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5. วสนุนัท์ เจียมประเสริฐ 571510235 👧

6. วิภาพฒัน์ ดา่นไพบลูย์ 571510238 👧

7. วิรญัพชัร สวุรรณวัจณ์ 571510239 👧



นางศรีธร ตาวงัค์

หวัหนา้หนว่ย

หนว่ยพฒันาคณุภาพนกัศึกษา

นายกรชติ พิชยั

นกัวิชาการช านาญการ

หนว่ยพฒันาคณุภาพนกัศึกษา

นางสาวจฑุามาศ สีธิ

พนกังานปฏิบตังิาน

หนว่ยพฒันาคณุภาพนกัศึกษา

หนว่ยงานพฒันาคณุภาพนกัศึกษา

นางสาวพิมพา ไชยนสิงค์

นกัการเงนิและบญัชี

งานการเงนิ การคลงัและพสัดุ



แนะน าแผนก (Introduction)

1. งานบริการและสวสัดกิาร ส าหรบันกัศึกษาทกุชัน้ปี

กิจกรรมทนุการศึกษา

2. งานกิจกรรมพฒันาคณุภาพนกัศึกษาตัง้แตช่ัน้ปีที่ 1-4 

3. งานแนะแนวและรบัสมคัรงาน อ านวยความสะดวกแก่

องคก์รตา่งๆ

4. งานวางแผนงบประมาณส าหรบังานพฒันาคณุภาพ

นกัศึกษา, ธรุการ และอ่ืนๆ

มีสว่นชว่ยนกัศึกษาในการสรา้ง

ความตระหนกัและจิตส านกึท่ีดตีอ่

สงัคมและส่ิงแวดลอ้ม

งานที่รบัผิดชอบ



การจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา

ปัญหา
ความรนุแรง ความถ่ี

ความเป็นไป

ได ้
คะแนน

รวม
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. นกัศึกษามีจิตส านกึตอ่สงัคม และ

ส่ิงแวดลอ้มยงัไมเ่พียงพอ (ปริมาณ

การใชข้วดน า้เพ่ิมขึน้)

27

2. การสื่อสาร การรบัร ูข้อ้มลูขา่วสาร

ของนกัศึกษา มีคนรบัร ูแ้ตไ่มม่ีคนเขา้

ร่วม

18

3. นกัศึกษาไมค่่อยใหค้วามร่วมมือใน

การเขา้ร่วมกิจกรรม
18

4. การรบัร ูเ้ร่ืองทนุการศึกษาหรือการ

กูก้องทนุก ูยื้มเพ่ือการศึกษาการส่ือสาร 
8
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การจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา

นกัศึกษามีจิตส านกึตอ่สงัคม 

และสิ่งแวดลอ้มยงัไมเ่พียงพอ 

(ปริมาณการใชข้วดน า้เพิ่มขึน้)



แกไ้ขดว้ย

QCC

สาเหตแุละแรงจงูใจในการท ากิจกรรม

ปริมาณการใชข้วดพลาสตกิภายในคณะ

บริหารธรุกิจมเีป็นจ านวนมาก
ขยะขวดพลาสตกิมจี านวนมาก

ตอบสนองพนัธกิจของคณะ ที่กลา่วว่า “เรามุ่งม่ันท่ีจะผลิต

บัณฑติผูเ้ป่ียมดว้ยจิตส านึกต่อสังคม และ สรา้งองค์ความรูท่ี้

น าไปปฏิบัติได ้ตลอดจน เป็นผูช้ี้น าทางอันเป่ียมดว้ยคณุธรรม

และความเป็นเลิศเชิงบริหารต่อธุรกิจและสังคม”



แผนภมูเิปรียบเทียบปริมาณขวดพลาสตกิที่เก็บไดใ้นคณะ

บริหารธรุกิจ ประจ าปี 2559-2560
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*ขอ้มลูจาก: หนว่ยงานพสัดคุณะบริหารธรุกิจ



