
แบบฟอร์มขอเสนอโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๖ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
ชื่อโครงการ ศึกษาดูงานด้านกิจกรรม ๕ส 

๑. หลักการและเหตุผล 
  ปัจจุบัน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ต่างมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการท างานเพ่ิมผลผลิต 

และกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับหน่วยงานคือ กิจกรรม ๕ส. 

ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ซึ่งกิจกรรม ๕ส เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มี

คุณภาพ เป็นการจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์การ มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน

เพ่ือให้เกิดสภาพการท างานที่ดี  มีความเป็นระเบียบ มีความสะอาดควบคู่กันไปกับการเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ประโยชน์ที่เห็นชัดเจนของการด าเนินกิจกรรม ๕ส ได้แก่ สถานที่ท างานและ

สภาพแวดล้อมการท างาน สะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตดี มีระเบียบวินัยในการ

ท างานมากขึ้นลดการเก็บเอกสารที่ซ้ าซ้อนลง เป็นการขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร วัสดุ และงบประมาณ

ของหน่วยงาน  

ดังนั้น ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ก าหนดนโยบายในการปรับปรุงระบบการ

ท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้จัดให้มีโครงการ กิจกรรม ๕ส เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรทุกระดับ และเพ่ิมคุณภาพงานบริการให้มีมาตรฐาน รวมทั้งช่วยพัฒนาจิตส านึกในการปฏิบัติงาน ซึ่ ง

เป็นพื้นฐานของการพัฒนาไปสู่ระบบบริหารงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไป  

๒.  วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  

  ๒. เพ่ือสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างานให้ดีขึ้น  
  ๓. เพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  
  ๔. เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานที่ท างาน  
  ๕. เพ่ือให้สถานที่ท างานสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย  
  ๖. เพ่ือการประหยัดทรัพยากร  
 

๓. เป้าหมายของโครงการ 
 เชิงปริมาณ 
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ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของส านักวิทยบริการฯ ได้มีการพัฒนาการปฏิบัติงานของ
ตนเองให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเกิดจากการน าวิทยาการหรือนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ได้รับจากการศึกษาดู
งานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และน ากลับมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน  

เชิงคุณภาพ 
  ๑.  บุคลากรทุกกลุ่มงาน ใน ๓ หน่วยงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ได้แก่ ส านักงานผู้อ านวยการ  ศูนย์วิทยบริการ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมมือกันด าเนิน
กิจกรรม ๕ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) 
  ๒.  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถพัฒนาการบริหารจัดการองค์การ และ
พัฒนางานบริการของส านักวิทยบริการฯ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  
  ๓.  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศก้าวหน้าไปสู่การขอรับรองมาตรฐานสากล   
 

๔. วิธีการและระยะเวลาด าเนินการ (PDCA)   

รายการ 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๖ 

(๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖) 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ขั้นวางแผน (P) 
๑. ประชุมเพ่ือจัดท า

โครงการ 

            

ขั้นด าเนินการ (D) 
๑. เสนอโครงการ/กิจกรรม

ต่าง ๆ 
๒. วางแผนการประชุม 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงาน 
๔. ด าเนินโครงการฯ 
๕. ประสานงานกับ

หน่วยงานเกี่ยวข้อง 

            

ขั้นสรุปและประเมินผล ( C ) 
    ติดตามและประเมินผลโดย
แบบประเมินการศึกษาดูงาน 

            

ขั้นปรับปรุงตามผลการ 
ประเมิน (A) 
       สรุปและรายงานผล 
การด าเนินงาน 

            

 



-๓- 

 

๕.   กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้บริหาร  คณาจารย์และบุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไปศึกษาดูงาน 
จ านวน  ๔๓  คน  ดังนี ้
  ๑. ผศ.จรรยา เหลียวตระกูล  ๒. นายวรวิทย์  พัฒนาอิทธิกุล   

๓. นายภาสกร  วรอาจ   ๔. นายวราวธุ  วชัรสรณ์ 
  ๕. นางกาญจนา  สดับธรรม  ๖. นางสาวจริยา  ทิพย์หทัย   

