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คานา
รายงานสรุปผลโครงการ 3R Green and Clean TRU ซึง่ ดาเนินโครงการโดย สานักวิทยบริการและ
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กิจกรรมอบรมวิธีทาปุ๋ยนาหมักชีวภาพ โดยมีวัตถุประสงค์การดาเนินงานเพื่อให้อาจารย์ บุคลากร นักเรียนและ
นักศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ มีความรู้
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และมีความรู้เกี่ยวกับ การบริห ารจัดการขยะด้วยตนเอง เพื่อลดปริมาณขยะภายในสานักวิทยบริการฯและ
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โครงการ 3R Green and Clean TRU
1. หลักการและเหตุผล
ขยะนั บเป็น ปัญ หาสิ่งแวดล้อมที่มีความสาคัญและต้องการความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายและทุก
หน่วยงานในการร่วมกันรณรงค์เพื่อลดภาระให้กับสังคมและโลก สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ลงนามความร่วมมือทางด้านวิชาการเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวโดยความร่วมมือ
ดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่าน
ห้องสมุด การพัฒ นาการให้บริการสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การดาเนินกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้และ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว ดังนันจึงมีการจัดกิจกรรม
เพื่ อ ให้ เกิด การพั ฒ นารู ป แบบการจั ด การขยะภายในมหาวิ ท ยาลั ย ให้ มี ค วามยั่ งยื น ครบวงจร และเกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้มีการบริหาร
จัดการขยะ ปรับ ภูมิทัศน์ และการอนุ รักษ์พลั งงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้นา
ทฤษฏี ด้าน 3Rs มาประยุกต์ใช้ได้แก่ Reduce - ลดการใช้, Reuse - ใช้ซา, Recycle - นามาใช้ใหม่ ให้
เข้ากับระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยของสานักโดยเป้าหมายสูงสุดของยุทธศาสตร์ 3Rs ได้แก่ การส่งเสริมให้
มีการลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอยให้ได้มากที่สุดก่อนการกาจัดทิงในขันสุดท้าย ได้แก่ ลดการ
เกิดขยะมูลฝอย(Waste Reduction) มีการคัดแยกและการนาขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ (Waste Recovery)
ให้เพิ่มมากขึน ในแต่ละรูปแบบ เช่นการคัดแยกและนากลับคืนขยะรีไซเคิล(Material Recovery)สานักวิทย
บริ ก ารฯ การใช้ ป ระโยชน์ วั ส ดุ รี ไซเคิ ล แต่ ล ะประเภทในรู ป แบบการใช้ ซ า(Reuse)และการแปรรู ป ใหม่
(Recycle)รวมทั งการใช้ ป ระโยชน์ ข ยะอิ น ทรี ย์ ( Biodegradable Recovery)ในรู ป แบบของปุ๋ ย หมั ก
(Composting) และก๊าซชีวภาพ (Biogas) และการใช้ประโยชน์ขยะด้านพลังงาน (Energy Recovery) ของ
เศษวั ส ดุ เหลื อ ใช้ อื่ น ๆ ซึ่ ง ในการด าเนิ น โครงการนี จ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากทุ ก ภาคส่ ว นของ
มหาวิทยาลัย ในการที่จะสร้างความเข้าใจและถ่ายทอดองค์ความรู้ ตลอดจนการกาหนดแนวทางร่วมสร้าง
ต้นแบบเพื่อให้มหาวิทยาลัยเกิดระบบการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพและมีสภาพแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน
ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้อาจารย์ บุ คลากร นักเรียนและนักศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจน
ทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ
2. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การนากลับมาใช้ใหม่
3. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการกาจัดขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกวิธี
4. เพื่อให้มีความรู้การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง
5. เพื่อลดปริมาณขยะภายในสานักวิทยบริการฯและมหาวิทยาลัย
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3. ตัวชีวัดความสาเร็จ/เป้าหมาย
ตัวชีวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
ความรู้ความเข้าใจ การนาไปใช้ และความพึงพอใจ

เป้าหมาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน ระดับมาก 3.50

4. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
วันที่ 16 - 22 สิงหาคม 2561
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ
น.ส.เรวดี วงษ์สุวรรณ์
6. ขันตอนการดาเนินงาน
1. ขันตอนเตรียมการ
1.1 จั ด ประชุ ม คณะท างานเพื่ อ ชี แจงแนวทางการด าเนิ น งาน วางแผน ก าหนดรูป แบบ
กิจกรรม
1.2 นาเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2. ขั้นตอนดาเนินงาน
2.1 แต่งตังผู้รับผิดชอบโครงการ
2.2 ประชุม คณะกรรมการดาเนิน โครงการ 3R Green and Clean TRU เพื่ อร่ว มกั น
วางแผนงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ
2.3 ดาเนินการตามแผนงานที่วางไว้ ประกอบไปด้วยกิจกรรม ดังนี
- กิจ กรรมการคัดแยกขยะให้ ถูกวิธี ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 16-17 สิ งหาคม
2561 สถานที่จัดกิจกรรม บริเวณด้านหน้าทางเข้าสานักวิทยบริการฯ ตังแต่เวลา
09.00 – 12.00 น.
- กิจกรรม 3R: สิ่งประดิษฐ์จากวัส ดุเหลือใช้ ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 20 -21
สิงหาคม 2561 สถานที่จัดกิจกรรมภายในสานักวิทยบริการ เวลา 09.00 – 12.00
น.
- กิจกรรมทาน าหมักชีวภาพ ระยะเวลาดาเนินการ วันที่ 22 สิ งหาคม 2561 ณ
ห้องฝึกอบรม ชัน 2 สานักวิทยบริการฯ
3. ขันตอนสรุปรายงาน
3.1 ออกแบบสอบถามเพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรม
3.2 สรุปผลการดาเนินงาน
3.3 รายงานผลการดาเนินงาน
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7. งบประมาณ
ใช้เงินงบประมาณ กศ.บป. ประจาปีงบประมาณ 2561 แผนงาน พืนฐานด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ รายละเอียดดังนี
ค่าวัสดุ
2,734 บาท
รวมเป็นเงินทังสิน
หมายเหตุ: ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

