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 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

    1.  นางสาวเสาวนีย์    จันทร์น้อย 
    2.  นางสาวสุธัสสนีย์   สุขประเสริฐ 
    3.  ว่าที่ร้อยตรีสมพจน์  หวลมานพ 
    4.  นายส าราญ   จ าปาทอง 
    5.  นางสาวสุวรรณา   จันทศร  
    7.  นายสมเจตน์   ส าราญผล  
    8.  นางสาวสุนันทา   ปิ่นมุข     
    9.  นางสาวบุษยา   โฉมฉิน 
   10. นายภานุ    สัจจวโิส 
   11. นางสาวพัชรี   กริ่มใจ   
   12. นางสาวอรสา   กองมูล   
   13. นางสาวลัดดาพร   ละออโชติสมบัติ   
   14. นางวลัยลักษ์   พวงดี       
   15. นางสาวอมรรัตน์   ทองเติม 
   16. นางสาวสุมิตรา    พิมศาล 
   17. นางสาวสุวรรณา   แชม่ช้อย  
   18. นายชนะชัย   ชื่นบาน   
   19. นางสาวมีนา   ชูกุล 
   20. นางสาวชญาสินี   ตั้งศรีมงคล 
   21. นายสุเทพ   มั่นคง 
   22. นางสาวกนกศรี   รัตนเสวี 
   23. นายธนภัทร    ศรีถาพร 
   24. นางสาวชฎามาศ   ชว่ยขุน 
   25. นางสาวนิตยา   ทองแก้ว 
   26. นางสาววรรณดี   ศรีษะเสือ 

 
1. การจัดการความรู้ของหน่วยงาน..........บริหารและธุรการ....................................................... 

 

หัวข้อในการจัดการความรู้ (Knowledge Vision) 
 

เรื่อง....การประหยัดพลังงานในชีวิตประจ าวัน “การมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน”....... 
วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดการความรู้.........7..มีนาคม 2561..................... 

 

แบบสรุปการจัดการความรู้ 
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    27. นางสาวประคองศรี   ผ่องภิรมย์ 
    28. นางสาวทิพย์ธัญญา   นิ่มอนงค์ 
    29. นางสาวนุชรี   อ่ าสัตยะ 
    30. นางสาวแคทลียา   ศรประดิษฐ์ 
    31. นายทศพร   ทองมาก 
    32. นางสาวอาภาพร   อาษาคง 
    33. นางสาววาสนา   แก้วเข้ม 
    34. นายสุเมธ   ศรีสว่าง 
    35. นายศิริพงษ์   อ่อนจันทร์ 
    36. นางสาววิไลวรรณ   ทิพย์สิงห์ 
    37. นางสาวจีระนันท์   ขลุ่ยกระโทก 
    38. นางสาวรัตนา   จ าปาเกิดทรัพย์ 
    39. นางสาววรรณภา   สงา่เนตร 
    40. นางสาวญาณพัฒน์   ขุนทอง 
    41. นางสาวรสสุคนธ์   อ้วนผักไหม 
    42. นางสมทรง   ภารพงษ์ 
    43. นายจิตชนม์   ผลประยูร 
    44. นายภัทรพล   ค้าทวี 
    45. นางสาวอรวรรณ   ลิม้กุล 
    46. นางสาวตาลตะวัน   แวงมั่ง 
    47. นางสาวสุมิตรา   ขจรเงิน 
    48. นายนวพล   ระโหฐาน 
    49. นางสุกัญญา  ธนกุลพงษ์สิริ 
    50. นายประเวศน์   ฟักเชือก 
    51. นางโสรญา   สารสิน 
    52. นางอ้อมใจ   ม่วงสวัสดิ์ 
    53. นางปัทธนกาญจน์   อาทิตย์ฉาย 
    54. นายแปลก   นราพล 
    55. นางรัตนาภรณ์   สิงโตทอง 
    56. นางสาวรุ้งลาวัลย ์ ฤกษ์ดี 
    57. นางสาวปัทมา   สดมุ้ย 
    58. นางสาวบุญรัตน์   ลัดดา 
    59. นางสาวนภัสสร   ไกรสกุล 
    60. นางสาวสุนิสา   กองแก้ว 
    61. นางสาวเพ็ญนภา   กล้าสนาม 
    62. นางธัญญาดา   โฉมเขียว 
    63. นางมุขดา   ทันสมัย 
    64. นางสาวจารุภัทร  กองแก้ว 
    65. นางสาวนงลักษณ์   ปั้นเงิน 
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    66. นางสาวอรนัย   ไชยทน 
    67. นางอาช์ดาม์   ภาคพิชเจริญ 
    68. นายไพศาล   ขาวสัก 
    69. นางสาวชนิดา   งามประดับ 
    70. นางปาริชาติ   บุญสถติ 
    71. นางสาวโชติรส   รังขดั 
    72. นางสาวลักษวดี   เผ่าจินดามุข 
    73. นายศรัณย์พงศ์   กิ่งรุ้งเพชร 
    74. นางสาวสุนันทา  โหยหวน 
    75. นางสาวชนากานต์   บัวทอง 
    76. นางสุธาสินี   ปาละสุข 
    77. นางสาวอนัญพร   สิทธิธรรม 
    78. นางสาววรรณา   สมบัติ 
    79. นางสาวธีรว์รา   พลับพลา 
    80. นางสาวกานดา   เทียนคูณ 
    81. นางสาวณัฐยา  การุณย์โรจน ์
    82. นางสาวศรินทร์ณา   บุญประเสริฐ 
    83. นางสาวมนัสนันท์   บญุหยัด 
    84. นางสาวสิริรัตน์   สุวรรณฉิม 
    85. นางสาวขนิษฐา    ซันซี 
    86. นางสาวณปภัช   ศรีภมร 
    87. นางสาววาสนา   ดิษฐศร 
    88. นายอุดม   เพ็ชรล้วน 
    89. นายวันชัย   เอี่ยมปา 
    90. นางสาวสุรีพร   กุลมณี 
    91. นางปาณิศา   อัคมโภคาสิน 
    92. นางสาวปริยากร   ทพิวัฒน์ 
    93. นางสาวจารุณี   บังเกิด 
    94. ว่าที่ร้อยตรีวัชระพงษ์   หอมเกสร 
    95. นางสาวธนัญพร   บัวคล้าย 
    96. นางสาวอนุสรา  พัฒนวัชรกุล 
    97. นางสาวสายชล  สมจติร 
    98. นางสาวกัญญาณัฎฐ   ช้อนทอง 
    99. นางสาวศุภกานต์   ภตูานนท์ 
   100. นางสาวเบญจา   สาโท 
   101. นางสาวสายพิณ   ทอหุล 
   102. นางสาวสุปราณี   ทุมสิทธิ์ 
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3. หลักการและเหตุผล 
   จากการที่รัฐบาลได้รณรงค์ให้ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับ

การรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน เนื่องจากทั่วโลกต่างตระหนักถึงภาวะโลกร้อน ดังนั้น หากทุก
หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานคนละเล็กคนละน้อยก็จะเป็นภาพรวมที่ยิ่งใหญ่
ระดับประเทศ และได้ท าบ่อยจนเป็นนิสัยเคยชิน ก็จะเกิดจิตส านึกท่ีเกิดขึ้นแก่ทุกคนโดยอัตโนมัติ 

    คณะแพทยศาสตร์  เป็นสถาบันการศึกษาซึ่งควรที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการชี้น าสังคม ดังนั้น จึงตระหนัก
ถึงความจ าเป็นในการสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม และจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
ต่อเนื่องทุกปี กิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดท าขึ้นล้วนเป็นการสร้างจิตส านึก เริ่มตั้งแต่กิจกรรม 5ส การประหยัดน้ า  
ประหยัดไฟฟ้า  กิจกรรมดังกล่าวถ้าจัดอย่างต่อเนื่องก็จะมีความยั่งยืน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน สอดคล้อง
กับนโยบายของมหาวิทยาลัย เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อโลก  

 
4. วัตถุประสงค์ 
    4.1 เพ่ือลดการใช้พลังงานในคณะแพทยศาสตร์ ตามมาตรการประหยัดพลังงานของคณะแพทยศาสตร์ 
    4.2 เพ่ือจัดกิจกรรมให้บุคลากรในองค์กรได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม 
    4.3 เพ่ือให้บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ได้รับรู้เรื่องการใช้พลังงานอย่างประหยัด และได้ตระหนักถึงการ 

 
5. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด     
   9.1  ตัวช้ีวัด  ระดับการับรู้และการให้ความร่วมมือของบุคลากร ของคณะแพทยศาสตร์ ตามมาตรการ 
         ประหยัดพลังงาน   
   9.2  เป้าหมายของโครงการ  บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน โดยใช้   
         พลังงานน้อยลง ประมาณ 10% 
6. วิธีการ/รูปแบบการจัดการความรู้    ***(กรุณาระบุ)*** 
 

