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สํานักสงเสรมิและบรกิารวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

 



บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 

 ปจจุบันทั้งหนวยงานภาครัฐ และเอกชน ตางมุงพัฒนาประสิทธิภาพการทํางานเพื่อเพ่ิมผลผลิต และ 

กิจกรรมหนึ่งที่ไดรับการยอมรับอยางแพรหลายในการเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับหนวยงาน คือ กิจกรรม ๕ ส. 

ไดแก สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสรางนิสัย ซ่ึง ๓ ส. แรกเปนการพัฒนาสถานที่สวน ๒ ส. หลัง 

เปนการพัฒนาคน ซ่ึง ๕ ส. เปนกิจกรรมที่ชวยพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ ประโยชนที่เห็นไดชัดเจนของการ

ดําเนินกิจกรรม ไดแก สถานที่ทํางานและสภาพแวดลอมการทํางานสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมี

สุขภาพกายและจิตที่ดี บุคลากรมีระเบียบวินัยมากข้ึน การขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากรคน วัสดุและ

งบประมาณ และการลดการเก็บเอกสารที่ซํ้าซอนลง นอกจากนี้ ๕ ส. ยังชวยลดตนทุนของหนวยงาน 

 ๕ ส. จงึกอใหเกดิการทํางานที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอกภัย ตลอดจนสรางทัศนคติที่ด ี

ในการทํางานของบุคลากรในมหาวทิยาลัย และสรางความพึงพอใจและความม่ันใจใหกับผูใชบรกิาร 

 สํานักสงเสรมิและบรกิารวชิาการ จงึไดจัดใหมีโครงการ ๕ ส. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ขาราชการและพนักงานมหาวทิยาลัย และเพ่ิมคุณภาพงานบรกิารใหมีมาตรฐาน ใหนักศึกษา อาจารย บุคลากร

ทัง้ภายในและภายนอกไดรับการบรกิารที่ดี 

 ดังนัน้ สํานักงานสงเสรมิและบรกิารวชิาการ ไดเล็งเห็นความสําคัญในการจัดกจิกรรม Big Cleaning Day 

ประจําปการศกึษา ๒๕๕๖ นี้เพื่อใหผูไดรับความประทับใจจากการบรกิาร ทัง้ในดานอาคาร สถานที่ และภูมิทัศน  

 สวนในดานปญหาและอุปสรรคของโครงการคอื อุปกรณในการทําความสะอาดไมเพียงพอ  ตอจํานวน

คนทํากจิกรรม ซ่ึงปญหาและอุปสรรคดังกลาวทางสํานักงานสงเสริมและบริการวิชาการ  จะจัดหาทางแกในป

ถัดไป   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ช่ือโครงการ   :  โครงการ Big Cleaning Day ประจําปการศกึษา 2556   

สํานักสงเสรมิและบรกิารวชิาการ 

 

1.2  ลักษณะโครงการ 

ประเภท  โครงการตอเนื่อง  โครงการพัฒนางานเดมิ  โครงการใหม 

     วธิดีําเนนิการ  ดําเนนิการเอง  รวมมือกับทุกหนวยงานในสํานัก 
 

1.3  หลักการและเหตุผล 

ปจจุบันทัง้หนวยงานภาครัฐ และเอกชน ตางมุงพัฒนาประสทิธภิาพการทํางานเพื่อเพ่ิมผลผลติ  

และ  กจิกรรมหนึ่งที่ไดรับการยอมรับอยางแพรหลายในการเพ่ิมประสทิธภิาพใหกับหนวยงาน คอื กจิกรรม ๕ ส. 

