
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู  
เรื่อง กิจกรรมคุณภาพ 7ส เพื่อการพัฒนาหนวยงาน 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ประจําปการศึกษา 2560 

วันพฤหัสบดีท่ี 23 พฤศจิกายน 2560 

ณ หองประชุม 1 อาคารอํานวยการ 

ปลูกจติสาํนกึ  

ฝกเปนนิสัย 

มฉก.รวมใจ  

สรางวินยัใน 7ส 

   กองแผนและพัฒนา   



คํานํา 

 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง “กิจกรรมคุณภาพ 7ส เพ่ือการพัฒนาหนวยงาน” ประจําป

การศึกษา 2560 จัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหทุกหนวยงานเกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนกิจกรรมคุณภาพ 7ส 

ไดอยางตอเนื่องและยั่งยืน ในการนี้ไดเขาศึกษาดูงานหนวยงานตนแบบทางดานการทํากิจกรรมคุณภาพ 7ส 

ไดแก คณะนิเทศศาสตร คณะศิลปศาสตร และกองคลัง เพ่ือใหไดแนวปฏิบัติท่ีดีในการบริหารจัดการดาน

กิจกรรม 7ส สามารถประยุกตใชในการขับเคลื่อนกิจกรรมคุณภาพ 7ส ภายในหนวยงานของตนเอง              

เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงาน นําไปสูการทํากิจกรรมคุณภาพ 7ส อยางยั่งยืน 

 กองแผนและพัฒนา ขอขอบคุณอธิการบดี รองอธิการบดี ผูบริหาร หนวยงานตนแบบทางดาน            

การทํากิจกรรมคุณภาพ 7ส รวมถึงผูแทนจากทุกคณะวิชา /ทุกหนวยงาน ท่ีเขารวมโครงการของมหาวิทยาลัย

ในครั้งนี้ ท่ีไดสละเวลาและใหความสําคัญพรอมดวยใหความรวมมือ รวมใจอยางดียิ่ง ตลอดกระท่ังการดําเนิน

โครงการสิ้นสุดลงและประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 

 

 

                                        กองแผนและพัฒนา 

                     พฤศจิกายน 2560 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 

 

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู เรื่อง “กิจกรรมคุณภาพ 7ส เพ่ือการพัฒนาหนวยงาน” ประจําปการศึกษา 2560  
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กองแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ
 

1 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง กิจกรรมคณุภาพ 7ส เพ่ือการพัฒนาหนวยงาน ประจําปการศึกษา 2560 

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู เรื่อง กิจกรรมคุณภาพ 7ส เพ่ือการพัฒนาหนวยงาน 

ประจําปการศึกษา 2560 

 
 

1.  หลักการและเหตุผล   

นับตั้งแตปการศึกษา 2542 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตินํากิจกรรม 5ส เปนเครื่องมือ        

ในการพัฒนาคุณภาพงานภายในองคกร กระท่ังในปการศึกษา 2552 ไดตอยอดโดยการเพ่ิมระบบเปน 7ส 

มุงเนนการปรับปรุงสภาพแวดลอมของการทํางานใหเปนระเบียบเรียบรอย เกิดความสะอาด ความสะดวก 

ปลอดภัย ไดงานท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยใหความสําคัญในเรื่องของความสวยงาม และ

สิ่งแวดลอมเพ่ิมเขามา ในการพัฒนาคุณภาพดานตางๆ 4 ดาน คือ คุณภาพการศึกษา คุณภาพนักศึกษา 

คุณภาพอาจารย และคุณภาพบุคลากร โดยใชกิจกรรม 7ส เปนพ้ืนฐานในการพัฒนา ท้ังนี้เพ่ือการพัฒนาตนเอง  

ใหมีคุณภาพและมาตรฐานอยูเสมอ ในปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยจึงประกาศเปนนโยบายคุณภาพ 7ส 

เพ่ือใหบุคลากรและนักศึกษาทุกคนนําหลักกิจกรรม 7ส ไปรับใชในการปฏิบัติงาน 

จากปการศึกษา 2557 - 2559 ไดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือสงเสริมการพัฒนากิจกรรม 7ส    

มาโดยตลอด ซ่ึงปการศึกษา 2557 จัดกิจกรรมท้ังระดับบุคลากรและนักศึกษา ในปการศึกษา 2558-2559        

จัดกิจกรรมเฉพาะระดับนักศึกษา ท้ังนี้ เพ่ือเกิดการขับเคลื่อนการดําเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส ของ

มหาวิทยาลัยเปนไปอยางตอเนื่อง เกิดประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนา และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกร    

ในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยจึงจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูใตหัวขอเรื่อง “กิจกรรมคุณภาพ 7ส       

เพ่ือการพัฒนาหนวยงาน” โดยเขาศึกษาดูงานหนวยงานตนแบบทางดานการทํากิจกรรมคุณภาพ 7ส ไดแก    

คณะนิเทศศาสตร คณะศิลปศาสตร และกองคลัง พรอมท้ังหนวยงานตนแบบรวมแบงปนและถายทอดความรู 

