
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนงานกิจกรรม 5 ส 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานกิจกรรม 5 ส ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ประจําปการศึกษา 2551 
 
กลยทุธมหาวิทยาลัย : มรีะบบการบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ 

กลยทุธหนวยงาน : สรางความแข็งแกรงและประสิทธภิาพการดําเนนิงานภายในดวยกลยุทธการบริหารจัดการ 

วัตถุประสงคของแผน : 1. เพื่อพัฒนาหนวยงานใหมีการนําหลักการบริหารแนว 5 ส มาประยุกตใช 

    2. เพื่อสรางบรรยากาศในทีท่ํางานใหดียิง่ขึ้น  

    3. เพื่อกระตุนใหพนกังานมีความตืน่ตัวตอการปฏิบัติงาน และเพิ่มประสทิธิภาพในการทํางานของพนักงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
กลยทุธ ตัวบงชี ้ เปาหมาย ผลการดาํเนนิงาน สรุป 

สรางความแข็งแกรงและ
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ภายในดวยกลยุทธการบริหาร
จัดการ 

ระดับคะแนนประเมินผล มีผลคะแนนในระดับดีมาก ผลการประเมนิภายในของ 5 ส 
โดยผลคะแนนเฉลี่ยรวมทัง้  4 
ครั้ง มีคาเทากบั 4.24 คือ อยู
ในระดับดีมาก 

บุคลากรของหนวยงาน
ตระหนักถึงความสําคัญของ
การจัดระเบียบที่ทาํงาน การ
รักษาความสะอาด การ
จัดระบบเอกสารตางๆ ซึง่ผล
การประเมนิประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานโดยคณะกรรมการ
ของศูนยศึกษาและวิจยัตรา
สินคาจาํนวน 11 ทาน ซึง่ผล
การดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมาย 

 

 

 

 



การติดตามแผน 

 การดําเนินการแผนกิจกรรม 5 ส ไดดําเนินไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายโดยความ
รวมมือของคณะกรรมการดําเนินแผนงาน 5 ส กิจกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาองคกรในระดับ
หนวยงาน ซึ่งจะชวยใหการดําเนินงานในระดับมหาวิทยาลัยบรรลุวัตถุประสงคได (ดังรายละเอียด
ในสรุปการดําเนินงาน 5 ส) 

 
การประเมินแผน 
 

จุดแข็ง/ขอดี ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไขปรับปรุง 

เปนแผนงานทีม่ีแนวคิด
สรางสรรคและดําเนนิงาน
อยางเปนระบบ มีทมีงานทีม่ี
ประสิทธิภาพและใหความ
รวมมือเปนอยางดี มีการจัด
เวลา วิธกีารดาํเนนิการที่
ชัดเจน 

ไมมี  การประชาสมัพันธถึงผลการ
ปฏิบัติกิจกรรม 5 ส ใหกับ
หนวยงานภายนอกไดรับทราบ
และอาจเชิญบุคลากรจาก
หนวยงานอื่นๆ มารวมเปน
คณะกรรมการเพิ่มเติม 



คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานแผนพัฒนาบุคลากร 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ปการศึกษา 2551 

 
รายนามคณะกรรมการ 
 
 1. ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต  ประธานกรรมการ 
 2. รองคณบดีฝายบริหาร คณะนิเทศศาสตร กรรมการ 
 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงรัตน  ชัยสําเร็จ กรรมการ 
 4. ผูชวยศาสตราจารยพิชัย  นิรมานสกุล  กรรมการ 
 5. อาจารย ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน  กรรมการ 
 6. อาจารย ดร.ไพโรจน  วิไลนุช   กรรมการ 
 7. อาจารยศุกลมาน  เอี่ยมโอภาสดิษฐ  กรรมการ 
 8. อาจารยอนัญญา  กรรณสูต   กรรมการ 
 9. อาจารยมานา  คุณธาราภรณ   กรรมการ 

10. อาจารยพัฒน  บุญฤทธิ์รุงโรจน  กรรมการ 
11. นายณัฐพล  จิตประไพ   กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวชญานิศ  สุดาเดช   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 
 

