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การเขียนรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 

         การเขียนรายงานถือเป็นกิจกรรมบังคับของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝน
ทักษะการสื่อสาร (Communication  Skill) ของนักศึกษาและเพื่อจัดท าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับสถาน
ประกอบการ นักศึกษาจะต้องขอรับค าปรึกษาจากพนักงานที่ปรึกษา  (Job  Supervisor)    เพื่อก าหนดหัวข้อ
รายงานที่เหมาะสม   โดยค านึงถึงความต้องการของสถานประกอบการเป็นหลัก    ตัวอย่างของรายงานสหกิจ
ศึกษา ได้แก่ผลงานวิจัยที่นักศึกษาปฏิบัติรายงานวิชาการในหัวข้อที่น่าสนใจการสรุปข้อมูลหรือสถิติบางประการ 
การวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลเป็นต้น ทั้งนี้รายงานอาจจะจัดท าเป็นกลุ่มของนักศึกษาสหกิจศึกษามากกว่า    
1 คน  ก็ได้ 
         ในกรณีที่สถานประกอบการไม่ต้องการรายงานในหัวข้อข้างต้น  นักศึกษาจะต้องพิจารณาเรื่องที่
ตนสนใจและหยิบยกมาท ารายงาน  โดยปรึกษากับพนักงานที่ปรึกษาเสียก่อน  ตัวอย่างหัวข้อที่จะใช้เขียนรายงาน 
ได้แก่   รายงานวิชาการในหัวข้อที่สนใจ  รายงานการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  หรือแผนและวิธีการปฏิบัติงาน
ที่จะท าให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ที่นักศึกษาวางเป้าหมายไว้จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  
(Learning Objectives)  เม่ือก าหนดหัวข้อได้แล้ว ให้นักศึกษาจัดท าโครงร่างของเนื้อหารายงานพอสังเขปตามแบบ
แจ้งเค้าโครงร่างรายงานทั้งนี้ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากพนักงานที่ปรึกษา(Job Supervisor)  ก่อน แล้วจัดส่ง
ให้โครงการสหกิจศึกษา ภายใน 3 สัปดาห์แรกของการปฏิบัติงาน 

      1  รูปแบบการเขียนรายงานสหกิจศึกษา (Co-op Report Format) 
            รายงานสหกิจศึกษาเป็นรายงานทางวิชาการ ที่นักศึกษาจะต้องเขียนในระหว่างการปฏิบัติงาน       
ณ   สถานประกอบการภายใต้การก ากับดูแล   ของพนักงานที่ปรึกษา   การเขียนรายงานสหกิจศึกษาที่ดีจะต้องมี
ความถูกต้อง ชัดเจนและมีความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่จะเสนอ รูปแบบและหัวข้อต่างๆ จะถูกก าหนดไว้อย่างเป็น
ระบบ   ซึ่งจะต้องประกอบด้วย 
           1.1   ส่วนน า  เป็นส่วนประกอบที่จะเข้าถึงเนื้อหาของรายงาน ทั้งนี้เพื่อท าให้ง่ายต่อการเข้าสู่เนื้อหา
ของรายงาน จะประกอบด้วย 
                 -  ปกนอก 
                 -  ปกใน 
                 -  จดหมายน าส่งรายงาน 
                 -  กิตติกรรมประกาศ 
                 -  บทคัดย่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
                 -  สารบัญเรื่อง 
                 -  สารบัญตาราง 
                 -  สารบัญรปูภาพ 
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           1.2  ส่วนเนื้อเรื่อง เป็นส่วนทีส่ าคัญที่สุดของรายงาน ประกอบด้วย 
                 -  บทน า 
               -  การทบทวนเอกสาร(ถ้ามี) 
                -  วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
                -  งานที่ปฏิบัติหรือโครงงานที่ได้รับมอบหมาย 
                -  สรุปผลการศึกษาหรือผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

     1.3  ส่วนประกอบตอนท้าย เป็นส่วนเพิ่มเติม เพื่อท าให้รายงานสมบูรณ์ ประกอบด้วย 
 -  เอกสารอ้างอิง 
  -  ภาคผนวก (ถ้ามี) 