“ผลรวมปริมาณขวดน า้พลาสตกิที่เก็บไดภ้ายใน

คณะบริหารธรุกจิ ในปี 2559 - 2560

ปี 2559 : 1,302.00 กิโลกรัม

ปี 2560 : 1,671.50 กิโลกรมั

เพิ่มขึน้ 369.50 กิโลกรมั คิดเป็น 28.38%



แผนภมูแิสดงสดัสว่นปริมาณการใชข้วดพลาสตกิในคณะบริหารธรุกิจตอ่เดอืน

99%

1%

นกัศึกษาและบคุคลอ่ืนๆ

การประชมุของคณาจารยแ์ละบคุลากร

การประชมุคณาจารยแ์ละบคุลากร เฉลี่ย 172 ขวด/เดอืน

การใชข้องนกัศึกษาและบคุคลอ่ืนๆที่เขา้มาภายในคณะบริหารธรุกิจ

เฉลี่ย 10,529 ขวด/เดอืน แบ่งเป็น

- การซ้ือบริโภคในชวิีตประจ าวนั 91.70% เฉลี่ย 9,656 ขวด/เดอืน

(อา้งอิงขอ้มลูจากปริมาณขวดพลาสตกิท่ีเก็บได)้

- กิจกรรมตา่งๆในคณะ 7.3% เฉล่ีย 873 ขวด/เดอืน



ลดปริมาณขวดน า้พลาสตกิในคณะบริหารธรุกิจลง 30% เป้าหมาย

ระยะเวลา ตัง้แตว่นัที่ 17 กมุภาพนัธ ์– 7 เมษายน พ.ศ. 2561
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ระยะเวลาในการท ากิจกรรม

มกราคม กมุภาพนัธ์ มนีาคม เมษายน

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ล าดบัที่ ขัน้ตอนการท ากิจกรรม

1 คดัเลอืกหัวขอ้ปัญหา

2 ท าความเขา้ใจสถานการณข์องปัญหาแลว้

ตัง้เป้าหมาย

3 วางแผนกิจกรรม

4 วิเคราะหส์าเหตุ

5 พิจารณาและหาวิธีการปฏิบตัเิพือ่แกไ้ข

ปัญหา

6 ประเมนิผลการแกไ้ขปัญหา

7 จดัท าเป็นมาตรฐานการปฏิบตังิานและ

จดัท าการควบคมุ

8 สรปุผลและท ารายงาน

แผนที่ตัง้ไว้ ปฏิบตัจิริง

แผนการด าเนนิกิจกรรม (Gantt Chart)



รา้นคา้

คน

ตอ้งการดื่มน า้

การไมพ่กกระบอกน า้

ปริมาณการใช ้

ขวดพลาสติก

มีจ านวนมาก

ป่วย (กินยา) อากาศรอ้น

กระหายน า้

สภาพแวดลอ้ม

อากาศรอ้น

มีรา้นขายน า้

จ านวนมาก

ไมม่ีบริการตู้

กดน า้

ขวดและแกว้พลาสตกิ

ขวดน า้เอาเขา้

หอ้งเรียนได ้

พกพางา่ย

น า้หนกัเบา

ขวดน า้มีฝาปิดมิดชิด (ไม่

หกเลอะเทอะ)

แผนผงัสาเหตแุละผล (Cause and Effect Diagram)

ไมม่ีจิตส านกึตอ่สิ่งแวดลอ้ม

ไมต่ระหนกัถึงผลเสีย

ของการใชพ้ลาสตกิ

ไมส่ะดวก ไมม่ีกระบอกน า้ไมไ่ดร้บัการปลกูฝังที่ดี

ตอ้งการขายสินคา้

มีน า้ใหเ้ลือก

หลากหลาย

ขายในราคาท่ีเอื้อมถึง

มีโปรโมชัน่ตา่งๆ

กิจกรรมตา่งๆของคณะ

สะดวก

ไดร้บัการสนบัสนนุ

น า้ฟรี
แจกคูก่บั

อาหาร/ขนม

มีต ูข้ายน า้

อตัโนมตัิ



343
302

337 349

180

326

147

42

50
35

52

30

55

5

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

วันจนัทร์ วันองัคาร วันพธุ วันพฤหสับดี วันศกุร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
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ขวดน า้เปลา่ ขวดน า้อ่ืนๆ

แผนภมูแิสดงปริมาณขวดพลาสตกิที่เก็บไดภ้ายในคณะบริหารธรุกิจ

ระหวา่งวนัที่ 12 กมุภาพนัธ ์2561 ถึง18 กมุภาพนัธ ์2561 (กอ่นด าเนนิงาน) 