ภาระหนาที่  

 1. รวมกันจัดทําแผนกิจกรรม 5 ส ของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 

 2. ตรวจประเมินผลทุกๆ  3 เดือน 

3. รวมกันวิเคราะห เสนอขอเสนอแนวทางการดําเนินการสําหรับปตอๆ ไป 

3. จัดทําสรุปแผนกิจกรรม 5 ส ประจําปการศึกษา  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ตารางแผนปฏิบัติงานการดําเนินงาน 5 ส. ประจาํปการศึกษา 2551 
ศูนยศึกษาและวิจยัตราสนิคา 

 
ปการศึกษา 2551 ปการศึกษา 2552 หมายเหต ุ

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

โครงการ/กิจกรรม 
51   51 51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 

 

1 
ประชุมเพื่อแจงใหทราบนโยบาย วัตถุประสงค 
และเปาหมายการดําเนินงาน 5 ส 

                   

2 
ตรวจประเมิน 5 ส. ครั้งที่ 1 และรายงานผล
การตรวจประเมิน 

                   

3 
ตรวจประเมิน 5 ส. ครั้งที่ 2 และรายงานผล
การตรวจประเมิน 

                   

4 
ตรวจประเมิน 5 ส. ครั้งที่ 3 และรายงานผล
การตรวจประเมิน 

                   

5 
ตรวจประเมิน 5 ส. ครั้งที่ 4 และรายงานผล
การตรวจประเมิน 

                   

6 
สรุปผลการดําเนินงาน 5 ส ประจําปการศึกษา 
2551 และแจงใหที่ประชุมรับทราบ 

                   

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนงานประกันคุณภาพภายใน 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานพัฒนาประกันคุณภาพภายใน 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ประจําปการศึกษา 2551 

 
หลักการและเหตุผล  

 สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งไดกําหนด
นโยบายที่สําคัญ อันที่จะมุงสรางใหมหาวิทยาลัยหอการคาไทยมีความเปนเลิศทางดานการ
ใหบริการการศึกษา เพื่อประโยชนตอผูเรียน ผูปกครอง และยกระดับมาตรฐานการศึกษาของ
ประเทศใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล ดังนี้ จึงมีนโยบายในการสรางระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาใหเกิดขึ้นอยางจริงจัง 

 ทั้งนี้ ในการที่มหาวิทยาลัยหอการคาไทยจะไดรับผลการประเมินคุณภาพภายในระดับที่
นาพอใจ จําเปนตองไดรับความรวมมือจากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ทั้งระดับฝาย 
คณะวิชา สํานักงาน ศูนย กอง เปนตน ซึ่งศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคาเปนหนวยงานบริการ
วิชาการ สถาบันหนึ่งภายใตการกํากับดูแลของฝายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ดวยการ
บริหารงานรูปแบบของคณะกรรมการดําเนินงานไดรวมกันกําหนดนโยบาย แผนงานพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา จึงไดจัดทําแผนพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพของศูนยฯ ข้ึนมาเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงคของแผน  

 1. เพื่อใหศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีระบบในการเตรียมงานประกันคุณภาพภายใน 
 2. เพื่อใหศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีผลคะแนนการประเมินประกันคุณภาพภายใน
เพิ่มข้ึน  
 3. เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 
นโยบายการประกันคุณภาพ 

 คณะกรรมการศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทยไดรวมกัน
กําหนดนโยบายสําหรับการประกันคุณภาพภายใน คือ 

 “สรางมาตรฐานการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน เพิ่มระดับคะแนนการ
ประเมินคุณภาพภายใน และสนับสนุนรวมมือกับกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย”  



ระบบการประกันคุณภาพภายใน  

 ระบบการประกันคุณภาพภายในศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ประจําปการศึกษา 2550 
ประกอบไปดวย 3 สวน ดังนี้ 

         
 
 

ผลลัพธ 
(Output) 

กระบวนการ
(Process) 

