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ค ำน ำ 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “กิจกรรมคุณภาพ 7ส เพ่ือการพัฒนาหน่วยงาน” ประจ าปี

การศึกษา 2561 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทุกหน่วยงานเกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนกิจกรรมคุณภาพ 7ส 

ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในการนี้ได้เข้าศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบทางด้านการท ากิจกรรมคุณภาพ 7ส 

ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ และกองกลาง เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร และได้แนวปฏิบัติที่ดี

ในการบริหารจัดการด้านกิจกรรม 7ส สามารถประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมคุณภาพ 7ส ภายใน

หน่วยงานของตนเองเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน น าไปสู่การท ากิจกรรมคุณภาพ 7ส 

อย่างยั่งยืน 

 กองแผนและพัฒนา ขอขอบคุณอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้บริหาร หน่วยงานต้นแบบทางด้าน            

การท ากิจกรรมคุณภาพ 7ส รวมถึงผู้แทนจากทุกคณะวิชา /ทุกหน่วยงาน ที่เข้าร่วมโครงการของมหาวิทยาลัย

ในครั้งนี้ ที่ได้สละเวลาและให้ความส าคัญพร้อมด้วยให้ความร่วมมือ ร่วมใจอย่างดียิ่ง ตลอดกระทั่งการด าเนิน

โครงการสิ้นสุดลงและประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 

 

                                        กองแผนและพัฒนา 
                      พฤศจิกายน 2561 
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โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กิจกรรมคุณภำพ 7ส เพื่อกำรพัฒนำหน่วยงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 
กองแผนและพัฒนำ มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

 
 

1.  หลักกำรและเหตุผล   
 

นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติน ากิจกรรม 5ส เป็นเครื่องมือ        
ในการพัฒนาคุณภาพงานภายในองค์กร กระทั่งในปีการศึกษา 2552 ได้ต่อยอดโดยการเพ่ิมระบบเป็น 7ส 
มุ่งเน้นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการท างานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความสะอาด ความสะดวก 
ปลอดภัยได้งานที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยให้ความส าคัญในเรื่องของความสวยงาม และ
สิ่งแวดล้อมเพ่ิมเข้ามาในการพัฒนาคุณภาพด้านต่างๆ 4 ด้าน คือ คุณภาพการศึกษา คุณภาพนักศึกษา 
คุณภาพอาจารย์ และคุณภาพบุคลากร โดยใช้กิจกรรม 7ส เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา ทั้งนี้เพ่ือการพัฒนาตนเอง   
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานอยู่เสมอในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยจึงประกาศเป็นนโยบายคุณภาพ 7ส 
เพ่ือให้บุคลากร และนักศึกษาทุกคนน าหลักกิจกรรม 7ส ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนากิจกรรม 7ส 
ทั้งในส่วนของบุคลากรและนักศึกษา สามารถน าแนวปฏิบัติที่ดีในการท ากิจกรรม 7ส ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด  

ทั้งนี้ เพ่ือเกิดการขับเคลื่อนการด าเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร ในปีการศึกษา 2561 
มหาวิทยาลัยจึงจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใต้หัวข้อเรื่อง “กิจกรรมคุณภาพ 7ส เพ่ือการพัฒนาหน่วยงาน” โดย
เข้าศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบทางด้านการท ากิจกรรมคุณภาพ 7ส ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ และกองกลาง  
พร้อมทั้งร่วมกันแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับ รวมถึงกระบวนการและการบริหารจัดการในการท า
กิจกรรมคุณภาพ 7ส ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ทุกหน่วยงานเกิดการพัฒนาและการขับเคลื่อนกิจกรรมคุณภาพ 7ส อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน   
2. เพ่ือให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร ก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหาร

จัดการองค์กรด้วยการใช้กิจกรรมคุณภาพ 7ส 
3. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการท ากิจกรรมคุณภาพ 7ส มากขึ้น สามารถ

ประยุกต์ใช้ และถ่ายทอดสู่บุคลากรภายในหน่วยงานของตนเองได้ 
4. ด าเนินการติดตามผลการน าองค์ความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในหน่วยงานของตนเอง  

 
3.  โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับพันธกิจและประเด็นยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 