ไดป้ริมาณทัง้สิ้น 2,253 ขวด
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แผนภมูแิสดงประมาณการปริมาณขวดพลาสตกิที่ใชใ้นการจดักจิกรรมตา่งๆของคณะบริหารธรุกิจ 

ประจ าปี 2560 โดยประมาณการไดท้ัง้สิ้น 10,481 ขวด หรือ เฉลี่ย 873 ขวดตอ่เดอืน
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มาตรการการแกไ้ขปัญหาดา้นคน

1. จดักิจกรรมรณรงคใ์หน้กัศึกษาหัน

มาใชก้ระบอกน า้แทนขวดพลาสตกิ

(เลน่เกมตอ่จิ๊กซอว+์ใหค้วามรูเ้ร่ือง

ผลเสียของการใชข้วดน า้พลาสตกิ) 

วตัถปุระสงค์ เพื่อใหน้กัศึกษารับร ูแ้ละ

ตระหนกัถึงผลเสียของการใชข้วดน า้

พลาสตกิและหนัมาใชก้ระบอกน า้แทน



การด าเนนงาน
1. จดักิจกรรมรณรงคล์ดการใชข้วดพลาสตกิ

ในวนัองัคารที่ 20 มนีาคม 2561

• กิจกรรมเกมตอ่จิ๊กซอวเ์กี่ยวกบัการใชข้วดพลาสตกิ

เพื่อใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดต้ระหนกัถึงผลเสียของ

การใชข้วดพลาสติก

• แจกกระบอกน า้ใหผู้ร้่วมกิจกรรม

ภาพกิจกรรม



ผูร้่วมกิจกรรมสามารถโพสตภ์าพถ่ายกิจกรรมลงใน Facebook 

พรอ้มตดิแฮชแท็ก #BanTheBottleAccBa2018 เพื่อลุน้รบั

บตัร Gift voucher หมจู ุม่ 2 ชัน้



มอบบตัร Gift voucher หมจู ุม่ 2 ชัน้แกผู่โ้ชคดจีากกิจกรรมโพสตภ์าพถ่าย

กิจกรรมลงใน Facebook พรอ้มตดิแฮชแท็ก #BanTheBottleAccBa2018



21

ผลที่ไดจ้ากการจดักิจกรรม

รณรงคใ์หน้กัศึกษาหันมาใช ้

กระบอกน า้แทนขวดพลาสตกิ

(เลน่เกมตอ่จิ๊กซอว+์ใหค้วามรูเ้ร่ือง

ผลเสียของการใชข้วดน า้พลาสตกิ)



ผลส ารวจความพึงพอใจตอ่กจิกรรม 

Ban the bottle AccBa 2018
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กิจกรรมนี ้ท าใหท้่านร ูว้่าซ้ือขวด

น า้ขนาดใหญ่ ประหยดักว่าซ้ือ

ขวดขนาดเล็ก และชว่ยลด

ปริมาณขวดพลาสตดิลงอีก

สถานที่จดัมคีวามเหมาะสม เวลาท่ีใชจ้ดัมคีวามเหมาะสม

มากที่สดุ (5) มาก (4) ปานกลาง (3) นอ้ย (2) นอ้ยท่ีสดุ (1)

กิจกรรมนี ้ท าใหม้คีวามรู้

และความเขา้ใจเกี่ยวกบั

ผลเสยีของการใชข้วดน า้

พลาสตกิมากกว่าเดมิ

กิจกรรมนีม้ี

ความคิดสรา้งสรรค์



87%

13%

หลงัจากกิจกรรมนี ้ชว่ยใหท้า่นอยากจะเปล่ียนมาใชก้ระบอกน า้

พลาสตกิมากกวา่ขวดน า้พลาสตกิ

อยาก เฉยๆ ไมอ่ยาก



ขอ้เสนอแนะวิธีช่วยลดขวดน ้ำพลำสติกจำก

ผ ูเ้ขำ้รว่มกิจกรรม Ban the bottle AccBa 2018 (ผ ูเ้ขำ้รว่ม 68 คน)
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มาตรการการแกไ้ขปัญหาดา้นคน (ตอ่)