ปจจัยนาํเขา 
(Input) 

 
1. ปจจยันําเขา (Input) ประกอบดวย 

  1.1 บุคลากรในการดําเนินการจัดทําแผนการประกันคุณภาพ และกิจกรรมการ
ประกันคุณภาพ ไดแก คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากผูอํานวยการศูนยศึกษาและวิจัยตรา
สินคา 
  1.2 ผลการวิเคราะหการประเมินคุณภาพภายในศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
ประจําปการศึกษา 2550  
  1.3 ความรูที่ไดรับจากการอบรม ประชุม สัมมนาจากงานประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
  1.4 ความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของในมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
  1.5 งบประมาณในการดําเนินงาน 
2. กระบวนการ  (Process)  ประกอบดวย 

2.1 กําหนดเปาหมายในการประกันคุณภาพภายในของศูนยฯ ซึ่งจะตองมีคะแนน 
การประเมินเพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2550 
  2.2 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําประเมินคุณภาพภายใน และระบุหนาที่ในการ
ดําเนินงาน 
  2.3 จัดทําตารางเวลาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
  2.4 จัดทํารายงานประเมินคุณภาพ และเอกสารตางๆ อยางเปนระบบ 
  2.5 นําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง การจัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายใน 
  2.6 สงรายงานและเอกสารประกันคุณภาพ 
  2.7 รับการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการ 
3. ผลลัพธ (Output) 
 ไดแก รายงานประเมินคุณภาพภายในของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคาประจําป
การศึกษา 2551  



 สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการและหนวยงานที่มี
ผูรับผิดชอบสาขาวิชาเพื่อเปนกลไกการดําเนินงานในการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัย คณะวิชา ศูนย สํานัก กอง หนวยงาน และหนวยงานที่เทียบเทา ซึ่งศูนยศึกษาและ
วิจัยตราสินคาไดยึดกรอบกลไกในการดําเนินงานประกันคุณภาพเชนเดียวกันกับมหาวิทยาลัย
หอการคาไทย ดังแสดงในแผนภาพตอไปนี้ 

กลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา  

แตงต้ังคณะอนุกรรมการรวบรวมเอกสาร 

รับการประเมินคุณภาพภายในจาก 

พัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 

แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน

ศูนยศึกษาและวิจยัตราสนิคา

กําหนดนโยบายและแผนงาน

วิเคราะหผลการประเมินและ

เขียนรายงานประเมินตนเอง

มหาวทิยาลัยหอการคาไทย

ดําเนินการตามแผน

ประกันคุณภาพ 

ดําเนินการแกไขปรับปรุง 

 



ตารางแผนปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
 

  ปการศึกษา 2551 ปการศึกษา 2552  

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

                    51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 52 52 52 52 53 53 53 53

1 แตงตั้งคณะกรรมการ
และจัดทําแผนพัฒนา
ประกันคุณภาพภายใน 

                   

2 จัดทํารายงานประเมิน
ตนเอง 

                   

3 ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง
รายงานประเมินตนเอง 

                   

4 สงรายงานประเมิน
ตนเอง 

                  15 มิ.ย.52 

5 เตรียมรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน

                   

6 รับฟงผลและวิเคราะห
ผลการประเมิน 

                   

 



คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
และดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ประจําปการศึกษา 2551 
 
 เพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
ประจําปการศึกษา 2551 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังมีรายนามดังตอไปนี้ 
 
 1. ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต  ประธานกรรมการ 
 2. รองคณบดีฝายบริหาร คณะนิเทศศาสตร กรรมการ 
 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงรัตน  ชัยสําเร็จ กรรมการ 
 4. ผูชวยศาสตราจารยพิชัย  นิรมานสกุล  กรรมการ 
 5. อาจารย ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน  กรรมการ 
 6. อาจารย ดร.ไพโรจน  วิไลนุช   กรรมการ 
 7. อาจารยศุกลมาน  เอี่ยมโอภาสดิษฐ  กรรมการ 
 8. อาจารยอนัญญา  กรรณสูต   กรรมการ 
 9. อาจารยมานา  คุณธาราภรณ   กรรมการ 

