
 

 

 

 

 

 

การอบรมซอมบํารุงรักษาและทดสอบอุปกรณระบบไฟฟาแรงดันสูง
สําหรับสถานีไฟฟายอยเพ่ือ

 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร
 

 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ประจําปงบประมาณ 

 

อบรมซอมบํารุงรักษาและทดสอบอุปกรณระบบไฟฟาแรงดันสูง
สําหรับสถานีไฟฟายอยเพ่ือการบูรณาการสําหรับความปลอดภัย

ในระบบสงจายระบบไฟฟา 

ผูรับผิดชอบโครงการ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภวุฒิ  เนตรโพธิ์แกว 

คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

อบรมซอมบํารุงรักษาและทดสอบอุปกรณระบบไฟฟาแรงดันสูง 
ณาการสําหรับความปลอดภัย 

ราชมงคลพระนคร 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หนวยงาน......คณะวิศวกรรมศาสตร.................. 

แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการตามเปาหมายคุณภาพ 

 
   ครั้งท่ี 1 วันท่ี 1 ตุลาคม 2561  - 31 มีนาคม 2562     ครั้งท่ี 2 วันท่ี 1 เมษายน 25….. - 31 กันยายน 25….  
 

ชื่อโครงการ.....การอบรมซอมบํารุงรักษาและทดสอบอุปกรณระบบไฟฟาแรงดันสูงสําหรับสถานีไฟฟายอยเพ่ือ 
                  การบูรณาการสําหรับความปลอดภัยในระบบสงจายระบบไฟฟา 
2. ช่ือผูรับผิดชอบโครงการ.........ผูชวยศาสตราจารย.ดร.ศุภวุฒิ...เนตรโพธิ์แกว............................................... 

3. สถานภาพของโครงการ    
  โครงการใหม                      โครงการตอเนื่อง     

4.  งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน        
  งบรายจาย  งบรายได  งบภายนอก ระบุแหลงงบประมาณ................................................... 
 4.1 งบประมาณท่ีไดรับอนุมัติ          ....150,000.........   บาท 
 4.2 งบประมาณท่ีจายจริง                 ....150,000..........  บาท 

4.3 งบประมาณเหลือจาย                 .................0..........  บาท 

5.  ระยะเวลา กําหนดเวลาตามแผน.....21-23..ธันวาคม..2561....ปฏิบัติจรงิ....... 21-23..ธันวาคม..2561...... 

6. การบริการวิชาการแกสังคม (มาตรฐาน สกอ. ตัวบงช้ีท่ี 3.1) 
     6.1 กําหนดพ้ืนท่ีดําเนินการ......วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม....จังหวัดนครปฐม........................ 

6.2 มีการจัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคกร 
   มี     ไมมี 
 (ถามี โปรดแนบหลักฐานประกอบ) 
6.3 ชุมชนหรือองคกรเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งท่ีมีหลักฐานปรากฏชัดเจน 
   มี     ไมมี 
 (ถามี โปรดแนบหลักฐานประกอบ) 
6.4 ชุมชนหรือองคกรเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
   มี     ไมมี 
 (ถามี โปรดแนบหลักฐานประกอบ) 
6.5 มีการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก คือ ......วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม,การไฟฟา

สวนภูมิภาค.,โรงงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐม.และจังหวัดใกลเคียง.................................................... 
6.6 มีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบันตามขอ 6.2 โดยมีอาจารย      
เขารวม จํานวน ........6....... คน  จากโครงการ ...การอบรมซอมบํารุงรักษาและทดสอบอุปกรณระบบไฟฟาแรงดัน
สูงสําหรับสถานีไฟฟายอยเพ่ือการบูรณาการสําหรับความปลอดภัยในระบบสงจายระบบไฟฟา.............................. 

สวพ. - บว. 11 
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7.  ตัวช้ีวัดผลสําเร็จของโครงการ 
ตัวชี้วัด หนวยนับ แผน ผล 

ระดับผลลัพธ :    

- ผูเขารับการบริการนําความรูไปใชประโยชน รอยละ 86 88 

- ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการและวิชาชีพตอประโยชน 
  จากการบริการ 

รอยละ 85 87 

ระดับผลผลิต :    

- จํานวนผูรับบริการ คน 30 40 

- ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ รอยละ 90 96 

 
8. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 

………ระยะเวลาในการจัดการอบรมนอย อยากใหมีการจัดอบรมหลายวัน…เพ่ือความเขาใจตางๆจะไดมี
คุณภาพมากยิ่งข้ึน……งบประมาณท่ีไดรับยังไมเพียงพอกับการจัดโครงการ…เพ่ือใหโครงการมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึนควรไดรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมข้ึนในปตอๆไป…………………………………………………………………………….. 