เคล็ดลับ รวมถึงกระบวนการและการบริหารจัดการในการทํากิจกรรมคุณภาพ 7ส กอใหเกิดการมีสวนรวมของ

บุคลากรภายในหนวยงาน 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหทุกหนวยงานเกิดการพัฒนาและการขับเคลื่อนกิจกรรมคุณภาพ 7ส อยางตอเนื่องและยั่งยืน   

2. เพ่ือใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกร กอใหเกิดแนวปฏิบัติท่ีดีในการบริหาร

จัดการองคกรดวยการใชกิจกรรมคุณภาพ 7ส 

3. กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจในกระบวนการทํากิจกรรมคุณภาพ 7ส มากข้ึน สามารถ

ประยุกตใช และถายทอดสูบุคลากรภายในหนวยงานของตนเองได 

4. เพ่ือติดตามผลการนําองคความรูท่ีไดไปปฏิบัติในหนวยงานของตนเอง  

3.  โครงการมีความสอดคลองกับพันธกิจและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

- พันธกิจมหาวิทยาลัย        ขอท่ี 1-5 

- ประเด็นยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย  ขอท่ี 6  และมาตรการท่ี 2 



 

กองแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ
 

2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง กิจกรรมคณุภาพ 7ส เพ่ือการพัฒนาหนวยงาน ประจําปการศึกษา 2560 

4. วิธีการดําเนินการ 

- ศึกษาดูงานคณะวิชาและหนวยงานตนแบบดานการทํากิจกรรมคุณภาพ 7ส  

- การแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณจากการศึกษาดูงาน 

5. วิทยากร / กลุมเปาหมาย       

 วิทยากร : คณะวิชาและหนวยงานท่ีเปนตนแบบทางดานการทํากิจกรรมคุณภาพ 7ส ประกอบดวย 

1. คณะนิเทศศาสตร 

2. คณะศิลปศาสตร 

3. กองคลัง 

กลุมเปาหมาย 

รายละเอียด จํานวน (คน) 

เปาหมาย เขารวมจริง 

1. ตัวแทนคณะวิชาๆ ละ 2 คน 26 24 

2. ตัวแทนหนวยงานสนับสนุนๆ ละ 1 คน 14 13 

3. คณะทํางาน 4 4 

รวมท้ังหมด 44 41 
 

6.  สถานท่ี  หองประชุม 1 อาคารอํานวยการ และหนวยงานตนแบบทางดานการทํากิจกรรมคุณภาพ 7ส  

7.  ระยะเวลาในการจัดโครงการ  ในวันพฤหัสบดีท่ี 23 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแตเวลา 08.30 - 12.00 น. 

8.  ผูรับผิดชอบโครงการ กองแผนและพัฒนา  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

9. ผลท่ีไดรับจากการดําเนินโครงการ 

1. ทุกคณะวิชา/หนวยงาน มีการขับเคลื่อนกิจกรรมคุณภาพ 7ส  ของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

2. เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกร แลกเปลี่ยนแนวคิดซ่ึงกนและกัน 

3. ไดแนวปฏิบัติท่ีดีในการบริหารจัดการ โดยใชกิจกรรมคุณภาพ 7ส เปนเครื่องมือพ้ืนฐาน 

4. กอใหเกิดกระบวนการการมีสวนรวม ความสามัคคี  สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง 

5. การนําองคความรูท่ีไดรับไปปรับใชในหนวยงานของตนเองและชีวิตประจําวัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กองแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ
 

3 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง กิจกรรมคณุภาพ 7ส เพ่ือการพัฒนาหนวยงาน ประจําปการศึกษา 2560 

กําหนดการ 

เวลา กิจกรรม 

08.30 - 09.00  น. - ลงทะเบียน 

09.00 - 09.15 น. - ผูอํานวยการกองแผนฯ กลาวตอนรับผูเขาประชุม 

09.15 - 10.15 น. - กิจกรรมการแบงกลุมผูเขาประชุม จํานวน 3 กลุม เพ่ือศึกษาดูงานคณะวิชาและ

หนวยงานตนแบบดานการทํากิจกรรมคุณภาพ 7ส 

1. ศึกษาดูงานคณะนิเทศศาสตร   

2. ศึกษาดูงานคณะศิลปศาสตร    

3. ศึกษาดูงานกองคลัง 

10.15 - 10.30 น. - รับประทานอาหารวาง 

10.30 - 11.00 น. - กลุมผูเขาประชุมรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู และสรุปผลการดูงาน เคล็ดลับในการทํา

กิจกรรม 7ส และแผนพัฒนากิจกรรมคุณภาพ 7ส 

11.00 - 11.45 น. - กลุมนําเสนอผลการศึกษาดูงาน เคล็ดลับในการทํากิจกรรม 7ส แผนพัฒนากิจกรรม

คุณภาพ 7ส และแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน (กลุมละ 15 นาที) 

