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รายละเอียดโครงการ 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง พัฒนาคุณภาพกิจกรรม 7ส สู่นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558 

ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 เวลา  09.00 – 12.00 น. 
ห้องบรรยายพิเศษ 2 (ห้องสื่อประสม) อาคารบรรณสาร  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 
ชื่อโครงการ 

 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง พัฒนาคุณภาพกิจกรรม 7ส สู่นักศึกษา ประจําปีการศึกษา 2558 

 

หลักการและเหตุผล   

 นับต้ังแต่ปีการศึกษา 2542 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตินํากิจกรรม 5ส  เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพงานภายในองค์กร  กระท่ังในปีการศึกษา 2552  ได้ต่อยอดโดยการเพิ่มระบบเป็น 7ส มุ่งเน้นการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของการทํางานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความสะอาด ความสะดวก ปลอดภัย ได้งานท่ีมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  โดยให้ความสําคัญในเร่ืองของความสวยงาม  และสิ่งแวดล้อมเพิ่มเข้ามา   

 และในการพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ 4 ด้าน คือ คุณภาพการศึกษา  คุณภาพนักศึกษา คุณภาพอาจารย์             
และคุณภาพบุคลากร  โดยใช้กิจกรรม 7ส เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา  ท้ังนี้ เพ่ือการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพและมาตรฐานอยู่
เสมอ  ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยจึงประกาศเป็นนโยบายคุณภาพ 7ส  และในปีการศึกษา 2557 ท่ีผ่านมา
มหาวิทยาลัยก็ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการพัฒนากิจกรรม 7ส เช่นเดียวกัน   

 ท้ังนี้ เพ่ือให้ในปีการศึกษา 2558  การขับเคลื่อนการดําเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง   เกิดประสิทธิภาพ  เกิดการพัฒนา  และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในองค์กร  มหาวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้หัวข้อเร่ือง “พัฒนาคุณภาพกิจกรรม 7ส สู่นักศึกษา” ประจําปีการศึกษา 2558 โดยเรียนเชิญคณะวิชา      
ท่ีได้รับรางวัลกิจกรรม 7ส ยอดเย่ียม ประจําปีการศึกษา 2557 และมีคะแนนผลตรวจซุ้มนักศึกษาในระดับท่ีดีมาถ่ายทอดและ
ให้ความรู้ เคล็ดลับ รวมถึงกระบวนการและการบริหารจัดการในการทํากิจกรรมคุณภาพ 7ส ของนักศึกษา 

 

วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้นักศึกษาเกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมคุณภาพ 7ส  อย่างต่อเนื่องและย่ังยืน   

2. เพ่ือให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร ก่อให้เกิดแนวปฏิบัติท่ีดีในการบริหารจัดการด้วยการใช้
กิจกรรมคุณภาพ 7ส  

3. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทํากิจกรรมคุณภาพ 7ส มากขึ้น สามารถถ่ายทอดให้กับนักศึกษา
ภายในคณะวิชาได ้

4. แนวทางและช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมคุณภาพ 7 ส ของมหาวิทยาลัยเพ่ิมมากข้ึน 
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กลุ่มเป้าหมาย   จํานวน  60 คน ประกอบด้วย 
1. ผู้แทนนักศึกษาคณะวิชาละ 4 คน   จํานวน 52  คน เข้าร่วมจริง  จํานวน      35     คน 
2. ผู้แทนนักศึกษาสโมสรนักศึกษา  จํานวน  4  คน เข้าร่วมจริง  จํานวน       3      คน 
3. คณะทํางาน     จํานวน  4  คน   เข้าร่วมจริง  จํานวน       4      คน 

 

สถานท่ีดําเนินการ   

 ห้องบรรยายพิเศษ 2 (ห้องสื่อประสม) อาคารบรรณสาร  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ระยะเวลาในการจัดโครงการ    

 ในวันพุธท่ี 15 มิถุนายน 2559  ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. 

ประเภทของโครงการ   

 โครงการริเร่ิมใหม่ (เพ่ือพัฒนางานประจํา) 

วิทยากร 
1. ผู้แทนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์  
2. ผู้แทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผู้รับผิดชอบโครงการ   :  แผนกแผนและนโยบาย กองแผนและพัฒนา 

1. อาจารย์สุวรรณี  มงคลรุ่งเรือง ผู้อํานวยการกองแผนและพัฒนา  ท่ีปรึกษา 
2. นางวลีพร    พฤทธ์พาณิชย์ หัวหน้าแผนกแผนและนโยบาย หัวหน้าโครงการ 
3. นางสาวพนอทิพย์  สวัสด์ิวงษ์ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ดําเนินงาน  
4. นางสาวกมลวรรณ   จันทร์โสม เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ดําเนินงาน 

 

แผนการดําเนินการ / วิธีการดําเนินการ 

  ขั้นตอนเตรียมการขั้นตอนเตรียมการ  

1. ประชุมแผนกแผนและนโยบายกําหนดหัวข้อในการจัดกิจกรรม   
2. สรรหาวิทยากรของนักศึกษา  และกําหนดกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม 

ดําเนินการขออนุมัติงบประมาณโครงการ  ตามบันทึกข้อความ มฉก.ท่ี 0004(1)/640 ลงวันท่ี 25 เมษายน 2559  
3. เชิญนักศึกษาเข้าร่วมงาน  ตามบันทึกข้อความ มฉก.ท่ี 0004 (1)/638 ลงวันท่ี 22 เมษายน 2559 
4. ประสานงานกับวิทยากร  ตามบันทึกข้อความ มฉก.ท่ี 0004 (1)/639 ลงวันท่ี 22 เมษายน 2559 
5. ร่วมหารือและวางแผนข้ันตอนการดําเนินงานกับวิทยากร  วันท่ี 6-8 มิถุนายน 2559 
6. สรุปจํานวนผู้เข้าร่วมโครงกร และกําหนดการในการดําเนินโครงการ  
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  ระยะเวลาระยะเวลาและรูปแบบการดําเนินงานและรูปแบบการดําเนินงาน  

  เวลา  09.00 - 09.15  น. ลงทะเบียน 

  เวลา  09.15 - 09.30 น. กล่าวต้อนรับ และกล่าวถึงความสําคัญในการจัดโครงการฯ 

  เวลา  09.30 - 10.30 น. บรรยายโดย คณะวิชาท่ีเป็นต้นแบบกิจกรรมคุณภาพ 7ส ของนักศึกษา 
  1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  2. คณะพยาบาลศาสตร์  

เวลา  10.30  - 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง / จับฉลากแบ่งกลุ่ม 
เวลา  10.45  - 12.00 น. แบ่งกลุ่มร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มนักศึกษาแต่ละคณะวิชา และนําเสนอ

ประเด็นเพ่ือหาแนวปฏิบัติท่ีดีในการบริหารจัดการกิจกรรม 7ส ของนักศึกษา และหา
แนวทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรม 7ส ของนักศึกษา 

 
  กิจกรรมและผลการดําเนินงานกิจกรรมและผลการดําเนินงาน  

  
โดยกองแผนและพัฒนา  ดังนี้ 

 ความเป็นมาของกิจกรรม  

ตั้งแต่ปี 2542 มหาวิทยาลัยมีการนํากิจกรรม 5ส มาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพและอยู่ในหัวใจการ
ทํางานของบุคลากรมหาวิทยาลัย   หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   

ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยจึงได้พัฒนาคุณภาพโดยนําระบบ  7 ส มาใช้เพ่ือเป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐานในการ
พัฒนาคุณภาพภายในองค์กร  เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน  รวมท้ังรักษาและพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานอยู่เสมอ  โดยให้ความสําคัญในเรื่องของความสวยงามและสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมจากกิจกรรม 5 ส  ท่ีผ่านมา   
โดยการกําหนดนโยบายคุณภาพกิจกรรม 7ส  

 ความหมายของ  

 

กิจกรรมกิจกรรม  11    ความสําคัญและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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 วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือปรับปรุงสภาพที่ทํางานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และสะอาดงามตา 

2. เพ่ือกระตุ้นให้เกิดจิตสํานึกและตระหนักถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจากสิ่งแวดล้อมท่ีสะอาด  

3. เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีร่วมแรง ร่วมใจ ของบุคลากรในการทําประโยชน์ร่วมกัน 

  

 ประโยชน์ของ  สําหรับนักศึกษา 

1. ความสะอาด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย 
2. ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการทํางาน 
3. บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมท่ีดีในการทํางาน 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน ช่วยการบํารุงรักษาอุปกรณ์ 
5. ติดเป็นนิสัยเป็นตัวอย่างท่ีดีให้แก่ผู้อ่ืน 
6. เป็นการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 

 การประชาสัมพันธ์  
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   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

 1. การประยุกต์หลักกิจกรรม 7ส ในการดูแลซุ้มนักศึกษา 

 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้นําหลักกิจกรรม 7ส 
มาประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาความสะอาดของซุ้มนักศึกษา ดังนี้ 
ส1 สะสาง  : แยกให้ชัด ขจัดให้ออก นักศึกษาจะมีการแยกอุปกรณ์      

เช็คว่าเป็นสิ่งใดท่ีสามารถใช้ได้ต่อ หรือใช้ไม่ได้แล้วให้ดูว่าเป็น
ขยะหรือไม่  

ส2  สะดวก : แยกอุปกรณ์ท่ีใช้บ่อยๆ จัดเก็บไว้อีกที เพ่ือสะดวกในการใช้งาน โดยการนําโต๊ะม้านั่งมาไว้ท่ีซุ้ม แล้วแบ่งเป็น 
3 ส่วน ข้างล่าง 1 ส่วน บนโต๊ะ 2 ส่วน ซ่ึงจะมีส่วนท่ีเราหยิบจับอุปกรณ์ท่ีใช้บ่อย เช่น อุปกรณ์รับน้อง เป็นต้น 

ส3 สะอาด : เม่ือเราแยกอุปกรณ์ จัดแบ่งโซนในการไว้ จะทําให้ซุ้มสะอาด และพื้นซุ้มจะพยายามรักษาความสะอาด 
เนื่องจากเม่ือเวลารับน้อง หากซุ้มไม่สะอาดน้องนักศึกษาก็ไม่อยากเข้ามาน่ัง 

ส4 สุขลักษณะ : เม่ือซุ้มสะอาดแล้ว ก็จะก่อให้เกิดสุขลักษณะ ไม่ก่อให้เกิดเชื้อโรค 
ส5 สร้างนิสัย : กิจกรรมทําความสะอาดซุ้ม ทาสีซุ้มใหม่ ก็จะพยายามให้น้องนักศึกษาเข้ามาร่วมด้วย ให้ช่วยทําความ

สะอาด ช่วยออกแบบ เนื่องจากต้องการให้นักศึกษาสานสัมพันธ์พ่ีน้อง  
ส6 สวยงาม : ต้องการให้คนนอกท่ีผ่านไปมามองซุ้มว่าเป็นอย่างไร   จําลองให้น้องเป็นคนนอกมองเข้ามาท่ีซุ้มเพ่ือให้

ข้อเสนอแนะ ว่าตรงไหนท่ีไม่เรียบร้อย และมีอาจารย์มาช่วยเช็คดูและตรวจสอบความเรียบร้อยอีกที  
ส7 สิ่งแวดล้อม : ยึดหลัก 1A3R คือ 
 A   =   Avoid  หลีกเลี่ยงการใช้ สิ่งไหนท่ีเราใช้ได้อีกเราก็จะนํามาใช้ ไม่สร้างขยะเพ่ิม 
 R   =   Reduce    ลดการใช้ สิ่งของท่ีไม่จําเป็น หรือวัสดุท่ีมันพังง่าย ลดการซ้ือ  
 R   =   Reuse      นํากลับมาใช้ นําสิ่งของท่ีสามารถใช้ได้มาใช้อีก เช่น พู่กัน เป็นต้น 
 R   =   Recycle    นําไปผลิตใหม่ ไม่สามารถนํามาทําใหม่ได้แต่สามารถท่ีจะปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้ได้ 
 

2. แผนการดําเนินงานกิจกรรม 7ส ของนักศึกษา โดยคณะกรรมการนักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ   

1. ต้นปีการศึกษาประชุมเพ่ือรับทราบข้อมูลกิจกรรม 7ส จากอาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรมคณะ (รองคณบดี อ.สุรีย์พร 
เอ่ียมศรี) และอาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 7ส (อ.ภัททิตา เลิศจริยพร)  

2. อาจารย์จะให้คําแนะนํา การติชม เปรียบเทียบว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมาเป็นอย่างไร  มีการดําเนินงานกิจกรรม 7ส 
อย่างไร แจ้งให้นักศึกษาทราบว่ามีการประกวดซุ้ม ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม อาจารย์จะให้แนวคิด
เป้าหมายหลัก คือ การทําอย่างไรก็ได้ให้ซุ้มนักศึกษาสะอาด  

3. มีการถ่ายทอดงานท่ีชัดเจน  จากอาจารย์ สู่ประธานคณะ สู่รองประธานคณะ และประธานชั้นปี 
4. ประธานชั้นปี และคณะกรรมการนักศึกษา จะมาระดมความคิดกัน  ว่าปัญหาของซุ้มคืออะไร แนวทางแก้ไข   

ในปีนี้จะทําอย่างไร 
5. นําปัญหาท่ีได้  มาแก้ไขตามแนวทางท่ีวางไว้ 

 
 

กิจกรรมกิจกรรม  22    เคล็ดลับในการทํากิจกรรม 7ส ให้ประสบความสําเร็จของหน่วยงานตัวอย่าง 
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สาเหตุของปัญหาหลักๆ ของซุ้มนักศึกษา  แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ 
1. ปัญหาสีซุ้ม : เดิมเป็นสีโทนร้อน และโต๊ะมีการทาบสีทับสีเก่าจะทําให้ลอกและเกิดน้ําขัง เกิดเชื้อรา  

แนวทางการแก้ไข คือ เปลี่ยนใหม่ท้ังหมด เปลี่ยนบางส่วน และทาสีใหม่ โดยเสนอรองคณบดีฝ่ายกิจกรรม
เพ่ือหาแนวทางท่ีเหมาะสม 

2. ปัญหาพ้ืนซุ้ม : มีรากไทรข้ึนมา ทําให้พ้ืนซุ้มไม่เรียบ ระหว่างรอยแยกของรากไทรจะมีเศษขยะ ดินทราย 
และเวลาทํากิจกรรมไม่มีการป้องกันสีท่ีจะหกลงพ้ืนซุ้ม  
แนวทางการแก้ไข คือ สีท่ีหกตามพ้ืน จะมีการแซะ และขัดออก 

