
 
เลขที่....................... 

แบบรายงานการเข้าอบรม / ประชุม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 
 รายบุคคล    กลุ่มบุคคล 

 
ชื่อ  -  สกุล  : นางณัฐธยาน์  ไกรลาสสุวรรณ ต ำแหน่ง  :  บรรณารักษช์ านาญการ 
งำน  : งานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อ  -  สกุล  :  นางสาวอัมพร  ขาวบาง                                ต ำแหน่ง :  บรรณารักษ์ 
งำน  : งานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อ  –  สกุล  :  นายสุรพงษ ์ พิมพ์โคตร                                    ต าแหน่ง :   ผู้ปฏบิัติงานห้องสมุด 
งำน  :  งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
ชื่อหลักสูตร รวมพลังส ำนึกรักษ์ 5ส เพื่อกำรประหยัดพลังงำน 
วันเดือนปี  16 กรกฎาคม 2558                    เวลำ 8.30-16.30 น. 
สถำนที่จัด ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ มศว ประสานมิตร   
หน่วยงำนผู้จัด ศูนย์พัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ค่ำใช้จ่ำย                    ไม่มี    มี  จ านวน...................บาท                          

เบิกจ่ายจากงบประมาณ  แผ่นดิน  เงินรายได้ งบอ่ืนๆ (ระบุ)............................ 
ใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร    ได้รับ     ไม่ได้รับ  เนื่องจาก...........................................................................                         

   ไม่มี 
สรุปสำระส ำคัญ 
         การรณรงค์สร้างจิตส านึกและกิจกรรม 5ส เพ่ือการลดใช้พลังงานภายในองค์กรในมุมมองของผู้บริหาร โดย 
คุณลักษณ์วรรณ วงศ์วรการ ต าแหน่งกรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงแรมริชมอนด์ ได้เล่าประสบการณ์ในการบริหารจัดการการ
ประหยัดพลังงานของโรงแรมริชมอนด์โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 เนื่องจากประสบปัญหาการเพ่ิมขึ้นของค่า
พลังงาน และเพ่ือความอยู่รอดของโรงแรม จึงต้องมองหาแนวทางในการลดใช้พลังงานอย่างจริงจัง โดยการจ้างทึมที่ปรึกษา
มาอบรมให้ความรู้เพ่ือปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติต่างๆ ของบุคลากรภายในองค์กรทุกระดับให้มีเป้าหมายเดียวกัน 
รวมถึงก าหนดเป้าหมายและแผนการด าเนินงานการประหยัดพลังงานที่ชัดเจนและเป็นไปได้ ด าเนินการประหยัดพลังงาน
ตามแผนที่ก าหนดไว้ ติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผนการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง 
 
         หลักของกำรท ำงำนของโรงแรม ประกอบด้วย 1) Concept ในการให้บริการแบบใหม่ๆ  2) Knowledge ความรู้
ใหม่ๆ 3) Skill ใหม่ๆ 4) Experience 5) Attitude ที่ดีและใหม่ๆ ต่อการประหยัดพลังงาน โดยทั้ง 5 หลักนี้จะต้องเพ่ิมอีก 
3 ปัจจัยที่ส าคัญเข้ามา คือ Hardware,  Peopleware และ Systemware  
 
         เนื้อหาต่างๆ จากหัวข้อต่างๆ ในการบรรยาย สรุปได้ ดังนี้ 
         1. แนวกำรด ำเนินงำนประหยัดพลังงำนของโรงแรมริชมอนด์นั้น ได้ประยุกต์ใช้หลากหลายวิธีมิใช่เพียงการปิดไฟ 
ปิดเครื่องปรับอากาศ  แตย่ังมีการน าความรู้มาต่อยอดทั้งหลักการ 5ส และ 4R ได้แก่  
            1.1 Recycle การน ากลับมาใช้ใหม่ เช่น การจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล เพื่อน าผ่านกระบวนการแปรรูปแล้ว 
น ากลับมาใช้ใหม่ หรือจ าหน่ายเพิ่มมูลค่าขยะ 



