
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  

โครงการประหยัดพลังงานเพ่ือความยั่งยืน 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ห้อง 16-407 ศ.ดร.วิรุณ ต้ังเจริญ อาคาร 16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

1.  วัตถุประสงค์การจัดโครงการ (เชื่อมโยงกับกับแผนยุทธศาสตรค์ณะศลิปกรรมศาสตร์ G1- G24, วัตถุประสงค์จากโครงการ) 
1. เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหนา้ที่และนสิิต คณะศลิปกรรมศาสตร์ มีส่วนร่วมในการประหยดัพลังงาน และพัฒนาจิตส านึก ให้มีทัศนคติ

ที่ดี ต่อการประหยัดพลังงาน 
2. เพื่อปรับเปลีย่นพฤติกรรมการบริโภคพลังงาน ให้เป็นผูรู้้คุณค่า และใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 
3. เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ดา้นพัฒนาระบบบริหารที่มีคณุภาพ โดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเหมาะสม และยุทธศาสตรค์ณะศิลปกรรมศาสตร์ ด้านพัฒนาระบบบริหารจดัการโดยยดึหลักธรรมาภิบาล 

2.  การปรับปรุงการจัดโครงการจากคร้ังก่อน  
 มีการเพิ่มแนวทางในการประหยัดน้ าเพิ่มเตมิเข้ามาในโครงการประหยัดพลังงานของครั้งนี้ 

3.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 

เป้าหมาย 
1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2.กิจกรรมด าเนินตามระยะเวลาที่ก าหนดได้ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
3.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
ผล 
1.มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100  บรรลุตามเป้าหมาย  
2.กิจกรรมด าเนินตามระยะเวลาที่ก าหนดทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 
3.คะแนนความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกจิกรรม คิดเป็นร้อยละ 83.00 
บรรลุตามเป้าหมาย 

เป้าหมาย 

ความตระหนักต่อความส าคัญและคุณค่าของการลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าและน้ าประปา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 
 
ผล  

คะแนนความตระหนักต่อความส าคัญและคุณค่าของการลดการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ าประปา คิดเป็นร้อยละ 88.00 บรรลุตาม
เป้าหมาย 
 

4.  ผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวนเป้าหมาย 

(คน) 

ผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม 

จ านวน (คน) 
คิดเป็นร้อยละของ

เป้าหมาย 

กิจกรรม : วันรณรงค์ประหยัดพลงังาน    

-  คณาจารย/์บุคลากร 40 40 100.00 
-  นิสิต 0 0 0 
-  บุคคลภายนอก 0 0 0 
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5.  สรุปการด าเนินงานจัดโครงการพอสังเขป (ระบุเป็นข้อๆ)   

    5.1 ผลของการด าเนินโครงการ/กิจกรรม (สรุปกิจกรรมที่ด าเนนิการ) 
 1. มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
 2. มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงาน โดยจัดให้มีการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์การประหยัดพลงังาน มีการรายงานผล 
             การประหยดัพลังงานให้แต่ละหน่วยงานได้ทราบ และมีการแข่งขันประหยดัพลังงานของแต่ละหน่วยงาน โดยผลการการ 

 แข่งขันประหยัดพลังงานมดีังนี้  
อันดับท่ี 1 สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ ช้ัน 8 
อันดับท่ี 2 สาขาวิชาศิลปะการแสดง ช้ัน 5 
อันดับท่ี 3 สาขาวิชาศิลปจินตทัศน์ ช้ัน 7  
และได้จัดใหม้ีการมอบรางวัลในวนัท่ี 15 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 16-407 ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจรญิ อาคารคณะศลิปกรรมศาสตร ์

3. มกีารติดตามผลการด าเนินงานและจัดเก็บข้อมูลการใช้พลังงงานอย่างต่อเนื่อง 
4. มีการจัดท าสรุปและประเมินผลการด าเนินงาน 

