
สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 5 ส ปีงบประมาณ 2554 
 
 ตามทีศ่นูย์วิทยทรัพยากร ได้จดักิจกรรม 5 ส และ Big Cleaning Day อยา่งตอ่เนื่องมาเป็นเวลา 11 ปี จนถึง
ปีงบประมาณ 2554 ซึง่เป็นปีที ่ 12 นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรม 5ส และจดักิจกรรม Big 
Cleaning Day ศนูย์วิทยทรัพยากรมีความเห็นร่วมกนัให้เน้นถงึการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมและการประหยดัทรัพยากรและ
พลงังาน เน้นแนวคดิ “Green Library” โดยได้จดักิจกรรมดงันี ้
 - ท าจดหมายขา่ว (newsletter) ประชาสมัพนัธ์ผา่นทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส์ของศนูย์ฯ เพื่อเป็นการ
ประชาสมัพนัธ์และกระตุ้นให้บคุลากรร่วมมือในการท ากิจกรรม 5 ส 

-    การประกวดโลโก้เน้นแนวความคดิ “Green Library” ซึง่มีผู้สง่โลโก้เข้าร่วมประกวดจ านวน 15 ราย  
-    โครงการขวดน า้นี ้เพื่อน้อง โดยการรับบริจาคขวดน า้ดืม่ PET ที่ใช้แล้ว เพื่อน ามาจ าหนา่ยและมอบรายได้

ให้กบัโครงการห้องสมดุ 3 D เพื่อซือ้หนงัสอืเข้าห้องสมดุในโครงการ 
              -  การจดั Big Cleaning Day ขึน้ในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2554 และท าการตรวจเยีย่มพืน้ท่ีและประเมินผล
กิจกรรมในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2554 ซึง่พบวา่ ทกุศนูย์/ ฝ่าย มีความมุง่มัน่ตัง้ใจในการท ากิจกรรมเป็นอยา่งดี แม้ว่าใน
ปีงบประมาณนี ้ ศนูย์ฯ มีการปรับปรุงทางกายภาพ หลายฝ่าย ไมส่ะดวกและไมไ่ด้อยู่ในพืน้ท่ีปฏิบตัิงานจริงของตนเอง 
แตไ่ด้ให้ความร่วมมือและตัง้ใจในการดแูลพืน้ท่ีเป็นอยา่งดี คณะกรรมการฯ จึงได้พิจารณามอบรางวลัให้กบัทกุศนูย์/
ฝ่าย ดงันี ้ 

 

ศนูย์ / ฝ่าย โซนส ี รางวลั 

ฝ่ายพฒันาทรัพยากรสารสนเทศ 
ฝ่ายวเิคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ 
ฝ่ายระบบสารสนเทศ 
ฝ่ายบริการผู้อา่น 
ฝ่ายบริการจ่าย – รับ 
ฝ่ายบริการช่วยค้นคว้าวิจยั 
ศนูย์สารสนเทศนานาชาติ 
ศนูย์เอกสารประเทศไทย 
ศนูย์โสตทศันศกึษากลาง 
ส านกังานเลขานกุาร 
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Green สามคัค ี 

Green ครบเคร่ืองเร่ืองประหยดั 
Green คุ้มคา่   

Green   รักษ์โลก 

Green   รักษ์โลก  
Green สดช่ืน  Green สดช่ืน   

Green  ผอ่นคลาย
Green  กลมกลนืธรรมชาต ิ

Green ไมม่ีลมิิต 
Green  สร้างสรรค์ 

 
หลงัจากการประกาศผลการตรวจเยี่ยมพืน้ท่ีและประเมินผลกิจกรรม แล้ว ผศ.ดร. พิมพ์ร าไพ เปรมสมิทธ์ 