 

 9. แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินโครงการในครั้งตอไป 
จากขอเสนอแนะผูเขารวมโครงการ/กิจกรรม  
……ระยะเวลาในการจัดการอบรมนอย…ผูเขารวมการอบรมอยากใหมีการจัดอบรมหลายวันเพ่ือ

ประสิทธิภาพในการอบรม……ท้ังนี้ก็จะตองสอดคลองกับการไดรับการจัดสรรงบประมาณท่ีเพ่ิมมากยิ่งข้ึนใน
ปงบประมาณตอๆไป…จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร…………………………………………………………….. 

 
 

ลงช่ือ.......................................................  ผูรายงานขอมูล 
                                                           (..ผชูวยศาสตราจารย ดร.ศุภวุฒิ....เนตรโพธิ์แกว..) 
                  ตาํแหนง..หวัหนาโครงการ...... 
                  โทรศัพท..081-620-3266.... 
หมายเหตุ  

1. โปรดกรอกขอมูลใหครบ เพื่อใชตอบตัวช้ีวัดดานงบประมาณ และการประกันคุณภาพการศึกษาท้ังของ
หนวยงานและระดับมหาวิทยาลัย   

2. จัดสงรายงานฉบับสมบูรณพรอมแผนบันทึกขอมูล (CD) จํานวน 1 ชุด ถึง สวพ. ภายใน 30 วัน หลังจาก
ส้ินสุดโครงการฯ 



แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ  ประจําปงบประมาณ พ

 

โครงการ  การบูรณาเชิงปฏิบัติการดานความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟาใหกับภาคอุตสาหกรรมยุค 
 

___________________________________________
ผลผลิต  :  ผลงานการใหบริการวิชาการ
ชื่อโครงการ     การอบรมซอมบํารุงรักษาและทดสอบระบบไฟฟาแรงดันสูงสําหรับสถานีไฟฟายอยเพ่ือบูรณาการสําหรับความ
                    ปลอดภัยในระบบสงจายระบบไฟฟา
หนวยงานสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร
ไดรับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2562
มีผลดําเนินงาน  ดังนี้ 
 ยังไมไดเริม่ดําเนินงานเน่ืองจาก
  .............................................................................................................................
 อยูระหวางดําเนินการ  โดยไดดําเนินงานตา
  ................................................
 
 ดําเนินโครงการแลวเสร็จ  โดยมีผลการดําเนินงาน  ดังน้ี
 1.  วัน/สถานท่ีดําเนินการ  
 2.  จํานวนผูเขารวมกิจกรรม
 3.  การเบิกจายงบประมาณ 
 
 
 

4.  ผลการดาํเนินงานตามตัวช้ีวัด
ตัวช้ีวัดโครงการ 
ลําดับ ประเภทตัวชี้วัด 

1 เชิงปริมาณ จํานวนผูรับบริการในการใหบริการ
 

ตัวช้ีวัดตามผลผลติ 
ลําดับ ประเภทตัวชี้วัด 

1 เชิงปริมาณ จํานวนโครงการ
2 เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ
3 เชิงเวลา งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกาํหนด
4 เชิงตนทุน คาใชจายของการใหบริการวิชาการตามงบประมาณ

ท่ีไดรับจัดสรร
 

ตัวช้ีวัดระดับผลลัพธ 
ลําดับ ประเภทตัวชี้วัด 

1 เชิงปริมาณ ผูเขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน
2 เชิงคุณภาพ ความพึงพอใจของผู

ประโยชนจากการบริการ
3 เชิงเวลา โครงการบริการวิชาการท่ีสงเสริมศักยภาพในการแขงขัน

ของประเทศในเวลา  
 
เฉพาะผลผลิตบริการวิชาการเทานั้น 
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ  เชิงเวลา  สงเสริมศักยภาพของประเทศในเวลา  
กรณ ี สงเสริม  กรุณากรอกเลข  1  หากไมสงเสริม  กรุณากรอเลข  
 

ตอบแทน 
93,600 

แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ  การบูรณาเชิงปฏิบัติการดานความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟาใหกับภาคอุตสาหกรรมยุค 

แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ 
ประจําปงบประมาณพ.ศ.2562 

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
___________________________________________

การใหบริการวิชาการ 
การอบรมซอมบํารุงรักษาและทดสอบระบบไฟฟาแรงดันสูงสําหรับสถานีไฟฟายอยเพ่ือบูรณาการสําหรับความ
ปลอดภัยในระบบสงจายระบบไฟฟา 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร 
2562 จํานวน150,000 บาท 

ยังไมไดเริม่ดําเนินงานเน่ืองจาก 
.............................................................................................................................