3. ปัญหาขยะ : เกิดจากนักศึกษาท่ีมานั่งทํากิจกรรม เช่น บางหลักสูตรใช้พ้ืนท่ีซุ้มในการทํากิจกรรมนักศึกษา
จะทานแล้วไม่เก็บขยะ หรือคนนอกมาน่ังแล้วท้ิงขยะ  
แนวทางการแก้ไข คือ ให้นําถังขยะมาไว้ท่ีซุ้มมากท่ีสุด แต่ต้องบอกยามหรือแม่บ้านไว้ก่อน เนื่องจากเวลา
เราเลื่อนมาเขาก็จะเลื่อนกลับท่ีเดิม  มีการแบ่งเวรกันทําความสะอาด และมีการตรวจการทําความสะอาด
โดยรุ่นพ่ี  มีการคํานวณการใช้ของก่อนซ้ือเพ่ือไม่ให้เหลือจากการใช้งานซ่ึงจะก่อให้เกิดขยะ ดูแลรักษาของ
ท่ีใช้ นําของเก่ามาใช้ใหม่ และใช้ของเท่าท่ีจําเป็น 

 

3. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม 7ส คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  แบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1. การประชาสัมพันธ์ผ่านอาจารย์ 
 อาจารย์มาพูดให้นักศึกษาฟัง และนําคู่มือกิจกรรม 7ส มาเล่าให้คณะกรรมการนักศึกษาฟัง และให้
นักศึกษาอ่านประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายคุณภาพ 7ส และคณะมีคําสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการนักศึกษา  โดยมีตัวแทนของนักศึกษาแต่ละหลักสูตรเป็นคณะกรรมการฯ และให้ร่วมทํา
กิจกรรม 7ส เป็นแกนนําในการดําเนินงาน ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ แก่นักศึกษาภายในคณะ มีส่วนร่วมในการ
ประเมินแก้ไข  โดยนําประเด็นดังกล่าวเข้าท่ีประชุมเพ่ือหารือกัน  และให้นําแนวทางแก้ไขนั้นมาให้รุ่นนอ้งทํา 

2. การประชาสัมพันธ์ผ่านหลักสูตร  
 โดยสอดแทรกกิจกรรม 7ส  เช่น วิชา อนาโตมี (Anatomy) อาจารย์จะสอดแทรกความรู้กิจกรรม 7ส 
พร้อมๆ กับการเรียนการสอน และ วิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยแสดงใน Power Point กิจกรรม 7ส ก่อนทํา
การสอน เป็นต้น 

3. การประชาสัมพันธ์ผ่านซุ้มมักศึกษา /สอดแทรกกิจกรรม 7ส ในกิจกรรม 
 ท่ีซุ้มนักศึกษามีบอร์ด ท่ีติดคําสั่ง แผนการดําเนินงาน ประกาศรายละเอียดว่าช่วงไหนทําอะไร  เพ่ือให้รุ่น
น้องได้รับทราบและปฏิบัติตาม  
  สอดแทรกกิจกรรม 7ส ในกิจกรรม โดยนําหลัก 7ส ประยุกต์ให้กับทุกๆกิจกรรมของนักศึกษา           
เช่น กิจกรรมไหว้ครู  จะมีการจัดรูปแบบห้องยังไงให้เหมาะกับสภาพงาน ดําเนินการอย่างไรให้เป็นท่ีพึงพอใจ    
ของคนร่วมงาน และทําอย่างไรให้ห้องกลับสู่สภาพเดิมก่อนส่งกลับคืนกองอาคารสถานท่ี เป็นต้น   

 

สรุป เคล็ดลับการทํากิจกรรม 7ส ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. นําความหมายของแต่ละ ส  มาประยุกต์ในการดูแลซุ้มนักศึกษา 
2. มีคณะกรรมการนักศึกษาเป็นผู้รบัผิดชอบในการดําเนินงาน 
3. มีแผนการดําเนนิงานกิจกรรม 7ส ของนักศกึษา โดยใช้หลัก PDCA  โดยนําผลการประเมินมาวางแผนการทํางาน  ให้

ความสําคญักับปญัหาท่ีเกิดข้ึน แลว้แก้ไขก่อนเปน็อันดับแรก 
4. ใช้แนวทางที่อาจารย์กําหนดเปา้หมาย “ทํายังไงก็ได้ให้ซุ้มนักศึกษาสะอาด” 
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   คณะพยาบาลศาสตร์ 
โครงการ 7ส  สร้างคน  สร้างวินัย  เพ่ือรับใช้สังคม  
วัตถุประสงค์ 
1. สร้างจิตสํานึกในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม รักษาสิ่งแวดล้อมให้

สวยงาม มีความสะดวก ความสะอาด ความปลอดภัย 
2. สภาพแวดล้อมท่ีน่าอยู่ส่งเสริมต่อคุณภาพชีวิต การทํางานมี

ความสุข  การเรียนมีคุณภาพ 
3. เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ สร้างสัมพันธภาพของนักศึกษา 
4. เสริมสร้างอัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
5. เสริมสร้างพ้ืนฐานในการเตรียมความพร้อมก้าวสู่วิชาชีพอย่างสง่างาม 
 

การบรูณาการโครงการ 7ส กับโครงการทางคณะพยาบาลศาสตร์  อาทิ 
1. โครงการรับน้อง 

 โดยทุกๆปีมีโครงการรับน้อง ซ่ึงกิจกรรมการรับน้อง จะใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการรับน้อง โดยจะมีการประชุม
เพ่ือเตรียมงานก่อน ใช้งบประมาณเท่าไร อุปกรณ์ใช้อะไรบ้าง  จะแบ่งหน้าท่ีแต่ละชั้นปี ทุกๆคร้ังท่ีมีการทํากิจกรรม    
จะมีการแบ่งเวรมาทําความสะอาด  ดูแลเรื่องความสะอาดต่างๆ ชั้นปีท่ี 4 จะเป็นคนมาตรวจความเรียบร้อย 

2. โครงการผู้นําดอกแก้ว 
 ในทุกๆปี ก็จะมีโครงการผู้นําดอกแก้ว โดยสานสัมพันธ์ระหว่างพ่ีน้อง  ทุกๆปีจะมีการประกวดเพื่อค้นหา
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ท่ีมีความสามารถ โดยจะมีการใช้อุปกรณ์ต่างๆในการจัดสถานที่ ซ่ึงในการจัด
กิจกรรมจะใช้ระบบเดียวกันกับโครงการรับน้อง จะจัดเก็บทําความสะอาดทุกครั้ง 

 
ตัวชี้วัดความสําเร็จและเป้าหมายของโครงการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จ เป้าหมาย 

  เชิงปริมาณ : จาํนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 60

  เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินระดับความสะอาด
         ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ  

อย่างน้อย ร้อยละ 80
อย่างน้อย ร้อยละ 3.51  

  เชิงเวลา : เสร็จภายใน 2 ภาคการศึกษา ครั้งท่ี 1  26 กันยายน 2558  Big cleaning day
ครั้งท่ี 2  20 กุมภาพันธ์ 2559  Big cleaning day  

เชิงค่าใช้จ่าย :  ใช้งบประมาณไม่เกินท่ีได้รับการจัดสรร 5,000  บาท 
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การมอบหมายงานในการดูแลรักษาความสะอาด 

