประหยดัพลงังาน 3 อ.



2 คะแนน

ก.เปิดเครื�องปรับอากาศ 25-26 องศา

ข. เปิดประตหูอ้งนอนขณะเปิดเครื�องปรับอากาศ

ค. ทําความสะอาดเครื�องปรับอากาศทกุ 6 เดอืน

ง. ปิดเครื�องปรับอากาศกอ่นออกจากหอ้ง 1 ชั�วโมง

2 คะแนน

ก. ตอ้งแสดงตวัเลขการใชพ้ลงังานไฟฟ้าตอ่ปี

ข. จะตอ้งแสดงยี�หอ้ รุน่ ขนาดของอปุกรณไ์ฟฟ้า

ค. จะตอ้งระบปีุที�มกีารปรับคา่ประสทิธภิาพพลงังาน

ง. ตอ้งมลีายนํ�าสญัลกัษณข์องการไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย

2 คะแนน

ก. ระวงัอยา่ใหนํ้�าแหง้

ข. อยา่นําสิ�งใดๆ มาปิดชอ่งไอนํ�าออก

ค. ตั �งกระตกินํ�ารอ้นไวใ้นหอ้งที�มเีครื�องปรับอากาศ

ง. ใสนํ่�าใหเ้หมาะกบัความตอ้งการหรอืไมส่งูกวา่ระดบัที�กําหนดไว ้

2 คะแนน

ก. เปิด-ปิด ตูเ้ย็นบอ่ยๆ

ข. ไมนํ่าอาหารรอ้นไปใสไ่วใ้นตูเ้ย็น

ค. เกบ็อาหารใสไ่วใ้นตูเ้ย็นเทา่ที�จําเป็น

ง. ตั �งตูเ้ย็นหา่งจากผนังอยา่งนอ้ย 15 ซม.

๒. ขอ้ใดไมใ่ชว่ธิกีารใชแ้ละการดแูลรักษาเครื�องปรับอากาศอยา่งถกูวธิี

๓. ขอ้ใดไมใ่ชล่กัษณะของฉลากเบอร ์5

๔. ขอ้ใดเป็นวธิกีารใชก้ระตกินํ�ารอ้นไฟฟ้าที�ไมถ่กูตอ้ง

๕. ขอ้ใดไมใ่ชก่ารใชตู้เ้ย็นอยา่งถกูวธิแีละประหยดั



2 คะแนน

ก. ปิดนํ�าเมื�อเลกิใชง้าน

ข. เปิดนํ�าคา้งไวเ้บาๆ ขณะลา้งรถ

ค. รดนํ�าตน้ไมช้ว่งพักเที�ยง

ง. ทอ่นํ�าประปารั�วเพยีงเล็กนอ้ยสามารถใชง้านตอ่ได ้

2 คะแนน

ก. บรเิวณที�มอีากาศถา่ยเทสะดวก

ข. ตั �งใหช้ดิกําแพง

ค. ตั �งในหอ้งที�มเีครื�องปรับอากาศ

ง. ตั �งหนา้หอ้งนํ�า

2 คะแนน

ก. ขบัรถที� ๙๐ กม./ชั�วโมง

ข. ดบัเครื�องยนตข์ณะรอ

ค. อุน่เครื�องยนตก์อ่นขบัเคลื�อนรถ

ง. ใชร้ถสาธารณะ

2 คะแนน

ก. หลอดตะเกยีบ

ข. หลอด LED

ค. หลอดไส ้

ง. ประหยดัเทา่กนัทกุหลอด

๖. การประหยดัพลงังานนํ�าขอ้ใดถกูตอ้ง

๗. ควรตดิตั �งเครื�องถา่ยเอกสารไวท้ี�ใด

๘. ขอ้ใดไมใ่ชแ่นวทางในการประหยดัพลงังานการใชร้ถยนต์

๙. หลอดไฟแบบใดชว่ยประหยดัพลงังานไดม้ากที�สดุ



2 คะแนน

ก. นาย ก. ตรวจทานงานกอ่นพมิพเ์พื�อเป็นการประหยดักระดาษ

ข. นาย ข. ลา้งรถยนตร์าชการโดยใชส้ายยางที�มหีวัฉีดนํ�า

ค. นาย ค. และนาย ง. ใชร้ถคนัเดยีวกนัเพื�อไปตดิตอ่ราชการที�ศาลากลาง

ง. ถกูทกุขอ้

สว่นที� ๒ (๒๐ คะแนน)

10 คะแนน

ปิดหนา้จอคอมพวิเตอรช์ว่งพักรับประทานอาหาร ถา่ยเอกสารเฉพาะที�จําเป็น ตรวจทานเอกสารใหถ้กู
ตอ้งกอ่นถา่ยเอกสาร ประหยดักระดาษโดยการนํากระดาษสองหนา้มาไวถ้า่ยเอกสาร และการลา้งจาน
ชามโดยไมเ่ปิดใหนํ้�าไหลตลอดเวลา ไมเ่ปิดนํ�าทิ�งเมื�อไมไ่ดใ้ชง้าน

10 คะแนน

รวบรวมผา้ที�จะรดีมารดีพรอ้มกนัจนเสร็จทั �งหมดแลว้คอ่ยถอดปลั�ก และไมพ่รมนํ�าจนมากเกนิไปเพราะ
จะทําใหใ้ชเ้วลารดีนานขึ�น  

เนื�อหานี�มไิดถ้กูสรา้งขึ�นหรอืรับรองโดย Google

๑๐. ขอ้ใดเป็นการประหยดัพลงังานที�ถกูตอ้งที�สดุ

๑. เราจะชว่ยประหยดัพลงังานในสํานักงานไดอ้ยา่งไร (๑๐ คะแนน)

๒. เราสามารถนําความรูท้ี�ไดจ้ากการฝึกอบรมไปประยกุตใ์ชท้ี�บา้นอยา่งไร
บา้ง (๑๐ คะแนน)

 ฟอรม์

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