10. อาจารยพัฒน  บุญฤทธิ์รุงโรจน  กรรมการ 
11. นางสาวกมลวรรณ  กาศลุน   กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวชญานิศ  สุดาเดช   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

ภาระหนาที่  

 รวมกันพิจารณาโครงการคาใชจาย กลั่นกรอง และจัดสรรงบประมาณเพื่อใชเปน
คาใชจายดําเนินงานของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ประจําปการศึกษา 2551 และนําเสนอเพื่อ
ขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยหอการคาไทยในลําดับตอไป 

รายนามคณะอนุกรรมการจัดทํารายงานประเมินตนเอง มีดังตอไปนี้ 
1. นางสาวกมลวรรณ  กาศลุน 
2. นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 

ภาระหนาที่ 
 จัดทํารายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สงกองประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนงานพัฒนาประกันคุณภาพภายใน 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานพัฒนาประกันคุณภาพภายใน 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ประจําปการศึกษา 2551 

 
หลักการและเหตุผล  

 สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งไดกําหนด
นโยบายที่สําคัญ อันที่จะมุงสรางใหมหาวิทยาลัยหอการคาไทยมีความเปนเลิศทางดานการ
ใหบริการการศึกษา เพื่อประโยชนตอผูเรียน ผูปกครอง และยกระดับมาตรฐานการศึกษาของ
ประเทศใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล ดังนี้ จึงมีนโยบายในการสรางระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาใหเกิดขึ้นอยางจริงจัง 

 ทั้งนี้ ในการที่มหาวิทยาลัยหอการคาไทยจะไดรับผลการประเมินคุณภาพภายในระดับที่
นาพอใจ จําเปนตองไดรับความรวมมือจากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ทั้งระดับฝาย 
คณะวิชา สํานักงาน ศูนย กอง เปนตน ซึ่งศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคาเปนหนวยงานบริการ
วิชาการ สถาบันหนึ่งภายใตการกํากับดูแลของฝายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ดวยการ
บริหารงานรูปแบบของคณะกรรมการดําเนินงานไดรวมกันกําหนดนโยบาย แผนงานพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา จึงไดจัดทําแผนพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพของศูนยฯ ข้ึนมาเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
วัตถุประสงคของแผน  

 1. เพื่อใหศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีระบบในการเตรียมงานประกันคุณภาพภายใน 
 2. เพื่อใหศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มีผลคะแนนการประเมินประกันคุณภาพภายใน
เพิ่มข้ึน  
 3. เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 
นโยบายการประกันคุณภาพ 

 คณะกรรมการศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทยไดรวมกัน
กําหนดนโยบายสําหรับการประกันคุณภาพภายใน คือ 

 “สรางมาตรฐานการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน เพิ่มระดับคะแนนการ
ประเมินคุณภาพภายใน และสนับสนุนรวมมือกับกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย”  



ระบบการประกันคุณภาพภายใน  

 ระบบการประกันคุณภาพภายในศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ประจําปการศึกษา 2550 
ประกอบไปดวย 3 สวน ดังนี้ 

         
 
 

ผลลัพธ 
(Output) 

กระบวนการ
(Process) 

ปจจัยนาํเขา 
(Input) 

 
1. ปจจยันําเขา (Input) ประกอบดวย 

  1.1 บุคลากรในการดําเนินการจัดทําแผนการประกันคุณภาพ และกิจกรรมการ
ประกันคุณภาพ ไดแก คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากผูอํานวยการศูนยศึกษาและวิจัยตรา
สินคา 
  1.2 ผลการวิเคราะหการประเมินคุณภาพภายในศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
ประจําปการศึกษา 2550  
  1.3 ความรูที่ไดรับจากการอบรม ประชุม สัมมนาจากงานประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
  1.4 ความรวมมือจากหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของในมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
  1.5 งบประมาณในการดําเนินงาน 
2. กระบวนการ  (Process)  ประกอบดวย 