 นักศึกษาชั้นปีท่ี 1  :  ซุ้มคณะพยาบาลศาสตร์  และพื้นท่ีรอบทางเดินเข้าอาคารโภชนาการ 
 นักศึกษาชั้นปีท่ี 2  : ห้องปฏิบัติการทางการพยาบาล (NLRC) 
 นักศึกษาชั้นปีท่ี 3  : ห้องเก็บของคณะพยาบาลศาสตร์ 
 นักศึกษาชั้นปีท่ี 4  : ห้องทํางานของคณะพยาบาลศาสตร์ 
 
แผนการดําเนินงานกิจกรรม 7ส   โดยตั้งวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
1. กระตุ้นให้เกิดจิตสํานึกและสร้างความตระหนักถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับจากสิ่งแวดล้อมท่ีสะอาด 
   วิธีการดําเนินงาน 

 ประชาสัมพันธ์ :  
 การประกวดแข่งขันคําขวัญ 7ส  พร้อมเงินรางวัลสําหรับผู้ชนะลําดับ 1-3 :  

ซ่ึงชั้นปีท่ี 3 จะเป็นผู้คัดเลือกคําขวัญ คําขวัญท่ีชนะเลิศ ได้แก่  “โครงการ 7ส สร้างคน สร้างวินัย  
เพ่ือรับใช้สังคม”        

 ทําป้ายรณรงค์ในสถานท่ีต่าง ๆ 
2. เสริมสร้างความสามัคคีร่วมแรง  ร่วมใจ และเสริมสร้างอัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์แก่นักศึกษาพยาบาล

วิธีการดําเนินงาน 
 นักศึกษาคณะพยาบาลร่วมกันแบ่งพ้ืนท่ีในการรับผิดชอบเขตพ้ืนท่ีต่าง ๆ 
 ร่วมกันทําความสะอาดเป็นหมู่คณะ  ตามพ้ืนท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  พร้อมประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรม 

3. สร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนให้เป็นระเบียบ  เรียบร้อย  สะดวก  สะอาด  และปลอดภัย 
วิธีการดําเนินงาน 

 สํารวจสิ่งของท่ีจาํเป็นและไม่จําเป็น 
 จัดอุปกรณ์เป็นหมวดหมู่ชัดเจน 
 ติดป้ายของตําแหน่งสิ่งของให้ชัดเจน 
 ประชุม  ชี้แจง  และนักศึกษาแสดงออกถึงพฤติกรรมต่อไปนี้   

- ไม่นําอาหารและนํ้าด่ืมเข้าห้องเรียน 
- คัดแยกขยะก่อนท้ิง 
- ปิดไฟท่ีไม่จําเป็น  และปิดไฟทุกคร้ังเม่ือออกจากห้องเรียน 
- ใช้น้ําอย่างประหยัด 
- ทําความสะอาดพ้ืนท่ีต่าง ๆ   

4. เสริมสร้างประสบการณ์ในการทํากิจกรรมและสร้างสัมพันธภาพของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ 
 วิธีการดําเนินงาน 

- ร่วมการประชุมออกความคิดเห็น  ในการทํากิจกรรมโครงการ 7ส  ประเมินผลการทําความสะอาด  และสรุปผล  
พร้อมข้อเสนอแนะจากการตรวจการทําความสะอาดในเขตท่ีรับผิดชอบต่างๆ 
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การประชาสัมพันธ์โครงการ 7ส  ในคณะพยาบาลศาสตร์  

 การประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ทุกคนในคณะรู้และรับทราบว่ากิจกรรม 7ส คืออะไร ทําแล้วมีประโยชน์อย่างไร 
ช่องทางต่างๆ  ดังน้ี 

1. ผ่านการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ 
2. ผ่านบอร์ดกิจกรรม 7ส ของคณะวิชา /ประกวดคําขวัญ / ทําป้ายรณรงค ์
3. ผ่านเว็บไซต์ และเฟสบุ๊คของคณะพยาบาลศาสตร์ 

 
การประเมินผลโครงการ 7ส  สร้างคน  สร้างวินัย  เพื่อรับใช้สังคม 

1. สังเกตความร่วมมือและความสนใจของผู้เข้ารับโครงการ 
2. สํารวจการปฏิบตัิงานและสถานท่ีท่ีผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับมอบหมาย 
3. ทําแบบประเมินพึงพอใจ 

* โดยรุ่นพ่ีในคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีท่ี 3  จะเป็นผู้ทําการประเมินการทํางานของโครงการ 7ส   
 
สรุป เคล็ดลับการทํากิจกรรม 7ส ของคณะพยาบาลศาสตร์ 

1. มีแผนการดําเนนิงานกิจกรรม 7ส ของนักศกึษา  
2. มีการแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบแต่ละชั้นปี  โดยยึดหลักในการท่ีชั้นปีนั้นๆ ใช้พ้ืนท่ีมากท่ีสุด 
3. มีตัวชี้วัดความสําเร็จและเป้าหมายของโครงการ ท้ังเชิงปริมาณ  คณุภาพ เวลา และค่าใช้จ่าย 
4. มีการประเมินผลของโครงการ 7ส ของคณะวิชา 
5. มีการจัดหมวดหมู่ ในการเก็บอุปกรณ์ 
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กลุ่มท่ี  กล้วยหอมทอง 

 ปัญหา 

1. ใบไม้ร่วงทําให้ซุ้มไม่สะอาด 

2. เม่ือใช้อุปกรณ์เสร็จก็นําไปวางไวท่ี้ซุ้ม 

3. ไม่มีอุปกรณ์ทําความสะอาดซุ้ม 

4. ใช้ของแล้วไม่เก็บรักษา เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี 

5. ท้ิงขยะบริเวณซุ้ม 

6. เก็บของไม่เป็นท่ีเป็นทาง 

 แนวทางแก้ไข 
1. ช่วยกันทําความสะอาดหลังจากทํากิจกรรมเสร็จ 

2. จัดกิจกรรมทําความสะอาดซุ้ม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

3. อยากให้มีถังขยะประจําซุ้ม 

4. มีการปลูกจิตสํานึกนักศึกษา  เกี่ยวกับกิจกรรม 7ส  ให้ท่ัวถึง 

 

กลุ่มท่ี  มะพร้าวน้ําหอม 

 ปัญหา 

1. ห้องเก็บของใต้อัฒจันทร์ท่ีมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ไม่ค่อย
สะดวกต่อการใช้งาน  ในการนําขอไปไว้ และการนํากลับไป
เอาขอมาใช้ เนื่องจากห้องแคบมาก และต้องเบิกกุญแจจาก
เจ้าหน้าท่ี สพน. ทุกครั้ง  

2. คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน ไม่มีซุ้มนักศึกษา  

3. ห้องเก็บของใต้อัฒจันทร์แคบมาก เก็บของไม่ได้ 

4. อาจารย์ฝ่ายกิจกรรมบางคณะมีบทบาทน้อย  
5. การประชาสัมพันธ์ผ่านบอร์ดท่ีซุ้ม ไม่มีงบประมาณให้  นักศึกษาต้องออกเงินกันเอง 

 แนวทางแก้ไข 
1. กุญแจทางข้ึนอัฒจันทร์ แจกให้ประธานทุกคณะเป็นผู้รับผิดชอบ  เพ่ือสะดวกต่อการใช้งาน  
2. นักศึกษาควรมีการติดตามงานจากอาจารย์ฝ่ายกิจกรรม เพ่ือให้ทราบว่าผลการดําเนินงาน 

3. การประชาสัมพันธ์ นอกจากการพูด มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์คด้วย 