            1.2 Reused การใช้ซ้ า เช่น การลดจ านวนการเปลี่ยนผ้าปูที่นอน ผ้าเช็ดตัว และสบู่เหลว รวมถึงรณรงค์การใช้
กระดาษ 2 หน้าเพ่ือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด             
            1.3 Reduce การลดการน ามาใช้ เช่น การรณรงค์ลดใช้ปริมาณกระดาษทิชชูในห้องน้ าไม่เกิน 3 แผ่น ลดปริมาณ
กระดาษในการพิมพ์ จัดรูปแบบฟอร์มเอกสารต่างๆ ให้อยู่ภายใน 1 หน้ากระดาษ การรับส่งข้อมูลผ่าอีเมลแทนการใช้
กระดาษ 
            1.4 Rethink การเปลี่ยนแนวคิดใหม่ เช่น การรณรงค์ให้บุคลากรพัฒนานวัตกรรมการให้บริการที่มุ่งประหยัด
พลังงานอย่างต่อเนื่อง 
          2. วิธีกำรด ำเนินงำนประหยัดพลังงำนของโรงแรมริชมอนด์ เริ่มต้นจาก 
              2.1 ก ำหนดเป้ำหมำยที่ชัดเจน รวมถึงตั้งเรื่องนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ คือ “ลดดัชนีการใช้พลังงานอย่าง
น้อยปีละ 25% ของปีฐาน (2553) ตลอดจนมีกำรจัดโครงสร้ำงของผู้รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วย 1) ประธาน
คณะกรรมการอนุรักษ์ (ประกาศนโยบาย เป้าหมายและอนุมัติมาตรการอนุรักษ์)  2) ทีมตรวจสอบภายใน (ตรวจสอบและ
ประเมินวิธีการจัดการพลังงานในองค์กรทุก 3 เดือน) 3) คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน (ก าหนดนโยบายและแนวคิด  
วิธีปฏิบัติ ตรวจติดตามผลแต่ละพ้ืนที่ ให้ค าแนะน าและวิธีการต่างๆ รวมถึงรายงานผลให้ประธานทราบ) 4) อนุกรรมการ
อนุรักษ์พลังงาน (น านโยบายและแนวทางการปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ภายในพ้ืนที่ต่างๆ เพื่อก าหนดมาตรการและติดตามผล
การปฏิบัติในแต่ละพ้ืนที่) และ 5) หน่วยพิทักษ์พลังงาน (น าแผนงานมาปฏิบัติให้ได้ตามเป้าหมายและนโยบาย และ
ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานภายในพื้นที่ต่างๆ) 
               2.2 ประชำสัมพันธ์และสร้ำงจิตส ำนึก  
                   1) ประชำสัมพันธ์ไปยังบุคลำกรผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ส่วนกลาง ประชุมพลังงาน
ประจ าเดือน การเดินรณรงค์ การก าหนดเส้นทางกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน สื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ อีเมล รวมถึงแจ้ง
ข้อมูลการใช้พลังงานรายวันผ่านทางมือถือให้ผู้บริหารรับทราบ 
                    2) สร้ำงจิตส ำนึกด้วยกิจกรรมต่ำงๆ เช่น การศึกษาดูงาน (โรงงานขยะ โรงงานหลอดไฟ) เข้าร่วมอบรม 
(อบรมผู้ตรวจสอบพลังงาน สัมมนา Energy 3D) ศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับทางโรงแรม (เปลี่ยนหัวเผา เปลี่ยน
เครื่องอบผ้าใหม่แทนเครื่องที่ช ารุด ติดตั้ง SVD มอเตอร์) การท า Big Cleaning Day การท า 5ส รณรงค์การขึ้นลงบันได
แทนลิฟต์ ประกวดการลดใช้พลังงานจากบิลค่าไฟฟ้าที่บ้านของบุคลากร ให้แต่ละแผนกช่วยกันคิดว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่าย 
ให้องค์กรได้อย่างไรบ้าง และการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ที่ให้บุคลากรมีส่วนร่วม 
               2.3 ส่ิงส ำคัญในกำรด ำเนินงำน ไดแ้ก ่
                     1) ผู้น ำ มีความส าคัญ ต้องแสดงบทบาทที่ส าคัญให้ทุกคนเห็นว่าเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร
คืออะไร และต้องท าอย่างไร 
                      2) สร้ำงจิตส ำนึก อบรม ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ และลงมือปฏิบัติจนเป็นนิสัย (โดยเริ่มแรกอาจจะ
ต้องก าหนดว่าเป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องท า) 
                      3) ค้นหำวิธีกำร ให้ทุกคนช่วยกันค้นหาวิธีการที่จะด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ 
                     4) ต้นแบบ สร้างต้นแบบเพ่ือให้เป็นแบบในการด าเนินรอยตามหรือเห็นภาพชัดเจนขึ้น 
                     5) เป็นรูปธรรม สิ่งที่วางแผนไว้ จะต้องท าให้เป็นรูปธรรม 
                      6) รำงวัล เป็นก าลังใจในการด าเนินการ 
 