2.1 กําหนดเปาหมายในการประกันคุณภาพภายในของศูนยฯ ซึ่งจะตองมีคะแนน 
การประเมินเพิ่มข้ึนจากปการศึกษา 2550 
  2.2 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําประเมินคุณภาพภายใน และระบุหนาที่ในการ
ดําเนินงาน 
  2.3 จัดทําตารางเวลาในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
  2.4 จัดทํารายงานประเมินคุณภาพ และเอกสารตางๆ อยางเปนระบบ 
  2.5 นําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรอง การจัดทํารายงานประเมินคุณภาพภายใน 
  2.6 สงรายงานและเอกสารประกันคุณภาพ 
  2.7 รับการประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการ 
3. ผลลัพธ (Output) 
 ไดแก รายงานประเมินคุณภาพภายในของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคาประจําป
การศึกษา 2551  



 สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการและหนวยงานที่มี
ผูรับผิดชอบสาขาวิชาเพื่อเปนกลไกการดําเนินงานในการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัย คณะวิชา ศูนย สํานัก กอง หนวยงาน และหนวยงานที่เทียบเทา ซึ่งศูนยศึกษาและ
วิจัยตราสินคาไดยึดกรอบกลไกในการดําเนินงานประกันคุณภาพเชนเดียวกันกับมหาวิทยาลัย
หอการคาไทย ดังแสดงในแผนภาพตอไปนี้ 

กลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา  

แตงต้ังคณะอนุกรรมการรวบรวมเอกสาร 

รับการประเมินคุณภาพภายในจาก 

พัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 

แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน

ศูนยศึกษาและวิจยัตราสนิคา

กําหนดนโยบายและแผนงาน

วิเคราะหผลการประเมินและ

เขียนรายงานประเมินตนเอง

มหาวทิยาลัยหอการคาไทย

ดําเนินการตามแผน

ประกันคุณภาพ 

ดําเนินการแกไขปรับปรุง 

 



ตารางแผนปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
 

  ปการศึกษา 2551 ปการศึกษา 2552  

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

                    51 51 51 51 51 52 52 52 52 52 52 52 52 52 53 53 53 53

1 แตงตั้งคณะกรรมการ
และจัดทําแผนพัฒนา
ประกันคุณภาพภายใน 

                   

2 จัดทํารายงานประเมิน
ตนเอง 

                   

3 ประชุมคณะกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง
รายงานประเมินตนเอง 

                   

4 สงรายงานประเมิน
ตนเอง 

                  15 มิ.ย.52 

5 เตรียมรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน

                   

6 รับฟงผลและวิเคราะห
ผลการประเมิน 

                   

 



คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
และดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ประจําปการศึกษา 2551 
 
 เพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
ประจําปการศึกษา 2551 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดังนี้จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังมีรายนามดังตอไปนี้ 
 
 1. ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต  ประธานกรรมการ 
 2. รองคณบดีฝายบริหาร คณะนิเทศศาสตร กรรมการ 
 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงรัตน  ชัยสําเร็จ กรรมการ 
 4. ผูชวยศาสตราจารยพิชัย  นิรมานสกุล  กรรมการ 
 5. อาจารย ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน  กรรมการ 
 6. อาจารย ดร.ไพโรจน  วิไลนุช   กรรมการ 
 7. อาจารยศุกลมาน  เอี่ยมโอภาสดิษฐ  กรรมการ 
 8. อาจารยอนัญญา  กรรณสูต   กรรมการ 
 9. อาจารยมานา  คุณธาราภรณ   กรรมการ 

10. อาจารยพัฒน  บุญฤทธิ์รุงโรจน  กรรมการ 
11. นางสาวกมลวรรณ  กาศลุน   กรรมการและเลขานุการ 
12. นางสาวชญานิศ  สุดาเดช   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