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการ ท าพิธีมอบรางวลัให้กบัตวัแทนของศนูย์/ ฝ่ายตา่งๆ จ านวน 10 หนว่ยงานในวนัท่ี 7 
ก.ค. 2554  
 - คณะกรรมการฯ ให้ความร่วมมอืกบัโครงการบ้านนา่อยู่ของมหาวิทยาลยั โดยการคดัเลอืกภาพของพืน้ท่ีใน
สภาพก่อนและหลงัท ากิจกรรม 5 ส สง่ให้กบัมหาวิทยาลยั 



 จากการประเมินผลการจดักิจกรรม  Big Cleaning Day ครัง้ที1่2 พบวา่ ผู้ประเมินสว่นใหญ่มคีวามพงึพอใจ
ในรูปแบบการจดักิจกรรม 5 ส และ Big Cleaning Day และ ระยะเวลาทีใ่ช้ในการท า Big Cleaning ในระดบัมาก โดย
คิดเป็นร้อยละ 86 และ ร้อยละ 67.12 ตามล าดบั (ตามเอกสารแนบ)  
 โดยมีคา่ใช้จ่ายที่ใช้ในกิจกรรม 5ส และ Big Cleaning Day ทัง้สิน้ 34,589 บาท  
 

สรุปโดย นางสาวกลัยา ยงัสขุยิง่ 
ประธานคณะกรรมการ 5สฯ 

วนัท่ี 1 ส.ค. 2554  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day  ครัง้ที่ 12  
วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
ณ โถงชัน้ 7 ศูนย์วทิยทรัพยากร 

--------------------------------------------------------------------- 
 
1. ความพงึพอใจที่ทา่นมีตอ่การจดักิจกรรม Big Cleaning Day  
 

    หัวข้อ ระดับความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ 

มาก ปานกลาง น้อย 
1.1 รูปแบบการจดักิจกรรม 5 ส และ Big Cleaning Day 43 (58.90%) 29 (39.73%) 1 (1.37 %) - 
1.2 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการท า Big Cleaning  44 (60.27%) 24 (32.88%) 5 (6.85%) - 
1.3 อาหารวา่ง  อาหารกลางวนั และของหวาน                 62 (84.93%) 11 (15.07%)  - - 
1.4 การอ านวยความสะดวกของกรรมการ 56 (76.71%) 17 (23.29%)  - - 

 
2.   ความคิดเห็นตอ่การจดักิจกรรม Big Cleaning Day  ในปีตอ่ไป 

2.1 รูปแบบของกิจกรรม 
  ลงพืน้ท่ีท ากิจกรรม Big Cleaning ทัง้วนั     
  บรรยายคร่ึงวนั และลงพืน้ท่ีท ากิจกรรม Big Cleaning คร่ึงวนั         

 อื่น ๆ ........                    .................(ดทูี่การสรุปผล)............................ 
  ไมต่อบ 1 ราย (1.37%) 
2.2 ระยะเวลาที่เหมาะสมส าหรับการลงพืน้ท่ีเพื่อท า  Big Cleaning  
   1 วนั           2 วนั                  อื่น ๆ ............ 
ไมต่อบ 4 ราย (5.48%) 

3.   ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
.............................. (ดทูี่การสรุปผล).................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 

 
      ขอขอบคณุในความร่วมมือกรอกแบบประเมินผล   

 …กรุณาสง่แบบประเมินฯ คืนท่ีกรรมการ 5ส ประจ าโซนของทา่น ภายในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2554..... 

 

 
                                                             
 

63 ราย (86.30 %) 

4 ราย (5.48%) 

5 ราย (6.85 %) 

49 ราย (67.12%) 
) 

17 ราย (23.29%) 3 ราย (4.11%) 



การสรุปผล 
 

จากจ านวนผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทัง้สิน้ 100 คน มีผู้สง่แบบประเมินผลคืน 73 ราย คิดเป็น 73 % โดยมี
ระดบัความพงึพอใจ และความคิดเห็น ดงันี ้ 
 

ในสว่นของความพงึพอใจที่มีต่อการจัดกจิกรรม Big Cleaning Day   
ด้านรูปแบบการจดักิจกรรม 5 ส และ Big Cleaning Day มีผู้พงึพอใจในระดบัมาก 43 ราย (คิดเป็น 

