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บทคัดย่อ
มหาวิทยาลัยสยามให้ความสาคัญกับการจัดการพลังงานโดยอาศัยหลักการอนุรักษ์พลังงานตามวิธีมาตรฐานที่ทา
ให้เกิ ดการจัดการพลังงานที่ ประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งการอนุรักษ์พลังงาน สามารถวัดค่าการปรับปรุ งได้ 2 ส่ วน ประกอบด้วย
พลังงานไฟฟ้าและพลังงานความร้อน แต่มหาวิทยาลัยสยามไม่มีการใช้พลังงานเชื้อเพลิงความร้อน การปรับปรุ งในปี พ.ศ.
2559 ที่ผา่ นมาผลการปรับปรุ งสามารถลดค่าไฟฟ้าเท่ากับ 6.5 % หรื อคิดเป็ นมูลค่าเท่ากับ 1,657,932.บาทต่อปี และขยายผล
ต่อในปี ถัดไป เนื่ องจากมหาวิทยาลัยสยาม ได้ประกาศแผนยุทธศาสตร์ ปี พศ. 2560- 2562 ให้ทุกหน่ วยงานทราบถึ ง
เป้ าหมายของมหาวิทยาลัยที่ มีเป้ าหมายคือการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยัง่ ยืนด้วยการมี ส่วนรวมของบุ คคลที่ เกี่ ยวข้อง
ทั้งหมด จากการวิเคราะห์จะเห็นได้วา่ กิจกรรมที่ผา่ นมาของคณะทางานจะเป็ นการทางานจากทางคณาจารย์และเจ้าหน้าที่
เท่านั้นแต่ขาดการมีส่วนร่ วมของนักศึกษา ทางผูว้ จิ ยั จึงนาหลักการนวัตกรรมทางการศึกษามาเป็ นแนวทางการสร้างรายวิชา
ใหม่ทาให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมกับการอนุรักษ์พลังงานตามแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย โดยได้ออกแบบและนาเสนอ
รายวิชาที่มีลกั ษณะเด่นในการบูรณาการให้นกั ศึกษามีส่วนร่ วมและตระหนักถึงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อมร่ วมกับ
การใช้นวัตกรรมหรื อเทคโนโลยีเข้าร่ วมด้วย เพื่อเป็ นต้นแบบในการสร้างระบบบริ หารจัดการพลังงานและสิ่ งแวดล้อมด้วย
การนานวัตกรรมทางการศึกษาเข้ามาประยุกต์เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนที่ทุกภาคส่ วนในมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่ วม
อย่างแท้จริ ง
คำสำคัญ การอนุรักษ์พลังงาน,การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน,การบริ หารจัดการพลังงานและสิ่ งแวดล้อม,นวัตกรรมทางการศึกษา
บทนา
ในยุคปั จจุบนั พลังงานเป็ นสิ่ งสาคัญสาหรับมนุ ษย์ เพราะ
เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นชีวิตของมนุษย์ทุกคน พลังงานมีความ
จาเป็ นต่ อ การดารงชี วิต ประจาวัน ของทุ ก คน ไม่ ว่า จะเป็ น
พลัง งานจากน้ ามัน พลัง งานน้ า พลัง งานไฟฟ้ า ในปั จ จุ บัน
ความต้องการในการใช้พลังงาน ยิ่งมีการเพิ่มจานวนมากขึ้น
ทุกปี ตามจานวนประชากร และการเติบโตทางเศรษฐกิ จ แต่
ความต้อ งการในการใช้พ ลัง งาน จะมี ค วามสั ม พัน ธ์ แ บบ
แปรผกผันกับปริ มาณพลังงานที่ลดลง เนื่ องจากพลังงานเป็ น

ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัด เหตุน้ ี จึงต้องรณรงค์ให้ทุกคนที่มี
ส่ วนร่ วมตระหนักและรู ้คุณค่าของการใช้พลังงานให้เกิ ดผล
ประโยชน์สูงสุ ด โดยมหาวิทยาลัยสยามได้ให้ความใส่ ใจใน
การจัดการด้านพลังงานอย่างเต็มที่ โดยนาระบบการอนุ รักษ์
พลังงานเพื่อความยัง่ ยืนตามหลักมาตรฐาน ISO 5001:2011 มา
ประยุกต์เป็ นต้นแบบการอนุรักษ์พลังงานในสถาบันการศึกษา
เพื่อให้มีการจัดการพลังงานและสิ่ งแวดล้อมที่เป็ นมาตรฐาน
ตามหลักสากลอย่างยัง่ ยืน

ทฤษฎีและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1.การอนุ รักษ์พลังงานเพื่อความยัง่ ยืนตามมาตรฐาน ISO
50001:2011 : กรณี ศึ ก ษา มหาวิท ยาลัย สยาม (Sustainable
Energy Conservation follow ISO 50001:2011 : Case Study
Siam University ) ดร.พรชัย มงคลวนิ ช และ วุฒิกรณ์ จริ ย
ตันติเวทย์ เป็ นบทความที่กล่าวว่าถึงมหาวิทยาลัยสยามได้นา
หลัก การการอนุ รั ก ษ์ พ ลัง งานที่ ย ั่ง ยื น ตามมาตรฐาน ISO
50001:2011มาประยุกต์ใช้เพื่ อเป็ นต้น แบบในการอนุ รักษ์
พลังงานในสถาบันการศึกษาเอกชนและชุมชน โดยจากศึกษา
พบว่า ข้อ มู ล ฐานด้า นพลัง งาน (Energy Baseline, EnBs)
ระดับองค์กรเท่ากับ 306,166.67 kWh/เดือน ระดับระบบปรับ
อากาศแบบแยกส่ วนเท่ากับ 12.11 kWh/ตารางเมตร ระดับ
เครื่ องปรับอากาศเท่ากับ 2.21 kW/Ton ระดับระบบการใช้
พลังงานระบบแสงสว่างหน่ วย kWh/ตารางเมตร จากนั้นทา
การตรวจสอบระบบพร้อมทั้งตั้งเป้ ากาหนดเป้ าหมายพลังงาน
(Energy Targets) และวัตถุประสงค์ดา้ นพลังงาน (Energy
Objective) ลง 5 % จากปี พ.ศ 2558
2.การ ก้ า วสู่ ค วาม เ ป็ น ม ห าวิ ท ย าลั ย ที่ ยั่ ง ยื น ข อ ง
มหาวิ ท ยาลัย สยาม: นโยบายและแนวปฏิ บัติ (Pathway
towards Sustainable University: Policy and Practice of Siam
University) ศ.ดร.ชนิ ตา รั กษ์พลเมื อง,สุ วิจักขณ์ บุ ญมี ,นารี
รมย์นุกูล ,ประพันธ์ จันทร์ เสมา อธิ บายไว้ว่าความยัง่ ยืนเป็ น
นโยบายหลักของมหาวิท ยาลัย สยามที่ ไ ด้รั บการบรรจุ เป็ น
หนึ่ งในสามเสาหลักของแผนยุทธศาสตร์ ของมหาวิทยาลัย
และมีการดาเนิ นโครงการทั้งในระดับท้องถิ่น และนานาชาติ
ในด้านวิชาการได้มีการปรับปรุ งรายวิชาการศึ กษาทัว่ ไปโดย
เปิ ดรายวิชาที่ จะพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรู ้ ความเข้าใจและมี
ความตระหนัก ถึ ง การพัฒนาที่ ยงั่ ยืน ทั้ง ในด้า นสิ่ งแวดล้อ ม
ความรับผิดชอบต่อสังคม และเศรษฐกิจ
3. นวัตกรรมทางการศึ กษา (Educational Innovation)
สุ ค นธ์ สิ น ทพานนท์ (2553 : 8) ได้ส รุ ป ความหมายของ
นวัตกรรมทางการเรี ยนการสอนคื อ สิ่ งใหม่ๆ ที่ สร้างขึ้ นมา
เพื่อช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนหรื อพัฒนา
ให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดการเรี ยนรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ได้แก่ แนวคิ ด
รู ปแบบ วิธีการ กระบวนการ สื่ อต่างๆ ที่ เกี่ ยวกับการศึ กษา
โดยผู ้วิ จัย สรุ ป ความหมายของการจัด การนวัต กรรมทาง
การศึ กษาหรื อการจัดการนวัตกรรมในชั้นเรี ยน นั้นหมายถึง
การวางแผนกลยุ ท ธ์ การก าหนดกลยุ ท ธ์ การจั ด การ