2,734 บาท

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. อาจารย์ บุคลากร นักเรียนและนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึง
ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ
2. อาจารย์ บุคลากร นักเรียนและนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก
การนากลับมาใช้ใหม่
3. อาจารย์ บุคลากร นักเรียนและนักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับวิธีการกาจัดขยะประเภทต่างๆ อย่างถูก
วิธี
4. อาจารย์ บุคลากร นักเรียนและนักศึกษาเรียนรู้ในการบริหารจัดการตนเองในการคัดแยกขยะ
5. ขยะในสานักวิทยบริการฯและมหาวิทยาลัยมีปริมาณลดลง

ลงชื่อ…………………..…………...….ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวเรวดี วงษ์สุวรรณ์)
บรรณารักษ์

ลงชื่อ…………......…….……...........ผู้อนุมัติโครงการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุภา นาคธน)
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สรุปผลการดาเนินโครงการ 3R Green and Clean TRU
กิจกรรมการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี
1. หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีจานวนบุคลากร นักเรียนและนักศึกษาเป็นจานวนมากส่งผลให้ปริมาณ
ขยะที่เกิดขึนจากกิจกรรมในด้านต่างๆ ของบุคลากร นักเรียนและนักศึกษาเพิ่มมากขึนด้วยเช่นกัน ซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยได้จัดตังภาชนะถังขยะรองรับตามจุดต่างๆ และในการทิงขยะยังไม่มีการคัดแยกประเภทขยะที ชัดเจนแต่อย่างใด ทาให้ปริมาณขยะที ต้องนาไปกาจัดมีมากขึน จากเหตุผลดังกล่าวอาจทาให้ส่งผลกระทบต่อ
การจัดการขยะและสภาพแวดล้ อมของมหาวิทยาลั ย ในอนาคตได้ ดังนัน เพื่ อเป็นการปลู กจิตส านึกให้ กับ
บุคลากร นั กนักเรียนและนักศึกษา ได้ตระหนักและเห็นถึงความสาคัญถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปั ญ หาขยะ ซึ่ งในการจั ด ท าโครงการโครงการ 3R Green and Clean TRU: กิ จ กรรมคั ด แยกขยะจึ งเป็ น
รูป แบบหนึ่ งของการดาเนิ น งานเพื่ อ ส่ งเสริ มให้ เกิด ความรู้ความเข้าใจในการคั ดแยกขยะให้ ถู กวิธี เพื่ อ ให้
มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพแวดล้อมทีดีต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างวินัยในการทิงขยะให้กับบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา
2. เพื่ อ สร้ างจิ ต ส านึ ก ในการจั ด การขยะและการรั ก ษาสิ่ งแวดล้ อ ม ให้ กั บ บุ ค ลากรและนั ก เรีย น
นักศึกษา
3. เพื่อให้ บุ คลากรและนั กเรียน นักศึกษาเกิดความตระหนักถึงผลเสียที่จะก่อให้ เกิดมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของมนุษย์ หากมีการจัดการขยะอย่างไม่เหมาะสม
4. เพื่อให้บุคลากรและนักเรียน นักศึกษามีส่วนร่วมในการดาเนินการคัดแยกขยะทีถูกวิธี
5. เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการขยะในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จ/เป้าหมาย
ตัวชีวัด
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี
ความรู้ความเข้าใจ การนาความรู้ไปใช้ และความพึงพอใจ

เป้าหมาย
จานวน 100 คน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน ระดับมาก 3.50

4. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี
2. แบบประเมินความรู้ความเข้าใจ การนาไปใช้และความพึงพอใจ
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5. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตังคณะทางาน
2. คณะทางานมีการประชุม
3. สารวจพืนทีแ่ ละจัดเตรียมสถานทีในการรวบรวมขยะ
4. ประชาสัมพันธ์โครงการ
5. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
6. การประเมินผลกิจกรรม
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวเรวดี วงษ์สุวรรณ์
7. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 สถานที่จัดกิจกรรม บริเวณด้านหน้าทางเข้าสานักวิทยบริการฯ ตังแต่
เวลา 09.00 – 12.00 น.
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ ตลอดจนทราบถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากขยะ
2. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การนากลับมาใช้ใหม่
3. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการกาจัดขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกวิธี
4. เรียนรู้ในการบริหารจัดการตนเองในการคัดแยกขยะ
5. ขยะในสานักวิทยบริการฯและมหาวิทยาลัยมีปริมาณลดลง
9. สรุปผลการประเมินโครงการ
การน าเสนอผลการวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล และสรุ ป ผลการประเมิ น โครงการ 3R Green and Clean:
กิจ กรรมการคั ด แยกขยะให้ ถู กวิ ธีมี วัตถุ ป ระสงค์เพื่ อ สร้างวินั ย ในการทิ งขยะให้ กั บ บุ ค ลากรและนั ก เรีย น
นักศึกษา สร้างจิตสานึกในการจัดการขยะและการรักษาสิ่งแวดล้อมเกิดความตระหนักถึงผลเสียที่จะก่อให้เกิด
มลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของมนุษย์ หากมีการจัดการขยะอย่างไม่เหมาะสม ตลอดจนมีส่วนร่วม
ในการดาเนินการคัดแยกขยะที ถูกวิธี และเพื่อให้ระบบการบริหารจัดการขยะในมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการประเมิน มีดังนี
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ ข้อมู ล ของผู้ ตอบแบบสอบถามกิจกรรมการคัดแยกขยะให้ ถูกวิธี โดยมีผู้ เข้าร่ว ม
กิจกรรม ทังหมด จานวน 169 คน สถานภาพปรากฏในตารางที่ 1 ดังนี
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (จานวน 169 คน)
ตัวแปร