5.2 ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้  
1. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนสิิต คณะศลิปกรรมศาสตร์ มีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน และพัฒนาจิตส านึก ให้มีทัศนคติที่ดี ต่อ
การประหยัดพลังงาน โดยดูจากจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 บรรลุตามเป้าหมาย และมีคะแนน
ความพึงพอใจต่อโครงการโดยรวมอยู่ท่ีร้อยละ 83.00 ซึ่งบรรลตุามเป้าหมาย 
2. คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนสิิต คณะศลิปกรรมศาสตร์ มีความตระหนักถึงความส าคญัและคณุค่าของการลดการใช้พลังงาน โดยมี
คะแนนในด้านนี้ร้อยละ 88.00 ซึ่งบรรลตุามเป้าหมาย 
3. เมื่อมีการประเมินผลการด าเนนิการตามมาตรการประหยดัพลังงาน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ ์ –  กรกฎาคม 2563 ปรากฏผลตาม
เป้าหมายและตัวช้ีวัดที่วางไว้ ซึ่งบรรลเุป้าหมาย ดังน้ี 

มาตรการประหยดัพลงังานไฟฟ้าและน า้ ผลตามเป้าหมาย ท าไม่ได้ 

มาตรการประหยดัไฟฟ้า   

ร้อยละของการประหยดัพลงังานไฟฟ้า เป้าหมาย ลดลงร้อยละ 5 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัเดือนเดียวกนัของปีท่ีผา่นมา 

 
 

   กุมภาพันธ์   
   มีนาคม   
   เมษายน   
   พฤษภาคม   
   มิถุนายน   
   กรกฎาคม   
ตลอดโครงการ   
มาตรการประหยดัน า้   

มีการรายงานอุปกรณ์หอ้งน ้ าช ารุด 8 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 100   
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มาตรการประหยัดพลังงาน ท าได้ ท าไม่ได้ อ่ืนๆ เหตุผล 
1.มาตรการประหยัดไฟฟ้า     
1.1 หน่วยงาน ได้แก่ สาขาวิชาทั้ง 8 สาขาวิชา ส านักคณบดี 
และส านักงานบริการการศึกษา และศูนย์การเรียนรู้ฯ เปิดเครื่อง 
ปรับอากาศ หลังเวลา 08.00 น. 

 

   

1.2 ส านักงานสาขาวิชา / ห้องพักอาจารย์ ในช่วงเวลา 08.00 – 
12.00 น.หากไม่มีบุคลากรอยู่ให้ปิดไฟส่องสว่างและเครื่องปรับอากาศ  

   

1.3 ห้องเรียนแต่ละชั้นเรียนในช่วงที่ไม่มีการใช้การเรียนการสอน
ให้ปิดไฟและเครื่องปรับอากาศ  

   

1.4 ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ หลังเลิกงานทุกครั้ง โดยต้องถอด
ปลั๊กไฟและปิดเครื่องส ารองไฟทุกวันหลังเลิกงาน  

   

1.5 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปิดไฟฟ้าอาคาร ห้องเรียน และ
ห้องปฏิบัติการทุกห้องตั้งแต่เวลา 19.00 - 06.00 น. 

 
 

 
มีการขอใช้ห้องปฏิบัติการ 
หลังเวลาดังกล่าว 

2. มาตรการประหยัดน้ า     
 2.1 รณรงค์ให้ประหยัดการใช้น้ า ไม่เปิดน้ าทิ้งไว้     
 2.2 กรณีพบอุปกรณ์การใช้น้ า หรือสุขภัณฑ์ที่ช ารุดเสียหาย ให้
รีบแจ้งแก่ผู้รับผิดชอบการซ่อมแซมในทันที  

 
 

 

3. การประหยัดกระดาษ     
 3.1 รณรงค์ให้ทุกหน่วยงานใช้กระดาษอย่างประหยัด      
 3.2 รณรงค์ให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร และส่ง
ข้อมูลทางระบบอิเล็คทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษ  

 
 

 

4. การติดตามและประเมินผล     
 4.1 รายงานข้อมูลตามมาตรการประหยัดไฟฟ้า     
 4.2 รายงานข้อมูลตามมาตรการประหยัดน้ า     
 4.3 รายงานจ านวนการเบิกกระดาษในหน่วยงาน    รายงานตอนปิดงบฯ 