กระบวนการเรี ยนรู ้ ทรั พ ยากร และนวัต กรรมที่ มี ค วาม
สอดคล้อ งเชื่ อ มโยงกั น ซึ่ งเป็ นหน้ า ที่ ห ลัก ของครู หรื อ
ผูบ้ ริ หารใด้น านวัต กรรมที่ เ หมาะสมในโลกปั จจุ บัน เข้ามา
บูรณาการกับการเรี ยนการสอนอย่างสร้างสรรค์ เพื่อมุ่งหวัง
ให้ผเู ้ รี ยนเกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรี ยนเพิ่มมากยิง่ ขึ้น
4. จากการศึ กษาแผนยุท ธศาสตร์ ม หาวิท ยาลัยสยาม ปี
การศึ กษา พ.ศ. 2560-2562 ซึ่ งผูว้ ิจยั สรุ ปได้ว่า มหาวิทยาลัย
สยามมี เ ป้ าหมาย คื อ พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย อย่ า งยั่ง ยื น
(Sustainable University) โดยมหาวิทยาลัยได้นิยาม สมรรถนะ
(Competency) ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสยาม (SIAM) ดังนี้
S คือ Smart (ความเฉลียวฉลาด) + Spirit (ความมีน้ าใจ)
I คื อ Innovation (นวัต กรรม) + Interpersonal Skill
(ทักษะระหว่างบุคคล)
A คือ Active (ความคล่องแคล่ว) + Adaptability (การ
ปรับตัว) + AQ (Adversity Quotient) ความฉลาดใน
การแก้ไขปั ญหา
M คื อ Multicultural การศึ กษาพหุ วฒ
ั นธรรม (Multi
cultural Education) หมายถึงกระบวนการให้การศึกษา
ที่ทาให้ความหลากหลายของวัฒนธรรมอยูไ่ ด้อย่างลง
ตัว
ระเบียบวิธีการศึกษาวิจยั
1. ทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษาเอกสารด้านพลังงานและสิ่ งแวดล้อม,รายวิชาที่
เปิ ดสอนในมหาวิทยาลัย และแผนยุทธศาสตร์
3. เปรี ยบเที ยบการปรับปรุ งก่อนและหลังการอนุ รักษ์
พลังงานในปี พ.ศ.2559
4. ประเมิ นผลความเหมาะสมของปั จจัย การออกแบบ
รายวิชาใหม่โดยนาหลักการนวัตกรรมทางการศึกษา
มาประยุก ต์ร่ ว มกับ การพิ จ ารณาให้ ส อดคล้อ งกับ
สมรรถนะ (Competency) และเป้ าหมาย (Goal)
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสยามปี การศึกษา 25602562
5. สรุ ปผลพร้อมทาการเสนอรายวิชาใหม่เพื่อพิจารณา
ต่อไป
ผลการศึกษาวิจยั และการอภิปรายผล
จากการศึกษาพบการจัดการพลังงานมีโครงสร้างการ
มี ส่ ว นรวมของบุ ค ลากรในมหาวิ ท ยาลัย ทุ ก ภาคส่ ว นตาม
เอกสารจัดตั้งคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยดังรู ปที่ 1

รายวิชาใหม่ที่เหมาะสมเพิ่มจากการอนุ รักษ์พลังงานที่ มีอยู่
ร่ วมกับหลักการ The 3Ss(1) ซึ่ งเป็ นหลักการที่ มหาวิทยาลัย
สยามมีการปฎิบตั ิอยู่ สามารถแสดงความสัมพันธ์ดงั รู ปที่ 4

รู ปที่ 1 แสดงคาสัง่ แต่งตั้งคณะทางานด้านการจัดการพลังงาน

รู ปที่ 3 แสดงความสัมพันธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยัง่ ยืน

ในปี พ.ศ.2559 ที่ ผ่ า นมาคณะกรรมการ ด าเนิ น การ
มาตรการในการอนุ รั ก ษ์ พ ลัง งานได้ผ ลการปรั บ ปรุ ง จาก
มาตรการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตารางเปรี ยบเทียบผลการปรับปรุ ง
พลังงานไฟฟ้าก่อนปรับปรุ ง
พลังงานไฟฟ้าหลังปรับปรุ ง
ผลต่างการปรับปรุ ง
เปอร์เซ็นผลต่างการปรับปรุ ง

บาท/ปี
25,365,733.44
23,707,801.13
1,657,932.31
6.54

จากนั้ นทางผู ้วิ จัย ท าการศึ ก ษาแผนยุ ท ธศาสตร์ ข อง
มหาวิทยาลัยสยามซึ่ งนาเป้ าหมายมาวิเคราะห์เพื่อหากลยุทธ์
การพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยัง่ ยืนสามารถแสดงได้ดงั รู ปที่ 2

