
แบบรายงานผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม  

โครงการประหยัดพลังงานเพื่อความยั่งยืน ระยะท่ี 1 

1. ความสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ มศว   KPI2-07   ความสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์คณะฯ FOFA3-5

2. วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพ่ือให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานและ

พัฒนาจิตส านึก ให้มีทัศนคติที่ดีต่อการประหยัดพลังงาน ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า การใช้น  าประปา การใช้
กระดาษ และการใช้พลังงานทดแทน

2. เพ่ือก าหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคพลังงานให้
เป็นผู้รู้คุณค่า และใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด

3. เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ด้านพัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ โดยใช้เครื่องมือ
ทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และยุทธศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ด้านการ
พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

3. การปรับปรุงการจัดโครงการจากครั้งก่อน หรือการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะที่ได้รับ
  -

4. การบูรณาการกับ ◻ รายวิชา............................... หลักสูตร...............................................................

◻ การวิจัย............................................................................................... .............. 

5. ผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม
กลุ่มเป้าหมาย จ านวนเป้าหมาย 

(คน) 
ผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม 

จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ 
ของเป้าหมาย 

บุคลากรสายวิชาการ - 4 - 

บุคลากรสายปฏิบัติการ 30 33 110 

นิสิตระดับปริญญาตรี - 

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา - 

บุคคลภายนอก (ระบุ... เช่น ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต บุคคลทั่วไป เป็นตน้) - 

รวมผู้เข้าร่วมโครงการ 30 37 123.33 

6. ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม
 ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 14 คน   คิดเป็นร้อยละ 37.84 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
ตอนที่ 1 ข้อมูลของผู้ประเมิน 

สถานภาพ อาจารย์/บุคลากรภายใน มศว 14 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อโครงการ 

ล าดับ รายการ 
ระดับความคิดเห็น คะแนนเฉลี่ย 

(เต็ม 5 
คะแนน) 

มากที่สุด 
( 5 ) 

มาก 
( 4 ) 

ปานกลาง 
( 3 ) 

น้อย 
( 2 ) 

น้อยที่สุด 
( 1 ) 

1 ความพึงพอใจต่อลักษณะของ
การด าเนินโครงการฯ 

6 คน 
ร้อยละ 
42.9 

8 คน 
ร้อยละ 
57.1 

   4.43 
ร้อยละ 
88.57 

2 การมีส่วนร่วมในการก าหนด
มาตรการและแนวทางในการ
จัดกิจกรรม 

7 คน 
ร้อยละ 

50 

7 คน 
ร้อยละ 

50 

   4.50 
ร้อยละ 
90.00 

3 ความเหมาะสมของการใช้
รูปแบบออนไลน์ในการจัด
โครงการฯ 

9 คน 
ร้อยละ 
64.3 

5 คน 
ร้อยละ 
35.7 

   4.64 
ร้อยละ 
92.86 

4 ระยะเวลาในการจัดโครงการฯ 8 คน 
ร้อยละ 
57.1 

6 คน 
ร้อยละ 
42.9 

   4.57 
ร้อยละ 
91.43 

5 ความพึงพอใจต่อภาพรวมของ
โครงการฯ 

9 คน 
ร้อยละ 
64.3 

5 คน 
ร้อยละ 
357 

   4.64 
ร้อยละ 
92.86 

 รวม      
4.56 

ร้อยละ 
91.14 

การประเมินโดยวิธีการอื่น (เช่น ผลงานสร้างสรรค์, ชิ้นงาน, ชุดการแสดง) 
วิธีที่ใช้ประเมิน มีแนวทางในการจัดกิจกรรมของโครงการฯ และมีมาตรการประหยัดพลังงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ประจ าปี 2565 
ผลการประเมิน - มีแนวทางในการจัดกิจกรรมของโครงการฯ โดยมีรูปแบบกิจกรรม แบ่งเป็น 4 กิจกรรม ดังนี  
  กิจกรรมที่ 1 : การจดบันทึกและการรายงานปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ให้รายงาน 
          ทุกเดือน 
          กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมส ารวจและค้นหาจุดรั่วไหล ที่เป็นจุดสิ นเปลืองพลังงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
                             โดยจดัให้มีลงพื นที่ส ารวจในทุกชั นของอาคาร 1 ครั ง ในช่วงหลังวันที่ 18 เม.ย. 65  
  กิจกรรมที่ 3 :  กิจกรรมรณรงค์การประหยัดกระดาษโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เริ่มตั งแต่ มกราคม ถึง  
            มิถุนายน  2565 โดยส่งรายงานให้คุณศรีรัตน์ภายใน 24 มิถุนายน 2565  
  กิจกรรมที่ 4 :  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน, การแชร์ประสบการณ์ด้านการประหยัดพลังงาน 
            และสรุปผลการด าเนินโครงการฯ โดยจัดขึ นในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 
  กิจกรรมที่ 5 :  หากสถานการณ์ COVID-19 ดีขึ นจะจัดกิจกรรมออกไปศึกษาดูงานด้านประหยัดพลังงานของ 
            หน่วยงานภายนอก เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงกิจกรรมให้ดียิ่งขึ น 
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  - มีมาตรการประหยัดพลังงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจ าปี 2565 ดังนี  
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7.  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ตามตัวช้ีวัดโครงการ 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการประเมิน 
ตัวชี วัดเชิงปริมาณ 
1. มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 80 จากเป้าหมาย 
30 คน 
2. ร้อยละ 80 ของกิจกรรมด าเนินตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