หมายเหตุ วิธีประเมิน ด้วยการสังเกตพฤติกรรมและสุ่มสอบถามจากบุคลากรภายในคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
จากการประเมินผลการด าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า คณะศิลปกรรมศาสตร์ พบว่า คณะศิลปกรรม

ศาสตร์ สามารถด าเนินการตามเป้าหมายได้ส าเร็จในภาพรวมตลอดท้ังโครงการฯ โดยประหยัดได้ร้อยละ 33.86 และมาตรการ
ประหยัดน้ า มีการรายงานอุปกรณ์ห้องน้ าช ารุดร้อยละ100 ส าหรับมาตรการประหยัดกระดาษ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีการให้
ท างานที่บ้าน จึงเป็นการลดการเบิกการดาษในหน่วยงานลง และยังไม่มีการรายงานดังกล่าวเนื่องจากสถานการณ์ covid-19 
จากการด าเนินการตามแนวทางประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ า คณะศิลปกรรมศาสตร์ พบว่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ สามารถ
ด าเนินการได้ส าหรับเสร็จ 10 มาตรการ คิดเป็นร้อยละ 83.33 แต่ไม่สามารถด าเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายจ านวน 2 
มาตรการ คือการเปิดไฟฟ้าอาคาร ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการทุกห้อง ตั้งแต่เวลา 19.00-06.00 น. เนื่องจากมีการขอใช้
ห้องปฏิบัติการเพ่ือฝึกซ้อมการแสดงของนิสิต รวมทั้งการเตรียมการจัดกิจกรรมหลังเวลา 19.00 น. ช่วงก่อนสถานการณ์ 
covid-19 และการรายงานการเบิกจ่ายกระดาษของหน่วยงานชะงักไปเนื่องจากให้มีการท างานที่บ้านในสถานการณ์ covid-19  
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6.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 40 คน    ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

  ความเห็นของผู้ประเมิน 
         

หัวข้อประเมิน 
มาก
ที่สุด มาก 

ปาน
กลาง น้อย 

น้อย
ที่สุด รวม ค่าเฉลี่ย 

5 4 3 2 1 

1. เนื้อหาโครงการ/กิจกรรมท่ีได้รับ 
12 12 16 0 0 40 3.90 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
30.00 30.00 40.00 0.00 0.00 100.00 78.00 

2. ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นและพร้อมท่ีจะร่วมมือกัน
ประหยัดพลังงานหลังร่วมกิจกรรม 

12 24 4 0 0 40 4.20 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
30.00 60.00 10.00 0.00 0.00 100.00 84.00 

3. ความตระหนักต่อความส าคัญและคุณค่าของการลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าและน้ าประปา 

16 24 0 0 0 40 4.40 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
40.00 60.00 0.00 0.00 0.00 100.00 88.00 

4. ระยะเวลาในการจัดท ากิจกรรมมีความเหมาะสม 
12 24 4 0 0 40 4.20 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
30.00 60.00 10.00 0.00 0.00 100.00 84.00 

5. เอกสารประกอบและอุปกรณ์ท่ีได้รับในการจัดกิจกรรม 
12 20 8 0 0 40 4.10 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
30.00 50.00 20.00 0.00 0.00 100.00 82.00 

6. สถานท่ีและบริการอื่นๆ 
8.00 28.00 4 0 0 40 4.10 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
20.00 70.00 10.00 0.00 0.00 100.00 82.00 

          
ค่าเฉลี่ยคะแนนรวม 4.15 

          
ค่าเฉลี่ยร้อยละรวม 83.00 

           
 

 
7.  สรุปข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพ่ิมเติม ของผู้ตอบแบบประเมิน 

 

แนวปฏิบัติที่ดี / สิ่งที่ไดร้ับความชืน่ชม สิ่งที่ควรแก้ไขปรบัปรุง ความคิดเห็นอ่ืนๆ 
1. ท าให้เห็นถึงความส าคัญของการประหยัดพลังงาน   