๗. นายภูริพัศ  เหมือนทอง  ๘. นายเอกวิทย์  สิทธิวะ 
  ๙. นางสาวมัทธนา  นาคยา  ๑๐. นายพันธ์ระวี  หมวดศรี 
  ๑๑. นายสุมนฒ์  จิรพัฒนพร  ๑๒. นายภัทร  ปานพรหม 

๑๓. นางสาววภิารัตน์  อ่อนละออ  ๑๔. นางสาวสุณิสา  อ่อนฉ่ า  
  ๑๕. นางสาวสุภัคตรา พรมสีนอง  ๑๖. นางสาวณัชชารีย์  ธัญรัฐวุฒินนท์ 
  ๑๗. นางสาวกชกร  พิเดช   ๑๘. นายวราวุฒ ิ บัวเทศ 
  ๑๙. นางสาวกุลดา  สวนสลา  ๒๐. นายสุวิศาล  ทับแสง 
  ๒๑. นางสาวรุ่งรัตน์  อินทรวิเศษ  ๒๒. นายธนภพ  ดุจเมืองแมน 
  ๒๓. นางสาวบุสดี  หมื่นขัน  ๒๔. นางสาวรุ่งนภา  สาจิตร 
  ๒๕. นางสาวปรางค์ทิพย์  พึงไชย  ๒๖. นางสาวนิสรา  ส้มแก้ว 
  ๒๗. นางสาวรมย์นลิน  แตงนวลจันทร์ ๒๘. นายวีระศักดิ์   ศรีผง 
  ๒๙. นางสาวอัณณ์  เด่นประเสริฐ  ๓๐. นางสาวฉัตรดาว  ชาติเชือ้ 
  ๓๑. นายพิเชฐ  อยู่เย็น   ๓๒. นางสาวดวงพร  ดีนุช 
  ๓๓. นายสุภรัตน์  กรุดฉ่ า   ๓๔. นางอัญชลี  แก้ววงษา 
  ๓๕. นางสาวนิตยา  ทวีศักดิ์วนาไพร ๓๖. นางสาววรรณี  คณฑา 
  ๓๗. นางสาวปรียพัศ  พัฒนะสุธาดล ๓๘. นางสาวกัญญา  สิงหบุตร 
  ๓๙. นางสาวเก็จกาญจน์  คุ้มพวง  ๔๐. นายณัฐดนัยภัทร  ยามปลอด 
  ๔๑. นางสมพงษ์  เผือกจีน  ๔๒. นางสาวจตุพร  บุญวงษ์ 
  ๔๓. นางสาวลักษณ์นารา  ช านิไกร 
 
๖. กิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ  รวมจ านวน  ๒ วัน ดังนี้ 

๖.๑ ตารางกิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
 

ล าดับ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ (สัปดาห)์ ปี ๒๕๕๖ 

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 
๑ ประชุมชี้แจงคณาจารย์และบุคลากรของส านักวิทยบริการฯ             

๒ จัดท าโครงการเพื่อประกอบการขออนุญาตไปศึกษาดูงาน             
๓ ติดต่อประสานงานกับที่พัก อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  

เพื่อเข้าศึกษาดูงาน 
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ล าดับ กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ (สัปดาห)์ ปี ๒๕๕๖ 

พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม 
๔ เดินทางไปศึกษาดูงาน จ านวน  ๒  วัน             
๕ สรุปผลการศึกษาดูงาน             

 

 
 ๖.๒ ปฏิทินการประชุมเชิงปฏิบัติการ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

วันเสาร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
๐๖.๐๐ น. เดินทางออกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยรถบัสเช่าปรับอากาศ  
๑๐.๐๐ น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
๑๐.๓๐ น. ศึกษาดูงาน ท่าอากาศยาน “การบริหารจัดการ ๕ส”  
๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
๑๓.๐๐ น.  เดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
๑๗.๐๐  น. เดินทางถึงที่พัก โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุร ี

พักรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย 
 

วันอาทิตยท์ี่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ 
 ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า 

๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรมโรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ 
จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี 

๐๙.๐๐ น. รับฟังบรรยายและประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติกิจกรรม ๕ส”  
โดย นางสาวดวงพร เกิดเจริญ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 

๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
๑๓.๐๐ น. เดินทางออกจาก โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุร ี

๑๙.๐๐ น. เดินทางถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์โดยสวัสดิภาพ 
 
 

๗.  สถานที่ด าเนินการ 
 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และอ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  

 

๘.  งบประมาณ 
 ใช้เงินงบประมาณ รหัส ๕๐๑๐๕๖๐๘๐๐๐๑ กิจกรรม พัฒนาบุคลากรและกิจกรรมประกันคุณภาพ 
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๙๔,๗๐๐ บาท (เก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
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หมวดรายจ่าย รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
ค่าใช้สอย - ค่าท่ีพัก (อาจารย์ นักวิชาการและเจ้าหน้าที่) ๑ คืน 

(๗๕๐ บาท x  ๔๒ คน x ๑ คืน) 
- ค่าท่ีพักอาจารย์ (พักเดี่ยว) ๑ คืน  
(๑,๒๐๐ บาท x ๑ คน x ๑ คืน) 
- ค่าท่ีพักวิทยากร ๑ คืน (๑,๒๐๐ บาท x ๑ คน x ๑ คืน) 

๓๑,๕๐๐ 
 

๑,๒๐๐ 
 

๑,๒๐๐ 

 

 - ค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ ๔๕ ที่นั่ง ๑ คัน ๒ วัน ๆ ละ 
๑๐,๐๐๐ บาท (๑๐,๐๐๐ บาท x ๑ คัน x ๒ วัน) 

๒๐,๐๐๐  

 - ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ๑๕,๐๐๐  
ค่าตอบแทน - ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้อ านวยการส านักฯ ๑ คนๆ ละ ๒๗๐ บาท ๒ วัน  

(๒๗๐ บาท x ๑ คน x ๒ วัน) 
๕๔๐  

 - ค่าเบี้ยเลี้ยงอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ๔๒ คน ๆ ละ ๒๔๐ บาท 
๒ วัน (๒๔๐                         บาท x ๔๒ คน x ๒ วัน) 

๒๐,๑๖๐  

 - ค่าตอบแทนวิทยากร ๓ ชั่วโมง ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท ๑ คน (๓ 
ชั่วโมง x ๑,๒๐๐ บาท ๑ คน) 

๓,๖๐๐  

ค่าวัสดุ - ค่าของที่ระลึก ๑,๕๐๐  
 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๔,๗๐๐  

              

หมายเหตุ   :  ค่าใช้จ่ายขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 

๙.  การประเมินผล 
 แบบประเมินผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
๑๐.  ลักษณะของโครงการสอดคล้องกับตัวชี้วัด /ตัวบ่งช้ี 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ :  กระบวนการพัฒนาแผน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๕ :  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ :  ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๓ :  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ :  ระบบบริหารความเสี่ยง 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

๑๑.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.  บุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับมาปฏิบัติงานได้เป็นอย่างด ี



-๖- 

 

 ๒.  บุคลากรของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เกิดวิสัยทัศน์ และสามารถน าความรู้ที่
ได้รับจากศึกษาดูงานด้านกิจกรรม 5ส มาปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 
๑๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานผู้อ านวยการ  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 
     
      ลงชื่อ.....................................................ผู้จัดท าโครงการ 
       (นางสาวจริยา  ทิพย์หทัย) 
                         หวัหน้าส านกังานผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ  
 
 

 
ความเห็นของรองผู้อ านวยการฯ 
............................................................................................................................. ....................................................
........................................................................................................................................................................... ...... 
 
      ลงชื่อ...............  ....................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
       (นายวราวุธ  วชัรสรณ์) 
                     รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
( )  อนุมัติ 
(    )  ไม่อนุมัต.ิ............................................................................................................................ ....................... 
 

 
      ลงชื่อ........... ............................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรรยา  เหลียวตระกูล) 
                 ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 