58.90%) ระดบัปานกลาง 29 ราย (คิดเป็น 39.73%) และระดบัน้อย 1 ราย (คิดเป็น 1.37%) โดยมีผู้ ให้ความ
คิดเห็น ดงันี ้
 

ในสว่นของความคดิเหน็ต่อการจัดกจิกรรม Big Cleaning Day ในปีต่อไป 

ด้านรูปแบบของกิจกรรม มีผู้ ให้ความเห็นวา่ ให้ลงพืน้ท่ีท ากิจกรรม Big Cleaning ทัง้วนั 63 ราย (คิด
เป็น 86.30%) สว่นผู้ ท่ีให้ความเห็นวา่ควรมีบรรยายคร่ึงวนัและลงพืน้ท่ีท ากิจกรรม Big Cleaning คร่ึงวนั มี
จ านวน 4 ราย (คิดเป็น 5.48%) และมีผู้ ให้ความเห็นอื่น ๆ จ านวน 5 ราย (คิดเป็น 6.85%) และผู้ ท่ีไมต่อบข้อนี ้
มีจ านวน 1 ราย (คิดเป็น 1.37%) โดยผู้ ท่ีเลือกตอบข้อ อื่นๆ ให้ความเห็น ดงันี ้
 -  บรรยายคร่ึงวนั ลงพืน้ท่ี 1.5 วนั 
             - กิจกรรมพบปะ คร่ึงวนั ลงพืน้ท่ี 1.5 วนั 
             - ลงพืน้ท่ี 2 วนั 

ด้านระยะเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการลงพืน้ท่ีเพ่ือท า Big Cleaning มีผู้ ให้ความเห็นวา่ควรจดั 1 วนั มี
จ านวน 49 ราย (คิดเป็น 67.12%) ควรจดั 2 วนั มีจ านวน 17 ราย (คิดเป็น 23.29%) มีความเห็นอื่น ๆ จ านวน 
3 ราย (คิดเป็น 4.11%) และมีผู้ ไมต่อบจ านวน  4 ราย (คิดเป็น 5.48%) โดยผู้ ท่ีเลือกตอบข้อ อื่นๆ ให้ความเห็น 
ดงันี ้
 -  ควรจดั 1.5 วนั 
 
ในสว่นของข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ มีดงันี ้

- จดักิจกรรมร่วมกบักลุม่อ่ืนๆ เพราะเห็นวา่กิจกรรมศนูย์มีมาก 
- จดัเป็นสปัดาห์รณรงค์ 
- ช่ืนชมในกิจกรรมขวดน า้นีเ้พ่ือน้อง 
- ควรมีการรณรงค์ให้มีการแยกขยะ 
- ควรมีกิจกรรมก่อนและระหวา่งการท ากิจกรรม Big Cleaning Day ในลกัษณะท่ีแสดงออกถงึการ

กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรม 
- น่าจะเพ่ิมวนั เพราวนัเดียวท าไมท่นั 
- อยากให้จดับรรยายแนะน าเทคนิควิธีการจดัเก็บสิ่งตา่งๆ ให้ดเูรียบร้อยและหยิบใช้งานง่าย 
- ขออาหารวา่งช่วงบ่ายด้วย แตค่ณุภาพดีเหมือนเดิม 



- ขอบคณุคณะกรรมการท่ีมีกิจกรรมดีๆ ทกุปี 
- อาหารอร่อย 
- เพ่ิมการประชาสมัพนัธ์ก่อนวนัท า Big Cleaning Day 
- กิจกรรมตอนเช้าสัน้ กระชบัดี 
- ขอบคณุท่ีไมม่ีการประกวดค าขวญั 5ส  (เบ่ือแล้ว) 
- คดัสรรพิธีกรได้เหมาะสมดีมาก 

       สรุปโดย คณะกรรมการ 5 ส 
วนัท่ี 15 มิถนุายน 2554 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