- พันธกิจมหาวิทยาลัย        ข้อที่ 1-5 

- ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ข้อที่ 6  และมาตรการที่ 2 
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4. วิธีกำรด ำเนินกำร 
- ศึกษาดูงานคณะวิชาและหน่วยงานต้นแบบด้านการท ากิจกรรมคุณภาพ 7ส  
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน 

 
5. วิทยำกร / กลุ่มเป้ำหมำย       
 วิทยากร : คณะวิชาและหน่วยงานที่เป็นต้นแบบทางด้านการท ากิจกรรมคุณภาพ 7ส ประกอบด้วย 

1. คณะศิลปศาสตร ์
2. กองกลาง 

กลุ่มเป้ำหมำย 

รำยละเอียด จ ำนวน (คน) 

เป้ำหมำย เข้ำร่วมจริง 

1. ตัวแทนคณะวิชาๆ ละ 2 คน 26 20 
2. ตัวแทนหน่วยงานสนับสนุนๆ ละ 1 คน 14 15 
3. คณะท างาน 4 3 

รวมทั้งหมด 44 40 

 

6.  สถำนที ่ ห้องประชุม 1 อาคารอ านวยการ  และหน่วยงานต้นแบบทางด้านการท ากิจกรรมคุณภาพ 7ส  
 
7.  ระยะเวลำในกำรจัด  ในวันศุกร์ที ่9 พฤศจิกายน 2561  ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. 
 
8.  ผู้รับผิดชอบโครงกำร  กองแผนและพัฒนา  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 
9. ผลที่คำดว่ำได้รับ 

1. การขับเคลื่อนกิจกรรมคุณภาพ 7ส  ของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน   
2. เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร และได้แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการ

องค์กร โดยใช้กิจกรรมคุณภาพ 7ส เป็นเครื่องมือพ้ืนฐาน 
3. เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วม ความสามัคคี สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
4. การน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในหน่วยงานของตนเอง 
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ก ำหนดกำร 

เวลำ กิจกรรม 

08.30 - 09.00  น. - ลงทะเบียน 

09.00 - 09.15 น. - กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ 

09.15 - 10.15 น. - แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม เพ่ือศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบศึกษาดูงานคณะวิชาและหน่วยงาน 

  ต้นแบบด้านการท ากิจกรรมคุณภาพ 7ส 

1. ศึกษาดูงานคณะศิลปศาสตร์    
3. ศึกษาดูงานกองกลาง 

10.15 - 10.30 น. - รับประทานอาหารว่าง 

10.30 - 11.00 น. - แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม และสรุปผลการดูงาน เคล็ดลับในการท ากิจกรรม 
7ส 

11.00 - 11.45 น. - แต่ละกลุ่มน าเสนอผลการศึกษาดูงาน /แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน (กลุ่มละ 15 นาที) 

11.45 - 12.00 น. -  การน าเทคนิคของ 7ส ไปปฏิบัติในหน่วยงาน /ในงานที่รับผิดชอบ และประโยชน์ที่ได้รับ  

จากการท ากิจกรรม 7ส 

* หมำยเหตุ  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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สรุปผลการแลกเปล่ียนเรียนรู้  

เรื่อง “กิจกรรมคุณภาพ 7ส เพื่อพัฒนาหน่วยงาน” ปีการศึกษา 2561 

 
 กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็น 4 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะมีตัวแทนเข้าศึกษา           
ดูงานคณะวิชา / หน่วยงานต้นแบบด้านการท ากิจกรรมคุณภาพ 7ส คณะศิลปศาสตร์ และกองกลาง  ซึ่งสรุป
ประเด็นในการศึกษาดูงาน “การน าเทคนิคของ 7ส ไปปฏิบัติในหน่วยงาน /ในงานที่รับผิดชอบ และประโยชน์ที่
ได้รับจากการท ากิจกรรม 7ส” ในแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 
 
กลุ่มที่ 1  
กำรน ำเทคนิคของ 7ส ไปปฏิบัติในหน่วยงำน /ในงำนที่รับผิดชอบ 
1. ปลูกฝังสร้างนิสัยจากตัวเรา ไปยังเพ่ือร่วมงาน 
2. สื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย  เพ่ือให้ตัวเราและเพ่ือนร่วมงาน 

