คำนำ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “กิจกรรมคุณภาพ 7ส เพื่อการพัฒนาหน่วยงาน” ประจาปี
การศึกษา 2561 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกหน่วยงานเกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนกิจกรรมคุณภาพ 7ส
ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ในการนี้ได้เข้าศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบทางด้านการทากิจกรรมคุณภาพ 7ส
ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ และกองกลาง เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร และได้แนวปฏิบัติที่ดี
ในการบริ ห ารจั ดการด้ านกิจ กรรม 7ส สามารถประยุก ต์ใช้ ในการขั บเคลื่ อนกิจกรรมคุ ณภาพ 7ส ภายใน
หน่วยงานของตนเองเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน นาไปสู่การทากิจกรรมคุณภาพ 7ส
อย่างยั่งยืน
กองแผนและพัฒนา ขอขอบคุณอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ บริ หาร หน่วยงานต้นแบบทางด้าน
การทากิจกรรมคุณภาพ 7ส รวมถึงผู้แทนจากทุกคณะวิชา /ทุกหน่วยงาน ที่เข้าร่วมโครงการของมหาวิทยาลัย
ในครั้งนี้ ที่ได้สละเวลาและให้ความสาคัญพร้อมด้วยให้ความร่วมมือ ร่วมใจอย่างดียิ่ง ตลอดกระทั่งการดาเนิน
โครงการสิ้นสุดลงและประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์

กองแผนและพัฒนา
พฤศจิกายน 2561
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โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กิจกรรมคุณภำพ 7ส เพื่อกำรพัฒนำหน่วยงำน ประจำปีกำรศึกษำ 2561
กองแผนและพัฒนำ มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1. หลักกำรและเหตุผล
นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตินากิจกรรม 5ส เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาคุณภาพงานภายในองค์กร กระทั่งในปีการศึกษา 2552 ได้ต่อยอดโดยการเพิ่มระบบเป็น 7ส
มุ่งเน้นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการทางานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เกิดความสะอาด ความสะดวก
ปลอดภั ย ได้ งานที่มี คุณภาพและมี ประสิ ทธิภาพมากขึ้ น โดยให้ ความส าคั ญในเรื่ องของความสวยงาม และ
สิ่ งแวดล้ อมเพิ่ มเข้ามาในการพัฒ นาคุณภาพด้า นต่ างๆ 4 ด้ าน คือ คุ ณภาพการศึก ษา คุ ณภาพนั กศึ กษา
คุณภาพอาจารย์ และคุณภาพบุคลากร โดยใช้กิจกรรม 7ส เป็นพื้นฐานในการพัฒนา ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาตนเอง
ให้มีคุณภาพและมาตรฐานอยู่ เสมอในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยจึงประกาศเป็นนโยบายคุณภาพ 7ส
เพื่อให้บุคลากร และนักศึกษาทุกคนนาหลักกิจกรรม 7ส ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนากิจกรรม 7ส
ทั้งในส่วนของบุคลากรและนักศึกษา สามารถนาแนวปฏิบัติที่ดีในการทากิจกรรม 7ส ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด
ทั้งนี้ เพื่อเกิดการขับ เคลื่อนการดาเนินงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส ของมหาวิทยาลั ยเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่ อง เกิดประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนา และแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ภายในองค์กร ในปีการศึกษา 2561
มหาวิทยาลัยจึงจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใต้หัวข้อเรื่อง “กิจกรรมคุณภาพ 7ส เพื่อการพัฒนาหน่วยงาน” โดย
เข้าศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบทางด้านการทากิจกรรมคุณภาพ 7ส ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ และกองกลาง
พร้ อมทั้งร่ วมกันแบ่งปั นและถ่ายทอดความรู้ เคล็ ดลั บ รวมถึงกระบวนการและการบริหารจัดการในการทา
กิจกรรมคุณภาพ 7ส ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทุกหน่วยงานเกิดการพัฒนาและการขับเคลื่อนกิจกรรมคุณภาพ 7ส อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
2. เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร ก่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหาร
จัดการองค์กรด้วยการใช้กิจกรรมคุณภาพ 7ส
3. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทากิจกรรมคุณภาพ 7ส มากขึ้น สามารถ
ประยุกต์ใช้ และถ่ายทอดสู่บุคลากรภายในหน่วยงานของตนเองได้
4. ดาเนินการติดตามผลการนาองค์ความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติในหน่วยงานของตนเอง
3. โครงกำรมีควำมสอดคล้องกับพันธกิจและประเด็นยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย
- พันธกิจมหาวิทยาลัย
ข้อที่ 1-5
- ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ข้อที่ 6 และมาตรการที่ 2
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4. วิธีกำรดำเนินกำร
- ศึกษาดูงานคณะวิชาและหน่วยงานต้นแบบด้านการทากิจกรรมคุณภาพ 7ส
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน
5. วิทยำกร / กลุ่มเป้ำหมำย
วิทยากร : คณะวิชาและหน่วยงานที่เป็นต้นแบบทางด้านการทากิจกรรมคุณภาพ 7ส ประกอบด้วย
1. คณะศิลปศาสตร์
2. กองกลาง
กลุ่มเป้ำหมำย
รำยละเอียด

