
ระเบยีบวาระการประชุม  
คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ครั้งที่  1 /2560 
วันพุธที่ 6  เดือนกันยายน 2560  

 เวลา 13.30 – 16.00 น. 
ณ  ห้องประชมุ 1 อาคารอํานวยการ  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 
 

ระเบียบวาระที่ 1     เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
     1.1 เรื่องประธานแจ้ง 

     1.1.1 เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส และการกําหนดวัน   
            ทําความสะอาดประจําปี (Big Cleaning Day) ประจําปีการศึกษา 2560 

     1.2 เรื่องเลขานุการแจ้ง 
     1.2.1 ผลการดําเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส ในปีการศึกษา 2559  

 
ระเบียบวาระที่ 2     การรับรองรายงานการประชุม  

  -ไม่มี  -  
  
ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไม่มี  -  
 
ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

4.1 แผนการดําเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส การศึกษา 2560  
4.2 หลักการคิดคะแนน /รางวัล 7ส ยอดเย่ียม /มาตรฐานกิจกรรม 7ส /กลุ่มตรวจประเมินฯ 

      
ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)  
 
  
 
 
 



ระเบยีบวาระที่ 1.1.1 
คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ครั้งที่  1 /2560 
วันพุธที่  6   เดือนกันยายน 2560  

ณ  ห้องประชมุ 1 อาคารอํานวยการ 
เรื่อง  เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการดําเนนิงานกิจกรรมคณุภาพ 7ส 

  และการกําหนดวันทาํความสะอาดประจําปี (Big Cleaning Day) ประจําปีการศึกษา 2560 
 

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
สรุปเรื่อง 
 

 ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 340/2559  ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน
กิจกรรมคุณภาพ 7ส โดยมีวาระ 2 ปี (ปีการศึกษา 2559-2560) น้ัน ซึ่งในปีการศึกษา 2560 ได้มีการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส ดังน้ี 

 ลําดับที่ 5 คณะพยาบาลศาสตร์ (อาจารย์รัชนี  ผิวผ่อง)        กรรมการ 
 เปลี่ยนเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร  นทีธนสมบัติ 
 ลําดับที่ 9    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาจารย์ภัททิตา  เลิศจริยพร)  กรรมการ 
 เปลี่ยนเป็น อาจารย์ ดร.สุกัญญา เพชรศิริเวทย์   
 ลําดับที่ 13  คณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม (อาจารย์อัญชุลี  การดี)  กรรมการ 
 เปลี่ยนเป็น อาจารย์ ดร.อรวรรณ  คุณสนอง   
 ลําดับที่ 14  คณะนิติศาสตร์ (อาจารย์ตรีวิดา  เฟ่ืองฟู)    กรรมการ 
 เปลี่ยนเป็น นางอิศรา วงษ์ดี        
 ลําดับที่ 21  กองพัสดุ (นางสุปราณี  ต้ังกิจพานิชเจริญ)    กรรมการ 
 เปลี่ยนเป็น นางสาวปุญชรัศมิ์ พุฒกะ  
 ลําดับที่ 24  ศูนย์บรรณสารสนเทศ (นางสาวปิยนุช  ประใจครบุรี)   กรรมการ 
 เปลี่ยนเป็น นางสาวธันฑ์ชนก   มากพันธ์ุ               
โดยให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ ดังนี ้

1. กํากับดูแล  กําหนดแนวทาง  และส่งเสริมการทํากิจกรรมคุณภาพ 7ส  ตามนโยบายคุณภาพ 7ส   
2. เป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างจิตสํานึกให้แก่  อาจารย์  เจ้าหน้าที่  และนักศึกษาตระหนักถึง

ความสําคัญของกิจกรรมคุณภาพ 7ส 
3. กําหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ของกิจกรรมคุณภาพ 7ส  
4. วางแผนติดตามตรวจและประเมินผลกิจกรรมคุณภาพ 7ส  



 

 ทั้งน้ี  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้กําหนดวันทําความสะอาดประจําปี (Big Cleaning Day) 
ประจําปีการศึกษา 2560 โดยจะกําหนดไว้ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ได้แก่  
 ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

มติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ระเบยีบวาระที่ 1.2.1 
คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ครั้งที่  1 /2560 
วันพุธที่  6  เดือนกันยายน 2560  

ณ  ห้องประชมุ 1 อาคารอํานวยการ 
เรื่อง ผลการดําเนนิงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส  ในปีการศกึษา 2559  