4. มหาวิทยาลัยควรมีงบประมาณให้แต่ละคณะวิชาเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม 7ส 

 

กิจกรรมกิจกรรม  33    แบ่งกลุ่มระดมความคิดเพ่ือหาปัญหาและแนวทางแก้ไขในการทํากิจกรรม 7ส 
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กลุ่มท่ี  ทุเรียนก้านยาว 

 ปัญหา 

1. ห้องใต้อัฒจันทร์  ไม่ค่อยมีคนใช้ เนื่องจากไกล  และเวลา
ทํากิจกรรมดึกๆมืด ไม่สะดวกต่อการเอาของไปเก็บ    
ประตูขึ้นอัฒจันทร์ บางครั้งไม่ค่อยเปิด กุญแจมีเฉพาะ
เจ้าหน้าท่ี ต้องขอกุญแจในการเปิด 

2. บริเวณรอบซุ้มยากต่อการประเมิน  นักศึกษาคณะอ่ืนมานั่ง
แล้วไม่เก็บขยะ 

3. การประชาสัมพันธ์ยังแคบอยู่  และยังไม่มีความน่าสนใจ บางคณะยังไม่ทราบข่าวสาร ยังไม่ดึงดูดความสนใจ
นักศึกษาภายในคณะ เพราะนักศึกษาบางคณะก็ไม่ทราบข้อมูล  

แนวทางแก้ไข 
1. ต้องมีโครงการให้เห็นเป็นรูปธรรม  โดยแต่ละคณะกรรมการนักศึกษาทําเรื่อง กิจกรรม 7ส โดยเฉพาะ เช่น 

ให้มีการประชุมกลุ่มๆ 3 เดือน/ครั้ง เป็นต้น 

2. ให้การสนับสนุนทุกๆ คณะในการทํากิจกรรม 7ส 

3. เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ควรมีหลากหลายช่องทาง เช่น การเดินรณรงค์  เป็นต้น  

 

กลุ่มท่ี  ส้มแมนดาริน 
 ปัญหา 

1. ซุ้มบางคณะเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะจึงจัดเก็บบอร์ดไม่ได้ เช่น 
คณะนิติศาสตร์ เป็นต้น  

2. ห้องเก็บของใต้ อัฒจันทร์กับสถานที่จัดกิจกรรม ระยะ
ทางไกลเกินไป  ไม่สะดวกในการขนย้ายสิ่งของไปเก็บ      
เช่น ป้ายขนย้ายลําบากและพื้นท่ีห้องไม่เพียงพอ 

3. นักศึกษาบางคณะวิชาเรียนหนัก  ไม่มีเวลามาดูแลซุ้มของ
คณะวิชาตลอดเวลา 

4. หลายคนไม่รู้จัก และไม่สนใจกิจกรรม 7ส 
แนวทางแก้ไข 

1. นักศึกษาแบ่งกลุม่ / แบ่งเวร ดําเนินงานรับผิดชอบซุ้มนักศึกษา 
2. คณะหรือมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรม เช่น แข่งขันพ้ืนท่ีสะอาดท่ีสุด ตอบคําถามกิจกรรม 7ส ชิงรางวัล  

ประกวดคลิปวิดีโอ 7ส  Big Cleaning Day ภาคเรียนละ 1 ครั้ง เป็นต้น 
3. ควรเพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 7ส เช่น ตั้งกลุ่ม Social เพ่ือกระจายข่าว และแชร์ข้อมูล  

แต่งต้ังคณะกรรมการกิจกรรมคุณภาพ 7ส เพ่ือกระจายข่าวสาร  จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์เพ่ิมข้ึน และมีพ้ืนท่ี
ให้ความรู้กิจกรรมเรื่อง 7ส เป็นต้น 
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กลุ่มท่ี  มะนาวแป้น 
 ปัญหา 

1. มีคนมานั่งท่ีซุ้มแล้วไม่ดูแลความสะอาดหลังจากใช้งาน 
2. จํานวนนักศึกษาบางสาขามีน้อยยากต่อการดูแลซุ้ม  
3. บริเวณของซุ้มบางซุ้มจะเป็นจุดคัดแยกขยะของแม่บ้าน     

ทําให้พบปัญหาของหนู แมลง และขยะ 
4. การให้อาหารสุนัขในบริเวณซุ้มสร้างความสกปรก 

แนวทางแก้ไข 
1. สร้างนิสัยให้มีจิตสํานึกดูแลรักษาความสะอาด ติดป้ายดูแลรักษาความสะอาด 
2. มีการจัดเวร/จัดกลุ่มในการทําความสะอาดซุ้ม ดูแลซุ้ม และห้องเก็บของ 
3. ติดต่อประสานงานกับทางมหาวิทยาลัยให้ช่วยดูแลในจุดคัดแยกขยะ 
4. ประสานงานจัดประชุมทํากิจกรรม 7ส ภายในคณะ 
5. สร้างกิจกรรมในการร่วมกันดูแลทําความสะอาดซุ้มร่วมกัน 
6. จัดจุดการให้อาหารสุนัขให้ไกลจากซุ้ม  เพ่ือความสะอาดและปลอดภัยต่อนักศึกษาในเรื่องถูกสุนัขกัด 

 

กลุ่มท่ี  ชมพู่มะเหม่ียว 
 ปัญหา  

1. การประชาสัมพันธ์ไม่ท่ัวถึง  
2. พ้ืนที่ซุ้มน้อย คนเยอะ เวลาทํากิกจรรมพ้ืนท่ีไม่พอ 

3. ซุ้มคณะไม่มีท่ีเก็บของ ไม่สามารถเก็บของท่ีเหมาะสมได้ทุก
อย่าง  เช่น  พัดลม  กล่อง ฝนตกก็เปียก กล่องยา หลอด 
เยือกน้ํา เป็นต้น 

4. ห้องเก็บของใต้อัฒจันทร์  สภาพแวดล้อมไม่เอ้ืออํานวย    
ห้องเล็กมาก ทํางานไม่สะดวก ไกลมาก และไม่ค่อยมีใครใช้  

แนวทางแก้ไข 
1. เรียกประชุมทุกชั้นปี เพ่ือแบ่งหน้าท่ีในการดูแลความสะอาดบริเวณซุ้มและซุ้ม 
2. จัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือประเมินความสะอาด  โดยอาจจะประเมินทุกสัปดาห์ 
3. รายงานผลโดยทําการถ่ายภาพ Before After นําเสนอให้เพ่ือนๆ ในคณะได้รับทราบ 
4. กระตุ้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม อาจจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การประกวดคําขวัญ  การประกวดพื้นท่ีท่ี

สะอาดที่สุด  แล้วมีรางวัลให้ เป็นต้น   
5. การประชาสัมพันธ์ การแชร์ข้อมูลผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์ค หรือเว็บไซต์คณะ จัดทําให้น่าสนใจ ดึงดูด   

การบอกผ่านคขณะมีการจัดทํากิจกรรมต่างๆ เช่น กิจกรรมการรับน้อง เป็นต้น  จัดทําบอร์ดให้ความรู้
เกี่ยวกับกิจกรรม 7ส และจัดทําแผ่นพับแจก 
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สรุปแนวปฏิบัติที่ดีในการทํากิจกรรม 7ส ของนักศึกษา 
1. ตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส ของนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
2. มีการประชุมเพ่ือเผยแพร่การดําเนินงาน เริ่มจัดโครงการ 