  Dialog 
  Success Story Telling (SST) 
  The World Cafe 
  อ่ืนๆ กรุณาระบุ............................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. ................................. 
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7. กระบวนการจัดการความรู้  
กระบวนการ  รายละเอียด สรุป/วิเคราะห์/ประเมินผล 

การมีส่วนร่วมในการ
ประหยัดพลงังาน 

ไฟฟ้า   
1. ขึ้น-ลง ชั้นเดียวใช้บันไดแทนลิฟต์ 
2.  ปิดไฟเวลาพักกลางวัน 12.00 – 13.00 น. 
3. ปิดเครื่องปรับอากาศหลังเลิกงาน   
4. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ๊นเตอร์   
    ในเวลา 12.00-13.00 น. 
5. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศท่ี 25 องศา 
6. ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน LED 
7. ตั้งตู้เย็นให้ห่างจากฝาผนังอย่างน้อย 15 ซม.   
   และล้างตู้เย็นทุกวันศุกร์ หรือสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
8. ไม่เปิดหน้าต่างส านักงานทิ้งไว้ขณะเปิด 
   เครื่องปรับอากาศ 
9. ดึงปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกครั้งหลังเลิกงาน(ยกเว้น   
   อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องรักษาอุณหภูมิ) 
10. ตรวจความพร้อมของการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า 
11. ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศอย่าง 
     น้อยปีละ 2 ครั้ง    
12. ไม่น าของร้อนแช่ตู้เย็น   
13. ไม่เสียบกระติกน้ าร้อนทิ้งไว้   
14. ใช้ระบบ IT/Internet ให้เป็นประโยชน์ใน   
     การติดต่อประสานงาน  
15. ใช้เครื่องถ่ายเอกสาร 1 เครื่อง  ต่อ 1  ชั้น 
และวางห่างจากฝาผนังห้องเพ่ือระบายความร้อน
อย่างน้อย 15 เซนติเมตร 
วัสดุอุปกรณ์ส านักงาน    
1. รณรงค์การใช้กระดาษ 2 หน้า   
2. ตรวจสอบอุปกรณ์ส านักงานให้อยู่ในสภาพ 
    พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
น้ า    
1.  ปิดน้ าให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน 
2. เมื่อเจอก๊อกน้ าช ารุดควรแจ้งซ่อมทันที 
3. ไม่เปิดน้ าทิ้งไว้ตลอดเวลาระหว่างแปรงฟัน  
   ล้างมือ     
การรณรงค์การประหยัดพลังงาน 
1. ท าสื่อประชาสัมพันธ์/ค าเตือน การประหยัด 
   พลังงาน   
2. สร้างจิตส านึก/ปลูกฝังการประหยัดพลังงาน 

- ได้เทคนิคการประหยัดพลังงาน 
ด้านไฟฟ้า น้ า และกระดาษ ที่ทุก
คนสามารถน าไปใช้ในหน่วยงาน 
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ค้นหาสาเหตุ -  พบค่ากระไฟฟ้ายังไม่ลดจากเดิมเท่าที่ควร 
-  บุคลากรบางกลุ่มยังไม่มีความรู้ด้านการ     
   ประหยัดพลังงาน   
-  บุคลากรบางกลุ่มยังไม่ให้ความร่วมมือในการ   
   ประหยัดพลังงาน   

-  พบสาเหตุที่ค่ากระแสไฟฟ้ายังไม่
ลดเท่าที่ควร 

 

วิธีการแก้ไข จัดโครงการการจัดการความรู้ด้านการประหยัด
พลังงานในชีวิตประจ าวันขึ้นเพ่ือเป็นการกระตุ้น
และรณรงค์การประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม 
มุ่งเน้นด าเนินการในหน่วยงาน 
 

หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ สรุป
วิธีการประหยัดพลังงานจากการ
จัดการความรู้เพ่ือเผยแพร่ และท า
โปสเตอร์รณณรงค์การประหยัด
พลังงานและประเมินค่าไฟฟ้า  
ค่าน้ า ค่าวัสดุสิ้นเปลืองส านักงาน 

 
8. Key Success Factor (ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ สรุปจากกระบวนการจัดการความรู้ในข้อ.7)  
    8.1 รับฟังความรู้จากวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการประหยัดพลังงาน  
    8.2 จัดกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งและกัน  
    8.3 สรุปเทคนิคการประหยัดพลังงาน และจัดท าโปสเตอร์และประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซด์ 
9. นวัตกรรมหรือสิ่งท่ีได้จากการจัดการความรู้ (กรุณาแนบหลักฐาน) 