 
เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

สรุปเรื่อง 
ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติขอสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม 7ส ดังน้ี 
1. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส จํานวน 1 ครั้ง 
2. ตรวจประเมินกิจกรรมคุณภาพ 7ส  3 ครั้ง/ปีการศีกษา โดยมีตัวแทนนักศึกษาร่วมตรวจประเมินฯ 
3. จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “พัฒนาคุณภาพกิจกรรม 7ส สู่นักศึกษา” จัดช่วงเดือน มี.ค.60 
4. จัดโครงการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรม 7ส มฉก.  โดยจัดช่วงเดือน มี.ค.-มิ.ย.60 มี 3 กิจกรรม ดังน้ี 

1. การประกวดนวัตกรรมส่งเสริมกิจกรรม 7ส มฉก.   :  ซึ่งไม่มีผลงานส่งเข้าประกวด  
2. ประกวดรูปภาพส่งเสริมกิจกรรม 7ส มฉก.  : ซึ่งไม่มีผลงานส่งเข้าประกวด 
3. กิจกรรมตอบคําถามกิจกรรม 7ส.  : เป้าหมาย 4 ครั้ง ผล  1 ครั้ง   

5. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day จํานวน 2 ครั้ง  ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 2 ธันวาคม 2559 ครั้งที่ 2/2559 
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 โดยมอบรางวัล 7ส ยอดเย่ียม ประจําปีการศึกษา 2559 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
มติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบยีบวาระที่ 4.1 
คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ครั้งที่  1 /2560 
วันพุธที่  6  เดือนกันยายน 2560  

ณ  ห้องประชมุ 1 อาคารอํานวยการ 
เรื่อง แผนการดําเนนิงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส การศึกษา 2560  

 
เรื่องเพื่อพิจารณา 

สรุปเรื่อง 
 ฝ่ายเลขานุการ จัดทําแผนการดําเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส  ปีการศึกษา 2560  ดังน้ี 
 

โครงการ / กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส ระดับ มฉก. 6 ก.ย.60 กรรมการฯ  
2. ตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรม 7ส   กรรมการฯ 
    ครั้งที่ 1/2560 1-30 พ.ย.60  
    ครั้งที่ 2/2560 1-28 ก.พ.61  
    ครั้งที่ 3/2560 1-30 พ.ค.61  
3. โครงการกระตุ้นและส่งเสริมกิจกรรม 7ส มฉก.    
   3.1 กิจกรรม "แลกเปลี่ยนเวียนใช้ BY 7ส" 
        ครั้งที่ 1 (นํากล่องไปวางไว้ตามจุดที่กําหนด) 
        ครั้งที่ 2 (นํากล่องไปวางไว้ตามจุดที่กําหนด) 

 
เริ่ม ต.ค.-ธ.ค.60 
เริ่ม เม.ย.-มิ.ย.61 

กรรมการฯ/เลขานุการฯ 

   3.2 ประกวด "DIY ประโยชน์ ประหยัด และประดิษฐ"์ เริ่ม ต.ค.- ธ.ค.60 กรรมการ/เลขานุการฯ 
   3.3 ประกวด "คลิปวีดีโอ ส่งเสริมการทํากิจกรรม 7ส มฉก. เริ่ม ต.ค.- ธ.ค.60 กรรมการ/เลขานุการฯ 
4. วัน Big Cleaning Day ประจําปีการศึกษา 2560   
    4.1 Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2566 1 ธ.ค.60 เลขานุการฯ 
    4.2 Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2560 
         - มอบรางวัล 7ส ยอดเย่ียมประจําปี 2560 และกจิกรรมอ่ืนๆ 

13 ก.ค.61 เลขานุการฯ 

 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
 จึงเสนอมาเพ่ือคณะกรรมการโปรดพิจารณา 
 
มติ 



โครงการกระตุ้นและส่งเสริมกิจกรรม 7ส มฉก.   
1. กิจกรรม "แลกเปลี่ยนเวียนใช้ BY 7ส" 

1.1 วัตถุประสงค์ : เพ่ือนําสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน  หรือหน่วยงานอ่ืนที่มีความจําเป็น
ที่ต้องใช้สิ่งของน้ันๆ ทําให้เกิดการประหยัด ลดค่าใช้จ่ายภายในหน่วยงาน  

1.2 ลักษณะกิจกรรม : คือ การนําสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วมาไว้ยังจุดรับสิ่งของ  โดยจะกําหนดจุดรับสิ่งของ ในช่วง
ระยะเวลาที่กําหนด และสามารถเลือกสิ่งของได้ในวัน Big Cleaning Day ครั้งที่  1/2560 