ภาระหนาที่  

 รวมกันพิจารณาโครงการคาใชจาย กลั่นกรอง และจัดสรรงบประมาณเพื่อใชเปน
คาใชจายดําเนินงานของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ประจําปการศึกษา 2551 และนําเสนอเพื่อ
ขออนุมัติจากมหาวิทยาลัยหอการคาไทยในลําดับตอไป 

รายนามคณะอนุกรรมการจัดทํารายงานประเมินตนเอง มีดังตอไปนี้ 
1. นางสาวกมลวรรณ  กาศลุน 
2. นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 

ภาระหนาที่ 
 จัดทํารายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สงกองประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานผลการดําเนินงานตาม 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน 
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ประจําปการศึกษา 2551 ศูนยศึกษาและวิจยัตราสนิคา  

 
 จากขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย
ศึกษาและวิจัยตราสินคา ปการศึกษา 2550 ซึ่งมีจํานวนขอเสนอแนะทั้งสิ้น 5 ขอ ซึง่คณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของศูนยฯ ไดรวมกันพิจารณาและดําเนินการแกไขปรับปรุง
ตามที่คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาไดใหขอเสนอแนะครบทั้ง 5 ขอ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
 1. องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ  
 ขอเสนอแนะ 
 - ตองดําเนินการใหครบตามเปาหมายที่กําหนดไว 
 แนวทางการพัฒนา 
 - ทําแผนกระบวนการในการดําเนินงานตามแผนและมีเวลากํากับ 
 
 2. องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
 ขอเสนอแนะ 
 - ควรสรางเครือขาย,สรางระบบกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกร
ภายนอกสถาบัน 
 แนวทางการพัฒนา 
 - สรางเครือขายในการเผยแพรผลงานวิจัย โดยการขอแลกลิงก หรือ Banner Website 
ของศูนยฯ (ซึ่งมีทั้งบทความดานตราสินคา / ผลงานวิจัยของศูนยฯ และบทความดานตราสินคา
จากแหลงอื่นๆ) กับหนวยงานของรัฐ เชน กรมสงเสริมการสงออก, สสว. เปนตน 
 - สรางเครือขายในการเผยแพรผลงานวิจัย โดยการขอแลกลิงก หรือ Banner Website 
ของศูนยฯ กับเว็บไซตที่เกี่ยวของกับการวิจัยและดานการตลาด 
 - จัดทําระบบกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวาง นักวิจัยกับองคกรภายนอกสถาบัน 
โดยการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารในดานตางๆ รวมทั้งผลงานวิจัย / บทความวิชาการดานตรา
สินคาอยางจริงจังโดยมีระบบการติดตามและประเมินผล 
  
 
 

 



 

3. องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
ขอเสนอแนะ 

 - ควรมีแผนงานการจัดการความรู ควรมีแผนบริหาร 
 - ควรมีแผนบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน 
 แนวทางการพัฒนา 
 - จัดทําแผนงานการจัดการความรู และแผนบริหารความเสี่ยงของหนวยงาน 
  
 4. องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 ขอเสนอแนะ 
 - ควรจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพ 
 แนวทางการพัฒนา 
 - นําขอมูลที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพขึ้นเว็บไซตของศูนยฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
ประจําปการศึกษา 2551 

 
 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนนิการ 
 

จุดออน ขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. กระบวนการใน 
    การดําเนนิงานตามแผน 
    ดําเนินการไดไมครบ  
    และไมสามารถบรรลุ 
    เปาหมายไดครบถวน 

1. ตองดําเนินการใหครบ 
    ตามเปาหมายที่กําหนด 
    ไว 

1. ทาํแผนกระบวนการใน 
    การดําเนนิงานตามแผน  
    และมีเวลากํากับ 

6 เดือน 
 

- นักวิจัยประจําศูนยฯ  
- คณะทํางานของศูนยฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.............................................................) 
หัวหนากอง 

(………../………/……….)                                           
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
ประจําปการศึกษา 2551 

 
 

องคประกอบที่  4 การวจิยั   
 

จุดออน ขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ขาดการสรางเครือขาย 
    เผยแพรผลงานวิจยั  
    ขาดระบบและกลไก 
    การสนับสนุนระหวาง 
    นกัวิจยักับองคกร 
    ภายนอก 