      อย่างไรก็ตามในส่วนของเนื้อหาของรายงานสหกิจศึกษา   อาจจะแตกต่างกันไปตามลักษณะการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาแต่ละคนและสถานประกอบการ และเพื่อให้การเขียนรายงานสหกิจศึกษาของนักศึกษามี
รูปแบบและเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน ขอก าหนดการจัดท ารูปเล่มรายงานสหกิจศึกษารูปแบบดังต่อไปนี้ 

-  พิมพ์บนขนาดกระดาษมาตรฐาน A4 80 แกรม สีขาวสุภาพ  จะพิมพ์หน้าเดียวหรือสองหนา้ก็ได้ 
-  จัดพิมพ์ด้วยรูปแบบอักษรสภุาพ ขนาดโตเหมาะสม และอ่านง่าย (font  Cordia New ขนาด 16) 
-  จัดพิมพ์ในแนวตั้งเป็นหลัก โดยอาจจะมีรูปภาพหรือตารางแสดงในแนวนอนได้ตามความจ าเป็น

ของข้อมูลที่จะต้องน าเสนอ 
-  การเว้นขอบกระดาษก าหนดให้เป็นดังนี้    ขอบบน 1.5 นิ้ว,  ขอบล่าง 1.0 นิ้ว, ขอบซ้าย  1.5 นิ้ว 

(ส าหรับการเข้าเล่มรายงาน),  ขอบขวา  1.0 นิ้ว 

2  เนื้อหาของรายงานสหกิจศึกษา  โครงการสหกิจศึกษา ก าหนดเนื้อหาใน ส่วนเนื้อเรื่อง ของรายงาน
สหกิจศึกษาดังนี้ 

  2.1  บทน า ประกอบด้วย รายละเอียดเกี่ยวกับสถานประกอบการและงานที่ไดร้ับมอบหมาย เช่น 
- ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการ 
- ลักษณะการประกอบการ ผลิตภัณฑ์ /ผลิตผล หรือการให้บริการหลักขององค์กร 
- รูปแบบการจัดองค์กรและการบริหารงานขององค์กร 
- ต าแหน่งและลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายให้รับผดิชอบ 
- พนักงานที่ปรึกษา และต าแหนง่งานของพนักงานที่ปรึกษา 
- ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 

  2.2  วัตถุประสงค์ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือโครงการท่ีได้รับมอบหมาย  
- วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายทีน่ักศึกษาหรือพนักงานที่ปรึกษา ได้ก าหนดไว้ว่าจะต้องให้

ส าเร็จในระยะเวลาที่ก าหนด  โดยอาจจะจัดล าดับความส าคัญของวัตถุประสงค์ที่ส าคัญที่สดุไว้ก่อน 
- ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติงานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมายทั้งในส่วนตัว

นักศึกษาเองและส่วนที่สถานประกอบการจะได้รับ 
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      2.3  งานท่ีปฏิบัติหรือโครงงานท่ีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 
- รายละเอียดที่นักศึกษาปฏิบัติ โดยเขียนอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนปฏิบัติ

ในโครงงานที่ได้รบัมอบหมาย 
- แสดงภาพ แผนภูมิหรือตารางที่จ าเป็นประกอบค าอธิบาย 
- แสดงการค านวณหรือที่มาของสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ที่ชดัเจนถูกต้องตามวิชาการ

และง่ายต่อการเข้าใจ 
- หากเป็นการปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการทดลอง จะต้องอธิบายเครื่องมือปฏิบัติการที่ใช้

อย่างชัดเจน 

2.4  สรุปผลการศึกษาหรือผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย 
- รวบรวมและแสดงข้อมูลที่จ าเป็นส าหรบัการวิเคราะห์ 
- วิเคราะห์และพิจารณ์ข้อมูลที่ได้มีข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือ

ข้อผิดพลาดที่เกิดขึน้ โดยเน้นในแง่การน าไปใชป้ระโยชนไ์ด้ในอนาคต 
- เปรียบเทียบผลทีไ่ด้รับกับวัตถปุระสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงานหรือโครงงานที่

