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แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการบริการวิชาการ 

(ประจ าปีงบประมาณ 2561) 
* * * * * * * * * * * * * * * * * *  

 

1. ชื่อโครงการ(ภาษาไทย) : ส่งเสรมิการความรู้ในการคดัแยกขยะเพือ่น าสู่ธนาคารขยะ ของประชาชนในเขตดุสติ   

กรุงเทพมหานคร 

2.  ชื่อโครงการ (ภาษาอังกฤษ) : Promoting knowledge of Management the waste into the recycling bank. People 

in the Dusit, Bangkok . 

3. ประเด็นที่สอดคล้องกับ 

 [  ] การปลูกฝังระเบียบวินัยให้กับนักเรียน/ นักศึกษา 

 [√] สิ่งแวดล้อม/ธนาคารขยะ 

 [  ] ยาเสพตดิ 

 [  ] การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 

 [  ] การให้นักศึกษาไดฝ้ึกคิด/ วิเคราะห ์

 [  ] การปลูกป่า 

 [  ] อื่นๆ 

4. การบูรณาการโครงการบริการวิชาการน าไปสู่งานวิจัย และการเรียนการสอน(สามารถบูรณาการได้ทั้ง 2 ด้าน)  

 [√] โครงการบริการวิชาการที่น าไปสู่โครงการวิจัย (ระบุชื่องานวิจัยในปีงบประมาณเดียวกัน)  

 การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การคัดแยกขยะ ส าหรับนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 [  ] โครงการบริการวิชาการที่น าไปสู่การเรียนการสอน (ระบุช่ือรายวิชาในปีการศึกษา 2560 เดือนสิงหาคม 2560 –กรกฎาคม 

2561) วิชาคณิตศาสตรเ์พิ่มเตมิ 1 ค31201 

5. ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณัฏฐาภรณ ์ ศรีชนะ   (หัวหน้าโครงการ) 

คณะผู้ด าเนินโครงการ    สังกัด/หน่วยงาน  

1) นางสาวสุดารตัน ์ ศรีมา            โรงเรียนสาธติ 

2) นายศราวุฒิ  แย้มด ี            โรงเรียนสาธติ 

3) นายเกตุม    สระบรุินทร ์           โรงเรียนสาธติ 

4) นายชูฉกาจ  ชูเลิศ            โรงเรียนสาธติ 

5) นางสาวน้ าผึ้ง ชูเลิศ            โรงเรียนสาธติ 

6) นางสาวโสภาพรรณ เวชากุล            โรงเรียนสาธติ 

6. ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหน่วยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา 

6.1)ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยประจ าปี พ.ศ.2561 

  ยุทธศาสตร์ที่2 สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 

6.2)การประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัยประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2560 
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 องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

6.3)โครงการนี้จัดอยู่ในประเภท 

 [√] ไม่คดิค่าบริการ    

6.4)องค์ความรู้ที่เกิดจากโครงการบริการวิชาการ 

  [√] องค์ความรู้ที่เป็นรูปธรรม 

   ระบุ คู่มือการคัดแยกขยะส าหรับประชาชนในเขตดสุิต 

  [√] องค์ความรู้ที่เป็นนามธรรม 

   ระบุ ความรู้ในการคัดแยกขยะของประชาชนในเขตดุสิต 

 

6.5) มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ  

   (แนบหลักฐานการส ารวจความต้องการของชุมชน  เช่น  แบบส ารวจ  หนังสือขอความอนุเคราะห์  เป็นต้น) 

6.6)มีความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพ่ือการเรียนรู้ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือภาครัฐหรือ

ภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

   

7. หลักการและเหตุผล 

        ในปัจจุบันในเขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  มีอัตราการเพิ่มของปริมาณขยะจากครัวเรือน  และการบริโภคอย่างมากขึ้น  

สาเหตุหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร เป็นผลให้ขยะมูลฝอยมีอัตราเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติตามจ านวนประชากร  

ประกอบกับวัสดุบรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหารมีการใช้วัสดุประเภทพลาสติกเกิดขึ้น เช่น การใช้ถุงพลาสติกในการบรรจุสินค้า เป็นต้น  

เนื่องจากสร้างความสะดวกสบายทั้งต่อผู้ขายและผู้ซื้อ  เมื่อลูกค้ามาจับจ่ายใช้สอยก็จะน าของที่ซื้อกลับบ้าน  ซึ่งไม่ได้มีแค่ตัว

ผลิตภัณฑ์เท่านั้น  หากยังพ่วงเอาขยะกลับบ้านอีกเป็นจ านวนมาก   จากปัญหาดังกล่าว ท าให้ปัญหาเรื่องการจัดการขยะภายใน

ชุมชน หากมีการจัดการแยกขยะให้กับหน่วยจัดการขยะ จะท าให้ง่ายต่อการจัดการ อีกท้ังขยะบางอย่างสามารถน ามาสร้างรายได้

ให้กับครัวเรือนได้อีกทาง ดังนั้นเพื่อการจัดการขยะภายในเขตดุสติ เกิดการขับเคลื่อนไปสู่ครวัเรือนภายในชุมชน  โดยมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทาร่วมกับเขตดุสิต  จึงได้จัดท าโครงการการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อน าสู่ธนาคารขยะ ในเขตดุสิต  

กรุงเทพมหานคร   

8. วัตถุประสงค ์

 1) ส่งเสริมการความรู้ในการลดปรมิาณขยะ ของประชาชนในเขตดุสติ  กรุงเทพมหานคร   

 2) ส่งเสริมการความรู้ในการคดัแยกขยะ ของประชาชนในเขตดุสติ  กรุงเทพมหานคร   

 

9.ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 เชิงปริมาณ จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

 เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 เชิงเวลา ด าเนินงานตามระยะที่ก าหนดไว้ในแตล่ะขั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 
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10. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 10.1 ครู/อาจารย์/นักวิชาการ/นิสิตนักศึกษาจ านวนรวม 10 คน 

  1) ครู/อาจารย/์นักวิชาการ  จ านวน 10 คน 

  2) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จ านวน - คน 

  3) นักเรียน/นิสติ/นักศึกษา  จ านวน 10 คน 

 10.2 ชาวบ้าน/ชมุชน/สังคม จ านวนรวม 30 คน 

  1) ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม  จ านวน 30 คน 

    2) ศิษย์เก่า    จ านวน - คน 

 

 

11. การประเมินผลโครงการ 

การประเมินแต่ละโครงการ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ครู/อาจารย์/นักวิชาการ/นักศึกษา/นักเรียน ชาวบ้าน/ชุมชน/สังคม 

1) ความรู้ความเข้าใจของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

2) ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

3) การน าความรูไ้ปใช้ของกลุ่มเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

 

12. ระยะเวลาด าเนินโครงการ (ระบุวันเริ่มต้น และวันสิ้นสุดโครงการ) 

  12.1 ไตรมาส 1 

  [    ] เดือนตลุาคม 2560 

  [√] เดือนพฤศจิกายน 2560 

  [    ] เดือนธันวาคม 2560 

  12.2 ไตรมาส 2 

  [    ] เดือนมกราคม 2561 

  [    ] เดือนกุมภาพันธ์ 2561 

  [    ] เดือนมีนาคม 2561 

 

13. แผนการด าเนินโครงการ 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

1 ประสานงานกับพ้ืนท่ี √      

2 เตรียมความพร้อมเอกสารและอุปกรณ์ √      
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ประกอบการอบรม 
3 ด าเนินโครงการและเก็บรวบรวมขอ้มูล  √     

4 สรุปผลและเขยีนรายงานการด าเนินโครงการ   √    

5 จัดท ารูปเล่มและเสนอผลการด าเนินงานต่อ
แหล่งทุน 

  √    

 

14. พ้ืนที่ด าเนินโครงการ 

เขตดสุิต  กรุงเทพมหานคร  
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15. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 30,000 บาท 

     1. หมวดค่าตอบแทน 12,800 บาท 

     2. หมวดค่าใช้จ่าย18,500 บาท 

     3. หมวดค่าวัสดุ 1,700  บาท 

 

16.แจกแจงรายระเอียดงบประมาณ (แตกตัวคูณ) 

 

ล าดับ รายการงบประมาณ 
กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ จ านวนคร้ัง รวมท้ังสิ้น 

(บาท) จ านวน หน่วยนับ จ านวน หน่วยนับ เงิน บาท จ านวน คร้ัง 

1 รายการงบประมาณ : ค่าตอบแทน  

 ค่าวิทยากร 1 คน 2 วัน 800 บาท 16 ชม. 12,800 

2 รายการงบประมาณ : ค่าใช้สอย  

 ค่าอาหารกลางวัน 30 คน 2 วัน 100 บาท 2 มื้อ 12,000 

 ค่าอาหารว่าง 30 คน 2 วัน 25 บาท 4 มื้อ 3,000 

 ค่าป้ายประชาสัมพันธ ์     500 บาท   500 

 ค่าถ่ายเอกสาร     0 บาท 0 แผ่น  

3 รายการงบประมาณ : ค่าวัสดุ  

 ค่าวัสดฝุึกอบรม         1,700 

           

*หมายเหตุ :ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
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17. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1) ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามรู้ในการคัดแยกขยะ 

 2) ผู้เข้าร่วมโครกการมีการถ่ายทอดความรู้ในการคัดแยกขยะกับกลุ่มคนที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการ 

 3) มลพิษที่เกิดจากขยะของชุมชนจะน้อยลง 

18. การชี้น าสังคม 

 [√] ไม่มีการช้ีน าสังคม 

19.การติดตามผล (ต้องระบุดังนี้) 

 1) ระบปุัญหา/อุปสรรคที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในโครงการบริการวิชาการ 

     งบประมาณในการด าเนินโครงการล้าช้า 

 2) ผู้ประสานงานโครงการบริการวิชาการ 

  ช่ือ-นามสกลุ  นางสาวณฎัฐาภรณ ์ ศรีชนะ 

  เบอร์ติดต่อ 0839673432 อีเมล nattaporn.sr@ssru.ac.th 

 3) ต้องมีการวัดผลส าเร็จของโครงการบริการวิชาการโดยใช้แบบฟอร์มการประเมินผลของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 4) ผู้ประสานงานในพื้นทีบ่ริการวชิาการ 

  ช่ือ-นามสกลุ นายชาติ  แย้มด ี    (ผู้รับรองการน าไปใช้ประโยชน์) 

  เบอร์ติดต่อ 0894923550    อีเมล - 

20. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 

 

1) ไม่ม ี

2)...........................................................................               

3)........................................................................... 

 

1) ไม่ม ี

2)...........................................................................               

3)........................................................................... 
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ลงช่ือ..................................................ผู้เสนอโครงการ 

        (นางสาวณัฎฐาภรณ์  ศรีชนะ) 

      ต าแหน่ง อาจารย ์

       ................./............................./............... 

 

       ความคิดเห็นผู้บังคับบัญชา.............................................เหน็ควร อนุมัติ...................................................................... 

 

ลงช่ือ..................................................ผู้อ านวยการ 

                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวรีย์ ยอดฉมิ) 

                ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

                 .................../........................./................. 

 

(ส ำหรับก ำหนดกำรของโครงกำรให้จัดท ำแนบท้ำยโครงกำรฯ เพ่ือประกอบกำรเสนอขออนมุัติโครงกำร) 
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