              สรุปปัจจัยส ำคัญในกำรด ำเนนิงำน คือ คน (ท าให้เกิดพลังในการท างาน) เป้ำหมำย (เพ่ือจะได้ทราบว่าจะไป 
ที่ไหน เพ่ืออะไร) และระบบ (ระบบที่ถูกต้องชัดเจนจะท าให้คนรูปว่าจะต้องท างานยังไรและท าได้ต่อเนื่อง) 
                   **ท ำงำนด้วยใจ = ส ำคัญที่สุด** 



              สรุปปัจจัยที่ส ำคัญท่ีสุดแห่งควำมส ำเร็จกำรประหยัดพลังงำนของโรงแรมริชมอนด์ คือ คน (Peopleware)  
ระบบกำรจัดกำร (Systemware) และอุปกรณ์ (Hardware) จากการขับเคลื่อนการประหยัดพลังงานตั้งแต่ปีพ.ศ. 2554 
จนถึงปัจจุบันท าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายของโรงแรมมากกว่า 25% ต่อปีจนรับรางวัลอาคารประหยัดพลังงานจากการไฟฟ้า
นครหลวงเป็นเงินรางวัลจ านวน 2 ล้านบาท ซึ่งเงินรางวัลนี้ทางโรงแรมน ามาจัดสรรกลับคืนสู่พนักงานทุกคุณที่ได้ร่วมแรง
ร่วมใจจากการที่ถือว่าเป็นหน้าที่ของทุกๆ จนไปสู่จิตส านึกที่เกิดจากใจของพนักงานทุกๆ คน และสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ต่อตนเอง ครอบครัว และขยายผลไปสู่สังคม 
         
น ำควำมรู้ที่ได้รับมำใช้ปรับปรุงกำรท ำงำน  ดังต่อไปนี้ 

หัวข้อกำรปรับปรุง / พัฒนำ รำยงำนผลกำรปรับปรุง / พัฒนำ ภำยใน
วันที่ 

ส านักหอสมุดกลางเป็นหน่วยงานบริการ ซึ่งได้มีการด าเนินโครงประหยัด
พลังงาน และให้ความรู้แก่บุคลากรในเรื่องการประหยัดพลังงานจาก
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายต่อเนื่อง แต่อาจจะต้องพัฒนาการ
ปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติต่างๆ ของบุคลากรทุกระดับให้มีเป้าหมาย
เดียวกัน ประกาศเป็นนโยบายถือว่าเป็นภาระหน้าที่หนึ่งของการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนร่วมระดมความคิดเห็นของแต่ละงานในการคิดค้น
นวัตกรรมการท างานและการให้บริการที่มุ่งเน้นประหยัดพลังงาน มีการ
ติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และขยายผลให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการ
ประหยัดพลังงานที่ยั่งยืน ตลอดจนบูรณาการโดยใช้กิจกรรม 5ส เป็นฐาน 

- 

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 

 
                                                                                    ลงชื่อผู้รายงาน ........................................................ 

                                                                                                    (นางณัฐธยาน์  ไกรลาสสุวรรณ) 
 

                                                                                      ลงชื่อผู้รายงาน........................................................ 
                                                                                                (นางสาวอัมพร  ขาวบาง)  
                                                                                                 วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 

 
ความคิดเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน 
....................................................................................... ...................................................................................... ...................... 
……………............................................................................................................................. ........................................................ 

 
ลงชื่อ........................................................... 
(                                                 ) 

วันที่ ..................................................... 
 



 

ความคิดเห็นของผู้บริหารที่ก ากับดูแลหน่วยงาน 
............................................................................................................................................................................................... ... 
................................................................................................................................................................................. ................. 

ลงชื่อ........................................................... 
(                                                 ) 

วันที่ ..................................................... 
หมายเหตุ  :  1. จัดท ารายงานฯ หลังจากเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ภายใน 15 วัน เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
                2. หัวหน้าหน่วยงานเสนอความเห็น  ภายใน 3 วัน เสนอผู้บริหารที่ก ากับดูแล 
                3. แจ้งผู้รายงานทราบ  และจัดเก็บเข้าแฟ้ม  รายงานการเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 
                4. หัวหน้าหน่วยงานติดตามผลการปรับปรุงพัฒนา   


