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รายงานการประเมนิโครงการ 

เร่ือง 
โครงการกจิกรรม 7ส และรณรงค์ประหยดัพลงังาน 

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

 

ผู้จัดท าโครงการ :  นางพชัรา หาญเจริญกิจ  รองผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันา ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิต 

 
สอดคล้องกบัแผนพฒันามหาวทิยาลยั :  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 1  : การน าองคก์รให้ขบัเคล่ือนแบบองคร์วม 
 

เป้าประสงค์ :   
 

งบประมาณ :  สหส. โครงการเลขท่ี  59B45   จ านวน  3,000.00  บาท 
 
ส่วนที ่1    รายละเอียดโครงการตามท่ีขอในงบประมาณ 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 
               เลขที่โครงการ 59B45    ประเภทโครงการ  พฒันาองคก์ร 
                            รหัส 6200  คณะ / ส านัก / ศูนย์  ฝ่ายวชิาการ 

 ภาควชิา / สาขา / แผนก  ส านกัหอสมุด 

 
1. สอดคล้องกบัแผนพฒันามหาวทิยาลยั  
ยุทธศาสตร์  1  : การน าองคก์รใหข้บัเคล่ือนแบบองคร์วม 
เก่ียวกบั กลยุทธ์ 1.6 การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 

     ช่ือโครงการ :    โครงการกิจกรรม 7ส และรณรงคป์ระหยดัพลงังาน 
 

2. หลกัการและเหตุผล 
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                    ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิต เป็นหน่วยงานแรกของมหาวทิยาลยัรังสิต ท่ีไดน้ ากิจกรรม 5ส มาใชก้บั
หน่วยงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั เพื่อเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคุณภาพบุคลากร ระบบงาน และ
สภาพแวดลอ้ม โดยการด าเนินกิจกรรม 7ส นั้น บุคลากรส านกัหอสมุดไดร่้วมด าเนินกิจกรรม เพื่อใหเ้กิดความส าเร็จใน
การเพิ่มพนูประสิทธิภาพและคุณภาพของการปฏิบติังาน และเพื่อใหผู้ใ้ชบ้ริการไดรั้บการบริการท่ีดี มีคุณภาพและเกิด
ความรู้สึกพึงพอใจ   ซ่ึงในแต่ละปีการศึกษา จะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส เพื่อก าหนดแผนการ
ด าเนินงาน มาตรฐาน ตรวจติดตาม ประเมินผล  แจง้ผล และสรุปรายงานผล เป็นตน้  โดยมีหน่ึงกิจกรรมท่ีก าหนดใหอ้ยู่
ในแผนการด าเนินงานของทุกๆปี ไดแ้ก่ กิจกรรมวนัท าความสะอาดใหญ่ หรือ Big Cleaning Day  ทั้งน้ีเพื่อใหบุ้คลากร
ในทุกกลุ่มพื้นท่ีร่วมแรงร่วมใจรับผดิชอบ พื้นท่ีของตนเอง อีกทั้งยงัเพื่อกระตุน้และรณรงคใ์หก้ารท ากิจกรรม 7ส ส าเร็จ
ลุล่วงไปดว้ยดี  ส าหรับในปีการศึกษา 2559 ส านกัหอสมุด มีเป้าหมายในการด าเนินกิจกรรม 7ส ใหเ้ป็นระบบและ
ต่อเน่ือง พร้อมทั้งตอ้งการส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรม 7ส ใหไ้ปสู่บุคลากรในภายในมหาวทิยาลยัรังสิต  โดยการจดั
อบรมใหค้วามรู้และสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบั 7ส  เพื่อสามารถน ามาปรับใชใ้นการท างานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมกิจกรรมรณรงคก์ารอนุรักษพ์ลงังาน การลดขยะ การลดการใชก้ระดาษและโฟม รวมทั้งการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใน
อาคารหอสมุดเพื่อสุขภาพกายและสุขภาพใจท่ีดี และพร้อมสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียวในอนาคต 
 
3.   วตัถุประสงค์   เพื่อ 
            1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการท างานดว้ยกิจกรรม 7ส 
             2.  มุ่งสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียวตามมาตรฐานหอ้งสมุดสีเขียวของสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
             3.  รณรงคก์ารอนุรักษแ์ละประหยดัพลงังานตามนโยบายประหยดัพลงังานของมหาวทิยาลยั 
 
4.    ประเภทของโครงการ  
 โครงการประจ าทุกปี 
 
5.   กลุ่มเป้าหมาย  (นักศึกษา/อาจารย์/ชุมชน ฯลฯ) 
 บุคลากรหอ้งสมุด นกัศึกษา / อาจารย ์/ บุคลากร ซ่ึงเป็นผูใ้ชห้อ้งสมุด 
 
6.  แผนการด าเนินการ 

6.1  กจิกรรมส าคัญทีด่ าเนินการมาแล้วและผลลพัธ์ทีไ่ด้  
1. จดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์เพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว 
2. จดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์งดการน าถุงพลาสติกและกล่องโฟมเขา้มาในอาคารหอสมุด 
3. จดัท าท่ีทิ้งขวดน ้าพลาสติกเพื่อน าไปรีไซเคิล 
4. จดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์การทิ้งขวดน ้าพลาสติกเพื่อน าไปรีไซเคิล 