จำนวน (คน)
เป้ำหมำย
เข้ำร่วมจริง
26
20
14
15
4
3
44
40

1. ตัวแทนคณะวิชาๆ ละ 2 คน
2. ตัวแทนหน่วยงานสนับสนุนๆ ละ 1 คน
3. คณะทางาน
รวมทั้งหมด

6. สถำนที่ ห้องประชุม 1 อาคารอานวยการ และหน่วยงานต้นแบบทางด้านการทากิจกรรมคุณภาพ 7ส
7. ระยะเวลำในกำรจัด ในวันศุกร์ที่ 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 เป็นเครื่องมือพื้นฐาน
3. เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วม ความสามัคคี สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
4. การนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในหน่วยงานของตนเอง
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กำหนดกำร
เวลำ

กิจกรรม

08.30 - 09.00 น. - ลงทะเบียน
09.00 - 09.15 น.

- กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ

09.15 - 10.15 น.

- แบ่งกลุ่ม 4 กลุ่ม เพื่อศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบศึกษาดูงานคณะวิชาและหน่วยงาน
ต้นแบบด้านการทากิจกรรมคุณภาพ 7ส

10.15 - 10.30 น.
10.30 - 11.00 น.

1. ศึกษาดูงานคณะศิลปศาสตร์
3. ศึกษาดูงานกองกลาง
- รับประทานอาหารว่าง

11.00 - 11.45 น.

- แต่ละกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม และสรุปผลการดูงาน เคล็ดลับในการทากิจกรรม
7ส
- แต่ละกลุ่มนาเสนอผลการศึกษาดูงาน /แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน (กลุ่มละ 15 นาที)

11.45 - 12.00 น.

- การนาเทคนิคของ 7ส ไปปฏิบัติในหน่วยงาน /ในงานที่รับผิดชอบ และประโยชน์ที่ได้รับ
จากการทากิจกรรม 7ส

