
สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและเพ่ิมความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงาน” 

กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ประจ าปี ๒๕๕๘ 

 
หลักการและเหตุผล  
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ส านักงานอธิการบดี ได้ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงาน
ได้พัฒนาศักยภาพทางความรู้เพ่ือการพัฒนาบุคลากรนั้น ในส่วนงานกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเป็น
หน่วยงานที่ส าคัญในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดความรู้ ความช านาญ และ
กระบวนการที่ถูกต้อง สะดวก รวดเร็วในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น การเพ่ิมความรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากร และการ
บริหารการจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงานให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 
 

วัตถุประสงค์โครงการ 
๑. เพ่ือให้บุคลากรกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้รับความรู้จากแหล่งก าเนิดไฟฟ้า และทราบถึง

กระบวนการต่างๆในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
๒. เพ่ือให้บุคลากรกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้รับความรู้สิ่งใหม่ และน ามาปฏิบัติให้เกิด

ประสิทธิภาพงานมากที่สุด 
๓. เพ่ือให้บุคลากรกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้รับความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสามารถ

น ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มหาวิทยาลัย 
๔. เพ่ือให้บุคลากรกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้รับความรู้และน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา และให้

ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยได้ 
 

กลุ่มเป้าหมาย  
         บุคลากรทั้งหมดในกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
จ านวน ๖๐  คน 
 

ระยะเวลาด าเนินงาน  เริ่มเมื่อ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เสร็จสิ้นเมื่อ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
เป็นการเสร็จ   ตามก าหนดเวลา   ก่อนก าหนดเวลา   หลังก าหนดเวลา 
 

วัน เวลา สถานที ่
 ด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาและเพ่ิมความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงาน”  
กองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานยานพาหนะ วันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๕๘  สถานที่ ไมด้า  
รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 

 



งบประมาณในการฝึกอบรม 
 งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติ จ านวน ๑๘๒,๐๐๐บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
 งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง จ านวน ๑๖๖,๕๑๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยสิบบาทถ้วน) 
  จ่ายพอดีงบฯ   จ่ายมากกว่างบฯ   จ่ายน้อยกว่างบฯ จ านวน ๑๕๔๙๐ บาท 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการตามเป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงปริมาณ 
  ผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน ๕๐ คน 
  บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่น้อยกว่า ๘๐ 
  มีผลประเมินความพึงพอใจระดับมากของกลุ่มเป้าหมายไม่น้อยกว่า ๘๐ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
  ความพึงพอใจต่อกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 
  ความพึงพอใจต่อบุคลากรให้บริการ  
  ความพึงพอใจต่อสิ่งอ านวยความสะดวก 
ความเชื่อมโยงตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 
  เป้าหมายที่ ๔ สร้างความตะหนักรู้ ปลูกจิตส านึก อนุรักษ์ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย และสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
 

สรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ 

ที ่ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 
สรุปผล 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

๑ เ พ่ือให้บุคลากรกองอาคารสถานที่และสิ่ งแวดล้อม ได้รับความรู้จาก
แหล่งก าเนิดไฟฟ้า และทราบถึงกระบวนการต่างๆในการผลิตกระแสไฟฟ้า 

  

๒ เพ่ือให้บุคลากรกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  ได้รับความรู้สิ่งใหม่ และ
น ามาปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพงานมากที่สุด 

  

๓ เพ่ือให้บุคลากรกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  ได้รับความรู้ด้านการ
อนุรักษ์พลังงาน และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
มหาวิทยาลัย 

  

๔ เพ่ือให้บุคลากรกองอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้รับความรู้และน าความรู้ที่
ได้รับมาพัฒนา และให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่หน่วยงานต่างๆใน
มหาวิทยาลัยได้ 

  

 

 



สรุปผลผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 

ที ่ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน 
สรุปผล 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“การพัฒนาและเพ่ิมความรู้ด้าน
อนุรักษ์พลังงาน” 

ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม จ าวนวน 

๖๐ คน 

  

 

ผลการส ารวจความพึงพอใจโครงการฝึกอบรม 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. ด้านรูปแบบกระบวนการจัดโครงการ/กิจกรรม 41.67   33.33 16.67  8.33    

2. ด้านความเชี่ยวชาญและความพร้อมของวิทยากร 58.33   35  6.67     

3. ด้านความเหมาะสมของสถานที่ศึกษาดูงาน  35  60  5     

4. ด้านความเหมาะสมของสถานที่พักและอาหาร 31.67   41.67 25  1.67    

5. ด้านความเหมาะสมของพาหนะในการเดินทาง  30  33.33  21.67  15   

6. ด้านความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดกิจกรรม  61.67 31.67   20 5    

7. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กร 43.33 31.67 20 5   

8. ความรู้ความเข้าใจก่อนการเข้าร่วมกิจกรรม  16.67 50   30 3.33    

9. ความรู้ความเข้าใจหลังการเข้าร่วมกิจกรรม  75  20  5     

10. การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ได้  65  23.33  11.67    

11. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 70 28.33 1.67   

12.  สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 61.67 36.67 1.67   

13.  ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ 41.33 25 33.33   

14.  ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 48.33 26.67 16.67 8.33  

15.  อาหารและเครื่องดื่ม มีความเหมาะสม 41.67 26.67 11.66 20  

ผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 60 คน 48.11 33.66 14.11 4.11  



สรุปผลในภาพรวม 

๑. จุดเด่นของโครงการ 
- บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง

กระบวนการต่างๆ ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
- บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้รับความรู้สิ่งใหม่ และน ามา

ปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพงานมากที่สุด 
- ได้รับความรู้และน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนา และให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานแก่

หน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยได้ 
๒. ข้อเสนอแนะ 

- เห็นควรจัดให้มีโครงการอย่างต่อเนื่องในแต่ละปี 
- ในการด าเนินกิจกรรมในปีต่อไป เห็นควรให้เพ่ิมจ านวนวันในการอบรม 
- ควรจะมีการเปลี่ยนรูปแบบในการฝึกอบรม หรือเพ่ิมเนื้อหาใหม่ ๆ ที่ทันสมัย เพ่ือให้เกิด

ความน่าสนใจและท าให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม 
๓. ปัญหาและอุปสรรค 

บุคลากรบางท่านยังไม่ค่อยให้ความส าคัญและไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมเท่าที่ควร 
จึงท าให้เป็นปัญหาในการทีจ่ะขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน 

 

ภาพกิจกรรม 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและเพิ่มความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงาน” 

 
 

ศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมราชานุรักษ์ 



 

 
 
 

 
 

ฟังบรรยายเรื่อง โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

ศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมโรงผลิตไฟฟ้าเขื่อนศรีนครินทร์ 
 
 
 
 
 



 

 
 

ฟังบรรยายแนวทางการน าพลังงานธรรมชาติมาใช้ในมหาวิทยาลัย โดยผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
 

 
 

ผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่ม น าเสนอโครงการและแนวทางในการอนุรักษ์พลังงาน 