6.2 ขั้นตอนการด าเนินการ : 
                  6.2.1  การจดัท าป้ายประชาสัมพนัธ์ฯ 



 3 

                 1.  ออกแบบป้ายประชาสัมพนัธ์ 
2.  พิมพป้์ายประชาสัมพนัธ์ 

               3.   ติดตั้งป้ายประชาสัมพนัธ์ 
    6.2.2   การจดัท าท่ีทิ้งขวดน ้าพลาสติกเพื่อน าไปรีไซเคิล 
                1.  ออกแบบทิ้งขวดน ้า 
                 2. ประสานงานกบัส านกังานอาคารและส่ิงแวดลอ้มเพื่อท าท่ีทิ้งขวดน ้าพลาสติก 
                 3. ติดตั้งบริเวณดา้นหนา้อาคารหอสมุด 
                  

6.3  สถานทีด่ าเนินการ : ส านกัหอสมุด  อาคารหอสมุด 
 
      6.4 ระยะเวลาในการด าเนินการ  เร่ิมตน้โครงการ :   1  มิถุนายน  2559 -   31 พฤษภาคม  2560 
                                                                                                                                                                                                                                                                                      
7.   ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

7.1  ประโยชน์ต่อนักศึกษา :  นกัศึกษาไดรั้บบริการในสภาพแวดลอ้มท่ีดี 
 

      7.2 ประโยชน์ต่อบุคลากร : 
               1.   บุคลากรไดอ้ยูใ่นสถานท่ีท างานท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี 
                 2.  บุคลากรเกิดจิตส านึกในเร่ืองการอนุรักษแ์ละประหยดัพลงั 
                 3.  บุคลากรมีส่วนช่วยในการลดค่าใชจ่้ายใหม้หาวทิยาลยั 
        7.3 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยั :  ช่วยประหยดัทรัพยากรและพลงังาน ลดค่าใชจ่้ายเร่ืองพลงังาน 

 
 

8.  การประเมินโครงการ (Project evaluation) 
             8.1  เชิงปริมาณ 
                          -   ช่วยลดปริมาณขยะประเภทขวดน ้า ถุงพลาสติก และกล่องโฟมท่ีจะเขา้มาใน 
ส านกัหอสมุด 
              8.2  เชิงคุณภาพ 
                           -  บุคลากรหอ้งสมุด นกัศึกษา  อาจารย ์และบุคลากรทัว่ไปมีจิตส านึกท่ีดีในการ 
ดูแลส่ิงแวดลอ้ม 
 
9. หน่วยงานที่รับผดิชอบ 
 ผูรั้บผดิชอบโครงการ : นางพชัรา หาญเจริญกิจ  ผูป้ระสานงาน : นางพชัรา หาญเจริญกิจ 
    หน่วยงาน : ส านกัหอสมุด                             โทรศพัท ์: 3457 
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ประมาณการรายจ่ายโครงการ 
 

ายจ่ายด้านการลงทุน ประกอบด้วย  จ านวนเงิน  ค าช้ีแจง/ 

 ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 รายละเอยีด 

1. กิจกรรมรณรงคก์ารอนุรักษแ์ละประหยดัพลงังาน - 3,000.00 -  
     

รวมรายจ่ายโครงการ   3,0000.00  

       
ผลการพจิารณา :  ผ่าน 
 
ส่วนที ่2    ขั้นตอนการด าเนินด าเนินงานรายงานการประเมินโครงการเร่ืองโครงการกิจกรรม 7ส และรณรงคป์ระหยดั
พลงังาน 
                                     ขั้นเตรียมการ   

- ก าหนดแนวทางการรณรงคเ์ร่ืองลดปริมาณขยะประเภทขวดน ้า ถุงพลาสติก และกล่องโฟมท่ี
จะเขา้มาในส านกัหอสมุดโดยใชโ้ปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์ 
                                     ขั้นตอนการด าเนินงาน   
                                         -    ออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์เร่ืองลดปริมาณขยะประเภทขวดน ้า ถุงพลาสติก และ
กล่องโฟม 

                                         -   พิมพโ์ปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์ฯ 
                                         -   ออกแบบท่ีทิ้งขวดน ้าเพื่อน าไปรีไซเคิล 

                            -   ประสานงานกบัส านกังานอาคารและส่ิงแวดลอ้มเพื่อท าท่ีทิ้งขวดน ้าพลาสติก 
                            -   ติดตั้งบริเวณดา้นหนา้อาคารหอสมุด 

 
ส่วนที ่3    หลกัฐานและเอกสารท่ีแสดงผลการปฏิบติัตามโครงการ อาทิเช่น ภาพถ่าย เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ส่วนที ่4    การประเมินโครงการ อาทิเช่น หนา้สรุปแบบประเมินความพึงพอใจผูเ้ขา้ร่วมโครงการ , ประเมินตามเอกสาร          
                  / ช้ินงานท่ีจดัท าตามวตัถุประสงคโ์ครงการวา่ส าเร็จ หรือไม่ส าเร็จ 
 
                 -     การประเมินเชิงปริมาณ 

                                           -  ลดปริมาณขยะประเภทขวดน ้า ถุงพลาสติก และกล่องโฟมท่ีจะเขา้มาในส านกัหอสมุด 

 
-     การประเมินเชิงคุณภาพ           

-  บุคลากรหอ้งสมุด นกัศึกษา  อาจารย ์และบุคลากรทัว่ไปมีจิตส านึกท่ีดีในการดูแลส่ิงแวดลอ้ม 
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ส่วนที ่5 การน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข 
 
- ขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานคร้ังก่อน ถถา้มี) 
                         - 
 
- ส่ิงท่ีไดด้ าเนินการแกไ้ข / ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะคร้ังก่อน 
                           - 
 
- ผลการประเมินในคราวน้ี 
                           - 
 
- ขอ้เสนอแนะส าหรับในการพฒันาในคร้ังต่อไป 
                           -  มีวธีิการประเมินท่ีไดผ้ลลพัธ์เป็นรูปธรรม 

 