* หมำยเหตุ กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง “กิจกรรมคุณภาพ 7ส เพื่อพัฒนาหน่วยงาน” ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งผู้เข้าร่วมออกเป็น 4 กลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มจะมีตัวแทนเข้า ศึกษา
ดูงานคณะวิชา / หน่วยงานต้นแบบด้านการทากิจกรรมคุณภาพ 7ส คณะศิลปศาสตร์ และกองกลาง ซึ่งสรุป
ประเด็นในการศึกษาดูงาน “การนาเทคนิคของ 7ส ไปปฏิบัติในหน่วยงาน /ในงานที่รับผิดชอบ และประโยชน์ที่
ได้รับจากการทากิจกรรม 7ส” ในแต่ละกลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1
กำรนำเทคนิคของ 7ส ไปปฏิบัติในหน่วยงำน /ในงำนที่รับผิดชอบ
1. ปลูกฝังสร้างนิสัยจากตัวเรา ไปยังเพื่อร่วมงาน
2. สื่อประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย เพื่อให้ตัวเราและเพื่อนร่วมงาน
ตระหนักใน 7ส เพื่อนามาใช้ในหน่วยงาน
3. ใช้วงล้อ P-D-C-A ติดตามและพัฒนา 7ส อย่างต่อเนื่อง
4. มีการระบุจุดสะสางที่ชัดเจน
ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรทำกิจกรรม 7ส
1. ได้แนวทางในการไปหาจุดสะสางที่ชัดเจน
2. หาสิ่งของที่ต้องการได้ง่าย
3. มีการปลูกสุขนิสัยกับเพื่อร่วมงานแบบยั่งยืน
4. สวยงาม สะอาด อยากมาทางาน
กลุ่มที่ 2
กำรนำเทคนิคของ 7ส ไปปฏิบัติในหน่วยงำน /ในงำนที่รับผิดชอบและประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรทำกิจกรรม 7ส”
กองกลำง
1. การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนกับทุกคน
ในหน่วยงาน
2. มีการจัดอุปกรณ์ของแผนกต่างๆอย่างเป็นหมวดหมู่ชัดเจน
3. มีการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ภายในหน่วยงาน มีการให้รางวัล
เพื่อกระตุ้นและจูงใจให้เกิดความร่วมมือ
4. มีสติเกอร์รณรงค์ประหยัดพลังงานอย่างชัดเจน
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คณะศิลปศำสตร์
1. มีการแต่งตั้งประธาน 7 ส อย่างชัดเจน ปละมีการขับเคลื่อนโดยประธานเป็นต้นแบบ โดยมีการพูดคุยเป็น
รายบุคคล เพื่อปลูกจิตสานึกในการทา 7ส
2. มีการนาระบบ P-D-C-A มาใช้ในการดาเนินงาน 7ส โดยเห็นได้จาก การกาหนดแผนการดาเนินงานที่ชัดเจน
3. มีจุดสะสางที่ชัดเจน อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
4. “พูดคุย เข้าถึง ใส่ใจ” คือหลักในการทางาน 7ส ของประธาน คณะศิลปศาสตร์
กลุ่มที่ 3
กำรนำเทคนิคของ 7ส ไปปฏิบัติในหน่วยงำน /ในงำนที่รับผิดชอบและประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรทำกิจกรรม 7ส”
กองกลำง
1. สะอาด เป็นระเบียบ
2. มีแรงจูงใจ โดยการประกวด 7ส ดีเด่น
3. มีการบริหารจัดการด้านเอกสารอย่างเป็นระบบ
คณะศิลปศำสตร์
1. ของเยอะ แต่มีการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ
2. มีการสร้างแรงจูงใจ และทาเป็นต้นแบบ
3. มีการดาเนินการโดยใช้ระบบ P-D-C-A
4. มีพื้นที่ส่วนกลางที่จัดหมวดหมู่ชัดเจน
5. มีป้าย เว็บไซต์ Face book Line แจ้งข้อมูล ประชาสัมพันธ์ 7ส อย่างชัดเจน
6. ยกย่องบูธ 7ส ดีเด่น (ติดสติ๊กเกอร์)
7. มีการทางานร่วมกันอย่างมีความสุข
กลุ่มที่ 4
กำรนำเทคนิคของ 7ส ไปปฏิบัติในหน่วยงำน /ในงำนที่รับผิดชอบและประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรทำกิจกรรม 7ส”
1. จัดโซนส่วนกลางและวิธีการใช้งานร่วมกันชัดเจน เช่น จุดสะสาง
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน มุมกาแฟ เป็นต้น
2. กรรมการ 7ส ของคณะวิชา/หน่วยงาน มีความเข้มแข็ง และเป็น
ตัวอย่ างที่ดี ทาให้ บุ คคลากรในหน่ วยงาน เห็ นความส าคัญและ
ปฏิบัติตาม
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สรุปองค์ความรู้แนวทางการนาเทคนิคของ 7ส ไปปฏิบัติในหน่วยงาน /ในงานทีร่ ับผิดชอบ
และประโยชน์ที่ได้รบั จากการทากิจกรรม 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 กระตุ้นจิตสานึก และตระหนักในการทากิจกรรม 7ส
3. สร้างต้นแบบในการดาเนินการกิจกรรม 7ส เพื่อการสร้างแรงจูงใจ ปลูกฝังสร้างนิสัยจากตัวเรา ไปยังเพื่อน
ร่วมงาน การเข้าไปพูดคุย และเอาใส่ใจ
4. การกาหนดจุด หรือโซน ในการจัดพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อจัดเก็บเอกสารและอุปกรณ์ต่าง ๆให้เป็นหมวดหมู่
ที่ชัดเจน พร้อมจุดสะสาง
5. มีการตรวจประเมินก่อนระดับมหาวิทยาลัยมาตรวจประเมินฯ พร้อมทั้งมีการแข่งขันระดับบุคคล หรือมี
การแข่งขันบูธอาจารย์ ในการทากิจกรรม 7ส
6. จัดทากิจกรรม 7ส อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี สวยงาม และมีความสุขในการ
ทางาน