1. ควรสรางเครือขาย,  
    สรางระบบกลไก 
    การสนับสนุน 
    ความรวมมอืระหวาง 
    นกัวิจยักับองคกร 
    ภายนอกสถาบนั 

1. สรางเครือขายในการเผยแพร 
    ผลงานวิจัย โดยการขอแลก  
    Links หรือ Banner Website  
    ของศูนยฯ (ซึ่งมทีั้งบทความ 
    ดานตราสินคา/ผลงานวิจยัของ 
    ศูนยฯ และบทความดานตรา 
    สินคาจากแหลงอืน่ๆ) กับ 
    หนวยงานภาครัฐ เชน  
    กรมสงเสรมิการสงออก, สสว. 
    เปนตน 
2. สรางเครือขายในการเผยแพร 
    ผลงานวิจัย โดยการขอแลก  
    Links หรือ Banner Website  

3 เดือน 
 

- นักวิจัยประจําศูนยฯ 
 

 

 (.............................................................) 
หัวหนากอง 

(………../………/……….)                                           
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
ประจําปการศึกษา 2551 

 
 

องคประกอบที่  4 การวจิยั   
 

จุดออน ขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ขาดการสรางเครือขาย 
    เผยแพรผลงานวิจยั  
    ขาดระบบและกลไก 
    การสนับสนุนระหวาง 
    นกัวิจยักับองคกร 
    ภายนอก 

1. ควรสรางเครือขาย,  
    สรางระบบกลไก 
    การสนับสนุน 
    ความรวมมอืระหวาง 
    นกัวิจยักับองคกร 
    ภายนอกสถาบนั 

    ของศูนยฯ กับ Website ที ่
    เกีย่วของกบัการวิจยั และ 
    ดานการตลาด 
3. จัดทาํระบบกลไกการสนบัสนุน 
    ความรวมมอืระหวาง นกัวิจัย 
    กับองคกรภายนอกสถาบัน 
    โดยการแลกเปลี่ยนขอมูล 
    ขาวสารในดานตางๆ รวมทั้ง 
    ผลงานวิจัย / บทความวิชาการ 
    ดานตราสินคาอยางจริงจงั  
    โดยมีระบบการติดตามและ 
    ประเมนิผล 

3 เดือน 
 

- นักวิจัยประจําศูนยฯ 
 

 
 

 (.............................................................) 
หัวหนากอง 

(………../………/……….)                                           
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
ประจําปการศึกษา 2551 

 
 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจดัการ 
 

จุดออน ขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ไมมีแผนงานการจัดการ 
    ความรู 
 

1. ควรมีแผนงานการจัดการ 
    ความรู ควรมีแผนบริหาร 

1. จัดทาํแผนงานการจัดการ 
    ความรู และแผนบริหาร 
    ความเสี่ยงของหนวยงาน 

12 เดือน 
 

- นักวิจัยประจําศูนยฯ 
- คณะทํางานของศูนยฯ 
 

2. ไมมีแผนบรหิาร 
    ความเสี่ยง (แตมีปฏิทิน 
    การดําเนนิงานดาน 
    ความเสี่ยง) 

2. ความเสี่ยงของหนวยงาน 1. จัดทาํแผนงานการจัดการ 
    ความรู และแผนบริหาร 
    ความเสี่ยงของหนวยงาน 

12 เดือน 
 

- นักวิจัยประจําศูนยฯ 
- คณะทํางานของศูนยฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 (.............................................................) 
หัวหนากอง 

(………../………/……….)                                           
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
ประจําปการศึกษา 2551 

 
 

องคประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
 

จุดออน ขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
1. ยงัไมมีการจัดทําระบบ 
    ฐานขอมูลและ 
    สารสนเทศที่สนับสนนุ 
    การประกันคุณภาพ 