วตัถปุระสงค์ เพื่อใหน้กัศึกษาหันมาซ้ือ

น า้หวานโดยใชก้ระบอกน า้ใสแ่ทนแกว้

พลาสตกิหรือขวดน า้พลาสตกิ

2. ตดิป้ายประชาสมัพนัธส์ว่นลดเมือ่

น าแกว้หรือกระบอกน า้มาเอง 

ณ รา้นน า้กะหนม รา้นฮิมตางรวมถึง

ประชาสมัพนัธใ์นกลุม่ของนกัศึกษา

ทาง Social Network ในวันจนัทรท์ี่ 26 

มนีาคม 2561



2. ตดิป้ายประชาสมัพนัธส์ว่นลดเมือ่น าแกว้หรือกระบอกน า้มาเอง ณ รา้นน า้กะหนม รา้นฮิมตาง

ในวนัจนัทรท์ี่ 26 มนีาคม 2561

Facebookรา้นน า้กะหนม

รา้นฮิมตาง



ผลท่ีไดจ้ากการตดิป้ายประชาสมัพนัธ์

สว่นลดหนา้รา้นและทาง Social Network

เมือ่น าแกว้หรือกระบอกน า้มาเอง ณ 

รา้นน า้กะหนม และรา้นฮิมตาง



วันจนัทร์ วันองัคาร วันพธุ
วัน

พฤหสับดี
วันศกุร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์

รา้นน า้กะหนม 3 5 3 4 3 3 2

รา้นฮิมตาง 1 4 2 2 1 2 1
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รวม 36 ครัง้

แผนภมูิแสดงปริมาณการน ากระบอกน า้มาเติมน า้หวานที่รา้นน า้กะหนมและรา้นฮิมตาง คณะบริหารธรุกิจ 

ระหว่างวนัจนัทรท์ี่ 2 เมษายน – วนัอาทิตยท์ี่ 8  เมษายน 2561



สรปุผลการด าเนนิงาน

การแกไ้ขปัญหาดา้นคน
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แผนภมูเิปรียบเทียบปริมาณขวดพลาสตกิท่ีเก็บไดภ้ายใน

คณะบริหารธรุกิจ กอ่น - หลงัด าเนนิงาน

กอ่นด าเนนิงาน หลงัด าเนนิงาน
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มาตรการการแกไ้ขปัญหาดา้นกิจกรรม

1. ท าการจดัตัง้คลูเลอรแ์ทนการแจกขวดน า้

พลาสติกในกิจกรรม “อบรมแนวคิดในการท า

โครงการกิจกรรมเพื่อสงัคม (Social Project)”

2. ท าการจดัตัง้คลูเลอรแ์ทนการแจกขวดน า้

พลาสติกในกิจกรรม “การฟังบรรยายการเลือก

สาขาวิชาเอก ประจ าปีการศึกษา 2560” ของ

นกัศึกษาชัน้ปีที่ 1 ในวนัพธุที่ 4 เมษายน 2561

วตัถปุระสงค์ เพื่อลดการแจก

ขวดน า้พลาสตกิใหแ้กน่กัศึกษา



ลดการแจกน า้ดื่มบรรจขุวดในกิจกรรม “อบรมแนวคิดในการท าโครงการกิจกรรมเพื่อสงัคม (Social Project)” 

และ “การฟังบรรยายการเลือกสาขาวิชาเอก ประจ าปีการศึกษา 2560” ของนกัศึกษาชัน้ปีที่ 1

ในวนัพธุที่ 4 เมษายน 2561 



ผลที่ไดจ้ากการจดัตัง้คลูเลอรแ์ทนการแจกขวดน า้พลาสตกิ

กิจกรรม จ ำนวนนกัศึกษำชัน้ปีท่ี 1 

1. อบรมแนวคิดในการท าโครงการกิจกรรม

เพื่อสงัคม ( Social Project )
500

2. การฟังบรรยายการเลือกสาขาวิชาเอก 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
500

รวม 1,000

สามารถลดจ านวนขวดพลาสติกที่จะใชแ้จกนกัศึกษาได้

ประมำณทัง้หมด 1,000 ขวด



สรปุผล

การด าเนนิกจิกรรมทัง้หมด

(Result)
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ก่อนด ำเนินงำน หลงัด ำเนินงำน