ตระหนักใน 7ส เพ่ือน ามาใช้ในหน่วยงาน 
3. ใช้วงล้อ P-D-C-A ติดตามและพัฒนา 7ส อย่างต่อเนื่อง 
4. มีการระบุจุดสะสางที่ชัดเจน 
ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรท ำกิจกรรม 7ส 
1. ได้แนวทางในการไปหาจุดสะสางที่ชัดเจน  
2. หาสิ่งของที่ต้องการได้ง่าย 
3. มีการปลูกสุขนิสัยกับเพ่ือร่วมงานแบบยั่งยืน 
4. สวยงาม สะอาด อยากมาท างาน 
 
กลุ่มที่ 2 
กำรน ำเทคนิคของ 7ส ไปปฏิบัติในหน่วยงำน /ในงำนที่รับผิดชอบและประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรท ำกิจกรรม 7ส” 
กองกลำง 
1. การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนกับทุกคน
ในหน่วยงาน 
2. มีการจัดอุปกรณ์ของแผนกต่างๆอย่างเป็นหมวดหมู่ชัดเจน 
3. มีการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ภายในหน่วยงาน  มีการให้รางวัล 
เพ่ือกระตุ้นและจูงใจให้เกิดความร่วมมือ 
4. มีสติเกอร์รณรงค์ประหยัดพลังงานอย่างชัดเจน 
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คณะศิลปศำสตร์ 
1. มีการแต่งตั้งประธาน 7 ส อย่างชัดเจน ปละมีการขับเคลื่อนโดยประธานเป็นต้นแบบ โดยมีการพูดคุยเป็น
รายบุคคล เพ่ือปลูกจิตส านึกในการท า 7ส 
2. มีการน าระบบ P-D-C-A มาใช้ในการด าเนินงาน 7ส โดยเห็นได้จาก การก าหนดแผนการด าเนินงานที่ชัดเจน 
3. มีจุดสะสางที่ชัดเจน อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 
4. “พูดคุย เข้าถึง ใส่ใจ” คือหลักในการท างาน 7ส ของประธาน คณะศิลปศาสตร์ 
 
กลุ่มที่ 3 
กำรน ำเทคนิคของ 7ส ไปปฏิบัติในหน่วยงำน /ในงำนที่รับผิดชอบและประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรท ำกิจกรรม 7ส” 
กองกลำง 
1. สะอาด เป็นระเบียบ 
2. มีแรงจูงใจ โดยการประกวด 7ส ดีเด่น 
3. มีการบริหารจัดการด้านเอกสารอย่างเป็นระบบ 
คณะศิลปศำสตร์ 
1. ของเยอะ แต่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ 
2. มีการสร้างแรงจูงใจ และท าเป็นต้นแบบ 
3. มีการด าเนินการโดยใช้ระบบ P-D-C-A 
4. มีพ้ืนที่ส่วนกลางที่จัดหมวดหมู่ชัดเจน 
5. มีป้าย เว็บไซต์ Face book Line แจ้งข้อมูล ประชาสัมพันธ์ 7ส  อย่างชัดเจน 
6. ยกย่องบูธ 7ส ดีเด่น (ติดสติ๊กเกอร์) 
7. มีการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข 
 
กลุ่มที่ 4 
กำรน ำเทคนิคของ 7ส ไปปฏิบัติในหน่วยงำน /ในงำนที่รับผิดชอบและประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรท ำกิจกรรม 7ส” 
1. จัดโซนส่วนกลางและวิธีการใช้งานร่วมกันชัดเจน เช่น จุดสะสาง 
อุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกัน มุมกาแฟ เป็นต้น 
2. กรรมการ 7ส ของคณะวิชา/หน่วยงาน มีความเข้มแข็ง และเป็น
ตัวอย่างที่ดี ท าให้บุคคลากรในหน่วยงาน เห็นความส าคัญและ
ปฏิบัติตาม 
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สรุปองค์ความรู้แนวทางการน าเทคนิคของ 7ส ไปปฏิบัติในหน่วยงาน /ในงานทีร่ับผดิชอบ 

และประโยชน์ที่ได้รบัจากการท ากิจกรรม 7ส” 

