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โครงการ “แยกขยะลดมลภาวะ ลดโลกร้อน”
(SSAP 8)
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (พ.ศ. 2553-2567)
SSAP 8 การบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยใช้หลัก Cost Effectiveness (Lean Management)
ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์ (พ.ศ. 2556 - 2558) ปีงบประมาณ
พ.ศ.
2556
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 - พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพ โดยใช้เครื่องมือทางการบริหารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ หมาะสม
เป้าประสงค์
5.2 – การบริหารทีม่ ีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคานึงถึง
สุนทรียภาพทางวัฒนธรรม
ตัวชี้วัด
.............................
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ./สมศ)
ตัวบ่งชี้ สมศ.1.1 การพัฒนาทางสุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะ และวัฒนธรรม
- เกณฑ์ ข้อ 1 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานทีก่ ่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
- เกณฑ์ ข้อ 2 สิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีสุนทรีย์
- เกณฑ์ ข้อ 3 ปรับแต่ง และรักษาภูมทิ ัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
ตังบ่งชี้ มศว 7.7.1 (สนง.)ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
การปรับจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีที่ผ่านมา (โปรดระบุ)
โครงการใหม่
การบูรณาการกับ (การเรียนการสอน/รายวิชา/งานวิจัย) (โปรดระบุ)
หน่วยงาน ทีร่ ับผิดชอบ สานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หัวหน้าโครงการ นายขุนแผน แสงทุย
1. หลักการและเหตุผล
คณะมนุษยศาสตร์ ได้ตระหนักถึงความสาคัญของ สุนทรียภาพทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ด้านความสะอาด ความมีระเบียบของอาคาร ในการนี้ การจัดระบบงานเรือ่ งถังขยะรองรับตามจุด
ต่างๆ จึงมีความสาคัญ รวมทั้งการเก็บ การนาไปทิ้ง ซึ่งเดิมยังไม่มีการคัดแยกประเภทขยะที่ชัดเจนแต่อย่างใด
ทาให้ปริมาณขยะที่ต้องนาไปกาจัดมีปะปนกัน ดังนั้น เพื่อเป็นการปลูกจิตสานึกให้กับบุคลากรและนิสิต ได้
ตระหนักและเห็นถึงความสาคัญรวมทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะสามารถจัดทาได้โดยจัด

2

โครงการคัดแยกขยะแบ่งเป็น ขยะรีไซเคิล ขยะมูลฝอย และขยะย่อยสลาย นอกจากนี้ ยังเป็นรูปแบบหนึ่งของ
การดาเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี เพื่อให้คณะมนุษยศาสตร์มี
ระบบการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพแวดล้อมที่ดีตอ่ ไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อรณรงค์ให้นสิ ิต บุคลากร ร่วมมือกันคัดแยกขยะ
2.2 เพื่อให้ความรู้แก่นิสิต บุคลากรในการดาเนินการคัดแยกขยะที่ถูกวิธี
2.3 เพื่อสร้างวินัยในการทิ้งขยะให้กบั นิสิต บุคลากรของคณะฯ
2.4 เพื่อสร้างจิตสานึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อม ให้กบั นิสิตและบุคลากร
ของคณะฯ
2.5. เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการขยะของคณะฯ มีประสิทธิภาพ
3. ผลผลิตของโครงการ (Output)
3.1 บุคลากร นิสิต ร่วมโครงการ แยกขยะทิ้งลงถังอย่างถูกต้อง
4. ผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome)
บุคลากรและนิสิต คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีจิตสานึกเพื่อส่วนรวม และ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในการจัดโครงการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม
5. ตัวชี้วัด (Indicator)
คณาจารย์ นิสิต และบุคลากร จานวนไม่น้อยกว่า 300 คนเข้าร่วมโครงการ
6. เกณฑ์ความสาเร็จ (Criteria)
บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อม ความสาเร็จของโครงการในระดับ
มากกว่า 80 % ที่ระดับไม่นอ้ ยกว่า 3.51
7. ระยะเวลาดาเนินการ (ระบุวัน เดือน ปี)
ไตรมาสที่ 2 2 มกราคม 2557 – 31 มีนาคม 2557
8. สถานที่ดาเนินงาน
อาคาร 2 ชั้น 1 – 6 และอาคาร 6 ชั้น 3
9. ผู้เข้าร่วมโครงการ
บุคลากร อาจารย์ จานวน 100 คน
นิสิต (ป.ตรี,ป.โท) จานวน 200 คน
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10. แผนการดาเนินงาน
กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
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. จัดทาแผนงานโครงการ
2. ประขุมเตรียมงาน
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
4. จัดกิจกรรม
- จัดวางถึงขยะ/
ประชาสัมพันธ์
- เดินตรวจและสรุปผล
- เดินรณรงค์
- รายงานผลและ
ประเมินผล
5. จัดทารายงาน

รายละเอียดกิจกรรม
ขั้นวางแผน
1. ประชุมคณะทางาน
2. จัดทาเอกสารโครงการนาเสนอคณะฯ
ขั้นดาเนินการ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุมเตรียมงาน
2. จัดทาแบบประเมิน/แบบสารวจความคิดเห็นเพื่อประเมินผลโครงการ
3. ประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ เช่น ป้ายประกาศ/เว็บไซต์/Facebook
๔. เดินรณรงค์
๕. ประกวดคาขวัญการคัดแยกขยะ
ขั้นประเมินผล
1. ออกแบบสารวจและประเมินผล
2. สรุปผลจากแบบสารวจ
3. จัดทารายงานผลการจัดโครงการ
ขั้นปรับปรุงตามผลประเมิน
1. รายงานผลการจัดโครงการต่อคณะฯ
2. นาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในการดาเนินงานการคัดแยกขยะ
11. วงเงินรายจ่ายทั้งสิ้นของโครงการ
47,100.10 บาท

หมาย
เหตุ
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12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากร นิสิตสามารถแยกขยะได้อย่างถูกวิธี
๒. ผู้เข้าร่วมโครงการเห็นประโยชน์ และมีจิตสานึกต่อส่วนรวมและสิง่ แวดล้อม