ไดแก สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และ สรางนิสัย ซ่ึง ๓ ส. แรกเปนการพัฒนาสถานที่ สวน ๒ ส. หลัง 

เปนการพัฒนาคน ซ่ึง ๕ ส. เปนกิจกรรมที่ชวยพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ ประโยชนที่เห็นไดชัดเจนของการ

ดําเนินกิจกรรม ไดแก สถานที่ทํางานและสภาพแวดลอมการทํางานสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมี

สุขภาพกายและจิตที่ดี บุคลากรมีระเบียบวินัยมากข้ึน การขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากรคน  วัสดุและ

งบประมาณ และการลดการเก็บเอกสารที่ซํ้าซอนลง นอกจากนี้ ๕ ส. ยังชวยลดตนทุนของหนวยงาน 

  ๕ ส. จงึกอใหเกดิการทํางานที่มีคุณภาพ ประสทิธภิาพ และความปลอดภัย ตลอดจนสรางทัศนคติที่ดี

ในการทํางานของบุคลากรในมหาวทิยาลัย  และสรางความพึงพอใจและความม่ันใจใหกับผูใชบรกิาร      

 สํานักสงเสรมิและบรกิารวชิาการ  จงึไดจัดใหมีโครงการ ๕ ส ข้ึน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย และเพ่ิมคุณภาพงานบริการใหมีมาตรฐาน ใหนักศึกษา อาจารย 

บุคลากรทัง้ภายในและภายนอกไดรับการบรกิารที่ดี 

 

1.4 วัตถุประสงคและตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

1.4.1 วัตถปุระสงคของโครงการ 

1) เพื่อใหบุคลากรทุกระดับมีความรูความเขาใจ และมีวินัยในการปฏิบัติงาน ใหความสําคัญตอการ

พัฒนางานอยางตอเนื่อง 

2) เพื่อนํากิจกรรม 5 ส มาปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากรสํานักสงเสริมและบริการวิชาการใหมี

ประสทิธภิาพ 

3) เพื่อสงเสรมิการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการทํางานใหแกบุคลากรทุกระดับ 

4) เพื่อนํากจิกรรม 5 ส มาใชเปนพื้นฐานในการดําเนนิงานและการประกันคุณภาพของ 

สํานักสงเสรมิและบรกิารวชิาการใหเกดิประสทิธภิาพ 



     1.4.2 วัตถปุระสงคของการบูรณาการโครงการ 

- 

 

     1.5 ตัวช้ีวดัความสําเร็จ 

  1.5.1 ตัวช้ีวัดความสําเร็จของของโครงการ 

       เชิงปรมิาณ 

1) รอยละผูเขารวมโครงการตอกลุมเปาหมายอยางนอยรอยละ ๘๐ 

2) ระดับความพึงพอใจในการเขารวมกจิกรรมของผูเขารวมโครงการอยางนอยระดับ ๓.๕ จาก

จํานวนผูตอบแบบสอบถามทัง้หมด 

        เชิงคุณภาพ 

1) ผูเขารวมโครงการไมนอยกวา ๘๐ เปอรเซ็นตมีความพรอมในการทําประกันคุณภาพ

การศกึษา 

1.5.2 ตัวช้ีวัดความสําเร็จของการบูรณาการโครงการ 

       เชิงปรมิาณ 

- 

      เชิงคุณภาพ 

- 

 

1.6  ผูรับผดิชอบโครงการ 

 สํานักสงเสรมิและบรกิารวชิาการ 

 

1.7 กลุมเปาหมาย/ผูเขารวมโครงการ 

บุคลากรในสํานักสงเสรมิและบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  รวมมือกนัดําเนนิกจิกรรม      

5 ส. 

         

1.8 ระยะเวลาดําเนนิโครงการ 

วันพุธที่  ๒๐  พฤศจกิายน  ๒๕๕๗  จํานวน ๑ วัน  เวลา  ๐๘.๐๐ -๑๗.๐๐ น.  