ได้ก าหนดไว้ในข้อ 6.2.2 
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3  ตัวอย่างการเขียนรายงานสหกิจศึกษา 
             เพื่อการจัดท ารายงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โครงการสหกิจศึกษาจึงได้
รวบรวมตัวอย่างการเขียนรายงานสหกิจศึกษาที่ผ่านมา เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาและใช้เป็นแนวทางในการ
เขียนรายงานสหกิจศึกษาต่อไป                   
 
 
 
 
              1.5 นิ้ว  

                                               รายงานการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 
        (font Cordia New ขนาด 20  ตัวเข้ม) 

 
 

การอนุรักษ์พลังงานภายในบริษัทไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จ ากัด 
    ENERGY CONSERVATION OF THAITOSHIBA ELECRICINDUSTRES CO.,LTD. 

(font Cordia New ขนาด 18  ตัวเข้ม) 
 
 
 

โดย 
 
 

นายภานุพงศ์   ลีณถาวรกิจ 
390404215031-8 

(font Cordia New ขนาด 16  ) 
 
 

ปฏิบัติงาน ณ 
บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จ ากัด 

161/1 หมู่ 2 ถ.ติวานนท์ ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี  11000 
(font Cordia New ขนาด 16  ) 
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11  กรกฎาคม  2545 
 
เรื่อง  ขอส่งรายงานการปฏิบัตงิานสหกิจศึกษา 
เรียน  อาจารย์ที่ปรึกษาสหกจิศึกษา ภาควิชาวศิวกรรมไฟฟ้า ( ดร.สมชัย หิรัญวโรดม ) 
 

ตามที่ขา้พเจ้า   นายภานุพงศ์   ลีณถาวรกจิ   นักศึกษาภาควชิา   วิศวกรรมไฟฟ้า     คณะวศิวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ไปปฏิบตัิงานสหกิจศกึษา (401456) ระหว่างวันท่ี 11 กรกฎาคม  2545   ถงึ  
วันท่ี  28  สิงหาคม  2545  ในต าแหน่งนกัศึกษาฝึกงาน    แผนกวิศวกรรม  ณ  บริษัท ไทยโตชิบา   จ ากัด  และได้รับ
มอบหมาย จากพนักงานท่ีปรึกษา (job supervisor)   ให้นักศึกษาท ารายงาน     เรื่อง  การอนุรักษ์พลังงานในบรษิัทไทยโต
ชิบาอุตสาหกรรม จ ากัด (Energy Conservation of Thai  Toshiba  Electric  Industries Co., Ltd.) 
 

บัดนี้ การปฏิบัติงานสหกิจศกึษาได้สิ้นสุดลงแล้ว   ข้าพเจา้จงึขอส่งรายงานดงักลา่วมาพร้อมนี้ จ านวน 1 เล่ม เพื่อ
ขอรับค าปรึกษาตอ่ไป 
 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

(นายภานุพงศ์   ลีณถาวรกิจ) 
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กิตติกรรมประกาศ 
(Acknowledgment) 

 
             การท่ีข้าพเจา้ได้มาปฏิบัติงานสหกจิศึกษา ณ บริษัท ไทยโตชิบาอตุสาหกรรม จ ากัด ตัง้แต่วันท่ี  11  พฤษภาคม  
พ.ศ.2545   ถึงวันท่ี   28  สิงหาคม  พ.ศ.2545 ส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้และประสบการณ์ต่างๆ  ที่มีคา่มากมาย 
ส าหรับรายงานวชิาสหกจิศึกษาฉบับนี้ ส าเร็จลงได้ด้วยดจีากความร่วมมอืและสนับสนุนจากหลายฝ่าย  ดังนี้ 

1. คุณเวชประสิทธิ ์ ตุ้มมงคล    (SM)  บริษัท  ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม  จ ากดั  ที่เห็น
ความส าคัญของระบบศกึษาแบบสหกิจศึกษา  และได้ให้โอกาสที่มีคุณคา่อย่างยิง่  ต่อข้าพเจา้ 