11.45 - 12.00 น. - กองแผนฯ สรุปเคล็ดลับและแนวปฏิบัติท่ีดีในการทํากิจกรรมคุณภาพ 7ส และ

แผนพัฒนากิจกรรมคุณภาพ 7ส ของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กองแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ
 

4 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง กิจกรรมคณุภาพ 7ส เพ่ือการพัฒนาหนวยงาน ประจําปการศึกษา 2560 

สรุปผลการแลกเปล่ียนเรียนรู เรื่อง “กิจกรรมคุณภาพ 7ส เพ่ือพัฒนาหนวยงาน” 

  

 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู แบงผูเขารวมออกเปน 3 กลุม โดยแตละกลุมจะมีผูแทนเขาศึกษา           

ดูงานคณะวิชา / หนวยงานตนแบบดานการทํากิจกรรมคุณภาพ 7ส คณะนิเทศศาสตร คณะศิลปศาสตร และ

กองคลัง  ซ่ึงสรุปผลการดําเนินงานจากการศึกษาดูงาน ดังนี้ 

กลุมท่ี 1  

1. ระบบและกลไกในการทํากิจกรรม 7ส 

1.1 หนวยงานตนแบบ ใชหลัก PDCA เปนแนวทางในการทํางาน 

1.2 มีกลไกการดําเนินงานเริ่มจากการแตงตั้งคณะกรรมการ ประชุมวางแผนการทํางาน ใชนักศึกษา

ขับเคลื่อนงานกิจกรรม 7ส  เชน คณะนิเทศศาสตร ใหนักศึกษาทําสื่อเพ่ือโปรโมทกิจกรรม ภายใต

ความดูแลของอาจารยภายในคณะวิชา เชน การจัดโครงการขับเคลื่อนกิจกรรม 7ส ท่ีสรางสรรค   

อาทิ การประกวดคลิปวิดีโอ ฯลฯ  

1.3 มีการตรวจสอบภายในหนวยงานเพ่ือกระตุนและปลูกจิตสํานึกดาน 7ส ใหบุคลากรและนักศึกษา 

กําหนดวันสะสางเอกสารรวมกัน 

2. วิธีการสรางแรงบันดาลใจ สรางแรงจูงใจ และการสงเสริมกระตุนใหบุคลากรตระหนักถึงความสําคัญ           

ในการทํากิจกรรม 7ส  

2.1 หัวหนาเปนตัวอยางท่ีดีใหกับลูกทีม 

2.2 อาจารยเขาไปพูดคุยใหความรูกิจกรรม 7ส ใหนักศึกษาชั้นปท่ี 1 

2.3 บูรณาการกับการสอนในแตละรายวิชา 

3. การนําเทคนิคของกิจกรรม 7ส ไปปฏิบัติในหนวยงานหรือในงานท่ีรับผิดชอบ และประโยชนท่ีไดรับจาก

การทํากิจกรรม 7ส  / สามารถนําเทคนิคท่ีไดไปปรับใชกับหนวยงานไดอยางไร 

3.1 ควรเริ่มจากโตะของตัวเองกอน 

3.2 สรางนิสัยท่ีดีเปนวัฒนธรรมขององคกร เชน ไมรับประทานอาหารท่ีโตะทํางาน เปนตน 

3.3 ประชาสัมพันธใหบุคลากร และนักศึกษา ไดรับทราบ เชน การจัดบอรดประชาสัมพันธ เปนตน 

3.4 ทุกหนวยงานสามารถขอกลองเปลา เพ่ือใชในการเก็บของใหเปนระเบียบไดท่ีศูนยหนังสือ มฉก.  

4. มหาวิทยาลัยควรมีการวางแผน แนวทาง หรือควรมีกิจกรรมอะไรในการสงเสริมกิจกรรมคุณภาพ 7ส 

เพ่ือเปนการพัฒนาในปการศึกษาถัดไป 

4.1 มหาวิทยาลัยมีแผนการดําเนินงานกิจกรรม 7ส ท่ีดีอยูแลว แตควรเพ่ิมเงินรางวัล เพ่ือสรางแรงจูงใจ   

ซ่ึง เ งินรางวัล ท่ีไดรับ  คณะวิชา/หนวยงาน สามารถนําไปตอยอดการจัดกิจกรรม 7ส                    

ในปการศึกษาตอไปได 

  

 

 



 

กองแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ
 

5 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง กิจกรรมคณุภาพ 7ส เพ่ือการพัฒนาหนวยงาน ประจําปการศึกษา 2560 

กลุมท่ี 2  

1. ระบบและกลไกในการทํากิจกรรม 7ส  

1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือดําเนินงานกิจกรรม 7ส และนํานักศึกษาเขามามีสวนรวมในการทํากิจกรรม 

2. วิธีการสรางแรงบันดาลใจ สรางแรงจูงใจ และการสงเสริมกระตุนใหบุคลากรตระหนักถึงความสําคัญใน