- จัดทําแผนท่ีมีกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรม 
- จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจ / จัดกิจกรรมการประกวดบอร์ด /ประกวด Clip VDO /คําขวัญ ในระดับ

นักศึกษา 
- เพ่ิมช่องทางในการอธิบายเกณฑ์ในการประเมินกิจกรรม 7ส แก่นักศึกษา 
- เพ่ิมช่องทางในการปรับปรุงรูปแบบการประชาสัมพันธ์ร่วมกัน  

3. คณะวิชามีการแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส ของนักศึกษา  โดยมีหน้าท่ีขับเคลื่อนกิจกรรม 7ส 
ระดับนักศึกษาของคณะวิชานั้น ๆ 

4. การดูแลรักษาความสะอาดของซุ้มนักศึกษา  แต่ละคณะสามารถแบ่งหน้าท่ี หรือแบ่งเวรในการในการรับชอบ 
 

มาตรฐานกิจกรรม 7ส ของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยควรทบทวน ดังน้ี 
1. ข้อ 2 ป้ายชื่อ : จะขัดกับนโยบายมหาวิทยาลัยหรือไม่ว่าซุ้มนักศึกษาเป็นของส่วนกลางไม่ใช่ของคณะใดคณะหนึ่ง 
2. ข้อ 4 กับข้อ 10 : ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนท่ีสาธารณะควบคุมยาก  (เกณฑ์คล้ายๆกัน) 
3. ข้อ 8 บอร์ดประกาศ : ท่ีซุ้มนักศึกษาส่วนไม่สะดวกในการติดป้ายประกาศ และคณะท่ีไม่มีซุ้มไม่สามารถติดป้ายได้ 
4. ข้อ 12 มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 7ส ผ่านสื่อต่างๆ : วัดจากอะไร มีเกณฑ์อะไรท่ีให้คะแนน  ควรตัดออกหรือไม่ 
5. ห้องกิจกรรมกลางของนักศึกษา (อาคารอัฒจันทร์) : แคบมาก ไม่สะดวก มืด  กุญแจเปิด/ปิด ทางข้ึนต้องเบิก 

 

ผลที่ได้รับจากการดําเนินโครงการ 

1. นักศึกษามีการขับเคล่ือนกิจกรรมคุณภาพ 7ส  ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและย่ังยืน   
2. เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร และได้แนวปฏิบัติท่ีดีในการบริหารจัดการ โดยใช้กิจกรรมคุณภาพ 7ส 

เป็นเคร่ืองมือพ้ืนฐาน 

3. นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยรู้จักกิจกรรม 7ส มากขึ้น  ก่อให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วม ความสามัคคี  สามารถ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

 

ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน และแนวทางแก้ไข 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1. ก่อนจัดโครงการในการประสานระหว่างคณะวิชาเพื่อ
จัดหานักศึกษายังมีอุปสรรคเนื่องจากเป็นช่วงภาค
การศึกษาท่ี 3 นักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีเรียน 

1. เลื่อนช่วงเวลาจัดโครงการให้อยู่ในช่วงภาค
การศึกษาท่ี 1 หรือ 2 

2. คณะวิชาส่งรายชื่อนักศึกษาช้า  ทําให้ต้องประสานงาน
หลายคร้ัง 

2. ประสานงานชี้แจงถึงประโยชน์ท่ีจะได้รับ จาก
การดําเนินโครงการ  เพ่ือดึงดูดความสนใจใน
การเข้าร่วมโครงการ 

3. การดําเนินโครงการนักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจถึง
การทํากิจกรรม 7ส เท่าที่ควร ทําให้การแสดงความ
คิดเห็นของนักศึกษาเสมือนเวทีร้องทุกข์ 

3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 7ส แก่นักศึกษาให้มาก
ขึ้นและวางแผนและปรับข้ันตอนในการแก้ไข
ปัญหาเฉพาะหน้า 
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ผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "พัฒนาคุณภาพกิจกรรม 7ส สู่นักศึกษา " 

 
        แผนกแผนและนโยบาย  กองแผนและพัฒนา ได้จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง "พัฒนาคุณภาพกิจกรรม 7ส สู่นักศึกษา " ประจําปีการศึกษา 2558 ดังนี ้
แบบสอบถาม  ท่ีจัดข้ึนประกอบด้วย 4 ส่วน ดังน้ี 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ประกอบด้วย  เพศ  ศึกษาชั้นปี  รู้จักกิจกรรม 5ส และ 7ส หรือไม่ 
 ส่วนท่ี 2 ความเข้าใจก่อนและหลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ซ่ึงจะวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 7 ส ก่อนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปรียบเทียบกับหลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้          
ซ่ึงลักษณะคําถามเป็นแบบวัดมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ และนํามาคิดค่าร้อยละก่อนและหลัง 

 ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม 
ซ่ึงจะวัดความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม  ลักษณะคําถามเป็นแบบวัดมาตรส่วนประเมินค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ  

แบบวัดมาตรส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของส่วนท่ี 2 และส่วนท่ี 3 
                  มากท่ีสุด               ได้คะแนน    5 คะแนน 

 มาก              ได้คะแนน 4 คะแนน 

 ปานกลาง              ได้คะแนน         3 คะแนน 

 น้อย    ได้คะแนน           2 คะแนน 

  น้อยท่ีสุด               ได้คะแนน           1 คะแนน 
 

 ส่วนท่ี 4  ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน 
เป็นลักษณะคําถามปลายเปิด จํานวน 2 ข้อ คือ สิ่งท่ีท่านพึงพอใจในการร่วมโครงการ/กิจกรรมคร้ังนี้  และสิ่งท่ีควร
เสนอแนะนําไปพัฒนาการจัดโครงการ/กิจกรรมคร้ังต่อไป 

 

  
การวิเคราะห์ข้อมูล 

      ทําการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยการคํานวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ซ่ึง
จําแนกได้ ดังน้ี   

1. คํานวณค่าร้อยละของแบบสอบถามจากผู้ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
2. คํานวณค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ก่อนแลกเปลี่ยนเรียนรู้เปรียบเทียบกับหลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คํานวณค่าร้อยละของการ

ได้รับความรู้ความเข้าใจในกิจกรรม 7ส  
3. คํานวณค่าเฉลี่ย ( ̅ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม 

โดยมีเกณฑ์ในการแปลความหมายดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.00 – 1.49  แสดงว่า   ความพึงพอใจระดับปรับปรุง 
            ค่าเฉลี่ยระหว่าง  1.50 – 2.49   แสดงว่า   ความพึงพอใจระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ยระหว่าง  2.50 – 3.49  แสดงว่า   ความพึงพอใจระดับปานกลาง 
            ค่าเฉลี่ยระหว่าง  3.50 – 4.59   แสดงว่า   ความพึงพอใจในระดับมาก 
                      ค่าเฉลี่ยระหว่าง  4.50 – 5.00  แสดงว่า   ความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด 
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สรุปผลการวิเคราะห์ 
 จากการจัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ มีผู้ เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จํานวน 38 คน ประกอบด้วยวิทยากร 5 คน               
และผู้เข้าร่วมโครงการ 33 คน ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายท่ีตั้งไว้ของนักศึกษาจํานวน 54 คน ฉะนั้น เม่ือคิดเป็นร้อยละจากผู้เข้าร่วม
โครงการท้ังหมด เท่ากับร้อยละ 70.37   
 ท้ังนี้จากการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วม 38 ฉบับ จากผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 38 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100.00      
ของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการวิเคราะห์จะแบ่งออกเป็นส่วน  ดังน้ี 
 