2. คุณสมบุญ  สังข์ธีรธิติ                (M)  ซึ่งเป็น  Co-op Supervisor 
3. คุณสุเทพ  เตชะอ านวยวิทย์      (EN) 
4. คุณมนตร ี รัตนพิทักษ์กุล         (ENG) 
5. คุณภาราไดย ์ ไชยสุภา                 (ENG) 
6. คุณสฤษฎพร นิคมประศาสน์        (ENG) 
7. คุณสุรชาต ิ คนงาน                 (ENG) 
8. คุณสันติ  อุ้ยสวัสดิ์               (FM) 
9. คุณประทีป  หมอยาดี               (V5) 
10. คุณธนานัต ิ แซ่ตัน                  (V5) 
11. คุณวันจกัร  สิริสุทธิ์                (V5)  และบคุลากรท่านอื่นๆ ท่ีไม่ได้กล่าวนามทุกทา่น 

ที่ได้ให้ค าแนะน าชว่ยเหลือในการจัดท ารายงาน 
 
ข้าพเจา้ใคร่ขอขอบพระคุณ  ผู้มส่ีวนเกี่ยวข้องทกุท่านที่มีส่วนร่วม   ในการใหข้้อมูลเป็นท่ีปรึกษา  ในการท า 

รายงานฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ ์ ตลอดจนให้การดูแล และให้ความเขา้ใจเกีย่วกับชีวิตของการท างานจรงิข้าพเจา้
ขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่น้ี 
 

นายภานุพงศ์   ลีณถาวรกจิ 
ผู้จัดท ารายงาน 

11 กรกฎาคม  2545 
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บทคดัย่อ 

(Abstract) 
 
          บริษัทไทยโตชิบาอุตสาหกรรม  จ ากดั  เป็นบริษัทท่ีท าการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าจ าหน่ายทั้งภายในประเทศ  และ
ส่งกลับยังประเทศญี่ปุ่น  จากการท่ีได้เข้าปฏิบัตงิานของโครงการสหกิจศึกษาในบริษัทโตชิบาอุตสาหกรรม  จ ากดั  ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานในแผนกวิศวกรรม  ซึ่งเป็นแผนกที่ส าคัญเป็นอย่างมากต่อกระบวนการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า      ซึ่ง
ในการเข้าไปปฏิบัติงานน้ัน ได้ท าการศึกษาในส่วนของการอนุรักษพ์ลังงาน   โดยศกึษาถงึวิธกีารอนุรักษ์พลังงานแบบตา่งๆ 
พร้อมทั้งยังศึกษาถึงพลังงานท่ีใชใ้นบริษัท ซึ่งการปฏิบัตินั้นได้ท าการบันทึกการใช้พลังงานและปรับปรุงการใช้พลังงานด้าน  
Gas LPG, ไฟฟ้า,  น้ ามันเตา  และน้ าประปา  โดยในด้าน  Gas LPG  ได้จัดท าการบันทึกประจ าวันของปริมาณ  Gas LPG 
ที่ใช้ของเครื่องจกัรแต่ละตวั (ที่มมีิเตอรว์ัด) ในด้านของไฟฟ้าได้ท าการปรับปรุงประกอบก าลังของหม้อแปลง  อันเนื่องจาก
ค่าตวัประกอบก าลังของหม้อแปลงตกลงพร้อมทัง้ยงัจัดแผน  โครงการลดค่าความต้องการไฟฟา้ในช่วงเวลา  Partial Peak 
ในด้านน้ ามันเตา ได้ท าการปรับปรุงประสิทธิภาพของ  Boiler  ให้สูงขึ้นโดยการปรับปรุงอตัราส่วนผสมระหว่างน้ ามันเตากับ
อากาศ ในการเผาไหม้ให้สมบูรณ์และได้ประสิทธิภาพท่ีสูงขึ้น  ซึ่งเป็นการชว่ยลดการใช้น้ ามันเตาของ   Boiler   ในด้าน
น้ าประปาได้มกีารบันทึกการใช้น้ าประปารายเดือนเพื่อเป็นสถติิ  และวิเคราะห์ในการใช้พลังงาน 
          ในการปฏิบัติดงักล่าวข้างต้นจะส่งผลในดา้นการอนุรักษ์พลังงานของบริษัท และเป็นการประหยัดค่าใชจ่่ายให้กับ
ทางบริษัทท้ังส้ิน 
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บทที่  1 

