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รายงานการประเมินโครงการ
เรื่อง
โครงการกิจกรรม 7ส และรณรงค์ ประหยัดพลังงาน
.........................................................

ผู้จัดทาโครงการ : นางพัชรา หาญเจริ ญกิจ รองผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒนา สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิ ต
สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย : ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 : การนาองค์กรให้ขบั เคลื่อนแบบองค์รวม

เป้ าประสงค์ :
งบประมาณ : สหส. โครงการเลขที่ 59B45 จานวน 3,000.00 บาท
ส่ วนที่ 1 รายละเอียดโครงการตามที่ขอในงบประมาณ
ประจาปี งบประมาณ 2559
เลขที่โครงการ 59B45 ประเภทโครงการ พัฒนาองค์กร
รหัส 6200 คณะ / สานัก / ศูนย์ ฝ่ ายวิชาการ
ภาควิชา / สาขา / แผนก สานักหอสมุด
1. สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ยุทธศาสตร์ 1 : การนาองค์กรให้ขบั เคลื่อนแบบองค์รวม
เกี่ยวกับ กลยุทธ์ 1.6 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ชื่อโครงการ : โครงการกิจกรรม 7ส และรณรงค์ประหยัดพลังงาน
2. หลักการและเหตุผล
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สานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิ ต เป็ นหน่วยงานแรกของมหาวิทยาลัยรังสิ ต ที่ได้นากิจกรรม 5ส มาใช้กบั
หน่วยงาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 เป็ นต้นมาจนถึงปัจจุบนั เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ระบบงาน และ
สภาพแวดล้อม โดยการดาเนิ นกิจกรรม 7ส นั้น บุคลากรสานักหอสมุดได้ร่วมดาเนินกิจกรรม เพื่อให้เกิดความสาเร็ จใน
การเพิ่มพูนประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพของการปฏิบตั ิงาน และเพื่อให้ผใู้ ช้บริ การได้รับการบริ การที่ดี มีคุณภาพและเกิด
ความรู้สึกพึงพอใจ ซึ่ งในแต่ละปี การศึกษา จะมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส เพื่อกาหนดแผนการ
ดาเนินงาน มาตรฐาน ตรวจติดตาม ประเมินผล แจ้งผล และสรุ ปรายงานผล เป็ นต้น โดยมีหนึ่งกิจกรรมที่กาหนดให้อยู่
ในแผนการดาเนินงานของทุกๆปี ได้แก่ กิจกรรมวันทาความสะอาดใหญ่ หรื อ Big Cleaning Day ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากร
ในทุกกลุ่มพื้นที่ร่วมแรงร่ วมใจรับผิดชอบ พื้นที่ของตนเอง อีกทั้งยังเพื่อกระตุน้ และรณรงค์ให้การทากิจกรรม 7ส สาเร็ จ
ลุล่วงไปด้วยดี สาหรับในปี การศึกษา 2559 สานักหอสมุด มีเป้ าหมายในการดาเนินกิจกรรม 7ส ให้เป็ นระบบและ
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งต้องการส่ งเสริ มและสนับสนุนกิจกรรม 7ส ให้ไปสู่ บุคลากรในภายในมหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยการจัด
อบรมให้ความรู ้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ 7ส เพื่อสามารถนามาปรับใช้ในการทางานเพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพ
ส่ งเสริ มกิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์พลังงาน การลดขยะ การลดการใช้กระดาษและโฟม รวมทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวใน
อาคารหอสมุดเพื่อสุ ขภาพกายและสุ ขภาพใจที่ดี และพร้อมสู่ การเป็ นห้องสมุดสี เขียวในอนาคต
3. วัตถุประสงค์ เพื่อ
1. ส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาคุณภาพการทางานด้วยกิจกรรม 7ส
2. มุ่งสู่ การเป็ นห้องสมุดสี เขียวตามมาตรฐานห้องสมุดสี เขียวของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
3. รณรงค์การอนุรักษ์และประหยัดพลังงานตามนโยบายประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย
4. ประเภทของโครงการ
โครงการประจาทุกปี
5. กลุ่มเป้าหมาย (นักศึกษา/อาจารย์ /ชุ มชน ฯลฯ)
บุคลากรห้องสมุด นักศึกษา / อาจารย์ / บุคลากร ซึ่งเป็ นผูใ้ ช้หอ้ งสมุด
6. แผนการดาเนินการ
6.1 กิจกรรมสาคัญทีด่ าเนินการมาแล้วและผลลัพธ์ ทไี่ ด้
1. จัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์เพื่อเตรี ยมพร้อมสู่ การเป็ นห้องสมุดสี เขียว
2. จัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์งดการนาถุงพลาสติกและกล่องโฟมเข้ามาในอาคารหอสมุด
3. จัดทาที่ทิ้งขวดน้ าพลาสติกเพื่อนาไปรี ไซเคิล
4. จัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์การทิ้งขวดน้ าพลาสติกเพื่อนาไปรี ไซเคิล
6.2 ขั้นตอนการดาเนินการ :
6.2.1 การจัดทาป้ ายประชาสัมพันธ์ฯ
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1. ออกแบบป้ ายประชาสัมพันธ์
2. พิมพ์ป้ายประชาสัมพันธ์
3. ติดตั้งป้ ายประชาสัมพันธ์
6.2.2 การจัดทาที่ทิ้งขวดน้ าพลาสติกเพื่อนาไปรี ไซเคิล
1. ออกแบบทิง้ ขวดน้ า
2. ประสานงานกับสานักงานอาคารและสิ่ งแวดล้อมเพื่อทาที่ทิ้งขวดน้ าพลาสติก
3. ติดตั้งบริ เวณด้านหน้าอาคารหอสมุด
6.3 สถานทีด่ าเนินการ : สานักหอสมุด อาคารหอสมุด
6.4 ระยะเวลาในการดาเนินการ เริ่ มต้นโครงการ : 1 มิถุนายน 2559 - 31 พฤษภาคม 2560
7. ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
7.1 ประโยชน์ ต่อนักศึกษา : นักศึกษาได้รับบริ การในสภาพแวดล้อมที่ดี
7.2 ประโยชน์ ต่อบุคลากร :
1. บุคลากรได้อยูใ่ นสถานที่ทางานที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี
2. บุคลากรเกิดจิตสานึกในเรื่ องการอนุรักษ์และประหยัดพลัง
3. บุคลากรมีส่วนช่วยในการลดค่าใช้จ่ายให้มหาวิทยาลัย
7.3 ประโยชน์ ต่อมหาวิทยาลัย : ช่วยประหยัดทรัพยากรและพลังงาน ลดค่าใช้จ่ายเรื่ องพลังงาน