จานวน (คน)

ร้อยละ

13
11
91
54
169

7.7
6.5
53.8
32.0
100

สถานภาพ
อาจารย์
บุคลากร
นักเรียน
นักศึกษา
รวม

สถานภาพโดยทั่วไปของผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็น นักเรียน จานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8
รองลงมาเป็นนักศึกษา จานวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 และ อาจารย์ จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 7.7
บุคลากร จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 การประเมินความรู้ความเข้าใจ การนาความรู้ไปใช้ และความพึงพอใจ
ตารางที่ 2 การประเมินความรู้ความเข้าใจ การนาความรู้ไปใช้ และความพึงพอใจ
ประเด็นคาถาม
ความรู้ความเข้าใจ
การนาความรู้ไปใช้
ความพึงพอใจ
รวม

X

S.D.

แปลผล

4.03
4.16
4.28

0.86
0.80
0.76

มาก
มาก
มาก

4.15

0.80

มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ การนาความรู้ไปใช้ และความพึง
พอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.28) รองลงมาคือการนาความรู้ไปใช้ อยู่ในระดับมาก
(ค่าเฉลี่ย 4.16) และมีความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.03) ตามลาดับ
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ตารางที่ 3 ความรู้ความเข้าใจ
ประเด็นคาถาม
ด้านความรู้ความเข้าใจ
1. มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก
การนากลับมาใช้ใหม่
2. มีความรู้การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง
3. มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการกาจัดขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกวิธี
4. การนาวัสดุใช้แล้วมาทาให้เกิดประโยชน์เป็นการณรงค์ช่วย
ลดปัญหาภาวะโลกร้อน
รวม

X

S.D.

แปลผล

4.02

0.88

มาก

3.97
4.05

0.84
0.89

มาก
มาก

4.10

0.86

มาก

4.03

0.86

มาก

จากตารางที่ 3 ด้านความรู้ความเข้าใจพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ ค่าเฉลี่ ย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การนาวัสดุใช้แล้วมาทาให้เกิดประโยชน์เป็นการณรงค์
ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน (ค่าเฉลี่ย 4.10) รองลงมา มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการกาจัดขยะประเภทต่างๆ อย่าง
ถูกวิธี (ค่าเฉลี่ย 4.05) มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยกการนากลับมาใช้ใหม่ (ค่าเฉลี่ย
4.02) และมีความรู้การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง (ค่าเฉลี่ย 3.97)
ตารางที่ 4 การนาความรู้ไปใช้
ประเด็นคาถาม
ด้านการนาความรู้ไปใช้
5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้ากิจกรรม
6. สามารถนาความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
7. สามารถนาความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้
รวม

X

S.D.

แปลผล

4.17

0.83

มาก

4.20
4.13

0.78
0.80

มาก
มาก

4.16

0.80

มาก

จากตารางที่ 4 ด้านการนาความรู้ไปใช้ พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนาความรู้ไปใช้ค่าเฉลี่ยโดยรวม
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนาความรู้จากการ
เข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจาวัน ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.20) รองลงมาประโยชน์ที่ได้รับจาก
การเข้ากิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.17) และสามารถนาความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้ (ค่าเฉลี่ย 4.13)
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ตารางที่ 5 ความพึงพอใจ
ประเด็นคาถาม

S.D.

แปลผล

4.27
4.28

0.78
0.74

มาก
มาก

4.30

0.76

มาก

4.28

0.76

มาก

X

ด้านความพึงพอใจ
8. ความน่าสนใจของกิจกรรม
9. ความเหมาะสม และสถานที่ในการจัดกิจกรรม
10. ระดับความพึงพอใจของท่านหลังจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม
รวม

จากตารางที่ 4 ด้านความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจของในการเข้าร่วม
กิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.28) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีความพึงพอใจหลังการเข้า
ร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.30) รองลงมา คือ ความเหมาะสม และสถานที่ในการจัดกิจกรรม
(ค่าเฉลี่ย 4.28) และ ความน่าสนใจของกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.27)
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตารางที่ 6 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
รายการ
แผน/เป้าหมาย
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

จานวน 100 คน

ผล
จานวน 169 คน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 87.21
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
เรื่อง การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี
ค่าเฉลี่ ยผลการประเมิ น ค่าเฉลี่ยโดยรวม
3. ความรู้ความเข้าใจ การนา
4.15 ระดับมาก
ความรู้ไปใช้ และความพึงพอใจ ระดับมาก 3.50