บทน า 

1. กล่าวน า 
          ในปัจจุบันการใช้พลังงานมีเพิ่มมากขึ้น และการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกันซึ่งในด้าน
อุตสาหกรรมก็เป็นหน่วยงาน  ที่มีการใช้พลังงานในด้านต่างๆ สูง ฉะนั้นเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการผลิต   และเป็นการ
ประหยัดทรัพยากรของประเทศ   จึงได้มีการศึกษาและการอนุรักษ์พลังงานเข้ามาในหน่วยงานต่างๆ   ซึ่งทางกระทรวง 
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม ได้ออกพระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ขึ้นเพื่อบังคับใช้กับ
หน่วยงานอุตสาหกรรม ต่าง ๆ ให้มีการอนุรักษ์พลังงานมากขึ้น 
 1.1  วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเขา้ใจการท างานภายในบริษทั ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จ ากัด 
2. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า 
3. เพื่อศึกษาการใช้พลังงานภายในแผนกต่างๆ ของบริษัท 
4. เพื่อเขา้ใจปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกบัพลังงานภายในบรษิัท  
5. เพื่อศึกษาถึงลักษณะการท างานของบุคลากรภายในบริษัท 
6. เพื่อน าทฤษฎีที่ศึกษามา น ามาใช้กับงานจริง 

1.1 รายละเอียดเกี่ยวกับ บริษทั ไทยโตชิบาอตุสาหกรรม จ ากดั 
บริษัทในเครือโตชิบาประเทศไทยมี 5 บริษัท 
1. บริษัท ไทยโตชิบาอตุสาหกรรม จ ากดั (TTEI) ผลิตเครื่องไฟฟ้าภายในบ้าน ได้แก่ พัดลม ตู้เย็น โทรศัพท์ มอเตอร ์

ปั๊มน้ า หม้อหุงขา้ว กระติกน้ าร้อน เตาอบไมโครเวฟ และกะทะไฟฟ้า 
2. บริษัท  โตชิบาไทยแลนด์ จ ากัด (TTC) จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 
3. บริษัท ไทยโตชิบาฟลูออเรสเซน่ท์แลมป์ จ ากดั (TTCF) ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกีย่วกับแก้วใชใ้น

อุตสาหกรรม เช่น ท่อแก้ว ฝาครอบแก้ว 
4. บริษัท ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง  จ ากัด  (TTLC)  ผลิตและจ าหน่ายฟลูออเรสเซนต์และบัลลาสต ์
5. บริษัท  สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จ ากัด (BIP) จัดบริการอ านวยความสะดวกให้กับบรษิัทในเครือและบริการ

ลูกค้า เช่น จ่ายน้ าดี และบ าบัดน้ าเสีย 
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เป้าหมายของบริษทั 
1. ผลิตสินค้าคุณภาพทัดเทียมกับตา่งประเทศ 
2. สนองความต้องการของตลาดในประเทศและการส่งออก 
3. ใชว้ัตถดุิบในประเทศ 
4. ส่งเสริมใหค้นไทยมีงานท า 
5. สร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกจิ และสังคมของประเทศ 

นโยบายของบริษทั 
1. ใช้แรงงานท้องถิ่น 
2. ให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสม 
3. ส่งเสริมให้พนักงานมีความก้าวหน้า 
4. จัดสวัสดิการตามความเหมาะสม 
5. พนักงานมีส่วนในความคดิริเริ่ม 
6. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร และพนักงาน 
7. สนับสนุนให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 

อุดมการณข์องบริษัท 
1. มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ 
2. เชิดชูความเป็นธรรม 
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บทที่  2 
รายละเอียดของงานที่ปฏิบตั ิ