ตารางส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ 

เพศชาย 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
เพศหญิง 31 คน คิดเป็นร้อยละ 
รวม 38 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00

กําลังการศึกษา 
ชั้นปีท่ี 1 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.63
ชั้นปีท่ี 2 23 คน คิดเป็นร้อยละ 60.53
ชั้นปีท่ี 3 12 คน คิดเป็นร้อยละ 31.58
ชั้นปีท่ี 4 หรือสูงกว่า 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.26
รวม 38 คิดเป็นร้อยละ 100.00

ท่านรู้จักกิจกรรม 5ส หรือไม่ 
รู้จัก 34 คน คิดเป็นร้อยละ 89.47
ไม่รู้จัก 4 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53
รวม 38 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00

ท่านรู้จักหรือไม่ว่ามหาวิทยาลัยมีกิจกรรม 7ส และมีการประกวดกิจกรรม 7ส 
รู้จัก 25 คน คิดเป็นร้อยละ 65.79
ไม่รู้จัก 13 คน คิดเป็นร้อยละ 34.21
รวม 38 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00

 
 จากตารางส่วนท่ี 1 จะเห็นได้ว่านักศึกษาเข้าร่วมโครงการเพศหญิงร้อยละ 81.58  ซ่ึงมากกว่าเพศชายร้อยละ 18.42          
โดยกําลังศึกษาชั้นปีท่ี 2 มากท่ีสุดร้อยละ 60.53 รองลงมาชั้นปีท่ี 3 ร้อยละ 31.58 ชั้นปีท่ี 4 หรือสูงกว่าร้อยละ 5.26 และ    
ชั้นปีท่ี 1 ร้อยละ 2.63 ตามลําดับ  
 ท้ังน้ีจากการสอบถามนักศึกษารู้จักกิจกรรม 5ส หรือไม่ พบว่า รู้จักร้อยละ 89.47 และไม่รู้จักร้อยละ 10.53         
และนักศึกษารู้จักหรือไม่ว่ามหาวิทยาลัยมีกิจกรรม 7ส และมีการประกวดกิจกรรม 7ส พบว่า รู้จักร้อยละ 65.79 และไม่รู้จัก
ร้อยละ 34.21 
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ตารางส่วนท่ี 2 ความเข้าใจก่อนและหลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

ข้อที่ รายละเอียด 
ก่อนแลกเปล่ียนเรียนรู้ หลังแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

X̅ SD X̅ SD 
1 ท่านมีความรู้/ความเข้าใจเรื่องกิจกรรม 7ส 3.11 1.03 4.42 0.60 
2 ท่านมีความเข้าใจถึงกระบวนการในการทํากิจกรรม 7 ส 3.03 0.75 4.45 0.60 
3 ท่านทราบถึงประโยชน์ในการทํากิจกรรม 7ส 3.42 0.83 4.63 0.54 
4 ท่านให้ความสําคัญและตระหนักถึงการทํากิจกรรม 7ส 3.32 0.90 4.55 0.55 

สรุป ความคิดเห็นโดยรวม 3.22 0.89 4.51 0.58 
 
 ในส่วนของตารางส่วนท่ี 2 วัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม 7ส ก่อนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปรียบเทียบกับ                 
หลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จากจํานวนนักศึกษาท่ีกรอกแบบสอบถามจํานวน 38 คน พบว่า นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการท่ีมีความรู้ความ
เข้าใจใน เร่ือง กิจกรรมคุณภาพ 7ส เพ่ิมมากข้ึนหลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้จํานวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 78.95  
 ท้ังนี้  เม่ือคิดค่าเฉลี่ยจากแบบสอบถามข้อความรู้จํานวน 4 ข้อ จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ย (X̅) หลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละข้อ 
มากกว่าค่าเฉลี่ย (X̅) ก่อนแลกเปล่ียนเรียนรู้ ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงความรู้ความเข้าใจท่ีเพ่ิมมากข้ึนหลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และอีก
ในหนึ่งค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) หลังแลกเปล่ียนเรียนรู้ในแต่ละข้อ มีค่าตํ่ากว่าค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ก่อนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
นั่นหมายความว่านักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมคุณภาพ 7ส ท่ีตรงกันมากข้ึน   
   
ตารางส่วนท่ี 3  ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม 

 

ข้อที่ รายละเอียด X̅ SD 

1 ท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ จากโครงการ/กิจกรรมนี้ 4.26 0.55 
2 ท่านสามารถนําสิง่ท่ีได้รับจากโครงการ/กจิกรรมนีไ้ปปรับใช้ในชีวิตประจาํวัน/การปฏิบัติงาน 4.32 0.66 
3 การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมครั้งนี้ตรงตามความคาดหวังของท่านหรือไม่ 3.95 0.70 
4 ประโยชน์ท่ีท่านได้รับจากโครงการ/กิจกรรม 4.34 0.53 
5 ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมของโครงการ/กิจกรรม 4.16 0.55 

สรุป ความคิดเห็นโดยรวม 4.21 0.61 
 
 จากตารางส่วนท่ี 3 ซ่ึงแสดงถึงความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ/กิจกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ  พบว่า ความพึงพอใจ  
โดยรวมอยู่ในระดับมากทุกข้อ  ซ่ึงมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ 4.21  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) เท่ากับ 0.61 ซ่ึงนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ สามารถนําสิ่งท่ีได้รับจากโครงการ/กิจกรรมนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน/การปฏิบัติงาน  
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ส่วนท่ี 4  ข้อเสนอแนะ 
4.1 สิ่งท่ีผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจในการร่วมโครงการ/กิจกรรม  ได้แก่ 

1. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับคณะอ่ืนๆ 
2.  ทราบถึงแนวทางปฏิบัติตาม 7ส แนวทางการปฏิบัติตามโครงการ ปัญหา แนวทางแก้ไขในแต่ละคณะวิชา 
3. ได้แนวทางไปปรับปรุงคณะวิชาของตนเอง เพ่ือลดปัญหาท่ีเกิดข้ึนในอนาคตได้ 
4. ได้ประสบการณ์ความรู้เกี่ยวกับ 7ส มากขึ้น รู้ถึงประโยชน์ของ 7ส  ทําให้เข้าใจใน 7ส มากขึ้น ว่าคืออะไร    

ดีอย่างไร และสามารถนําไปใช้ได้อย่างไร  
5. ทราบประโยชน์และแนวทางของงานมากขึ้น รู้ขั้นตอนต้องปรับและเพิ่มตรงไหน เพ่ือให้ตรงตามเป้าหมาย

ของงาน 
 

4.2  สิ่งท่ีควรเสนอแนะนําไปพัฒนาการจัดโครงการ/กิจกรรมคร้ังต่อไป 
1. ต้องการให้มีการจัดรูปแบบการประชาสัมพันธ์ท่ีน่าสนใจย่ิงข้ึน  เพ่ือให้ทุกคนทราบโดยท่ัวกัน 
2.  ต้องการให้มีการกระตุ้น  ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในโครงการ 7ส อาจจัดกิจกรรม ประกวดต่างๆ มากข้ึน จัดของรางวัล

ท่ีเหมาะสมกับนักศึกษา  
3. ปัญหาท่ีเสนอในแต่ละประเด็นเก่ียวกับเกณฑ์มาตรฐานกิจกรรม 7 ส  ต้องการให้มีการตอบรับถึงสิ่งท่ีเป็นปัญหาคา