การบรรลุ
เป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
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ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี
วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี ได้ดาเนินการจัดโครงการ 3R Green and Clean: โดยจัดกิจกรรมการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี สถานที่จัด
งาน บริเวณหน้าสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดกิจกรรมครังนีมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้าง
วินั ย ในการทิ งขยะให้ กับ บุ คลากรและนั ก เรีย น นั กศึก ษา สร้างจิต ส านึก ในการจั ดการขยะและการรัก ษา
สิ่งแวดล้อมเกิดความตระหนักถึงผลเสียที่จะก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของมนุษย์ หากมี
การจัดการขยะอย่างไม่เหมาะสม ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดาเนินการคั ดแยกขยะทีถูกวิธี และเพื่อให้ระบบ
การบริห ารจัดการขยะในมหาวิท ยาลั ย มีป ระสิ ทธิภ าพ ภายในงานมีการจัดกิจกรรม ได้แก่ เกมกล่องขยะ
ปริศนาทายประเภทขยะ ป้ายนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับขยะประเภทต่างๆ พร้อมทังเชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทาแบบทดสอบการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี ชิงของรางวัล เช่น สมุดทามือของสานักวิทยบริการฯ ปากกา และ
รางวัลอื่นๆ อีกมากมาย ตามประมวลภาพกิจกรรม ดังนี

ผู้บริหารและบุคลากรร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะให้ถูกวิธี สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

1
11

น้องๆ นักเรียน นักศึกษาร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะให้ถูกวิธี เช่น เล่มเกมกล่องขยะปริศนา ทา
แบบทดสอบการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี พร้อมแจกของรางวัลอีกมากมาย 
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สรุปผลการดาเนินโครงการ 3R Green and Clean TRU
กิจกรรม 3R: สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
1. หลักการและเหตุผล
กระดาษใช้แล้ว ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ส่วนใหญ่นันจะนาไปชั่งกิโลขาย แต่วันนีกระดาษไม่เพียงแต่จะมี
ประโยชน์แค่ชั่งกิโลขายอย่างเดียว สานักวิทยบริการฯได้มีแนวความคิดนากระดาษกลับมาใช้ประโยชน์ในด้าน
อื่น ได้ อีก เพื่ อ เป็ น การใช้ท รั พ ยากรให้ คุ้ม ค่ าและเกิด ประโยชน์ ม ากที่ สุ ด ภายใต้ แนวคิ ด การใช้ซ า Reuse
หมายถึง การนาผลิตภัณฑ์หรือชินส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านช่วงการนาไปใช้เรียบร้อยแล้วและพร้อมที่จะเข้าสู่
ช่ว งของการที่ทาลาย กลับ มาใช้ใหม่ทั งที่ เป็นการใช้ใหม่ในผลิตภั ณ ฑ์ เดิม การน ากลั บมาใช้ใหม่ Recycle
หมายถึง การน าผลิตภั ณ ฑ์ห รือชินส่ ว นผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่อยู่ในช่วงของการทาลาย มาผ่ านกระบวนการแล้ วน า
กลับมาใช้ใหม่ เช่น เศษกระดาษสามารถนาไปรีไซเคิลกลับมาใช้เป็นกล่องหรือถุงกระดาษ การนาแก้วหรือ
พลาสติกมาหลอมใช้ใหม่เป็นขวด ภาชนะใส่ของหรือเครื่องใช้อื่น ๆ ฝากระป๋องนาอัดลมก็สามารถนามาหลอม
ใช้ใหม่ Reduce หมายถึง ลดการบริโภคทรัพยากรต่าง ๆ ลง Repair หมายถึง การรู้จักซ่อมแซมฟื้นฟูสิ่งของ
เครื่องใช้ที่สึกหรอ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ Reject หมายถึง รู้จักปฏิเสธ หรืองดการใช้สิ่งของที่เห็นว่า เป็น
การทาลาย ทรัพยากรและสร้างมลพิษ ให้เกิดขึนแก่สิ่งแวดล้อม
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักรู้และให้ความสาคัญกับการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด
2. เพื่อให้นักศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาสิ่งประดิษฐ์จากกิจกรรมนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จ/เป้าหมาย
ตัวชีวัด
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ความรู้ความเข้าใจ การนาความรู้ไปใช้ และความพึงพอใจ

เป้าหมาย
จานวน 50 คน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน ระดับมาก 3.50

4. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2. แบบประเมินความรู้ความเข้าใจ การนาไปใช้และความพึงพอใจ
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5. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตังคณะทางาน
2. คณะทางานมีการประชุม
3. จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์
4. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
5. การประเมินผลกิจกรรม
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวเรวดี วงษ์สุวรรณ์
7. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
วันที่ 20-21 สิงหาคม 2561 สถานที่จัดกิจกรรมภายในสานักวิทยบริการ เวลา 09.00 – 12.00 น.
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักศึกษาตระหนักรู้และให้ความสาคัญกับการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
2. นาสิ่งประดิษฐ์ที่ได้จากกิจกรรมนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน
9. สรุปผลการประเมินโครงการ
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการประเมินโครงการ 3R Green and Clean TRU
กิจกรรม 3R: สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักรู้และให้ความสาคัญ
กับการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถนาสิ่งประดิษฐ์
จากกิจกรรมนาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการประเมิน มี
ดังนี
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ ข้อมู ล ของผู้ ตอบแบบสอบถามกิจกรรม 3R: สิ่ งประดิ ษฐ์ จากวัส ดุ เหลื อ ใช้ โดยมี
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทังหมด จานวน 96 คน สถานภาพปรากฏในตารางที่ 1 ดังนี
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (จานวน 96 คน)
ตัวแปร

จานวน (คน)

ร้อยละ

2
94
96

2.1
97.9
100

สถานภาพ
อาจารย์
นักศึกษา
รวม

จากตารางที่ 1 สถานภาพโดยทั่วไปของผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่เป็น นักศึกษา จานวน 94 คน คิด
เป็นร้อยละ 97.9 รองลงมาเป็นอาจารย์ จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.1 ตามลาดับ
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ตอนที่ 2 การประเมินความรู้ความเข้าใจ การนาความรู้ไปใช้ และความพึงพอใจ
ตารางที่ 2 การประเมินความรู้ความเข้าใจ การนาความรู้ไปใช้ และความพึงพอใจ
ประเด็นคาถาม
ความรู้ความเข้าใจ
การนาความรู้ไปใช้
ความพึงพอใจ
รวม

X

S.D.