ผลกำรวิเครำะห์แบบสอบถำม
จากผู้ร่วมกิจกรรมทั้ง 35 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 71.43 ของ
ผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด จากผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า เป็นผู้หญิง จานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 80
และผูช้ ายจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ประกอบด้วย เป็นเจ้าหน้าที่ประจาหน่วยงาน จานวน 11 คน
คิดเป็นร้อยละ 44 รองลงมาเป็นอาจารย์ จานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 36 และเป็นเจ้าหน้าที่ประจา
คณะวิชา จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 20 ตามลาดับ
จากการสอบถามระดับความพึงพอใจต่อการจัดโครงการ / กิจกรรมในครั้งนี้ พบว่า ความพึงพอใจต่อ
ภาพรวมของการจั ดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 โดยค่าเฉลี่ยความพึงขอใจทุกข้ออยู่ใน
ระดับมาก ประกอบด้วย การสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของท่านได้หรือไม่ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20
ประโยชน์ ที่ท่านได้รั บจากกิจกรรมนี้ และสามารถนาสิ่ งที่ได้ รับจากกิ จกรรมนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวั น
และการทางาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากันเท่ากับ 4.16 การเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ตรงตามความคาดหวังของท่าน
หรือไม่ และได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ จากโครงการ/กิจกรรมนี้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
เท่ากับ 4.08 ตามลาดับ
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และข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
1. สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีพึงพอใจในการร่วมโครงการ/กิจกรรมครั้งนี้ ได้แก่
1. ได้เข้าศึกษาดูงานจากหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ต้นแบบการทากิจกรรม 7ส เห็นแบบอย่างที่ดี
2. ได้ แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี ได้ แ นวทางน าไปพั ฒ นา 7ส ได้ รั บ ความรู้ และเทคนิ ค มากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ น าไป
ประยุกต์ใช้ในหน่วยงาน
3. ได้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ร่วมกันเสนอความคิดเห็นที่แตกต่างกัน เปิดโอกาสแสดงความ
คิดเห็น และการมีส่วนร่วม
4. ได้ประสบการณ์ใหม่ สามารถเอาไปปรับปรุงในงานที่ทา ได้รูปแบบปรับเปลี่ยนการระดมสมอง
5. ได้ทราบถึงการดาเนินงานของหน่วยงานอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย สามารถนาไปปรับใช้ในหน่วยงาน
6. ทราบถึงวิธีการสร้างจิตสานึกในการทา 7ส การจัดแผนผังให้ความรู้ และมีแรงจูงใจจัดทากิจกรรม
7. เป็นโครงการที่ดีควรทาต่อเนื่อง ได้สร้างความสามัคคี ให้กับบุคคลากรของมหาวิทยาลัย
2. สิ่งที่ควรเสนอแนะนาไปพัฒนาการจัดโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป
1. ควรไปศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอกที่สามารถนามาปรับใช้จริงได้ในมหาวิทยาลัยได้
2. อยากให้หน่วยงานต้นแบบ นาเสนอสิ่งที่แตกต่างหรือจุดเด่นๆที่สามารถเป็นแนวปฏิ บัติให้หน่วยงาน
อื่นได้
3. ควรประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเข้ า ถึ ง ทุ ก ภาคส่ ว น ให้ มี จิ ต ส านึ ก สร้ า งนิ สั ย จากตนเอง เช่ น นั ก ศึ ก ษา
คณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน พร้อมกระตุ้นทุกหน่วยงาน มีป้ายประชาสัมพันธ์ทากิจกรรม 7ส
4. บุคลากรทุกท่านควรมีส่วนร่วมในการทา 7ส ควรเพิ่มประเด็น เทคนิคการกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานมีส่วน
ร่วมในการทา 7ส
5. พื้นที่ในการจัดกิจกรรม และระยะเวลาในการดูงานและนาเสนอ เวลามากขึ้น
6. ผู้ แทนจากคณะ ควรจะได้ ไปดู งานในหน่ ว ยงานต้น แบบที่เป็น คณะ เพราะเป็นสายงานประเภท
เดียวกัน
7. เพิ่มดูงานของหน่วยงานที่ทา 7 ส อย่างชัดเจน และไม่ได้ดาเนินการแบบชัดเจน เพื่อให้เห็นภาพ
ชัดเจนขึ้นและเพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้ดาเนินการ ได้ดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
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ภำคผนวก
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ภาพประกอบกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ศึกษำดูงำนคณะศิลปศำสตร์