ใจสําหรับนักศึกษา (ชี้แจงให้ทราบถึงแนวทาง) 
4. ต้องการให้ทุกคณะมาเข้าร่วม 
5. ควรจัดกิจกรรมในภาคเรียนปกติ  เพราะหากจัดในภาคเรียนท่ี 3 นักศึกษาบางคนก็ไม่สามารถมาเรียน จึงทําให้ไม่

สะดวกและนักศึกษาบางท่าน 
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ภาคผนวก 
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ภาพกิจกรรม 

   

 

วิทยากร 

      
 

     
 

    

 

กิจกรรม 

กลุ่ม 
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รายชื่อวิทยากร 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล สังกัด  รหัสนักศึกษา 

1 น.ส. ณ หฤทัย  เปลื้องอภัย คณะพยาบาลศาสตร์ 570973 

2 น.ส.กวิณณา  อินเทียน คณะพยาบาลศาสตร์ 570966 

3 น.ส.สายชล  ศรีประดู่ คณะพยาบาลศาสตร์ 570975 

4 นายจตุพงศ์ ปิ่นแก้ว  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 563689 

5 น.ส.กุลนที  ซัวเกษม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 571755 
 

รายชื่อนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ 

ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล สังกัด  รหัสนักศึกษา 

1 น.ส.พัชรินทร์  ชทัูบทิม  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ 581216 

2 น.ส.อภิญญา  พัฒนไพศาลวงศ ์  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ 580602 

3 น.ส.กมลวรรณ  ยวงคํา  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ 582945 

4 น.ส.พรพรหม  ทัพกฤษณ์  คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ 583595 

5 น.ส.กฤษฎ์ิฐิตา  วงศ์ประดิษฐ์ คณะศิลปศาสตร์ 582328 

6 นายอดิศร  ศรคุ้ม คณะศิลปศาสตร์ 582589 

7 น.ส.ชนิสา  แย้มบุญชม คณะศิลปศาสตร์ 580998 

8 น.ส.วชิราภรณ ์ รัตนรัตน์ คณะบริหารธุรกิจ 582168 

9 นายธิรธรรม  แซ่เอ้ือ คณะบริหารธุรกิจ 581339 

10 นายกฤตภาส  บุญญเมธานันท์ คณะเภสัชศาสตร์ 561388 

11 น.ส.ภัทรานันท์  เตรียมสติ คณะเภสัชศาสตร์ 570774 

12 นายอนุเทพ  ชาลี   คณะเภสัชศาสตร์ 581753 

13 น.ส.กฤชากร  ผลมะพลับ คณะเทคนิคการแพทย์ 560511 

14 นายนฤเทพ  แก้วสีนวล คณะเทคนิคการแพทย์ 572919 

15 น.ส.สุนทรีลักษณ์ แทนสูงเนิน คณะเทคนิคการแพทย์ 572697 

16 น.ส.สมัชญา  เวชาวรกุล คณะกายภาพบําบัด 580313 

รายช่ือผูเขารวมโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู เร่ือง “พัฒนาคุณภาพกิจกรรม 7ส สูนักศึกษา” 
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ลําดับท่ี ชื่อ - สกุล สังกัด  รหัสนักศึกษา 

17 น.ส.เจษฎาพร  ทาประเสริฐ คณะกายภาพบําบัด 580487 

18 น.ส.วชิรา  โตสัจจะ คณะกายภาพบําบัด 580495 

19 น.ส.สุภาพรรณ  ยังมาก คณะกายภาพบําบัด 580536 

20 น.ส.จรินสยา  สถาพร คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ 572795 

21 น.ส.สุชานันท์  พูลวงษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ 571637 

22 น.ส.อทิตญา  ศรีไทย คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ 572384 

23 น.ส.พวงผกา  ดวงศรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ 570398 

24 น.ส.ณัชณิฌา  คะอังคุ คณะนิติศาสตร์ 580919 

25 น.ส.จารุณ ี จันทร์ยาม คณะนิเทศศาสตร์ 581507 

26 น.ส.พัฒนากร  พนมภูมิ คณะนิเทศศาสตร์ 580378 

27 นายเฉลิมฤทธิ์  ลาภแก้ว คณะนิเทศศาสตร์ 581477 

28 น.ส.ประภาพร  นาคเกิด คณะนิเทศศาสตร์ 581187 

29 น.ส.กชนัชชา  แซ่ว่าง คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน 580666 

30 น.ส.ญานิกา  ทวีวรโชติ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน 580999 

31 น.ส.จันทร์จิราภรณ์  พรหมศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ (สโมรสรนักศึกษา) 571778 

32 น.ส.นิสานาถ  มณีโชติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ (สโมรสรนักศึกษา) 572305 

33 น.ส.ณัฐณิชา  วงษ์เนียม คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ (สโมรสรนักศึกษา) 572645 
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คําชี้แจง   
         โปรดทําเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีเปน็ข้อมูลและตามความคดิเห็นของท่าน 
 

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ      ชาย  หญิง   
2. กําลังศึกษาชั้นป ี  ชั้นปีท่ี 1  ชั้นปีท่ี 2    ชั้นปีท่ี 3            ชั้นปีท่ี 4 หรือสูงกว่า 
3. ท่านรู้จักกิจกรรม 5ส หรือไม่  รู้จัก    ไม่รู้จัก 
4. ท่านรู้จักหรือไม่ว่ามหาวิทยาลัยมีกิจกรรม 7ส และมีการประกวดกิจกรรม 7ส    รู้จัก                  ไม่รู้จัก   

ส่วนท่ี 2  ความเข้าใจก่อนและหลังแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
ระดับ 5 = มากท่ีสุด    ระดับ 4 = มาก ระดับ 3 = ปานกลาง    ระดับ 2 = น้อย    ระดับ 1= น้อยท่ีสุด 

รายละเอียด 
ก่อนแลกเปล่ียนเรียนรู้ หลังแลกเปลี่ยนเรียนรู้

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
ท่านมีความรู้/ความเข้าใจเร่ืองกิจกรรม 7ส     
ท่านมีความเข้าใจถึงกระบวนการในการทํากิจกรรม 7 ส    
ท่านทราบถึงประโยชน์ในการทํากิจกรรม 7ส    
ท่านให้ความสําคัญและตระหนักถึงการทํากิจกรรม 7ส    

ส่วนท่ี 3  ความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียด ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1

  
1 ท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ จากโครงการ/กิจกรรมนี้   
2.ท่านสามารถนําสิ่งท่ีได้รับจากโครงการ/กิจกรรมนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน/การปฏิบัติงาน   
3.การเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมคร้ังนี้ตรงตามความคาดหวังของท่านหรือไม่   
4 ประโยชน์ท่ีท่านได้รับจากโครงการ/กิจกรรม   
5. ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมของโครงการ/กิจกรรม   

 

ส่วนท่ี 4  ข้อเสนอแนะ 
4.1 สิ่งท่ีท่านพึงพอใจในการร่วมโครงการ/กิจกรรมคร้ังนี้ 
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
4.2  สิ่งท่ีควรเสนอแนะนําไปพัฒนาการจัดโครงการ/กิจกรรมคร้ังต่อไป
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 

ลําดับท่ี ........

แบบสอบถาม/ประเมินการดําเนนิการ 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้รื่อง “พัฒนาคุณภาพกิจกรรม 7ส สูน่ักศกึษา” ประจําปีการศึกษา 2558 

ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
กองแผนและพัฒนา 