2. เป็นกิจกรรมทีม่ีประโยชน์ควรจดัต่อไป อย่างสม่ าเสมอ   

    ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการด าเนินโครงการ 

 ที่ประชุมเห็นควร ให้เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะว่าผลของสถานการณ์ covid-19 มีผลต่อการใช้พลังงานไฟฟ้า และการใช้
กระดาษ เนื่องจากมีการปฏิบตัิงานจากท่ีบ้าน หรือ work from home ในช่วงสถานการณ์ covid-19   
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8. ปัญหา / อุปสรรค ในการจัดโครงการ / กิจกรรม 
  - 

9.  ภาพประกอบโครงการ / กิจกรรม 
   

   
 

       
 
   
 
  
  
  
 
 
  ……………………………………..  
   (ชูสม    กุลานุจาร)ี  
   รายงานผลการจดัโครงการ / กิจกรรม  

 วันท่ี 23 กรกฎาคม 2563 
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หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ 
(ให้จัดเรียงตามล าดับ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มการรายงานผลได้ที่เว็บไซต์คณะศิลปกรรมศาสตร์) 

 1)   แบบรายงานผลการจัดโครงการ   
 2) หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ 
 3) เอกสารโครงการ ประกอบด้วย  
 4) ก าหนดการ 
 5) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
 6) รายชื่อผู้เข้าร่วม/จดหมายเชิญวิทยากร (ถ้ามี) 
 7) สรุปผลประเมิน 

หมายเหตุ    แนวปฏิบัติในการจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรม มีดังน้ี 
1) ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมน าส่ง เอกสารรายงานผลการจัดโครงการ พร้อมหลักฐานภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ

ท่ี งานนโยบายและแผน (นางศรีรัตน์ ปิยวชิรอัมพร) 
2) ภาพประกอบเพิ่มเติมเป็นไฟล์ JPG บันทึกลงแผ่นบันทึกข้อมูล ส าหรับการจัดท ารายงานประจ าปี ส่งท่ีงานนโยบายและแผน (นางศรีรัตน์ 

ปิยวชิรอัมพร)  
 

































 ตอนท่ี 1  ข้อมูลของผู้ประเมิน
เพศ ชาย 13 คน ร้อยละ 32.50 %

หญิง 27 คน ร้อยละ 67.50 %
สถานภาพ อาจารย์/บุคลากร 9 คน ร้อยละ 22.50 %

นิสิต 31 คน ร้อยละ 77.50 %
บุคคลภายนอก 0 คน ร้อยละ 0.00 %

 ตอนท่ี 2  ความเห็นของผู้ประเมิน
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด

5 4 3 2 1
12 12 16 0 0 40 3.90

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
30.00 30.00 40.00 0.00 0.00 100.00 78.00

12 24 4 0 0 40 4.20
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
30.00 60.00 10.00 0.00 0.00 100.00 84.00

16 24 0 0 0 40 4.40
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
40.00 60.00 0.00 0.00 0.00 100.00 88.00

12 24 4 0 0 40 4.20
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
30.00 60.00 10.00 0.00 0.00 100.00 84.00

12 20 8 0 0 40 4.10
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
30.00 50.00 20.00 0.00 0.00 100.00 82.00
8.00 28.00 4 0 0 40 4.10

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
20.00 70.00 10.00 0.00 0.00 100.00 82.00

4.15
83.00

สรุปผลการประเมิน

ค่าเฉล่ีย

3. ความตระหนักต่อความสําคัญและคุณค่าของการลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าและนํ้าประปา

4. ระยะเวลาในการจัดทํากิจกรรมมีความเหมาะสม

1. เน้ือหาโครงการ/กิจกรรมท่ีได้รับ

ค่าเฉลี่ยคะแนนรวม
ค่าเฉลียร้อยละรวม

แแบบประเมินผลโครงการประหยัดพลังงานเพ่ือความย่ังยืน

ณ ห้อง 16-407  ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

6. สถานท่ีและบริการอื่นๆ

รวม

วันที 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  เวลา 10.00 น.

หัวข้อประเมิน

5. เอกสารประกอบและอุปกรณ์ท่ีได้รับในการจัดกิจกรรม

2. ความรู้ความเข้าใจเพ่ิมขึ้นและพร้อมท่ีจะร่วมมือกันประหยัด
พลังงานหลังร่วมกิจกรรม