การทํากิจกรรม 7ส  

2.1 มีการสรางการรับรูรวมกัน มีการวางแผนนําหลัก PDCA มาใช  ดังนี้  

P - มีการวางแผนในการทํากิจกรรม 7ส โดยประชุม 3 - 4 ครั้ง และดึงจุดเดนข้ึนมาปฏิบัติ 

D - ลงมือปฏิบัติรายบุคคลและแผนก ซ่ึงมีการติดประกาศ การใหรางวัลเพ่ือชมเชย การใชสื่อรณรงค 

โดยใหนักศึกษาเขามามีสวนรวมประกวด เชน ประกวดโปสเตอร คลิปวิดีโอ เปนตน และมีการใช

สื่อมัลติมีเดียในการสรางแรงจูงใจ การกําหนดใหเปนนิสัยพ้ืนฐานและหัวหนาเปนตัวอยางใหลูกนอง  

C - มีการตรวจสอบระหวางภายในหนวยงาน / คณะวิชา และชวยกันดูแลความสะอาด ความเปน

ระเบียบเรียบรอยระหวางกันและกัน 

A - ประชาสัมพันธในโซเชียลมีเดีย (Social Media) การใหรางวัลเพ่ือสรางขวัญกําลังใจ และ            

การประกาศคะแนน 

3. การนําเทคนิคของกิจกรรม 7ส ไปปฏิบัติในหนวยงานหรือในงานท่ีรับผิดชอบ และประโยชนท่ีไดรับจาก

การทํากิจกรรม 7ส / สามารถนําเทคนิคท่ีไดไปปรับใชกับหนวยงานไดอยางไร 

3.1 นําจุดเดนของแตละหนวยงานมาใช ไดแก ความรวมมือ รวมแรง รวมใจ การนําโซเชียลมีเดีย 

(Social Media) มาใช และสรางความเปนระเบียบเรียบรอยเพ่ือการปฏิบัติใหเปนนิสัย 

3.2 เริ่มจากตัวเราเอง ทําใหเปนนิสัย มีวินัยในตนเอง สูสรางความรวมมือรวมใจจากคนในหนวยงาน 

3.3 แกนนําในการทํากิจกรรม 7ส ของแตละหนวยงานตองเขมแข็ง 

4. มหาวิทยาลัยควรมีการวางแผน แนวทาง หรือควรมีกิจกรรมอะไรในการสงเสริมกิจกรรมคุณภาพ 7ส 

เพ่ือเปนการพัฒนาในปการศึกษาถัดไป 

4.1 จัดประชุมแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติท่ีดี 

4.2 ศึกษาดูงานคณะวิชา / หนวยงานท่ีไดรับรางวัล เพ่ือสรางแรงจูงใจ 

4.3 นําตัวแทนนักศึกษาในแตละคณะวิชามาแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกัน 

 

กลุมท่ี 3  

1. ระบบและกลไกในการทํากิจกรรม 7ส   

1.1 คณะนิเทศศาสตร : แตงตั้งคณะกรรมการฯ  มีการประชุมรวมกันระหวางนักศึกษาจัดกิจกรรม

ประกวดตางๆ การบูรณาการใชกับการเรียนการสอน การใชสื่อตางๆ ในการประชาสัมพันธ และมี

การติดตามผลโดยผูบริหารระดับคณะวิชา 

1.2 คณะศิลปศาสตร : การใชระบบ PDCA ในใชในการทํางาน มีการตรวจสอบของคณะกรรมการ 7ส 

ระดับคณะวิชา มีการประชาสัมพันธในเว็บไซต รวมท้ังการมีสวนรวมของนักศึกษา 
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6 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง กิจกรรมคณุภาพ 7ส เพ่ือการพัฒนาหนวยงาน ประจําปการศึกษา 2560 

1.3 กองคลัง : มีนโยบายและแผนงานกลางท่ีทุกแผนกตองบริหารจัดการ มีคณะกรรมการกํากับดูแล 

ทุกๆ สัปดาหมีการสะสาง และจัดเตรียมอุปกรณสํานักงานท่ีตองใช เพ่ือสรางวินัยในองคกร พรอม

ท้ังมีเว็บไซตในการเผยแพรเรื่องกิจกรรม 7ส  

2. วิธีการสรางแรงบัลดาลใจ สรางแรงจูงใจ และการสงเสริมกระตุนใหบุคลากรตระหนักถึงความสําคัญ   

ในการทํากิจกรรม 7ส 

2.1 การใชสื่อประชาสัมพันธมาสรางแรงจูงใจ มีการประกวดและมอบรางวัล เพ่ือชื่นชม 

2.2 มีการทํางานเปนทีม ระหวางอาจารยกับนักศึกษา 

2.3 มีการเปลี่ยนคณะทํางานเม่ือไดรับรางวัล เพ่ือสรางความทาทาย 

2.4 หัวหนาหนวยงานเปนผูนํา แบบอยางท่ีดีในการทํากิจกรรม 

3. การนําเทคนิคของกิจกรรม 7ส ไปปฏิบัติในหนวยงานหรือในงานท่ีรับผิดชอบ และประโยชนท่ีไดรับจาก