 

1.9 สถานท่ีดําเนนิโครงการ 

ทัง้อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ๕๐ พรรษา  มหาวชิราลงกรณ  อาคารบรรณราชนครนิทร  และอาคารเฉลมิ

พระเกยีรต ิ๘๐ พรรษา  ๕  ธันวาคม  ๒๕๕๐  มหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ 

 

 



สวนท่ี 2 

วธิกีารดําเนนิโครงการ 
 

2.1 ข้ันตอนการดาํเนนิโครงการ 

ระยะเวลา  

พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 ท่ี ข้ันตอนการดําเนนิงาน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เขยีนโครงการและเสนอ

โครงการเพื่ออนุมัติ 
29            

2 ดําเนนิโครงการ  20           

3 ประเมินผลและสรุปผลโครงการ  21           

4 รายงานผลการดําเนนิงาน

โครงการ 
 30           

 

2.2 เคร่ืองมอืท่ีใชในการเก็บขอมูล 

      1) แบบประเมนิผล 

 

2.3  กลุมเปาหมาย 

        บุคลากรในสํานกัสงเสรมิและบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  รวมมือกันดําเนนิกจิกรรม      

5 ส.  จํานวน   45  คน 

 

2.4  งบประมาณ 

 ไมไดใชงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 



สวนท่ี 3 

ผลการวเิคราะหและการประเมนิโครงการ 

 

3.1  ผลการวเิคราะหขอมูล 

ท่ี หัวขอท่ีประเมนิ ระดับความพึงพอใจ 

1 ดานสถานที ่ 4.32 

2 ดานสิ่งแวดลอม 4.56 

3 ดานสังคม 4.54 

4 ดานคุณภาพชีวติ 4.39 

เฉลี่ย 4.45 

 

3.2  ผลการประเมนิความสําเร็จตามตัวช้ีวัดของโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
เปาหมาย 

(ใสหนวยนับ) 

ผลการ 

ดําเนนิงาน 

การบรรลุ 

เปาหมาย 

(บรรลุ/ไมบรรลุ) 

เชิงปริมาณ 

1.กลุมเปาหมายเขารวมโครงการไมต่ํากวารอยละ 80 

 

45 

 

43 

 

บรรล ุ

เชิงคุณภาพ 

1.ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจอยูในระดับดมีาก 

 

3.50 

 

4.45 

 

บรรล ุ

 

3.3  ผลการประเมนิความสําเร็จตามตวัช้ีวัดของการบูรณาการโครงการ 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 
เปาหมาย 

(ใสหนวยนับ) 

ผลการ 

ดําเนนิงาน 

การบรรลุ 

เปาหมาย 

(บรรลุ/ไมบรรลุ) 

เชิงปริมาณ 

- 

   

เชิงคุณภาพ 

- 

   

 

 



 

สวนท่ี 4 

สรุปผลการดาํเนนิงานโครงการ 

 

4.1 สรุปผลการดําเนนิงาน 

     โครงการ Big Cleaning Day เปนโครงการที่สรางความสะอาดใหแกอาคารและสํานักงาน  ซ่ึงทําใหเกิดความ

รวมมือของอาจารย บุคลากร และนักศึกษา  เปนการสรางความสัมพันธอันดี และทําใหอาคาร สํานักงาน 

หองเรยีน และบรเิวณอาคารของสํานักสงเสริมและบริการวิชาการ  มีภูมิทัศนที่นาอยู และนาใชงาน  สบายตา  

สงผลใหผูใชบรกิารประทับใจอีกดวย 

 

4.2  ปญหาอุปสรรค 

      อุปกรณในการทําความสะอาดไมเพียงพอตอการดาํเนนิกจิกรรม 

 

4.3  ขอเสนอแนะในการดําเนนิโครงการคร้ังตอไป 

      ควรมีการจัดโครงการหรอืกจิกรรมอ่ืนๆ ทีห่ลากหลายโดยใหสอดคลองกับนโยบายสํานกังานสเีขียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนท่ี 5 

ภาพกจิกรรมโครงการ 

 

5.1 ภาพแสดงความสําเรจ็ตามวัตถุประสงค 

 



 

 

  

  

  



 
 

…………………………………………………….



 