 
           การประหยดัพลังงาน  คอื  ความพยายามในการใช้พลังงานน้อยที่สุด  เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุดโดยไม่กระทบกระเทือน
กิจกรรมการผลิต    และไม่เป็นการลดการใช้พลังงานในสิ่งทีจ่ าเป็น  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ   การใช้พลังงานตามความ
จ าเป็นในขณะเดียวกันก็ลดการสูญเสียที่ไม่จ าเป็นตา่ง ๆ  เพื่อให้ประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสูงขึ้น 
             วิธีปฏิบัติในการประหยดัพลังงาน 

1. การเลือกใช้ชนิดพลังงานที่เหมาะสม  โดยในการเลือกใช้ชนิดของพลังงานนั้นจะต้องพิจารณาจาก
คุณสมบัติทางด้านกายภาพ และทางเศรษฐกิจ และเลือกใช้พลังงานที่เหมาะสมกับงานที่สุดโดยพิจารณา
ในแง่ของประสิทธิภาพรวมที่จะได้ เช่น พลังงานไฟฟ้า เมื่อใช้กับงานเครื่องจักรและงานให้แสงสว่าง จะมี
ประสิทธิภาพสูง เมื่อเทียบกับพลังงานชนิดอื่น 

2. ป้องกันการสูญเสียพลังงาน และการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการศึกษาสภาพการใช้งานและหาทาง
ลดการสูญเสียในรูปต่าง ๆ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง ในการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

3. การใช้ประโยชน์จากการใช้พลังงานท่ียังไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ เช่น การน าพลังงานความร้อนส่วนที่เหลือ
มาใช้ให้เป็นประโยชน์โดยการอุ่นวัสดุ ในการท าความร้อนเป็นต้น ก็จะท าให้ประสิทธิภาพในการใช้ความ
ร้อนดีขึ้น 

หลักในการประหยัดพลังงานท่ีจะปฏิบัติตามขั้นตอนดงันี้ตามล าดับ 
1. ตรวจสอบการใช้พลังงาน สามารถตรวจสอบได้โดย 

-  ใบแจ้งหน้ีพลังงาน 
-  สมรรถภาพพลังงานของโรงงาน  (PEP), ของบริษัท (CEP) 
-  สมรรถภาพพลังงาน,สมรรถภาพรายเดอืน 

2. การวเิคราะห์การใช้พลังงาน ซึ่งการวิเคราะห์การใช้พลังงานจะสัมฤทธิ์ผลได้จะต้องประกอบด้วย 
-  เครื่องมือวดั 
-  วิธีการวิเคราะหเ์บื้องต้น 
-  สมดุลพลังงาน 
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บทที่  3 
สรุปผลการปฏิบัติงาน 

       
              การปฏิบัติงานใน บริษทัไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จ ากัด ในแผนกวศิวกรรม ในดา้นการประหยัดพลังงาน นั้นส่งผล
ให้เกดิประโยชนใ์นหลาย ๆ ดา้นดังนี ้

1. ด้านสังคม 
- ได้รู้จักบุคคลตา่ง ๆ มากขึ้นทัง้ในแผนกและต่างแผนก 
- ได้รู้ลักษณะการท างานจรงิและชวีิตประจ าวันในการท างาน 

2. ด้านทฤษฎี 
- ได้ศึกษาหาความรู้เพิม่เตมิในเรื่องของ น้ ามันเตา, แก๊ส, น้ าประปา ซึ่งไม่เคยได้ศกึษามาก่อนหรือศกึษา

มากเ็พียงผิวเผิน แตใ่นการปฏิบตัิงานไดเ้ข้าไปศกึษาอยา่งจริงจงั 
- ได้ทราบถึงวิธีการน าพลังงานชนิดต่าง ๆ ไปใชใ้ห้เกดิประโยชน์มากที่สุดพร้อมทั้งหลักการประหยัดและ

ลดปริมาณพลังงานท่ีใช้โดยไมก่ระทบต่อกระบวนการผลิต 
- ได้ทราบถึงกฎหมายต่าง ๆ ที่เข้ามาควบคุมเกีย่วกับการใช้พลังงานภายในโรงงาน 