การทํากิจกรรม 7ส / สามารถนําเทคนิคท่ีไดไปปรับใชกับหนวยงานไดอยางไร 

3.1 การจัดเตรียมอุปกรณ กลองไวจัดเก็บเอกสารแยกตามหมวดหมู 

3.2 มีการคัดแยกขยะภายในหนวยงาน 

3.3 ไมอนุญาตใหรับประทานอาหาร / ไมท้ิงขยะเศษอาหารในท่ีทํางาน 

3.4 การสรางวินัยพ้ืนฐาน ดังคําวา “7ส ทําใหเปนประจําชวยสรางวินัยพ้ืนฐาน”  

3.5 สามารถนําไปปรับใชในกับท่ีบาน เชน การประหยัดพลังงาน การจัดเก็บเอกสาร เปนตน 

4. มหาวิทยาลัยควรมีการวางแผน แนวทาง หรือควรมีกิจกรรมอะไรในการสงเสริมกิจกรรมคุณภาพ 7ส 

เพ่ือเปนการพัฒนาในปการศึกษาถัดไป 

4.1 ใหคณะวิชา / หนวยงานท่ีไดรับรางวัลมาเผยแพรใหแกหนวยงานอ่ืนๆ  
 

สรุป แนวปฏิบัติท่ีดีในการทํากิจกรรมคุณภาพ 7ส ระดับมหาวิทยาลัย 

1. ตองนํากระบวนการ  PDCA (Plan – Do – Check – Action) ซ่ึงจะเนนกระบวนมีสวนรวมของสมาชิก

ในองคกรมาเปนระบบในการพัฒนา 7ส และตองระบบการติดตามและประเมินผลกิจกรรม 7ส ภายใน

หนวยงานท่ีเขมแข็ง แจงผลท่ีไดจากการดําเนินการและกําหนดแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจนใหสมาชิกทราบ 

2. การประชาสัมพันธกิจกรรม 7ส  จะชวยสรางแรงจูงใจสําหรับกิจกรรม 7ส เชน สื่อมัลติมีเดีย การติดบอรด

ประชาสัมพันธ เว็บไซตหนวยงาน เปนตน 

3. เพ่ือใหการพัฒนากิจกรรม 7ส อาจรวมกันนําวัสดุเหลือใชมาเปนอุปกรณเก็บของ 

4. คณะวิชาควรมีการบูรณาการ กิจกรรม 7ส ใหนักศึกษา โดยสอดแทรกในรายวิชาตางๆ เพ่ือสงเสริม

และกระตุนใหกับนักศึกษา 

5. การทํางานพัฒนา 7ส ตองเนนการทํางานเปนทีม และสรางนิสัยท่ีดีจนเปนวัฒนธรรมขององคกร 

6. การพัฒนาคุณภาพ 7ส ควรเริ่มจากตัวเองกอน และหัวหนางานควรใหการสนับสนุนและเปนตัวอยาง

ท่ีดีในการทํากิจกรรม 7ส 

ขอเสนอแนะจากการแลกเปล่ียนเรียนรู 

     -  ควรมีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ังบุคลากรและนักศึกษา 
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7 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง กิจกรรมคณุภาพ 7ส เพ่ือการพัฒนาหนวยงาน ประจําปการศึกษา 2560 

ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม 

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู เรื่อง “กิจกรรมคุณภาพ 7ส เพ่ือการพัฒนาหนวยงาน” ประจําปการศึกษา 2560 

 

        กองแผนและพัฒนา ไดจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจตอการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง 

"กิจกรรมคุณภาพ 7ส เพ่ือการพัฒนาหนวยงาน" ประจําปการศึกษา 2560 ดังนี้ 

แบบสอบถาม  ท่ีจัดข้ึนประกอบดวย 3 สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

 สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอการจัดโครงการ/กิจกรรม 

ซ่ึงจะวัดความพึงพอใจตอการจัดโครงการ/กิจกรรม  ลักษณะคําถามเปนแบบวัดมาตรสวนประเมินคา 

(Rating Scale) 5 ระดับ  

แบบวัดมาตรสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ  

               มากท่ีสุด             ไดคะแนน    5 คะแนน 

 มาก           ไดคะแนน 4 คะแนน 

 ปานกลาง            ไดคะแนน         3 คะแนน 

 นอย    ไดคะแนน         2 คะแนน 

  นอยท่ีสุด             ไดคะแนน         1 คะแนน 

 สวนท่ี 3  ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนางาน 

เปนลักษณะคําถามปลายเปด จํานวน 2 ขอ คือ สิ่งท่ีทานพึงพอใจในการรวมโครงการ/กิจกรรมครั้งนี้  

และสิ่งท่ีควรเสนอแนะนําไปพัฒนาการจัดโครงการ/กิจกรรมครั้งตอไป 

  

การวิเคราะหขอมูล 

      ทําการประมวลผลและวิเคราะหขอมูล โดยการคํานวณคารอยละ คาเฉลี่ย (�̅�) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(SD) ซ่ึงจําแนกได ดังนี้   