 
1.  มีคณะกรรมการกิจกรรม 7ส เป็นผู้ขับเคลื่อน โดยใช้กระบวนการ P-D-C-A ในการขับเคลื่อน โดยติดตาม   
    และพัฒนากิจกรรม 7ส อย่างต่อเนื่อง 
2.  มีการประชาสัมพันธ์ผ่านบอร์ด/ป้ายต่างๆ และช่องทาง เว็บไซต์ Face book Line อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็น    
    สร้างแรงจูงใจ กระตุ้นจิตส านึก และตระหนักในการท ากิจกรรม 7ส 
3.  สร้างต้นแบบในการด าเนินการกิจกรรม 7ส เพ่ือการสร้างแรงจูงใจ ปลูกฝังสร้างนิสัยจากตัวเรา ไปยังเพ่ือน 
    ร่วมงาน การเข้าไปพูดคุย และเอาใส่ใจ  
4.  การก าหนดจุด หรือโซน ในการจัดพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อจัดเก็บเอกสารและอุปกรณ์ต่าง ๆให้เป็นหมวดหมู่                  
    ที่ชัดเจน พร้อมจุดสะสาง   
5.  มีการตรวจประเมินก่อนระดับมหาวิทยาลัยมาตรวจประเมินฯ พร้อมทั้งมีการแข่งขันระดับบุคคล หรือมี 
     การแข่งขันบูธอาจารย์ ในการท ากิจกรรม 7ส  
6.  จัดท ากิจกรรม 7ส อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สวยงาม และมีความสุขในการ 
    ท างาน 

 
ผลกำรวิเครำะห์แบบสอบถำม 

 จากผู้ร่วมกิจกรรมทั้ง 35 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 ของ

ผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด  จากผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เป็นผู้หญิง จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 80        

และผูช้ายจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 20  ประกอบด้วย เป็นเจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยงาน  จ านวน 11 คน 

คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมาเป็นอาจารย์ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 36 และเป็นเจ้าหน้าที่ประจ า       

คณะวิชา จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ตามล าดับ      

 จากการสอบถามระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ / กิจกรรมในครั้งนี้  พบว่า ความพึงพอใจต่อ

ภาพรวมของการจัดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20  โดยค่าเฉลี่ยความพึงขอใจทุกข้ออยู่ใน   

ระดับมาก  ประกอบด้วย  การสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของท่านได้หรือไม่  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20  

ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากกิจกรรมนี้  และสามารถน าสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน       

และการท างาน   มีค่าเฉลี่ยเท่ากันเท่ากับ  4.16  การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ตรงตามความคาดหวังของท่าน

หรือไม่ และได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ จากโครงการ/กิจกรรมนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน

เท่ากับ 4.08  ตามล าดับ 



 
 

 - 7 - 

และข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมครั้งนี้   

1.  สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมพึีงพอใจในการร่วมโครงการ/กิจกรรมครั้งนี้  ได้แก่   

1. ได้เข้าศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ต้นแบบการท ากิจกรรม 7ส เห็นแบบอย่างที่ด ี
2. ได้แนวปฏิบัติที่ดี  ได้แนวทางน าไปพัฒนา 7ส  ได้รับความรู้ และเทคนิคมากยิ่งขึ้น เพ่ือน าไป

ประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน 
3. ได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกันเสนอความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เปิดโอกาสแสดงความ

คิดเห็น และการมีส่วนร่วม 
4. ได้ประสบการณ์ใหม่ สามารถเอาไปปรับปรุงในงานที่ท า ได้รูปแบบปรับเปลี่ยนการระดมสมอง 
5. ได้ทราบถึงการด าเนินงานของหน่วยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย  สามารถน าไปปรับใช้ในหน่วยงาน  
6. ทราบถึงวิธีการสร้างจิตส านึกในการท า 7ส การจัดแผนผังให้ความรู้ และมีแรงจูงใจจัดท ากิจกรรม 
7. เป็นโครงการที่ดีควรท าต่อเนื่อง  ไดส้ร้างความสามัคคี ให้กับบุคคลากรของมหาวิทยาลัย 

 

2. สิ่งที่ควรเสนอแนะน าไปพัฒนาการจัดโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 

1. ควรไปศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอกที่สามารถน ามาปรับใช้จริงได้ในมหาวิทยาลัยได้ 
2. อยากให้หน่วยงานต้นแบบ น าเสนอสิ่งที่แตกต่างหรือจุดเด่นๆที่สามารถเป็นแนวปฏิบัติให้หน่วยงาน

อ่ืนได ้
3. ควรประชาสัมพันธ์และเข้าถึงทุกภาคส่วน ให้มีจิตส านึก สร้างนิสัยจากตนเอง เช่น นักศึกษา 

คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน  พร้อมกระตุ้นทุกหน่วยงาน มีป้ายประชาสัมพันธ์ท ากิจกรรม 7ส 
4. บุคลากรทุกท่านควรมีส่วนร่วมในการท า 7ส  ควรเพ่ิมประเด็น เทคนิคการกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานมีส่วน

ร่วมในการท า 7ส 
5. พ้ืนที่ในการจัดกิจกรรม และระยะเวลาในการดูงานและน าเสนอ เวลามากข้ึน 
6. ผู้แทนจากคณะ ควรจะได้ไปดูงานในหน่วยงานต้นแบบที่เป็นคณะ เพราะเป็นสายงานประเภท

เดียวกัน 
7. เพ่ิมดูงานของหน่วยงานที่ท า 7 ส อย่างชัดเจน และไม่ได้ด าเนินการแบบชัดเจน เพ่ือให้เห็นภาพ

ชัดเจนขึ้นและเพ่ือกระตุ้นให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้ด าเนินการ ได้ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
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ภำคผนวก 
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ภาพประกอบกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

         

ศึกษำดูงำนคณะศิลปศำสตร์ 

     
ศึกษำดูงำนกองกลำง 

     
 

กิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
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รายชื่อผู้เขา้ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

คณะวิชา 
ล ำดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล สังกัด ลำยเซ็น สถำนที่ไปดูงำน 

1 อาจารย์อุษาพรรณ  แสงเถกิง คณะศลิปศาสตร ์
  

กองกลาง 

2 อาจารย์ศริิวรรณ  ตุรงค์เรือง คณะพยาบาลศาสตร ์
  

คณะศลิปศาสตร ์

3 นางสาวณัฐนร ี มลิซ้อน คณะพยาบาลศาสตร ์
  

กองกลาง 

4 อาจารย์วรพรรณ ี เผ่าทองศุข 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี   

คณะศลิปศาสตร ์

5 นางสาวปวีณา  เพชราวรรณ ์
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี   

กองกลาง 

6 นางสาววรรณศิร ิ เมฆศรีนวล คณะเทคนิคการแพทย ์
  

กองกลาง 

7 นางสาวอรุณ  สิงห์เหลือง คณะเทคนิคการแพทย ์
  

คณะศลิปศาสตร ์

8 นางพรภิรมย ์ แสนอุบล คณะกายภาพบ าบดั 
  

กองกลาง 

9 นางจริยาภรณ ์ จริงเจรญิวัฒน์ คณะกายภาพบ าบดั 
  

คณะศลิปศาสตร ์

10 อาจารย์ศักดิ์ชัย  รัตนปกรณ ์ คณะบริหารธรุกิจ 
  

คณะศลิปศาสตร ์

11 นางพัทธนันท์  เทียมจันทอนัน คณะเภสัชศาสตร ์

 

 

กองกลาง 

12 อาจารย์กมลทิพย ์รัตนสุวรรณาชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ 
  

คณะศลิปศาสตร ์

13 อาจารย์อารยา  ด าช่วย คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ 
  

กองกลาง 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล สังกัด ลำยเซ็น สถำนที่ไปดูงำน 

14 อาจารย์พิรชา  ทองอุไร คณะนิเทศศาสตร ์ 
  

กองกลาง 

15 ผศ.ดร.ณัฐนันท ์ ศิริเจรญิ คณะนิเทศศาสตร ์ 
  

คณะศลิปศาสตร ์

16 อาจารย์กมลวรรณ  โง้วเชียง คณะการแพทย์แผนจนี 
 

 

กองกลาง 

17 อาจารย์ภารว ี ขวัญแก้ว คณะการแพทย์แผนจนี 
  

คณะศลิปศาสตร ์

18 ผศ.ช.ชยินทร ์ เพ็ชญไพศิษฏ ์ คณะนติิศาสตร ์
  

คณะศลิปศาสตร ์

19 อาจารย์รตันา  จันทรสารโสภณ 
คณะภาษาและวัฒนธรรม
จีน   

กองกลาง 

20 อาจารย์จันทิมา  จิรชูสกุล 
คณะภาษาและวัฒนธรรม
จีน 

  
คณะศลิปศาสตร ์

หน่วยงำน 

21 นางสาวกาญจนา  บุญช่วงดี กองกลาง 
 

 