8. การประเมินโครงการ (Project evaluation)
8.1 เชิงปริมาณ
- ช่วยลดปริ มาณขยะประเภทขวดน้ า ถุงพลาสติก และกล่องโฟมที่จะเข้ามาใน
สานักหอสมุด
8.2 เชิ งคุณภาพ
- บุคลากรห้องสมุด นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทัว่ ไปมีจิตสานึ กที่ดีในการ
ดูแลสิ่ งแวดล้อม
9. หน่ วยงานที่รับผิดชอบ
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ : นางพัชรา หาญเจริ ญกิจ
หน่วยงาน : สานักหอสมุด

ผูป้ ระสานงาน : นางพัชรา หาญเจริ ญกิจ
โทรศัพท์ : 3457
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ประมาณการรายจ่ ายโครงการ
ายจ่ ายด้ านการลงทุน ประกอบด้ วย
1. กิจกรรมรณรงค์การอนุ รักษ์และประหยัดพลังงาน
รวมรายจ่ ายโครงการ

ภาค 1
-

จานวนเงิน
ภาค 2
3,000.00

ภาค 3
-

คาชี้แจง/
รายละเอียด

3,0000.00

ผลการพิจารณา : ผ่าน
ส่ วนที่ 2 ขั้นตอนการดาเนินดาเนินงานรายงานการประเมินโครงการเรื่ องโครงการกิจกรรม 7ส และรณรงค์ประหยัด
พลังงาน
ขั้นเตรียมการ
- กาหนดแนวทางการรณรงค์เรื่ องลดปริ มาณขยะประเภทขวดน้ า ถุงพลาสติก และกล่องโฟมที่
จะเข้ามาในสานักหอสมุดโดยใช้โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ออกแบบโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์เรื่ องลดปริ มาณขยะประเภทขวดน้ า ถุงพลาสติก และ
กล่องโฟม
- พิมพ์โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ฯ
- ออกแบบที่ทิง้ ขวดน้ าเพื่อนาไปรี ไซเคิล
- ประสานงานกับสานักงานอาคารและสิ่ งแวดล้อมเพื่อทาที่ทิ้งขวดน้ าพลาสติก
- ติดตั้งบริ เวณด้านหน้าอาคารหอสมุด
ส่ วนที่ 3 หลักฐานและเอกสารที่แสดงผลการปฏิบตั ิตามโครงการ อาทิเช่น ภาพถ่าย เอกสารที่เกี่ยวข้อง
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ส่ วนที่ 4 การประเมินโครงการ อาทิเช่น หน้าสรุ ปแบบประเมินความพึงพอใจผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ , ประเมินตามเอกสาร
/ ชิ้นงานที่จดั ทาตามวัตถุประสงค์โครงการว่าสาเร็ จ หรื อไม่สาเร็ จ
- การประเมินเชิ งปริมาณ
- ลดปริ มาณขยะประเภทขวดน้ า ถุงพลาสติก และกล่องโฟมที่จะเข้ามาในสานักหอสมุด
- การประเมินเชิงคุณภาพ
- บุคลากรห้องสมุด นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรทัว่ ไปมีจิตสานึกที่ดีในการดูแลสิ่ งแวดล้อม
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ส่ วนที่ 5

การนาข้ อเสนอแนะไปปรับปรุ งแก้ ไข
- ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานครั้งก่อน ถถ้ามี)
- สิ่ งที่ได้ดาเนิ นการแก้ไข / ปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน
- ผลการประเมินในคราวนี้
- ข้อเสนอแนะสาหรับในการพัฒนาในครั้งต่อไป
- มีวธิ ีการประเมินที่ได้ผลลัพธ์เป็ นรู ปธรรม