1. คํานวณคารอยละของแบบสอบถามจากผูท่ีเขารวมโครงการ 

2. คํานวณคาเฉลี่ย (�̅�) กอนแลกเปลี่ยนเรียนรูเปรียบเทียบกับหลังแลกเปลี่ยนเรียนรู คํานวณคารอย

ละของการไดรับความรูความเขาใจในกิจกรรม 7ส  

3. คํานวณคาเฉลี่ย (�̅�) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของสวนท่ี 3 ความพึงพอใจตอการจัด

โครงการ/กิจกรรม โดยมีเกณฑในการแปลความหมายดังนี้ 

  คาเฉลี่ยระหวาง  1.00 – 1.49  แสดงวา   ความพึงพอใจระดับปรับปรุง 

            คาเฉลี่ยระหวาง  1.50 – 2.49   แสดงวา   ความพึงพอใจระดับนอย 

  คาเฉลี่ยระหวาง  2.50 – 3.49  แสดงวา   ความพึงพอใจระดับปานกลาง 

            คาเฉลี่ยระหวาง  3.50 – 4.59   แสดงวา   ความพึงพอใจในระดับมาก 

                   คาเฉลี่ยระหวาง  4.50 – 5.00  แสดงวา   ความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
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8 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง กิจกรรมคณุภาพ 7ส เพ่ือการพัฒนาหนวยงาน ประจําปการศึกษา 2560 

สรุปผลการวิเคราะห 

  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูมีผูเขารวมโครงการท้ังหมด จํานวน 37 คน จากกลุมเปาหมาย จํานวน 40 คน  

คิดเปน รอยละ 92.50  มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 37 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100.00  

 ผลสรุปการประเมินความคิดเห็นของผูเขารวมโครงการดานความพึงพอใจตอการจัดโครงการ/

กิจกรรม  มีรายละเอียดดังนี้ 

ขอท่ี รายละเอียด X ̅ SD 

1 ทานไดรับความรู แนวคดิ ทักษะและประสบการณใหม ๆ จากโครงการ/กิจกรรมน้ี 4.49 0.51 

2 ทานสามารถนําสิ่งท่ีไดรับจากกิจกรรมน้ีไปปรับใชในชีวิตประจําวัน และการทํางานปฏิบัติงาน 4.51 0.51 

3 การเขารวมกิจกรรมในครั้งน้ีตรงตามความคาดหวังของทานหรือไม 4.46 0.51 

4 ประโยชนท่ีทานไดรับจากกิจกรรมน้ี 4.54 0.51 

5 ทานคิดวาสามารถนําไปประยุกตใชกับหนวยงานของทานไดหรือไม 4.35 0.63 

6 ความพึงพอใจของทานตอภาพรวมของการจัดกิจกรรม 4.57 0.50 

สรุป ความคิดเห็นโดยรวม 4.49 0.53 

 

 จากตาราง แสดงถึงความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูของผูเขารวม พบวา ความพึงพอใจ 

โดยรวมอยูในระดับมาก ซ่ึงมีคาเฉลี่ยโดยรวมเทากับ 4.49 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เทากับ 0.53 โดยมี

หัวขอท่ีมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด ไดแก ภาพรวมของการจัดกิจกรรม ประโยชนท่ีทานไดรับจาก

กิจกรรม และสิ่งท่ีสามารถนําสิ่งท่ีไดรับจากกิจกรรมนี้ไปปรับใชในชีวิตประจําวัน และการทํางานปฏิบัติงาน 

 

ขอเสนอแนะจากการแลกเปล่ียนเรียนรู 

สิ่งท่ีผูเขารวมโครงการพึงพอใจในการรวมโครงการ/กิจกรรม  ไดแก 

1. การจัดกิจกรรมเปนกิจกรรมท่ีดี มีความพอใจระดับดี ทําใหไดแนวคิดไดแรงบัลดาลใจท่ีจะ

นําไปใชงานจริง ทําใหมีแนวทางท่ีจะไปใชประโยชน 

2. ไดเรียนรูระหวางหนวยงานท่ีไดรับรางวัล ไดนําเทคนิคตางๆ ไปปรับใชในหนวยงานตัวเอง 

3. ชื่นชอบในกิจกรรมท่ีมีการไปเยี่ยมชมคณะและหนวยงานท่ีไดรับรางวัล เพ่ือใหเห็นภาพจริง

สถานท่ีจริงท่ีเกิดข้ึน ไดจากความรวมมือและสงตอจากอาจารยสูนักศึกษา ไดนําความรูและ

ระบบการจัดการใชในคณะและสวนตัว 

4. ไดเห็นแนวปฏิบัติของคณะอ่ืนๆ สามารถนําไปปรับใชในคณะและตนเองได 

5. การนําเสนอแนวคิดตางๆ การนําจุดเดนของคณะวิชา /หนวยงาน มาปรับใชในการจัดการ

กระบวนการ 7ส ใหประสบความสําเร็จ 
  
 

 



 

กองแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ
 

9 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง กิจกรรมคณุภาพ 7ส เพ่ือการพัฒนาหนวยงาน ประจําปการศึกษา 2560 

สิ่งท่ีควรเสนอแนะนําไปพัฒนาการจัดโครงการ/กิจกรรมครั้งตอไป 

1. การเยี่ยมชมคณะหรือหนวยงานตัวอยางเปนระยะ เพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูลความรูหลังนําไปปฏิบัติ 

2. ควรนําหนวยงาน / คณะวิชา ไปดูงานในหนวยงานทีมีความใกลเคียงกัน 

3. อยากใหมีกิจกรรมแบบนี้ตออาจจะเปนเทอมละครั้ง 

4. ควรใหแตละกลุมไดดูงาน 7ส ใหครบท้ัง 3 หนวยงานท่ีกําหนด  

5. ใหกลุมท่ีไดรับรางวัลเดินทางแนะนําแตละคณะวิชา/หนวยงานท่ียังไมไดรางวัล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กองแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ
 

10 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง กิจกรรมคณุภาพ 7ส เพ่ือการพัฒนาหนวยงาน ประจําปการศึกษา 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

กองแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ
 

11 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง กิจกรรมคณุภาพ 7ส เพ่ือการพัฒนาหนวยงาน ประจําปการศึกษา 2560 

 

 
 

 

       
 

       
 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู 

เรื่อง “กิจกรรมคุณภาพ 7ส เพ่ือการพัฒนาหนวยงาน” ปการศึกษา 2560  
 



 

กองแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ
 

12 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง กิจกรรมคณุภาพ 7ส เพ่ือการพัฒนาหนวยงาน ประจําปการศึกษา 2560 

ภาพกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูแตละกลุม 

กลุมท่ี 1 

       
 

กลุมท่ี 2  

     
 

กลุมท่ี 3  

     
 

 

 

 

 

 

 



 

กองแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ
 

13 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง กิจกรรมคณุภาพ 7ส เพ่ือการพัฒนาหนวยงาน ประจําปการศึกษา 2560 

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงานของแตละกลุม 

คณะนิเทศศาสตร 

       
3 

      
 

 

คณะศิลปศาสตร 

       
 

          
 

กองคลัง 

        
 

 

         



 

กองแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 

14 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ือง กิจกรรมคุณภาพ 7ส เพ่ือการพัฒนาหน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2560 

รายชื่อผู้เข้ารว่มโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เพื่อการพัฒนาหนว่ยงาน ประจําปีการศึกษา 2560 
กลุ่มที่ 1 
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล สังกัด สถานท่ีไปดูงาน 

1 อาจารย์ศิลาวุฒิ แฉ่งเจริญ คณะศิลปศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ 

2 นางจริยาภรณ ์ จริงเจริญวัฒน์ คณะกายภาพบําบัด คณะนิเทศศาสตร์ 

3 นางนิภาพร วงษ์เทศ บัณฑิตวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์ 

4 นายสัญชัย กลิ่นถือศิล ศูนย์วัฒนธรรม คณะนิเทศศาสตร์ 

5 ผศ.ดร.กนกพร  นทีธนสมบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ 

6 อาจารย์ ดร.พรสิริ วนรัฐิกาล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์ 

7 อาจารย์แพทย์จีนอรภา ศิลมัฐ คณะการแพทย์แผนจีน คณะศิลปศาสตร์ 

8 นางสาวช่วยจ ูแซ่หลี กองคลัง คณะศิลปศาสตร์ 

9 นางสาวนิชาภา ปราบภัย สํานักพัฒนานักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 

10 นางลลิลญา ลอยลม คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ กองคลัง 

11 นางนวพร  แก้วไสย คณะเทคนิคการแพทย์ กองคลัง 

12 นางอิศรา วงษ์ดี คณะนิติศาสตร์ กองคลัง 

13 นางสาวศิริพร มงคลวัจน ์ กองแผนและพัฒนา กองคลัง 
 

กลุ่มที่ 2 
ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล สังกัด สถานท่ีไปดูงาน 

1 อาจารย์อุษาพรรณ แสงเถกิง คณะศิลปศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ 

2 อาจารย์สุวัฒน์ เพียรพาณิชย์สกุล  คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะนิเทศศาสตร์ 

3 นางสาวสุชาดา  พยัคฆวงษ์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะนิเทศศาสตร์ 

4 นางปาริชาติ แดนสิงห์ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ 

5 อาจารย์ ดร.อรวรรณ  คุณสนอง คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ คณะศิลปศาสตร์ 

6 อาจารย์ศักด์ิชัย รัตนปกรณ์ คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ 

7  นางวิมลพักตร์ นฤดลโชติ กองกลาง คณะศิลปศาสตร์ 

8 นาง ศิริพร คงกระพันธ์ กองกลาง คณะศิลปศาสตร์ 

9 นางสาวศศิธร  แสงเพลิง สํานักทะเบียนและประมวลผล คณะศิลปศาสตร์ 

10 อาจารย์แพทย์จีนสุวิมล ผลชารี คณะการแพทย์แผนจีน กองคลัง 



 

กองแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 

15 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ือง กิจกรรมคุณภาพ 7ส เพ่ือการพัฒนาหน่วยงาน ประจําปีการศึกษา 2560 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล สังกัด สถานท่ีไปดูงาน 

11 นางสาวณัฐนรี  มลิซ้อน คณะพยาบาลศาสตร์ กองคลัง 

12 นางสาวณฤดี ตรีนัย คณะบริหารธุรกิจ กองคลัง 

13 นางสาวนภัสนันท์ นราสินวิวัฒน์ คณะเภสัชศาสตร์ กองคลัง 

14 นางสาวศุภกานต์  อิทธิโสภณกุล งานตรวจสอบภายใน กองคลัง 

 
กลุ่มที่ 3 

 
คณะทาํงาน   
ลําดับ ชื่อ - สกุล ตําแหน่ง 

1 อาจารย์สุวรรณี  มงคลรุ่งเรือง ผู้อํานวยการกองแผนและพัฒนา 

2 นางวลีพร  พฤทธ์พาณิชย์ หัวหน้าแผนกแผนและนโยบาย 

3 นางสาวพนอทิพย์  สวัสด์ิวงษ์ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 

4 นางสาวกมลวรรณ  จันทร์โสม จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 

 
 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล สังกัด สถานท่ีไปดูงาน 

1 ผศ.ช.ชยินทร์ เพ็ชญไพศิษฏ์ คณะนิติศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ 

2 นางพัทธนันท์ เทียมจันทอนัน คณะเภสัชศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ 

3 นางสาวพรภินันท์ โกราเมศ กองแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์ 

4 อาจารย์เบญจวรรณ ศิริคันธรส คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะศิลปศาสตร์ 

5 นางพรภิรมย์    แสนอุบล คณะกายภาพบําบัด คณะศิลปศาสตร์ 

6 นางสาวธันฑ์ชนก มากพันธ์ุ ศูนย์บรรณสารสนเทศ คณะศิลปศาสตร์ 

7 อาจารย์อาภากร ชมะวิต คณะศิลปศาสตร์ กองคลัง 

8 อาจารย์ ดร.สุกัญญา เพชรศิริเวทย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองคลัง 

9 อาจารย์อุมารินทร ์ พูลพานิชอุปถัมย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ กองคลัง 

10 นางสาววัลลภา  วัฒแสง กองทรัพยากรบุคคล กองคลัง 

11 นางสาวกชพร ภูวสินนารา สํานักพัฒนาวิชาการ กองคลัง 



 

กองแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลมิพระเกียรต ิ
 

16 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง กิจกรรมคณุภาพ 7ส เพ่ือการพัฒนาหนวยงาน ประจําปการศึกษา 2560 

 

 

 

 
 

 

 

คําชี้แจง   

         โปรดทําเครื่องหมาย  ในชองท่ีเปนขอมูลและตามความคิดเห็นของทาน 
 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ      ชาย               หญิง   

2. สถานะภาพ  อาจารย          เจาหนาท่ีประจําคณะวิชา      เจาหนาท่ีประจาํหนวยงาน     

สวนท่ี 2  ความพึงพอใจตอการจัดโครงการ/กิจกรรม 

ระดับ 5 = มากท่ีสดุ    ระดับ 4 = มาก ระดับ 3 = ปานกลาง    ระดับ 2 = นอย    ระดับ 1= นอยท่ีสุด 

รายละเอียด 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

  

1. ทานไดรับความรู แนวคิด ทักษะและประสบการณใหม ๆ จากโครงการ/กิจกรรมน้ี      

2. ทานสามารถนําสิ่งท่ีไดรับจากกิจกรรมน้ีไปปรับใชในชีวิตประจําวัน และการทํางานปฏิบัติงาน      

3. การเขารวมกิจกรรมในครั้งน้ีตรงตามความคาดหวังของทานหรือไม      

4. ประโยชนท่ีทานไดรับจากกิจกรรมน้ี      

5. ทานคิดวาสามารถนําไปประยุกตใชกับหนวยงานของทานไดหรือไม      

6. ความพึงพอใจของทานตอภาพรวมของการจัดกิจกรรม      

ความคิดเห็นโดยรวม      
 

สวนท่ี 3  ขอเสนอแนะ 

3.1 สิ่งท่ีทานพึงพอใจในการรวมโครงการ/กิจกรรมครั้งน้ี 

....................................................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................................................... 

3.2  สิ่งท่ีควรเสนอแนะนําไปพัฒนาการจัดโครงการ/กิจกรรมครั้งตอไป

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................  

ลําดับท่ี ........ 

แบบสอบถาม/ประเมินการดําเนินการ 

โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูเรือ่ง “กิจกรรมคุณภาพ 7ส เพ่ือการพัฒนาหนวยงาน” ประจําปการศึกษา 2560  

ในวันพฤหัสบดีท่ี 23 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 

ขอขอบคุณในความรวมมือ 

กองแผนและพัฒนา 

 