รู ปที่ 4 แสดงความสัมพันธ์หลักการ The 3Ss
ตารางที่ 2 ตารางแสดงการกากับการเรี ยนการสอนด้วย
หลักการ PDCA
สัปดาห์
หัวข้อ
1 บทนาเทคโนโลยีสีเขียวและการ
พัฒนาที่ยงั่ ยืนIntroduction to
Green Technology of
Sustainable Development
2 อาคารสีเขียว (Green Building )
3

4

5

รู ปที่ 2 แสดงถึงปั จจัยด้านกลยุทธ์ที่นาวิเคราะห์จากเป้ าหมาย
ตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยสยาม ปี การศึกษา 2560-2562
จากนั้นทาการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของการนาไปสู่
การเป็ นมหาวิท ยาลัย ที่ ย งั่ ยื น จากการศึ ก ษาพบว่า ปั จ จัย ที่
สาคัญประกอบด้วย 3 ปั จจัย คื อ การอนุ รักษ์พลังงานและ
สิ่ งแวดล้อม การศึกษา และนวัตกรรม มีความสัมพันธ์ดงั รู ป
ที่ 3 เพื่อนาความสัมพันธ์มาบูรณาการสร้างและออกแบบ

6
7

8

กิจกรรม (PDCA)
นักศึกษา: แบ่งกลุ่มและส่งรายชื่อกลุ่ม E-mail หรื อ Line Group
(Plan:P)
อาจารย์ : สัง่ งานกลุ่มและเก็บรายชื่อกลุ่มของนักศึกษา
นักศึกษา: ค้นหากิจกรรมกลุ่มที่จะทาการจัดทา (Plan:P)

พลังงานและพลังงานหมุนเวียน นักศึกษา: รายงานผลความก้าวหน้ากิจกรรมกลุ่มครั้งที่ 1
(Energy and renewable energy นาเสนอหัวข้อผ่านทาง E-mail หรื อ Line Group (Plan:P)
resources) 1
อาจารย์ : หากหัวข้อผ่านและเข้าเกณฑ์ ให้วางแผนในเชิงลึกเพื่อ
ดาเนินการต่อได้ หากไม่ผา่ นให้นาเสนอใหม่อีกครั้งภายใน 7
วันหลังจากได้รับE-mail หรื อผล
การแจ้ง (C:Check)
พลังงานและพลังงานหมุนเวียน นักศึกษา: จัดทาและหาข้อมูลมาประกอบในการทากิจกรรม
(Energy and renewable energy กลุ่ม (Do:D)
resources) 2
พลังงานและพลังงานหมุนเวียน นักศึกษา: รายงานความก้าวหน้ากิจกรรมกลุ่ม ครั้งที่ 2 ด้วยการ
(Energy and renewable energy จัดทาเป็ นคลิปผ่าน Youtube โดยนาเสนอแบบ pitching
resources) 3
presentation และนาlinkส่งที่ E-mail หรื อ Line Group
อาจารย์ : หากหัวข้อในการpitching presentation ผ่านและ
เหมาะสมให้นาไปดาเนินการตามหัวข้อที่เสนอและหากไม่ผา่ น
ให้ทาการนาเสนอใหม่ภายใน 7 วันหลังจากได้รับ E-maill หรื อ
ผลการแจ้ง(C:Check)
การจัดการของเสียด้วยหลัก 3Rs นักศึกษา: จัดทากิจกรรมกลุ่ม (A:Action)
(Waste Reduction :3Rs)
การออกแบบและพัฒนา
นักศึกษา: จัดทากิจกรรมกลุ่ม (A:Action)
ผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจ
(Eco-Product Design and
Development)
สอบกลางภาค

สัปดาห์
หัวข้อ
9 การอนุรักษ์พลังงาน (Energy
conservation / Energy
Management System)
10 การผลิตสีเขียว และผลิตภาพสี
เขียว (Green Produtivity
/Productivity)
11 ห่วงโซ่อุปทานสีเขียว (Green
Supply Chain Management)

12

13
14
15

การประเมินวัฏจักรชีวิต
ผลิตภัณฑ์ (Life Cycle
Assessment)
คาร์บอนฟุตพริ นท์ (Carbon
Footprint)
การพัฒนาเพื่อความยัง่ ยืน
(Sustainable Development)