อยูระหวางดําเนินการ  โดยไดดําเนินงานตาง ๆ แลว  ดังน้ี 
.....................................................................................................................................................

ดําเนินโครงการแลวเสร็จ  โดยมีผลการดําเนินงาน  ดังน้ี 
เนินการ  21-23 ธันวาคม 2561 

จํานวนผูเขารวมกิจกรรม/โครงการ  แผน......30......คน ผล........40.....คน 
การเบิกจายงบประมาณ  

ผลการดาํเนินงานตามตัวช้ีวัด 

รายการ คาเปาหมาย 
รับบริการในการใหบริการ 30 

รายการ คาเปาหมาย 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแกสังคม 1 
ความพึงพอใจของผูรับบริการในกระบวนการใหบริการ .........85.......... .....
งานบริการวิชาการแลวเสร็จตามระยะเวลาท่ีกาํหนด .........90.......... ..........
คาใชจายของการใหบริการวิชาการตามงบประมาณ 
ท่ีไดรับจัดสรร 

...150,000...... ..

รายการ คาเปาหมาย 
ผูเขารับบริการนําความรูไปใชประโยชน 38 
ความพึงพอใจของผูรับบริการวิชาการและวิชาชีพ  ตอ
ประโยชนจากการบริการ 

.........90.......... .....

โครงการบริการวิชาการท่ีสงเสริมศักยภาพในการแขงขัน
ของประเทศในเวลา  1  ป 

.........90.......... ..........

ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ  เชิงเวลา  สงเสริมศักยภาพของประเทศในเวลา  1  ป 
หากไมสงเสริม  กรุณากรอเลข  0  ในชองดําเนนิงาน 

ใชสอย วัสดุ สาธารณูปโภค 
43,600 12,800 - 

โครงการ  การบูรณาเชิงปฏิบัติการดานความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟาใหกับภาคอุตสาหกรรมยุค 4.0 หนา้1/7 

___________________________________________ 

การอบรมซอมบํารุงรักษาและทดสอบระบบไฟฟาแรงดันสูงสําหรับสถานีไฟฟายอยเพ่ือบูรณาการสําหรับความ 

....................................................................................................................................................................... 

..................................................................... 

ดําเนินงาน หนวยนับ 
40 คน 

ดําเนินงาน หนวยนับ 
1 โครงการ/กิจกรรม 

.........87......... รอยละ 
..........100.......... รอยละ 

..150,000...... บาท 

ดําเนินงาน หนวยนับ 
40 รอยละ 

.........96......... รอยละ 

..........95......... รอยละ 

รวม 
150,000 



แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ  ประจําปงบประมาณ พ

 

โครงการ  การบูรณาเชิงปฏิบัติการดานความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟาใหกับภาคอุตสาหกรรมยุค 
 

 5.  การติดตามผลการนําความรไูปใชประโยชน
  ๕.๑  กําหนดระยะเวลาในการติดตามภายใน
  ๕.๒  สงรายงานผลการนําความรูไปใชประโยชน  ภายในวันท่ี
 6.  ปญหา/อุปสรรคและแนวทางแกไข
  .............................................................................................................................
.............................................................................................................................
 7.  ภาพกิจกรรม 

 

   

แบบรายงานผลการดําเนินงานโครงการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

โครงการ  การบูรณาเชิงปฏิบัติการดานความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับไฟฟาใหกับภาคอุตสาหกรรมยุค 

การติดตามผลการนําความรไูปใชประโยชน  (เฉพาะผลผลิตผลงานการใหบริการวิชาการ
กําหนดระยะเวลาในการติดตามภายใน........1.........เดือน นับจากวันท่ีโครงการดําเนินการแลวเสร็จ
สงรายงานผลการนําความรูไปใชประโยชน  ภายในวันท่ี..23 มิถุนายน 2562

อุปสรรคและแนวทางแกไข 
.............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................
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นับจากวันท่ีโครงการดําเนินการแลวเสร็จ 

2562...    นําไปใชประโยชนแลว 
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.......................................................................... 
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