3. ด้านปฏิบัต ิ
- ได้ฝึกและท าการใชเ้ครื่องมือวดัคา่พลังงานไฟฟ้า HIOKI mode 3166 อย่างคล่องแคลว่ 
- ได้ฝึกท าการใชเ้ครื่องมือวดัปริมาณก๊าซ testo 300 XL อย่างคล่องแคล่ว 
- ได้เรียนรู้เกีย่วกับการตดิตัง้  load center 
- ได้เรียนรู้เกีย่วกับการเดินสายร้อยท่อเข้าสู่เครื่องจักรชนดิตา่ง ๆ 
- ได้ท าการวัดคา่พลังงานจากหม้อแปลงไฟฟ้า 500 KVA,Air Compressor 50 HP และ Air  

Compressor 100 HP 
- ได้ท าการวัดประสิทธิภาพของ Boiler 

                 ซึ่งการปฏิบัติต่าง ๆ นั้นได้ท าการจัดบันทึก, วิเคราะหว์ิธีการประหยัดพลังงานบางส่วนในข้างต้นของรายงาน
ฉบับนี้แล้ว 
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บทที่ 4 
ปัญหาและข้อแสนอแนะ 
          จากการปฏิบัติงานในบริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จ ากัด นั้น ได้รับความรู้ต่าง ๆ ที่จะเป็นประสบการณ์ต่อไปใน
อนาคต การปฏิบัติในแผนกวิศวกรรม ด้านพลังงานนั้นจัดได้ว่ามีการประยุกต์ในส่ิงที่ได้เคยเรียนรู้มาจากมหาวิทยาลัยฯ
การศึกษาผนวกกับเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการปฏิบัติงานน้ัน จะมีปัญหาและอุปสรรคเพียงบางประการดังนี้ 
           1.  เนื่องจากเพิ่งเป็นการสัมผัสการท างานจริงครั้งแรก จึงท างานได้ยังไม่คล่องนัก และมีข้อบกพร่องอยู่สมควร 
           2.  เนื่องจากในการปฏิบัติงานน้ันจ าเป็นจะต้องใช้เครื่องมือและอุปกรณ์วัดพลังงานต่าง ๆ ซึ่งไม่เคยได้ใช้มา 
ก่อนจึงต้องเสียเวลาในการศึกษาจากคู่มือการใช้งาน 
           3.  ในการปฏิบัติงานด้านพลังงานน้ันขาดแบบแผนแนวทางในการปฏิบัติจึงส่งผลกระทบต่อปฏิบัติงานในแต่ละ 
วัน ว่าในแต่ละวันควรจะท าอะไรก่อนหรือหลัง 
           4.  ในด้านการจัดเก็บข้อมูลหน่วยงานควรมีการจัดเก็บข้อมูลโดยรวบรวมทั้งหมดไว้ที่ศูนย์กลาง (host) ซึ่งการ 
จัดเก็บข้อมูลในลักษณะนี้เป็นการจัดเก็บข้อมูลแบบ (Centralized Data Processing) ทั้งนี้เนื่องจากในปัจจุบันหน่วยงาน
แต่ละหน่วยงานมีการจัดเก็บข้อมูลเป็นของตนเองท าให้เกิดปัญหาการซ้ าซ้อนของข้อมูลซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพนอกจากนี้การเก็บข้อมูลไว้ที่ Terminal แต่ละตัวจะท าให้เกิดปัญหาในด้านของการใช้ข้อมูลเพราะว่าถ้ามี
บุคคลมากกว่า 1 คน มีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องนี้จะส่งผลให้ไม่สามารถที่จะเรียกใช้ข้อมูลได้ทัน
กับความต้องการของผู้ใช้และเสียเวลาในการรอคอยการใช้พลังงาน 
             5.  ในการจัดการด้านพลังงานของบริษัทยังขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเนื่องจากบุคลากรท่ีมีความ 
ช านาญมีจ านวนน้อยรวมทั้งยังต้องคอยดูแลงานในด้านอื่น ๆ ท าให้ไม่สามารถปฏิบัติงานด้านพลังงานได้อย่างเต็มที่ 
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