1.3 ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส โดยแบ่งจุดในการรับผิดชอบ 
1.4 งบประมาณ : -ไม่มี – 

 

2. กิจกรรมประกวด "DIY ประโยชน์ ประหยัด และประดิษฐ์" 
2.1 วัตถุประสงค์ : เพ่ือนําสิ่งของหรือวัสดุเหลือใช้ หรือเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว นํามา REUSE เพ่ือให้เกิดสิ่งประดิษฐ์ 

สามารถนํามาใช้ประโยชน์ และก่อให้เกิดการประหยัด 
2.2 ลักษณะกิจกรรม : คือ ส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา จัดทําสิ่งขอเพ่ือใช้ในการทํางานหรือในชีวิตประจําวัน   

โดยภายใต้เง่ือนไข ดังน้ี 
1. หัวข้อ DIY ต้องภายใต้แนวคิด "DIY ประโยชน์ ประหยัด และประดิษฐ์" เพ่ือการทํางานหรือใช้ใน

ชีวิตประจําวัน 
2. วัสดุที่นํามาทํา DIY ต้องเป็นวัสดุเหลือใช้ หรือเศษวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 
3. สามารถส่งผลงานที่แบบเด่ียว  แบบกลุ่ม หรือหน่วยงานของท่านก็ได้  โดยส่งผลงานผ่านคณะกรรมการ 

ดําเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส ของหน่วยงานท่าน  
4. นําส่งผลงานในวัน Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2560  พร้อมนําเสนอ โดยไม่กําจัดเทคนิคการ

นําเสนอ (นําเสนอ 5-10 นาที) 
5. คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส ร่วมตัดสิน  และผลงาน DIY เป็นลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลัย 

2.3 ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส  ร่วมเป็นผู้ตัดสิน 
2.4 งบประมาณ : รางวัลที่ 1 จํานวน 1 รางวัล ๆ ละ 1,000.- บาท  

       รางวัลที่ 2 จํานวน 1 รางวัล ๆ ละ 500.- บาท 
 

3. กิจกรรมประกวด "คลิปวีดีดโอ ส่งเสริมการทํากิจกรรม 7ส มฉก. 
3.1 วัตถุประสงค์ : เพ่ือใช้การประชาสัมพันธ์ กิจกรรม 7ส และการลดใช้พลังงาน  
3.2 ลักษณะกิจกรรม :บุคลากร นักศึกษา สามารถส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม โดยการจัดทําคลิปวีดีโอที่สื่อความหมายใน

การส่งเสริม กระตุ้น ตระหนัก การทํากิจกรรม 7ส และการประหยัดพลังงาน  โดยความยาวไม่เกิน 5 นาที  
3.3 ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส  ร่วมเป็นผู้ตัดสิน 
2.5 งบประมาณ : รางวัลที่ 1 จํานวน 1 รางวัล ๆ ละ 1,500.- บาท  

       รางวัลที่ 2 จํานวน 1 รางวัล ๆ ละ 1,000.- บาท 

เอกสารแนบวาระท่ี 4.1



ระเบยีบวาระที่ 4.2 
คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

ครั้งที่  1 /2560 
วันพุธที่  6  เดือนกันยายน 2560  

ณ  ห้องประชมุ 1 อาคารอํานวยการ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การคิดคะแนน /รางวัล 7ส ยอดเย่ียม /มาตรฐานกิจกรม 7ส /กลุ่มตรวจประเมินฯ 

 
เรื่องเพื่อพิจารณา 

 

สรุปเรื่อง 
  ฝ่ายเลขานุการขอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณา หลักเกณฑ์การคิดคะแนน เพ่ือเข้าตรวจประเมินกิจกรรม 7ส 
ประจําปีการศึกษา 2560 เกณฑ์มาตรฐานกิจกรม 7ส และการกําหนดกลุ่มตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรม 7ส          
ปีการศึกษา 2560 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา 
1. หลักเกณฑ์การคิดคะแนน  
2. รางวัล 7ส ยอดเย่ียม ประจําปีการศึกษา 2560   
3. เกณฑ์มาตรฐานกิจกรม 7ส  เพ่ือตรวจประเมินคุณภาพ 7ส  ปีการศึกษา 2560 

4. การกําหนดกลุ่มตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรม 7ส ปีการศึกษา 2560 
 

มติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. หลักเกณฑ์การคิดคะแนน  

 นําคะแนนเฉล่ียในการตรวจประเมินครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มาคัดเลือกเข้าสู่การประเมินครั้งที่ 3 (รอบตัดสิน)       
โดยพิจารณาจาก คะแนนพัฒนาการ 50% คะแนนจากสภาพจริง 50% (ในกรณีที่หน่วยงาน ได้คะแนนเฉลี่ยใน   
ครั้งที่ 1 ตํ่ากว่า 3.51 จะไม่ได้รับการพิจารณาการตรวจประเมินครั้งที่ 3 ถึงแม้ว่าคะแนนการตรวจประเมินครั้งที่ 2   
จะได้คะแนนสูงสุดก็ตาม) 
         คะแนนคร้ังที่ 3 (รอบตัดสิน) หน่วยงานใดได้คะแนนเฉล่ียสูงสุด  จะได้รับรางวัล 7ส ยอดเย่ียมในแต่ละประเภท
ของปีการศึกษา น้ันๆ 
 
2. รางวัล 7ส ยอดเย่ียม ประจําปีการศึกษา 2560   

 ประเภทคณะวิชา หน่วยงาน และนักศึกษา : โล่อะคริลิค สลักอักษร “7ส ยอดเย่ียม” 

 ประเภทแม่บ้านคนสวน : ของที่ระลึก ผ้าขนหนู 

 
3. มาตรฐานกิจกรม 7ส  ปีการศึกษา 2560 

      มาตรฐานการตรวจประเมินกิจกรรมคุณภาพ 7ส มีทั้งหมด 4 แบบ ได้แก่ คณะวิชา  หน่วยงาน  ซุ้มนักศึกษา      
และแม่บ้านคนสวน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบวาระท่ี 4.2



4. กลุ่มตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรม 7ส ปีการศึกษา 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่ม เบอร์
ที่ ติดต่อ
1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซุ้มนศ.  คณะวิทยาศาสตร์ฯ ผูแ้ทนคณะบริหารธุรกิจ (อ.ศักดิ์ชยั  รัตนปกรณ์) 1702 หัวหน้ากลุ่มที ่1 

คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ฯ พื้นท่ีกิจรรมนศ. คณะสงัคมฯ ผูแ้ทนคณะการแพทย์แผนจีน (อ.พจ.อรภา  ศิลมัฐ) 1108 .......................................
กองแผนและพัฒนา ผูแ้ทนกองอาคารสถานท่ี (น.ส.ปัญญสริิย์  เจริญรัตน์) 1997 เลขานุการ
สํานักทะเบียนและประมวลผล ผูแ้ทนกองทรัพยากรบุคคล (น.ส.วัลลภา  วัฒแสง) 1118 .......................................
บัณฑิตวิทยาลยั 

2 คณะพยาบาลศาสตร์ ซุ้มนศ.  คณะพยาบาลศาสตร์ ผูแ้ทนคณะสงัคมฯ (อ.สมศักดิ์  นัคลาจารย์) 1109 หัวหน้ากลุ่มที ่2
คณะเภสชัศาสตร์ ซุ้มนศ.  คณะเภสชัศาสตร์ ผูแ้ทนคณะสาธารณสขุฯ (อ.ดร.อรวรรณ คุณสนอง) 1227 .......................................
คณะนิติศาสตร์ พื้นท่ีกิจกรรมนศ.คณะนิติศาสตร์ ผูแ้ทนศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา (นายวิทยา แตงโม) 1114 เลขานุการ  
กองอาคารสถานท่ี ผูแ้ทนศูนย์วัฒนธรรม (นายสญัชยั  กลิน่ถือศิล) 1534 .......................................
ศูนย์บรรณสารสนเทศ

3 คณะกายภาพบําบัด ซุ้มนศ.  คณะกายภาพบําบัด ผูแ้ทนคณะภาษาฯ (อ.ธันฐกรณ์  สงัขพิพัฒธนกุล) 1478 หัวหน้ากลุ่มที ่3
คณะสาธารณสขุศาสตร์ฯ ซุ้มนศ.  คณะสาธารณสขุศาสตร์ฯ ผูแ้ทนคณะพยาบาลศาสตร์ (ผศ.ดร.กนกพร  นทีธนสมบัติ) 1231 .......................................
กองกลาง ผูแ้ทนสํานักพัฒนานักศึกษา (น.ส.นิชาภา ปราบภัย) 1216 เลขานุการ  
กองพัสดุ ผูแ้ทนศูนย์บรรณสารสนเทศ (น.ส.ธันฑ์ชนก มากพันธุ์) 1473 .......................................
งานตรวจสอบภายใน
วิทยาเขตยศเส