ศึกษำดูงำนกองกลำง

กิจกรรมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
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รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คณะวิชา
ลำดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

สังกัด

ลำยเซ็น

สถำนที่ไปดูงำน

1

อาจารย์อุษาพรรณ แสงเถกิง

คณะศิลปศาสตร์

กองกลาง

2

อาจารย์ศริ ิวรรณ ตุรงค์เรือง

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

3

นางสาวณัฐนรี มลิซ้อน

คณะพยาบาลศาสตร์

กองกลาง

4

อาจารย์วรพรรณี เผ่าทองศุข

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

คณะศิลปศาสตร์

5

นางสาวปวีณา เพชราวรรณ์

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

กองกลาง

6

นางสาววรรณศิริ เมฆศรีนวล

คณะเทคนิคการแพทย์

กองกลาง

7

นางสาวอรุณ สิงห์เหลือง

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะศิลปศาสตร์

8

นางพรภิรมย์ แสนอุบล

คณะกายภาพบาบัด

กองกลาง

9

นางจริยาภรณ์ จริงเจริญวัฒน์

คณะกายภาพบาบัด

คณะศิลปศาสตร์

10

อาจารย์ศักดิ์ชัย รัตนปกรณ์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะศิลปศาสตร์

11

นางพัทธนันท์ เทียมจันทอนัน

คณะเภสัชศาสตร์

กองกลาง

12

อาจารย์กมลทิพย์ รัตนสุวรรณาชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ

13

อาจารย์อารยา ดาช่วย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ
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คณะศิลปศาสตร์

กองกลาง

ลำดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

สังกัด

ลำยเซ็น

สถำนที่ไปดูงำน

14

อาจารย์พิรชา ทองอุไร

คณะนิเทศศาสตร์

กองกลาง

15

ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ศิริเจริญ

คณะนิเทศศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

16

อาจารย์กมลวรรณ โง้วเชียง

คณะการแพทย์แผนจีน

กองกลาง

17

อาจารย์ภารวี ขวัญแก้ว

คณะการแพทย์แผนจีน

คณะศิลปศาสตร์

18

ผศ.ช.ชยินทร์ เพ็ชญไพศิษฏ์

คณะนิติศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

19

อาจารย์รตั นา จันทรสารโสภณ

คณะภาษาและวัฒนธรรม
จีน

กองกลาง

20

อาจารย์จันทิมา จิรชูสกุล

คณะภาษาและวัฒนธรรม
จีน

คณะศิลปศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

หน่วยงำน
21

นางสาวกาญจนา บุญช่วงดี

กองกลาง

22

นางสาวอภิวันท์ สุวรรณชูโต

บัณฑิตวิทยาลัย

กองกลาง

23

นางนัฐญา กุลธนสถิต

กองคลัง

กองกลาง

24

นางสาวนิภาพร พรมรักษ์

กองทรัพยากรบุคคล

คณะศิลปศาสตร์

25

นางสาวพิมพ์เพชร เล่นทัศน์

กองอาคารสถานที่

กองกลาง
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ลำดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