  คู่มือ 
  แผ่นพับ 

   โปสเตอร์ 
   โปรแกรมหรือระบบต่างๆ 
 หรือ   มีการเผยแพร่ความรู้ช่องทางต่างๆ ระบุ.....เว็บไซด์ของคณะแพทยศาสตร์ และ 
                      งานบริหารและธุรการ.......  
10. ผลจากการด าเนินการท ากิจกรรม KM  
      10.1  เทคนิคและวิธีการประหยัดพลังงานสามารถปฏิบัติได้จริงในหน่วยงาน          

10.2   เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานซึ่งมีความรู้ที่ไม่เท่ากัน    
10.3   สร้างความสามัคคีภายในหน่วยงาน  2 ฝั่ง ฝั่งพรีคลินิกและฝั่งคลินิก   
10.4   พบการใช้กระแสไฟฟ้า ในปี 2560 ลดลง 10.37%            

11. After Action Review (AAR) ท่านคิดว่าท่านบรรลุในเรื่องใดบ้าง1 
     11.1  ได้ความรู้ 

11.2   การประหยัดพลังงานจะได้มีประสิทธิภาพมากข้ึน ดีขึ้น เพราะได้รับเทคนิคการประหยัด 
11.3   แนวคิดต่าง ๆ ของแต่ละคน ได้แชร์ความรู้ความสามารถกัน 

     11.4  ทุกคนมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการประหยัดพลังงาน   
     11.5  ได้รับรู้แนวทางการประหยัดพลังงานได้หลากหลายวิธี    
     11.6  น าความรู้ที่อบรมไปใช้ได้จริงทั้งในที่ท างานและที่บ้าน    
     11.7  รู้เทคนิคการประหยัดพลังงานเพ่ิมขึ้น 

11.8   ได้เทคนิคใหม่ ๆ ที่แลกเปลี่ยนกัน 
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12.  ท่านคิดว่าเรื่องใดที่ไม่บรรลุ   

12.1  มีผู้ให้ความร่วมมือน้อยในการท า KM ในช่วงบ่าย    
12.2  แนวคิดบางอย่างไม่สามารถท าได้ เนื่องจากงบประมาณจ ากัด 
12.3  การตระหนักถึงและการมีจิตส านึก ไม่มีในทุกคน   
12.4  ไม่น าไปปฏิบัติ     
12.5  ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ลดลง กว่าเดิมเพียงเล็กน้อย    
12.6  สถานที่ในการจัด KM ไม่เหมาะสม เนื่องจากวันดังกล่าวห้องประชุมที่จะใช้ไม่ว่าง    
12.7  การจัดโครงการในครั้งนี้ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่ม เช่น นิสิต ติดเรียน ไม่สามารถเข้าร่วมได้ 

 
13.  ท่านต้องการปรับขั้นตอนการท างานใดบ้าง    
      13.1  จัด KM นอกสถานที่     
      13.2  ติดตามการด าเนินการด้านประหยัดพลังงานของแต่หน่วยงานหลังจัด KM   
      13.3  จัดการรณรงค์การประหยัดพลังงานให้มากข้ึนกว่าเดิม หรือจัดท านโยบาย   
      13.4  สร้างความสามัคคีปรองดองของบุคลากรในหน่วยงาน ร่วมมือร่วมใจประหยัดพลังงาน 
 
14.  ท่านสามารถน าไปปรับปรุงพัฒนาได้อย่างไร  

14.1   น าสิ่งที่ได้รับรู้ไปใช้ประหยัดที่บ้านและที่ท างาน อย่างต่อเนื่อง    
14.2   ช่วยกันรณรงค์ประหยัดพลังงานทั้งภายในหน่วยงานและชุมชนต่าง ๆ รอบ ๆ มหาวิทยาลัย   
14.3   ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและวิธีประหยัดและปลอดภัยต่อบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์   
14.4   ประหยัดพลังงานต่าง ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างต่อเนื่อง   

      14.5  จัดโครงการอย่างต่อเนื่อง และเชิญผู้เข้าร่วมอบรมทุกกลุ่ม 
 
14. ข้อเสนอแนะ    
             - 
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13. ภาพประกอบการท ากิจกรรม  
 

 
 
บรรยายการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน โดย นายศักดิ์ดา   พนาวงษ์  วิทยากร 
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KM – MEDSWU  

-3- 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

                      (นางสาวเสาวนีย์    จันทร์น้อย) 
                                            รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารและธุรการ 
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