แปลผล

4.39
4.53
4.56

0.61
0.53
0.56

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

4.49

0.56

มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ การนาความรู้ไปใช้ และความพึง
พอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.56) รองลงมาคือการนาความรู้ไปใช้ อยู่ในระดับ
มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.53) และมีความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.39) ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ความรู้ความเข้าใจ
ประเด็นคาถาม
ด้านความรู้ความเข้าใจ
1. มีความรู้เกี่ยวกับ 3R: การใช้ซา การนากลับมาใช้ใหม่
การลดใช้ทรัพยากร
2. มีความรู้วิธีการทาสมุดทามือ
3. มีความรู้วิธีการประดิษฐ์กล่องใส่ปากกาจากขวดพลาสติก
4. การนาวัสดุใช้แล้วมาทาให้เกิดประโยชน์เป็นการณรงค์ช่วย
ลดปัญหาภาวะโลกร้อน
รวม

X

S.D.

แปลผล

4.45

0.57

มาก

4.31
4.22

0.62
0.76

มาก
มาก

4.59

0.51

มากที่สุด

4.39

0.61

มาก

จากตารางที่ 3 ด้านความรู้ความเข้าใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.39) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ การนาวัสดุใช้แล้วมาทาให้เกิดประโยชน์ เป็นการณรงค์ช่วยลด
ปัญหาภาวะโลกร้อนอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.59) รองลงมาคือ มีความรู้เกี่ยวกับ 3R: การใช้ซา การ
นากลั บ มาใช้ใหม่ การลดใช้ ทรัพยากรอยู่ ในระดับมากที่สุ ด (ค่าเฉลี่ย 4.45) มี ความรู้วิธีการท าสมุดทามือ
(ค่าเฉลี่ย 4.31) และมีความรู้วิธีการประดิษฐ์กล่องใส่ปากกาจากขวดพลาสติก (ค่าเฉลี่ย 4.22) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4 การนาความรู้ไปใช้
ประเด็นคาถาม
ด้านการนาความรู้ไปใช้
5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้ากิจกรรม
6. สามารถนาความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
7. สามารถนาความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้
รวม

X

S.D.

แปลผล

4.58

0.51

มากที่สุด

4.53
4.48

0.56
0.52

มากที่สุด
มาก

4.53

0.53

มากที่สุด

จากตารางที่ 4 ด้ านการน าความรู้ไปใช้ โดยรวมอยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด (ค่าเฉลี่ ย 4.53) เมื่ อ
พิจ ารณาเป็ น รายข้อ พบว่า ประโยชน์ ที่ ได้รับ จากการเข้ากิจกรรมนี อยู่ในระดับ มากที่ สุ ด (ค่าเฉลี่ ย 4.58)
รองลงมา คือ สามารถนาความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจาวัน อยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย
4.53) และ สามารถนาความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้ (ค่าเฉลี่ย 4.48)
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจ
ประเด็นคาถาม
ด้านความพึงพอใจ
8. ความน่าสนใจของกิจกรรม
9. ความเหมาะสม และสถานที่ในการจัดกิจกรรม
10. ระดับความพึงพอใจของท่านหลังจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม
รวม

X

S.D.

แปลผล

4.54
4.52

0.57
0.59

มากที่สุด
มากที่สุด

4.62

0.52

มากที่สุด

4.56

0.56

มากที่สุด

จากตารางที่ 5 ด้านความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.56) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่าพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด
(ค่าเฉลี่ย 4.62) รองลงมาคือ ความน่าสนใจของกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.54) และ ความเหมาะสม และสถานที่ใน
การจัดกิจกรรม (ค่าเฉลี่ย 4.52) ตามลาดับ

161
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตารางที่ 6 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
รายการ
แผน/เป้าหมาย
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

จานวน 50 คน

ผล
จานวน 96 คน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 82.10
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
เรื่อง การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี
ค่าเฉลี่ ยผลการประเมิ น ค่าเฉลี่ยโดยรวม
3. ความรู้ความเข้าใจ การนา
4.49 ระดับมาก
ความรู้ไปใช้ และความพึงพอใจ ระดับมาก 3.50

การบรรลุ
เป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
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ภาพกิจกรรม
กิจกรรม 3R: สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ สมุดฉีกทามือ
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ภาพกิจกรรม
กิจกรรม 3R: สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ กล่องใส่ปากกาจากขวดน้าพลาสติก