กราฟแสดงเปรียบเทียบปริมาณขวดพลาสตกิที่เก็บไดภ้ายใน

คณะบริหารธรุกิจ กอ่นและหลงัการด าเนนิงานทัง้หมด



0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

กอ่นการด าเนนิงาน หลงัการด าเนนิงาน

10,529

7,094
ลดลง 32.62%

สรปุไดว่้ำ สามารถลดปริมาณขวดพลาสตกิภายใน

คณะบริหารธรุกิจลงได ้3,435 ขวด คิดเป็น 32.62%



สรปุมาตรฐานการปฏิบตังิาน

ดำ้นคน

1. จดักิจกรรมรณรงคอ์ย่างตอ่เนือ่ง โดยให้

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมตระหนกัถึงปริมาณขวด

พลาสตกิท่ีสง่ผลเสียตอ่สิ่งแวดลอ้ม และหนัมาใช ้

กระบอกน า้แทนขวดน า้พลาสตกิมากขึน้ 

2. คณะบริหารธรุกิจจดัตัง้นโยบายใหท้างรา้นคา้ 

(รา้นน า้) ภายในคณะบริหารธรุกิจจะลดราคา

น า้หวานให ้2 บาท ใหส้ าหรบัผูท้ี่น าแกว้หรือ

กระบอกน า้มาเอง 

No Bottle กิจกรรมรณรงค์

นโยบายลด

ราคา 2 บาท 

ส าหรบัรา้นคา้



สรปุมาตรฐานการปฏิบตังิาน

ดำ้นกิจกรรมของคณะบรหิำรธรุกิจ

คณะบริหารธรุกิจจดัตัง้นโยบายใหห้นว่ยงานที่

เกี่ยวขอ้งกบัการจดักิจกรรมนกัศึกษา งดแจก

ขวดน า้พลาสตกิใหแ้กน่กัศึกษา โดยนกัศึกษา

จะตอ้งน ากระบอกน า้หรือแกว้น า้มาเอง 

ทัง้นี ้ทางหนว่ยงานผูจ้ดักิจกรรมจะตอ้งเป็นผู้

จดัเตรียมคลูเลอรน์ า้ดืม่ไวเ้พ่ือใหบ้ริการ ซ่ึง

นโยบายนีจ้ะมีผลกบักิจกรรมของนกัศึกษาใหม ่

(รหสั 61 เป็นตน้ไป)



ขอ้เสนอแนะ

⬗ มีการรณรงคใ์หน้กัศึกษา คณาจารย ์และบคุลากร ใหน้ ากระบอกน า้หรือแกว้น า้สว่นตวัมาใชใ้น

ชวิีตประจ าวนั

⬗ น าเคร่ืองบริการน า้ดืม่ที่เคยมีไวใ้หบ้ริการตามจดุตา่งๆ ภายในคณะฯ กลบัมาใชอี้กครัง้              

(เหมือนจดุบริการน า้ดืม่ในอมช.)

⬗ ลดขวดพลาสตกิจากการจดักิจกรรมตา่งๆ ของคณะฯ ในสว่นของกิจกรรมที่ไมไ่ดม้ีความจ าเป็นในการ

ตอ้งใชข้วดน า้ เชน่ กิจกรรมท่ีมีระยะเวลาด าเนนิกิจกรรมนอ้ยกว่าหรือเทา่กบัคร่ึงวนั (3-4 ชัว่โมง), 

กิจกรรมที่จดัขึน้ภายในคณะ, กิจกรรมที่จดั ณ สถานที่เดยีว (ไมม่ีการยา้ยสถานที่จดักิจกรรม หรือตอ้ง

เดนิทาง) เป็นตน้ 
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แจกขวดน ้ำ ตัง้คลูเลอร์

คา่ใชจ้่าย (บาท)

กำรวิเครำะหค์่ำใชจ้่ำยท่ีเกดิขึ้นระหว่ำงกำรแจกขวดน ้ำพลำสติกกบักำรจดัตัง้

คลูเลอรน์ ้ำด่ืมของกจิกรรม "โครงกำรปัจฉิมนิเทศนกัศึกษำชัน้ปีท่ี 4

ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 รหสั 57" (ผ ูเ้ขำ้รว่มประมำณ 400 คน)



THANKS!