คณะศลิปศาสตร ์

22 นางสาวอภิวันท์  สุวรรณชูโต บัณฑิตวิทยาลัย 
  

กองกลาง 

23 นางนัฐญา  กุลธนสถิต กองคลัง 
  

กองกลาง 

24 นางสาวนิภาพร พรมรักษ์ กองทรัพยากรบุคคล 
  

คณะศลิปศาสตร ์

25 นางสาวพิมพ์เพชร  เล่นทัศน ์ กองอาคารสถานท่ี 
  

กองกลาง 



 
 

 - 12 - 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล สังกัด ลำยเซ็น สถำนที่ไปดูงำน 

26 นายสุรยิา  นาคค า ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา 
  

คณะศลิปศาสตร ์

27 นางน้ าฝน  อินทรสิทธ์ิ ศูนย์บรรณสารสนเทศ 
  

คณะศลิปศาสตร ์

28 นายสัญชัย  กลิ่นถือศิล ศูนย์วัฒนธรรม 
  

กองกลาง 

29 นางสาวบุบผา  กลิ่นพุฒ 
ส านักทะเบียนและ
ประมวลผล   

คณะศลิปศาสตร ์

30 นายสรญัญ ู บุดดา ส านักพัฒนาวิชาการ 
  

กองกลาง 

31 นายกว ี แสงแก้ว ส านักพัฒนานักศึกษา 
  

กองกลาง 

32 นางสาวมธุรส แซ่เตยี งานตรวจสอบภายใน 
  

คณะศลิปศาสตร ์

33 นางสาวศิริพร มงคลวัจน ์ กองแผนและพัฒนา 
  

กองกลาง 

34 นางสาวพรภินันท์  โกราเมศ กองแผนและพัฒนา 
  

คณะศลิปศาสตร ์

35 นางสาว รัชชุกาญจน ์ มองเพ็ชร กองแผนและพัฒนา 
  

คณะศลิปศาสตร ์

 
 คณะท ำงำน 

1 อาจารยส์ุวรรณ ี มงคลรุ่งเรือง ผู้อ านวยการกองแผนและพัฒนา -ลาประชุม- 

2 นางวลีพร  พฤทธ์พาณิชย ์ หัวหน้าแผนกแผนและนโยบาย  

3 นางสาวพนอทิพย์  สวัสดิ์วงษ ์ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

4 นางสาวกมลวรรณ  จันทร์โสม จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 
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ค ำชี้แจง   
         โปรดเลือกช่องที่เป็นข้อมูลและตามความคิดเห็นของท่าน  
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม  

1. เพศ      ชาย  หญิง   
2. สถานะภาพ  อาจารย ์  เจ้าหน้าท่ีประจ าคณะวิชา          เจ้าหน้าท่ีประจ าหน่วยงาน   
 
ส่วนที่ 2  ระดับควำมพึงพอใจต่อกำรจัดโครงกำร / กิจกรรม 
ระดับ 5 = มากที่สดุ    ระดับ 4 = มาก ระดับ 3 = ปานกลาง    ระดับ 2 = น้อย    ระดับ 1= น้อยที่สุด 
 

รำยละเอียด 
ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. ท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ จากโครงการ/กิจกรรมนี้      

2. ท่านสามารถน าสิ่งที่ไดร้ับจากกจิกรรมนีไ้ปปรับใช้ในชีวิตประจ าวนั และการท างาน 
ปฏิบัติงาน 

     

3. การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ตรงตามความคาดหวังของท่านหรือไม่      

4. ประโยชน์ท่ีท่านไดร้ับจากกิจกรรมนี ้      

5. ท่านคิดว่าสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของท่านได้หรือไม่      

6. ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมของการจัดกิจกรรม      
 

 

ส่วนที่ 3  ข้อเสนอแนะ 
3.1 สิ่งที่ท่านพึงพอใจในการร่วมโครงการ/กิจกรรมครั้งนี ้
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
 

3.2  สิ่งท่ีควรเสนอแนะน าไปพัฒนาการจัดโครงการ/กิจกรรมครั้งตอ่ไป
.......................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
กองแผนและพัฒนา 

แบบสอบถำมประเมินกำรด ำเนินกำร 
โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรือ่ง “กิจกรรมคุณภำพ 7ส เพื่อกำรพัฒนำหน่วยงำน” ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561 

ในวันศุกร์ที ่9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอ านวยการ มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลมิพระเกียรต ิ

 

แบบสอบถำมออนไลน ์