1
19

โครงการ 3R Green and Clean TRU
กิจกรรมทาปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ
1. หลักการและเหตุผล
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้ มีแนวความคิดที่จะนา
วัสดุที่เหลือใช้จากเศษอาหารเปลือกผลไม้ เช่น เศษอาหาร เปลือกส้ม เปลือกสัปปะรด เศษผักต่าง ๆ และ
กากนาตาล นามาผลิตเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ อีกทังเพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิงขยะมูลฝอย
แก้ไขปัญหาขยะอินทรีย์ที่ส่งกลิ่นเหม็นเรียนรู้วิธีการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ดังนันการเอาจุลินทรีย์ EM มาช่วย
ในการเร่งปฏิกิริยาการย่อยสลายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เหลือใช้ให้เป็นนาจุลินทรีย์ หรือนาชีวภาพ และเป็นปุ๋ย
หมัก เพื่อไปทาการล้ างท่อระบายน าลดปั ญหาการส่ งกลิ่ นเหม็น ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้ อม และปัญ หาต่อ
สุขภาพ จึงมีแนวคิดรณรงค์ให้บุคลากรในสานักวิทยบริการฯ หันมาให้ความสาคัญกับสิ่งแวดล้อม ประกอบกับ
นโยบายระดับชาติมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมและลดขยะใน ปัจจุบันมีการรณรงค์ลดปริมาณขยะ คัดแยก
ขยะจากเศษอาหาร ให้มีความสนใจและนาไปปรับใช้อย่างยั่งยืนมากขึน จึงหันมาใช้สิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาติที่อยู่
ใกล้ตัว มาทดลองและประยุกต์ให้เกิดประโยชน์มากขึน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเรียนรู้และศึกษาวิธีการท้าน้าหมักชีวภาพ
2. เพื่อเป็นแนวทางในการแนะน้าให้บุคลากรร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม
3. ตัวชี้วัดความสาเร็จ/เป้าหมาย
ตัวชีวัด
จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง ปุ๋ยชีวภาพ
ความรู้ความเข้าใจ การนาความรู้ไปใช้ และความพึงพอใจ

เป้าหมาย
จานวน 22 คน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน ระดับมาก 3.50

4. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
1. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2. แบบประเมินความรู้ความเข้าใจ การนาไปใช้และความพึงพอใจ
5. วิธีดาเนินการ
1. แต่งตังคณะทางาน
2. คณะทางานมีการประชุม
3. จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์
4. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
5. การประเมินผลกิจกรรม
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6. ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสาวเรวดี วงษ์สุวรรณ์
7. ระยะเวลาดาเนินโครงการ
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องฝึกอบรม ชัน 2 สานักวิทยบริการฯ
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้ความรู้และได้เรียนรู้และศึกษาวิธีการท้าน้าหมักชีวภาพ
2. ได้ทราบแนวทางในการแนะน้าบุคคลอื่นให้หันมาใช้สารที่ผลิตจากธรรมชาติ
9. สรุปผลการประเมินโครงการ
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการประเมินโครงการ 3R Green and Clean TRU
กิจกรรมทาปุ๋ยนาหมักชีวภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้และศึกษาวิธีการท้าน้าหมักชีวภาพและเป็นแนวทางใน
การแนะน้าให้บุคลากรร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการประเมิน มี
ดังนี
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามทาปุ๋ยนาหมักชีวภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทังหมด
เป็นบุคลากรภายในสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จานวน 22 คน
ปรากฏในตารางที่ 1 ดังนี
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (จานวน 22 คน)
ตัวแปร

จานวน (คน)

ร้อยละ

ชาย
หญิง
รวม

2
20
22

9.1
90.9
100

เพศ

จากตารางที่ 1 ผู้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมส่ ว นใหญ่ เป็ น เพศหญิ ง จ านวน 20 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 90.9
รองลงมาเป็นเพศชาย จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 ตามลาดับ
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ตอนที่ 2 การประเมินความรู้ความเข้าใจ การนาความรู้ไปใช้ และความพึงพอใจ
ตารางที่ 2 การประเมินความรู้ความเข้าใจ การนาความรู้ไปใช้ และความพึงพอใจ
ประเด็นคาถาม
ความรู้ความเข้าใจ
การนาความรู้ไปใช้
ความพึงพอใจ
รวม

X

S.D.

แปลผล

3.94
4.10
4.29

0.63
0.67
0.59

มาก
มาก
มาก

4.11

0.63

มาก

จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ การนาความรู้ไปใช้ และความพึง
พอใจ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.29) รองลงมาคือ การนาความรู้ไปใช้ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.10) และ มี
ความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.94) ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ความรู้ความเข้าใจ
ประเด็นคาถาม
ด้านความรู้ความเข้าใจ
1. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี"ก่อน"การอบรม
2. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี"หลัง"การอบรม
3. ท่านได้รับความรู้และทักษะในเรื่องที่อบรม
4. ท่านสามารถอธิบายวิธีทาปุ๋ยนาหมักชีวภาพ
5. ท่านสามารถบอกประโยชน์จากปุ๋ยนาหมักชีวภาพได้
รวม

X

S.D.

แปลผล

3.00
4.27
4.22
4.00
4.22

0.97
0.45
0.52
0.69
0.52

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก
มาก

3.94

0.63

มาก

จากตารางที่ 3 ด้านความรู้ความเข้าใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.94) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนีหลัง การอบรม อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย
4.27) รองลงมาคือได้รับความรู้และทักษะในเรื่องที่อบรมและสามารถบอกประโยชน์จากปุ๋ยนาหมักชีวภาพได้
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.22) และสามารถอธิบายวิธีทาปุ๋ยนาหมักชีวภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.00) ความรู้ความ
เข้าใจในเรื่องนีก่อนการอบรม อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.00) ตามลาดับ
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ตารางที่ 4 การนาความรู้ไปใช้
ประเด็นคาถาม
ด้านการนาความรู้ไปใช้
6. สามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์
7. สามารถนาความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ใน
ชีวิตประจาวัน
8. สามารถนาความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้
รวม

X

S.D.