4 คณะเทคนิคการแพทย์ ซุ้มนศ.  คณะเทคนิคการแพทย์ ผูแ้ทนคณะศิลปศาสตร์ (อ.วีรธิป  ชโินรักษ)์ 1431 หัวหน้ากลุ่มที ่4
คณะบริหารธุรกิจ ซุ้มนศ.  คณะบริหารธุรกิจ ผูแ้ทนคณะเภสชัศาสตร์ (ดร.กนกภรณ์  สวัสดี) 1243 .......................................
คณะนิเทศศาสตร์ ซุ้มนศ.  คณะนิเทศศาสตร์ ผูแ้ทนสํานักทะเบียนฯ (น.ส.ศศิธร  แสงเพลงิ) 1139 เลขานุการ  
กองคลงั ผูแ้ทนกองพัสดุ (นางสาวปุญชรัศมิ์ พุฒกะ) 1112 .......................................
สํานักพัฒนาวิชาการ
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

5 คณะศิลปศาสตร์ ซุ้มนศ.  คณะศิปศาสตร์ ผูแ้ทนคณะวิทยาศาสตร์ฯ (อ.ดร.สกุัญญา เพชรศิริเวทย์) 1416 หัวหน้ากลุ่มที ่5
คณะแพทย์แผนจีน ซุ้มนศ. คณะแพทย์แผนจีน ผูแ้ทนคณะกายภาพบําบัด (นางพรภิรมย์  แสนอุบล) 1429 .......................................
คณะภาษาฯ&สถาบันไทยจีนฯ พื้นท่ีกิจกรรม นศ.คณะภาษาฯ ผูแ้ทนงานตรวจสอบฯ(น.ส.ศุภกานต์  อิทธิโสภณกุล) 1539 เลขานุการ  
กองทรัพยากรบุคคล ผูแ้ทนสํานักพัฒนาวิชาการ (นายสรัญญู บุดดา) 1422 .......................................
สํานักพัฒนานักศึกษา
ศูนย์วัฒนธรรม

6 กลุม่แม่บ้านและคนสวน สาย A ผูแ้ทนคณะนิเทศศาสตร์ (ผศ.ดร.ณัฐนันท์  ศิริเจริญ) 1498 หัวหน้ากลุ่มที ่6
(ตรวจกลุม่ท่ี 1-3 ) ผูแ้ทนคณะนิติศาสตร์ (นางอิศรา วงษด์ี) 1689 .......................................

ผูแ้ทนกองกลาง (นางสาวลกัษข์ณา  ปิยฉัตรพนม) 1138 เลขานุการ
.......................................

7 กลุม่แม่บ้านและคนสวน สาย B ผูแ้ทนคณะเทคนิคการแพทย์ (อ.นนทยา  ทางเรือ) 1221 หัวหน้ากลุ่มที ่7
(ตรวจกลุม่ท่ี 4-6 ) ผูแ้ทนกองคลงั (นางอุษา  เกิดวัน) 1195 .......................................

ผูแ้ทนบัณฑิตวิทยาลยั (นางยุพดี  ทองใบศรี) 1205 เลขานุการ  
.......................................

 * กลุม่ท่ี 1-5 จะตรวจคณะวิชา / หน่วยงาน / สว่นของนักศึกษา  สําหรับสว่นของนักศึกษาจะตรวจซุ้มนักศึกษา / พื้นท่ีกิจกรรม (กรณีไม่มีซุ้ม นศ.)
ควบคู่กับห้องเก็บของของนักศึกษาทีอาคารอัฒจันทร์ท้ังหมด 12 คณะวิชา ยกเว้นคณะการแพทย์แผนจีนเก็บท่ีคณะวิชา
** กลุม่ท่ี 6-7 จะตรวจกลุม่แม่บ้านและคนสวน  แบ่งเป็นสาย A และสาย B  โดยแบ่งพื้นท่ีการตรวจออกเป็น 6 กลุม่  ดังน้ี
สาย A ตรวจพื้นท่ีกลุม่ท่ี 1-3 และสาย B ตรวจพื้นท่ีกลุม่ท่ี 4-6 

ตารางแบ่งกลุ่มการตรวจและประเมินผลกิจกรรมคุณภาพ 7ส  ปีการศึ กษา 2560

หมายเหตุ :