กิจกรรม (PDCA)
นักศึกษา: จัดทากิจกรรมกลุ่ม (A:Action)

นักศึกษา: จัดทากิจกรรมกลุ่ม (A:Action)

นักศึกษา: รายงานผลสาเร็ จของ ด้วยการจัดทาเป็ นคลิปผ่าน
Youtube โดยนาเสนอแบบ pitching presentation และนา link
ส่งที่ E-mail หรื อ Line Group
อาจารย์ : ต้องมีเอกสารประกอบหรื อเกี่ยวกับการทากิจกรรม
ประกอบและนาเสนอในคลิปวิดีโอด้วย
อาจารย์ : ทาการตรวจสอบกิจกรรมที่นกั ศึกษาทาการเสนอ
(C:Check) พร้อมทั้งให้คะแนนและประเมินผลงาน

สอบปลายภาค

เมื่อนาองค์ประกอบทั้งหมดรวมกันจากข้อมูลที่ กล่าวมา
ข้ า งต้ น ของมหาวิ ท ยาลั ย เองและจากการศึ ก ษาทฤษฎี
วรรณกรรมกรณี ศึ กษาของทั้ งมหาวิ ท ยาลั ย ไทยและ
ต่ า งประเทศจึ ง ออกแบบรายวิช าใหม่ ข้ ึ น มา ชื่ อ รายวิช าว่า
เทคโนโลยีสีเขียวและการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Green Technology
and Sustainable Development) รู ปแบบของรายวิชานี้ สามารถ
สรุ ปจุดเด่นได้ดงั นี้
1. ใช้แ นวทางสะเต็มศึ กษาซึ่ ง เป็ นการบู ร ณาการแบบพหุ
วิทยากร (multidisciplinary integration) มีคณาจารย์สอน
ตามความเชี่ ยวชาญในแต่ละด้านหรื อแต่ละหัวข้อเพื่อให้
นักศึกษาได้เกิดองค์ความรู ้สูงสุด
2. เทคนิ ค การเรี ย นรู ้ ด้วยตนเอง (self-directed learning)
เพื่อให้นกั ศึกษาค้นหาและศึกษาหาโครงงานกลุ่มที่ตอ้ งทา
การแก้ ไ ขด้ ว ยตัว เองพร้ อ มการน าเสนอด้ ว ยเทคนิ ค
สมัยใหม่เช่น pitching presentation เป็ นต้น
3. การนานวัตกรรมห้อ งเรี ยนที่ น าเทคโนโลยีโ ลกอนาคต
(ศตวรรษที่ 21) มาร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอน เช่น
การส่ งรายงานกลุ่ ม หรื อการติ ด ต่ อ คณาจารย์ ผ่ า น
เทคโนโลยี ดังต่อไป Line Group, E-mail, VDO Clip,
Facebook Live, Google Drive, Facebook, Prototyping,
Simulation, Platforms เป็ นต้น
4. การกากับการเรี ยนการสอนและกิ จ กรรมโครงงานจาก
คณาจารย์ดว้ ยการใช้หลักการ PDCA ดังตารางที่ 2

สรุปผลการศึกษาวิจยั
จากวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยซึ่ งได้กล่าวไว้
ว่ามหาวิทยาลัยสยาม มีความมุ่งมัน่ ที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็ นผูท้ ี่
มีทักษะมี ความเชื่ อมัน่ มีสมรรถนะตามสาขาวิชาชี พที่ เรี ยน
ภายใต้เสาหลัก 3 ประการ คือ 1 .ความสามารถในการทางาน
2.ค วามห ลากห ลายท า ง วั ฒ ธ ร ร ม แ ล ะ 3.ค วา ม ยั่ ง ยื น
มหาวิ ท ยาลัย สยาม หากมี ก ารน าการวิ จัย นวัต กรรมทาง
การศึกษาหรื อเทคนิคด้านการศึกษา มาประยุกต์เพื่อออกแบบ
รายวิ ช าหรื อหลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งและเหมาะสมกั บ
แผนพัฒนาของชาติ(ไทยแลนด์ 4.0) และสอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยสยามโดยผ่านการปรั บปรุ งให้เป็ น
รู ปธรรมอย่ า งต่ อ เนื่ องก็ ส ามารถ มุ่ ง ไปสู่ การพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยอย่างยัง่ ยืนได้แน่นอน
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