แปลผล

4.22

0.61

มาก

4.18
3.90

0.73
0.68

มาก
มาก

4.10

0.67

มาก

จากตารางที่ 4 ด้ านการน าความรู้ไปใช้ โดยรวมอยู่ ในระดั บ มากที่ สุ ด (ค่าเฉลี่ ย 4.10) เมื่ อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.22)
รองลงมาคือ สามารถนาความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจาวัน อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.18)
และสามารถนาความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้ (ค่าเฉลี่ย 3.90) ตามลาดับ
ตารางที่ 5 ความพึงพอใจ
ประเด็นคาถาม
ด้านความพึงพอใจ
9. ความเหมาะสม และสถานที่ในการจัดกิจกรรม
10. ระดับความพึงพอใจของท่านหลังจากการเข้า
ร่วมกิจกรรม
รวม

S.D.

แปลผล

4.09

0.68

มาก

4.50

0.51

มากที่สุด

4.29

0.59

มาก

X

จากตารางที่ 5 ด้านความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.29) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจของท่านหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม อยู่ในระดับมากที่สุด
(ค่ า เฉลี่ ย 4.50) และความเหมาะสม และสถานที่ ในการจั ด กิ จ กรรมอยู่ ในระดั บ มาก (ค่ า เฉลี่ ย 3.90)
ตามลาดับ
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รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
ตารางที่ 6 ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด
รายการ
แผน/เป้าหมาย
1. จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ

จานวน 22 คน

ผล
จานวน 22 คน

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 82.72
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
เรื่อง ปุ๋ยชีวภาพ
ค่าเฉลี่ ยผลการประเมิ น ค่าเฉลี่ยโดยรวม
3. ความรู้ความเข้าใจ การนา
4.11 ระดับมาก
ความรู้ไปใช้ และความพึงพอใจ ระดับมาก 3.50

การบรรลุ
เป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

1
24

ภาพกิจกรรม

251

1
26

27
1

1

ภาคผนวก

281
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิก์ ารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี
ตอนที่ 1 แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะและการคัดแยกขยะให้ถูกวิธี
คาชี้แจง ให้ทาเครื่องหมาย X ลงในข้อความที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
ชื่อ..........................................................นามสกุล........................................................คณะ........................................................
1. ข้อใดต่อไปนีจัดเป็น ขยะอันตราย
ก. กระป๋องนาอัดลม
ข. กิ่งไม้/ใบไม้
ค. ถุงนาเกลือ/เข็มฉีดยา
ง. มูลสัตว์
2. เศษอาหาร จัดเป็นขยะประเภทใด
ก. ขยะรีไซเคิล
ข. ขยะอันตราย

ค. ขยะย่อยสลายได้

ง. ขยะทั่วไป

3. ปุ๋ยหมักทามาจากขยะประเภทใด
ก. ขยะอันตราย
ข. ขยะย่อยสลายได้

ค. ขยะทั่วไป

ง. ขยะรีไซเคิล

4. ข้อใดเป็นขยะที่ใช้เวลาในการย่อยสลายนานที่สุด
ก. โฟม
ข. มูลสัตว์

ค. ซากพืช/สัตว์

ง. เศษอาหาร

5. ถังขยะสีใดใช้รองรับขยะที่อันตราย
ก. ถังสีเขียว
ข. ถังสีเหลือง

ค. ถังสีฟ้า

ง. ถังสีแดง

6. ถังขยะสีใดใช้รองรับขยะที่ย่อยสลายได้
ก. ถังสีเขียว
ข. ถังสีเหลือง

ค. ถังสีฟ้า

ง. ถังสีแดง

7. ข้อใดคือการเลือกใช้สิ่งของที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม
ก. ใบตอง
ข. กล่องโฟม

ค.กระดาษ

ง. ถุงพลาสติก

8. ปัจจุบันแหล่งกาเนิดขยะมาจากแหล่งใดมากที่สดุ
ก. ที่อยู่อาศัย
ข. แหล่งท่องเที่ยว

ค. ร้านค้าในชุมชน

ง. ตลาดสด

9. บุคคลในข้อใดต่อไปนี มีจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ก. สมใจ สงสารคนเก็บขยะจึงไปช่วยเก็บขยะด้วย
ข. สมศักดิ์ ทิงขยะลงถังเสมอ แต่ไม่ได้แยกขยะก่อนทิง
ค. สมพงศ์ เห็นขยะตกอยู่แล้วบอกคนเก็บขยะให้มาเก็บไปทิง
ง. สมหวัง เห็นขยะตกลงพืนแล้วรีบไปเก็บขยะโดยแยกขยะก่อนทิง
10. ท่านจะช่วยรักษาความสะอาดในชุมชน/สถานศึกษาได้อย่างไร
ก. ทิงขยะลงถังขยะทุกครัง
ข. เก็บขยะที่เกลื่อนกลาดลงถังขยะ
ค. ลดการใช้ถุงพลาสติก
ง. ถูกทุกข้อ

1
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แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจ การนาความรู้ไปใช้ และความพึงพอใจ
การคัดแยกขยะให้ถูกวิธี
คาชีแจง โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับตามความรู้สกึ /ความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ
1. เพศ

ชาย

หญิง
2. แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจ การนาความรู้ไปใช้ และความพึงพอใจ
ประเด็นคาถาม