หน่วยงานทีร่ับการตรวจ รายช่ือผู้ตรวจ หมายเหตุ



แม่บ้าน (จํานวน) คนสวน

กลุ่มท่ี 1 อาคารบริการ (1) โซนท่ี 1  ริมร้ัวด้านหน้ามหาวิทยาลัยรวมร่องน้ําด้านหน้าและด้านหลังประตู 1-3 บริเวณป้ายรถเมล์

อาคารหอประชุม (1) โซนท่ี 6  สนามหน้าตึกหอประชุม ถนนทางเดินหน้าหอประชุม

อาคารอํานวยการ (6) โซนท่ี 8  ลานจอดรถด้านข้างหอประชุม สวนจีนและหน้าอาคารบริการ

กลุ่มท่ี 2 อาคารห้องปฏิบัติ 5 ช้ัน (5) โซนท่ี 5  สนามและทางเดินรอบตึกอํานวยการและศาลหลวงปู่

อาคารบรรณสาร (6) โซนท่ี 4 รอบศาลาไทย ถนนทางเดินประตู 2 หน้าเสาธงอํานวยการจนถึงสามแยกต้นไทร ทางเดินไปอาคารเรียน

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (1) โซนท่ี 7  สวนลวดลาย ลานเอนกประสงค์ สวนจีนและพ้ืนท่ีรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ

กลุ่มท่ี 3 อาคารเรียน 1 (9) โซนท่ี 9  อาคารเรียนรวม ถนนทางเดินหน้าอาคารบรรณสารและทางเดินรอบอาคารเรียนรวมด้านในท้ังหมด

อาคารเรียน 2 (8) โซนท่ี 10  สนามข้างอาคารบรรณสาร ถนนรอบอาคารเรียนด้านหน้าและด้านข้างท้ังหมดและไม้ประดับต่าง ๆ

โซนท่ี12 อาคารเรียนรวม ฝ่ังทิศตะวันออกต้ังแต่ห้องปฏิบัติการคณะเทคนิคฯ  ทางเดินช่องลม

            หน้าห้องเรียน 2-113 ,114 และซุ้มคณะ

กลุ่มท่ี 4 โภชนาการ 2 (5) โซนท่ี 2  รอบศาลเจ้าท่ี  และลานจอดรถหลังอาคารอํานวยการ

อาคารสนามกีฬากลาง (1) โซนท่ี 3  เรือนเพาะชําและไม้ประดับบนอาคารต่าง ๆ

โซนท่ี 14  สนามฟุตบอลเก่าถนนทางเดินรอบสระมรกต วงเวียนอาคารชิน จนถึงสามแยกทางไปหอพักนักศึกษา

กลุ่มท่ี 5 อาคาร 4 หรือโภชนาการ 1 (8) โซนท่ี 11  ลานจอดรถ 5 ไร่ ทางเดินหลังสวนจีนจนถึงอาคารโภชนาการติดชายคลองชวดต้นหมัน

ศูนย์หนังสือ (1) โซนท่ี 13 รอบอาคารโภชนาการ สนามหญ้าหน้าหอพักอาจารย์ สวนสุขภาพ ลานกิจกรรมหน้าอาคารชิน ฯ

อาคารหอพักบุคลากร (2)

อาคารชิน โสภณพนิช (2)

อาคารสํานักงานกองอาคารฯ (2)

กลุ่มท่ี 6 อาคารตังจิว  อัคคพงษ์กุล (1) โซนท่ี 16 สนามหญ้าอาคารตังจิว อาคารชินและพ้ืนท่ีสวนป่าต้ังแต่หลังหอพักอาจารย์ คลองชวดต้นหมันบ่อท้ิงขยะ

อาคารอเนกประสงค์ (2)  โซนท่ี 17 ลานกิจกรรมหลังหอพักนักศึกษา 1,2 พ้ืนท่ีรอบหอพักนักศึกษาใหม่และถนนทางเดินโดยรอบ  

อาคารหอพักนักศึกษา 1 (3) โซนท่ี15 สามแยกทางไปหอพักนักศึกษา อาคารเอนกประสงค์ วงเวียนกลับรถและพ้ืนท่ีรอบสนามฟุตบอลใหญ่

อาคารหอพักนักศึกษา 2 (2)

อาคารหอพักนักศึกษา 3 (2)

ตารางแสดงรายละเอียดในการ จัดกลุ่มแม่บ้านและค นสวนในการตรวจประเมินผลกิจกรรมคุณภาพ 7ส ประจําปีการศึ กษา 2560

ลําดับ
พ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบของแม่บ้านและค นสวน

 