 
1. มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 
123.33  (บรรลุเป้าหมาย) 
2. กิจกรรมด าเนินตามระยะเวลาที่ก าหนด คิดเป็น
ร้อยละ 100 (บรรลุเป้าหมาย) 

ตัวชี วัดเชิงคุณภาพ 
1.มีมาตรการและแนวทางในการจัดกิจกรรมของ
โครงการฯ  

 
1.มีมาตรการประหยัดพลังงานคณะศิลปกรรม
ศาสตร์ ประจ าปี 2565 และมีแนวทางการจัด
กิจกรรมของโครงการฯ ในระยะต่อไป (บรรลุ
เป้าหมาย) 

 

 

8.  สรุปการด าเนินงานจัดโครงการพอสังเขป (ระบุเป็นข้อๆ)   

    8.1 ผลการด าเนินงาน (ตามข้ันตอนการด าเนินงาน) 
 1. ได้ด าเนินการจัดท าเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการขออนุมัติจัดโครงการฯ, การแต่งตั งคณะกรรมการด าเนินการ
โครงการฯ 
 2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามมาตรการฯ ให้ที่ประชุมได้พิจารณา
ผลการด าเนินงานโครงการฯ ปี 2564 และน ามาปรับปรุงมาตรการและการด าเนินงานโครงการฯ ในปี 2565 
3. มีการน าร่างมาตรการและแนวทางการจัดกิจกรรมของโครงการฯ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการคณะฯ 
4. มีการประกาศและประชาสัมพันธ์มาตรการและแนวทางการจัดกิจกรรมของโครงการฯ 
5. ได้ท าการสรุปและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ 

    8.2 สรุปผลการด าเนินงาน (กิจกรรมที่จัด และผลที่ได้รับจากการจัดโครงการ/กิจกรรม) 
1. คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อมาตรการและแนวทางการประหยัด
พลังงาน และมีทัศนคติที่ดีต่อการประหยัดพลังงาน ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า การใช้น  าประปา การใช้กระดาษ 
และการใช้พลังงานทดแทน 
2. ได้มีการก าหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคพลังงานให้
เป็นผู้รู้คุณค่า และใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด 
3. กิจกรรมมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ด้านพัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ โดยใช้เครื่องมือ
ทางการบริหารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และยุทธศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ด้านการพัฒนา
ระบบบริหารที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
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9.  การสร้างประโยชน์/ ผลกระทบต่อสังคม (กรณีที่เป็นโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
และ/หรือโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 

6.1 ผลกระทบต่อชุมชน 

- 

6.2 ผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย 
- 

6.3 ผลกระทบต่อประเทศ 
- 

10.  สรุปข้อเสนอแนะ / ความคิดเห็นเพิ่มเติม ของผู้ตอบแบบประเมิน 

แนวปฏิบัติที่ดี / 
สิ่งที่ได้รับความชื่นชม 

สิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุง ความคิดเห็นอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

เป็นโครงการที่ดี ท าให้บุคลากรได้
ตระหนักถึงคุณค่าของพลังงาน และมี
ส่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน 
รวมทั งการใช้ทรัพยากร 

  

11. ปัญหา / อุปสรรค ในการจัดโครงการ / กิจกรรม 
   - 
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12.  ภาพประกอบโครงการ / กิจกรรม 

ภาพผู้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการประหยัดพลังงานเพื่อความยั่งยืน ระยะที่ 1 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ วันที่  19  มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ประชุมออนไลนผ่์านระบบ ZOOM 

ผู้เข้าร่วมโครงการ จ ำนวน 37 คน ประกอบดว้ย บคุลำกรสำยปฏิบตัิกำร 33 คน และบคุลำกรสำยวิชำกำร 4 คน 
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กรณีเป็นโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน  ขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม  
ระบุข้อมูล พร้อมแนบหลักฐานประกอบด้วย 