สังกัด

ลำยเซ็น

สถำนที่ไปดูงำน

26

นายสุรยิ า นาคคา

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา

คณะศิลปศาสตร์

27

นางน้าฝน อินทรสิทธิ์

ศูนย์บรรณสารสนเทศ

คณะศิลปศาสตร์

28

นายสัญชัย กลิ่นถือศิล

ศูนย์วัฒนธรรม

29

นางสาวบุบผา กลิ่นพุฒ

สานักทะเบียนและ
ประมวลผล

คณะศิลปศาสตร์

30

นายสรัญญู บุดดา

สานักพัฒนาวิชาการ

กองกลาง

31

นายกวี แสงแก้ว

สานักพัฒนานักศึกษา

กองกลาง

32

นางสาวมธุรส แซ่เตีย

งานตรวจสอบภายใน

คณะศิลปศาสตร์

33

นางสาวศิริพร มงคลวัจน์

กองแผนและพัฒนา

กองกลาง

34

นางสาวพรภินันท์ โกราเมศ

กองแผนและพัฒนา

คณะศิลปศาสตร์

35

นางสาว รัชชุกาญจน์ มองเพ็ชร กองแผนและพัฒนา

คณะศิลปศาสตร์

กองกลาง

คณะทำงำน
1

อาจารย์สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง ผู้อานวยการกองแผนและพัฒนา

2

นางวลีพร พฤทธ์พาณิชย์

หัวหน้าแผนกแผนและนโยบาย

3

นางสาวพนอทิพย์ สวัสดิ์วงษ์

จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

4

นางสาวกมลวรรณ จันทร์โสม จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
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-ลาประชุม-

แบบสอบถำมออนไลน์

แบบสอบถำมประเมินกำรดำเนินกำร
โครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรือ่ ง “กิจกรรมคุณภำพ 7ส เพื่อกำรพัฒนำหน่วยงำน” ประจำปีกำรศึกษำ 2561
ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอานวยการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คำชี้แจง
โปรดเลือกช่องที่เป็นข้อมูลและตามความคิดเห็นของท่าน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม
1. เพศ
2. สถานะภาพ

 ชาย
 อาจารย์

 หญิง
 เจ้าหน้าที่ประจาคณะวิชา

ส่วนที่ 2 ระดับควำมพึงพอใจต่อกำรจัดโครงกำร / กิจกรรม
ระดับ 5 = มากที่สดุ
ระดับ 4 = มาก
ระดับ 3 = ปานกลาง

ระดับ 2 = น้อย

 เจ้าหน้าที่ประจาหน่วยงาน

ระดับ 1= น้อยที่สุด
ระดับควำมพึงพอใจ

รำยละเอียด

5

4

3

2

1. ท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์ใหม่ ๆ จากโครงการ/กิจกรรมนี้
2. ท่านสามารถนาสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมนีไ้ ปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน และการทางาน
ปฏิ
บัติงานาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ตรงตามความคาดหวังของท่านหรือไม่
3. การเข้
4. ประโยชน์ที่ท่านได้รับจากกิจกรรมนี้
5. ท่านคิดว่าสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงานของท่านได้หรือไม่
6. ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวมของการจัดกิจกรรม
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
3.1 สิ่งที่ท่านพึงพอใจในการร่วมโครงการ/กิจกรรมครั้งนี้
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
3.2 สิ่งที่ควรเสนอแนะนาไปพัฒนาการจัดโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณในความร่วมมือ
กองแผนและพัฒนา
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