
แผนการด าเนนิงานกิจกรรมคุณภาพ 7ส ของคณะเภสัชศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 
สะสาง     สะดวก    สะอาด    สขุลักษณะ    สรา้งนิสัย     สวยงาม    สิ่งแวดล้อม 

ล าดับ
ที่ 

กิจกรรม 
ตัวชี้วดั

ความส าเร็จ 
เป้าหมาย 

แผนการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุพ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1 ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานกิจกรรม
คุณภาพ 7ส ของคณะ 

  2 ครั้ง 

  

  

 

                คณะกรรมการ 
7ส ของคณะ 

  

2 จัดท าแผนงาน 7ส ของ
คณะ ให้สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย 

    

    

 

  

                คณะกรรมการ 
7ส ของคณะ 

บุคลากรและนักศึกษา 

  สนับสนุนให้บุคลากรร่วม
กิจกรรม 7 ส โดยจัดการ
ประกวด 7 ส ภายใน
คณะ  

ประเมินตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ประเมินคุณภาพ
กิจกรรม 7ส ได้
คะแนนรวม
เฉลี่ย 4.00 ขึ้น
ไป 

1 ครั้ง 

  

   

  

                   

  สนับสนุนให้บุคลากรและ
นักศึกษาร่วมกิจกรรม 
"แลกเปลี่ยนเวยีนใช้ by 
7ส"                                 

แบบสอบถาม
ประเมินความพึง
พอใจ 

ตลอดปี
การศึกษา 

              ***โครงการต่อเนื่องจากปี 2560 
คณะกรรมการฯ มีความเห็นให้จัด
น าชั้นและกล่องมาประดิษฐ์เป็นชั้น
วางของ เพื่อให้บุคลากรและ
นักศึกษาได้ร่วมกจิกรรมน าของที่
ตนเองไม่ได้ใช้แต่พอมีประโยชนแ์ละ
สามารถน าไปใช้ต่อได้มาบริจาคที่
กลุ่มวิชา  โดยแต่ละกลุ่มวิชารวม
รวมและน ามาวางไว้ที่ชั้นหนา้ห้อง
คณะฯ เพื่อให้บุคคลอื่นได้น าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป (คณะกรรมการฯ 
จะช่วยกันพจิารณาสิ่งของที่น ามาใช้
ประโยชน์กอ่นน าไปวางที่ชั้น)  



3 ประชาสัมพันธ ์และ
รณรงค์ ให้บุคลากรและ
นักศึกษามีส่วนรว่มใน
การท ากจิกรรม 7ส 

    

  

                      คณะกรรมการ 
7ส ของคณะ 

คณะกรรมการ 7ส กลุ่มวิชา 

  ประชาสัมพันธก์ิจกรรม 
7ส ในเว็บไซต์ของคณะ  

จ านวนผู้เช้าชม 
50 คน 

2 ครั้ง 

  

                      บุคลากรและนักศึกษา                                                                                                                      
***จัดท าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม 7ส, แผนการท างาน 7 ส 
และ กจิกรรม "แลกเปลี่ยนเวยีนใช้ 
by 7ส" เพื่อน าไปรวบรวมลง 
เว็บไซต์กิจกรรม 7ส ของคณะ 

  ประชาสัมพันธ์ติดบอร์ด
กิจกรรม 7ส  ที่
หน่วยงานตา่งๆ ภายใน
คณะ และซุ้มนักศึกษา 
โดยท าการเพิ่มป้ายจุด
สะสาง  

  2 ครั้ง 

  

  

  

                  ***จัดท าภาพ before และ after 
ระหว่างที่ท ากิจกรรมติดบอร์ดหรือ
ส่งไฟล์ เพื่อน าไปรวบรวมลง 
เว็บไซต์กิจกรรม 7ส ของคณะ 

  ประชาสัมพันธก์ิจกรรม 
7ส ผ่าน e-mail 
บุคลากรภายในคณะ  

  ตลอดปี
การศึกษา 

                

4 บุคลากรและนักศึกษา
ร่วมกิจกรรม Big 
cleaning day ของคณะ 
ครั้งที่ 1/2561 

  26-30 
พ.ย. 
2561 

  

  

  

                 คณะกรรมการ 
7ส กลุ่มวิชา 

บุคลากรและนักศึกษา 

  บุคลากรและนักศึกษา
ร่วมกิจกรรม Big 
cleaning day ของคณะ 
ครั้งที่ 2/2561 

  8-12 
ก.ค. 
2562 

  

        

  

           คณะกรรมการ 
7ส กลุ่มวิชา 

บุคลากรและนักศึกษา 

5 ร่วมกิจกรรม Big 
cleaning day ของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
1/2561 

  30 พ.ย. 
2561 

  

    

  

              บุคลากรและ
นักศึกษา 

  



  ร่วมกิจกรรม Big 
cleaning day ของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
2/2561 

  12 ก.ค.
2562 

  

                     บุคลากรและ
นักศึกษา 

  

6 สรุปผลการด าเนินงาน
กิจกรรม 7ส และ
ข้อเสนอแนะเพื่อเป็น
แนวทางการท าแผนในปี
ต่อไป 

  1 ครั้ง 

  

                  

  

 คณะกรรมการ 
7ส กลุ่มวิชา 

***สรุปผลโดยดูจากผลการประเมิน
ตามเกณฑ์มาตรฐานประเมิน
คุณภาพกิจกรรม 7ส  

 