 

การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การวิจัย และการท านุบ ารุง 
ศิลปวัฒนธรรม หรือด้านอื่นๆ  (ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์) 
  ⬜ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม/ การเรียนการสอน/ การวิจัย (ระบุรายละเอียดกิจกรรมท่ีน าไปใช้) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  ⬜ การถ่ายทอด หรือเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน  (เช่น การจัดโครงการ/กิจกรรม เกี่ยวขอ้งกับการวิจัย 

หัวข้อเรื่องอะไร  เนื้อหา  ที่วทิยากรบรรยายเกี่ยวกับอะไร เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาอะไร  นิสติ/ผู้เข้าฟังสามารถน าไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างจากการฟังบรรยาย)  

เนื้อหา / รูปแบบ............................................................................................................. ........................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   ……………………………………..  
    (นายชูสม กลานุจารี)  
    รายงานผลการจัดโครงการ / กิจกรรม  
  วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2565 
 
 
หลักฐานประกอบการรายงานผลการจัดโครงการ (ให้จัดเรียงตามล าดับ) 

◻ 1)   แบบรายงานผลการจัดโครงการ   

◻ 2) หนังสือขออนุมัติจัดโครงการ 

◻ 3) เอกสารโครงการ ประกอบด้วย  
 ◻ 3.1) ก าหนดการ 
 ◻ 3.2) ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
 ◻ 3.3) รายชื่อผู้เข้าร่วม/จดหมายเชิญวิทยากร (ถา้มี) 
 ◻ 3.4) สรุปผลประเมิน 
 ◻ 3.5) แบบฟอร์มการบูรณาการ การบรกิารวิชาการ (กรณีที่เป็นโครงการบริการวชิาการ) 

หมายเหต ุ  แนวปฏิบัติในการจัดส่งรายงานผลการด าเนินงานโครงการ / กิจกรรม ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมน าส่ง เอกสารรายงานผล 
การจัดโครงการ พรอ้มหลักฐานประกอบครบชุด โดยจัดท าเป็นรูปแบบไฟล์ PDF พร้อมไฟลภ์าพให้จัดท าเปน็ไฟล์ JPG ส่งที่ 
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ภาพผู้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการประหยัดพลังงานเพื่อความยั่งยืน ระยะที่ 1 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ วันที่  19  มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM 

ผู้เข้าร่วมโครงการ จ ำนวน 37 คน ประกอบด้วย บุคลำกรสำยปฏิบัติกำร 33 คน และบุคลำกรสำยวิชำกำร 4 คน 

 

 



แแบบประเมินผลโครงการประหยัดพลังงานเพ่ือความย่ังยืน ระยะท่ี 1

วันท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2565  เวลา 13.30 น.

ประชุมออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM

ตอนท่ี 1 ข้อมูลของผู้ประเมิน
เพศ ชาย หญิง รวม

จ านวน (คน) 6 8 14

ร้อยละ 42.86 57.14 100

สถานภาพ อาจารย์/บุคลากร นิสิต บุคคลภายนอก รวม

จ านวน (คน) 14 0 0 14
ร้อยละ 100.00 0.00 0.00 100

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด
5 ร้อยละ 4 ร้อยละ 3 ร้อยละ 2 ร้อยละ 1 ร้อยละ

จ านวน(คน) จ านวน(คน) จ านวน(คน) จ านวน(คน) จ านวน(คน)

6 42.86 8 57.14 0 0.00 0 0.00 0 0.00 62 4.43 88.57

7 50.00 7 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 63 4.50 90.00

9 64.29 5 35.71 0 0.00 0 0.00 0 0.00 65 4.64 92.86

8 57.14 6 42.86 0 0.00 0 0.00 0 0.00 64 4.57 91.43

9 64.29 5 35.71 0 0.00 0 0.00 0 0.00 65 4.64 92.86

รวมท้ังหมด       319 4.56 91.14

ค่าเฉล่ีย

ร้อยละ
หัวข้อประเมิน

1. ความพึงพอใจต่อลักษณะของการด าเนินโครงการฯ

2. การมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรการและแนวทางในการจัด

กิจกรรม

3. ความเหมาะสมของการใช้รูปแบบออนไลน์ในการจัด

โครงการฯ

4. ระยะเวลาในการจัดท ากิจกรรมมีความเหมาะสม

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อโครงการ

คะแนนรวม
ค่าเฉล่ีย

คะแนน

5. ความพึงพอใจต่อภาพรวมของโครงการฯ