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

ความรู้ความเข้าใจ
1. มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การนากลับมาใช้ใหม่
2. มีความรู้การบริหารจัดการขยะด้วยตนเอง
3. มีความรู้เกี่ยวกับวิธีการกาจัดขยะประเภทต่างๆ อย่างถูกวิธี
4. การนาวัสดุใช้แล้วมาทาให้เกิดประโยชน์เป็นการณรงค์ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน
การนาความรู้ไปใช้
5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้ากิจกรรม
6. สามารถนาความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจาวัน
7. สามารถนาความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้
ความพึงพอใจ
8. ความน่าสนใจของกิจกรรม
9. ความเหมาะสม และสถานที่ในการจัดกิจกรรม
10. ระดับความพึงพอใจของท่านหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิก์ ารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
คาชี้แจง ให้ทาเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ถูก และทาเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ผิด
..........1 การนาสิ่งของเครื่องใช้หรือวัสดุต่างๆ มาใช้ซาคือการ Reuse
..........2 การนาหรือเลือกใช้ทรัพยากรที่สามารถนากลับมาใช้ใหม่ คือการ Recycle
..........3 การลดการใช้ การบริโภคทรัพยากรที่ไม่จาเป็นลง คือการ Reduce
..........4 กระดาษ ขวดพลาสติก คือ สิ่งของไร้ค่า ไม่สามารถนากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก
..........5 เมื่อพบเศษขวดพลาสติกควรนาไปทาลายโดยการจุดไฟเผาทันที
..........6 กระดาษใช้แล้วหน้าเดียวไม่สามารถนามาทาสิ่งประดิษฐ์ได้
..........7 การนาวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นการลดปริมาณขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม
..........8 ขวดพลาสติกที่ใช้แล้วเป็นวัสดุธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่าย
..........9 ขวดพลาสติกที่ใช้แล้วสามารถนามาใช้ประโยชน์ในการบรรจุนาดื่มเท่านัน
..........10 การใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าจะช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม
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แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจ การนาความรู้ไปใช้ และความพึงพอใจ
กิจกรรม 3R: สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้
คาชีแจง โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับตามความรู้สกึ /ความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ
1. เพศ


ชาย



หญิง

2. แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจ การนาความรู้ไปใช้ และความพึงพอใจ

ประเด็นคาถาม

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

ความรู้ความเข้าใจ
1. มีความรู้เกี่ยวกับ 3R: การใช้ซา การนากลับมาใช้ใหม่ การลดใช้ทรัพยากร
2. มีความรู้วิธีการทาสมุดทามือ
3. มีความรู้วิธีการประดิษฐ์กล่องใส่ปากกาจากขวดพลาสติก
4. การนาวัสดุใช้แล้วมาทาให้เกิดประโยชน์เป็นการณรงค์ช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน
การนาความรู้ไปใช้
5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้ากิจกรรม
6. สามารถนาความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจาวัน
7. สามารถนาความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้
ความพึงพอใจ
8. ความน่าสนใจของกิจกรรม
9. ความเหมาะสม และสถานที่ในการจัดกิจกรรม
10. ระดับความพึงพอใจของท่านหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เรื่อง ปุ๋ยชีวภาพ
คาสั่ง : จงกาเครื่องหมาย หน้าข้อที่ถูก และเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ผิด
1. ปุ๋ยชีวภาพ คือ ปุ๋ยที่มีจุลินทรีย์ที่สามารถสร้างธาตุอาหารพืชได้
2. ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้งานคือปุ๋ยที่หมักแล้วมีอุณหภูมิสูง
3. ปุ๋ยหมักจะช่วยด้านการแพร่ของจุลินทรีย์ก่อโรคพืชชนิดต่างๆ ในดิน
4. โดยทั่วไปปุ๋ยนาชีวภาพควรใช้เวลาในการหมักประมาณ 7 วัน
5. กระบวนการหมักปุ๋ยชีวภาพเป็นกระบวนการหมักแบบไร้อากาศ
6. กากปุ๋ยที่เหลือจากการแยกปุย๋ นาชีวภาพไม่ควรนามาใช้เป็นอาหารของพืช
7. หากต้องการปุ๋ยที่บารุงผลให้เลือกส่วนผลมาทาการหมัก
8. พด.2 คือกลุ่มจุลินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดินที่ใช้ในการผลิตนาหมักสูตรไล่แมลง
9. พด.3เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชือสาเหตุโรครากและโคนเน่าของพืช
10. เศษผัก ผลไม้ที่บูดเน่าแล้วควรนามาทาปุ๋ยนาชีวภาพ
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แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจ การนาความรู้ไปใช้ และความพึงพอใจ
กิจกรรมอบรมวิธีทาปุ๋ยน้าหมักชีวภาพ
คาชีแจง โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับตามความรู้สกึ /ความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ
1. เพศ

ชาย

หญิง
2. แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจ การนาความรู้ไปใช้ และความพึงพอใจ

ประเด็นคาถาม

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

ความรู้ความเข้าใจ
1. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี"ก่อน"การอบรม
2. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี"หลัง"การอบรม
3. ท่านได้รับความรู้และทักษะในเรื่องที่อบรม
4. ท่านสามารถอธิบายวิธีทาปุ๋ยนาหมักชีวภาพ
5. ท่านสามารถบอกประโยชน์จากปุ๋ยนาหมักชีวภาพได้
การนาความรู้ไปใช้
6. สามารถนาความรูไ้ ปใช้ประโยชน์
7. สามารถนาความรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ในชีวิตประจาวัน
8. สามารถนาความรูไ้ ปเผยแพร่/ถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้
ความพึงพอใจ
9. ความเหมาะสม และสถานที่ในการจัดกิจกรรม
10. ระดับความพึงพอใจของท่านหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