1. ควรจัดทาํระบบ 
    ฐานขอมูลและ 
    สารสนเทศที่สนับสนนุ 
    การประกันคุณภาพ 

1. นาํขอมูลที่เกี่ยวของกับ 
    การประกันคุณภาพขึ้น  
    Website  

6 เดือน 
 

- นักวิจัยประจําศูนยฯ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (.............................................................) 
หัวหนากอง 

(………../………/……….)                                           
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รายงานผลการตรวจประเมนิ 
คุณภาพภายใน 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
ประจําปการศกึษา 2550 

(1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2551) 

 
 

      22/07/2551  
 
 
 
 
 



รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 

 
 

................................................................................................... ประธานกรรมการ 
(ดร.ประสิทธิ์  ทองไสว) 

 
 

................................................................................................... กรรมการ 
(ผูชวยศาสตราจารยสมพงษ  มหงิสพนัธุ) 

 
 

................................................................................................... กรรมการ 
(นายเอกธิป  สุขวารี) 

 
 

................................................................................................... กรรมการ 
(อาจารยสุกัญญา  ภูสุวรรณรัตน) 

 
 

................................................................................................... กรรมการ 
(นายณัฎฐิพล  ขจรพันธ) 

 
 
 
 
 



ขอมูลพ้ืนฐานของ  
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 

 
1. สภาพแวดลอมภายในหนวยงาน 

ที่ต้ัง   อาคาร 9  ชัน้  3 

2. ประวัติความเปนมาของหนวยงาน 

ปจจุบัน ตราสินคา หรือ แบรนด เปนแนวคิดที่มีความสําคัญอยางมากตอการบริหาร
การตลาดแนวใหม  โดยที่ตราสินคาไดรับการยอมรับวาเปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งในการ
สรางความสําเร็จใหกับธุรกิจได ดวยการมีตราสินคาที่ครองใจผูบริโภคและมีเอกลักษณที่เดนเหนือ
คูแขงในตลาด แตในขณะที่ทุกวงการธุรกิจตางเห็นถึงความสําคัญของตราสินคา ผูที่มีความรูอยาง
ลึกซึ้งในเรื่องของตราสินคากลับมีอยูจํากัดในวงแคบมาก โดยเฉพาะในประเทศไทยที่ซึ่งองค
ความรูเกี่ยวกับตราสินคายังนับวาอยูในยุคเริ่มตนเทานั้น เนื่องจากยังไมมีสถาบนัหรอืหนวยงานใด
ทําหนาที่เปนศูนยกลางในการศึกษาวิทยาการตางๆ ที่เกี่ยวกับตราสินคาเลย 

คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย เปนสถาบันการศึกษาชั้นนํา ที่ริเร่ิมใหมี
การเรียนการสอนในหลักสูตรนิเทศศาสตรการตลาด ระดับมหาบัณฑิตศึกษา ซึ่งเนื้อหาสวนหนึ่ง
ของหลักสูตรไดมุงเนนในองคความรูดานตราสินคาและการสื่อสารตราสินคาอยูดวย รวมทั้งมี
วิทยานิพนธและสารนิพนธที่ศึกษาเกี่ยวกับการสรางตราสินคา การสรางสัญลักษณตราสินคา การ
ขยายตราสินคา และกลยุทธการสื่อสารตราสินคาอยูอีกจํานวนมาก คณะนิเทศศาสตร จึงได
เล็งเห็นความสําคัญที่จะเชื่อมโยงความรวมมือกับหอการคาไทยในฐานะศูนยกลางความสัมพันธ
ขององคกรธุรกิจในประเทศไทย รวมถึงนักวิชาการและนักวิชาชีพผูเชี่ยวชาญดานตราสินคา จัดตั้ง
เปน “ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา” (Brand Studies and Research Center) เพื่อที่จะเปน
ศูนยกลางรวบรวมวิทยาการดานตราสินคา การวิจัยดานตราสินคา การใหคําปรึกษาตลอดจนเปน
แหลงบริการขอมูลความรูดานตราสินคา อันจะเปนประโยชนอยางกวางขวางตอการเผยแพร
ความรู ความเขาใจในการสราง พัฒนาและสื่อสารตราสินคาอยางเปนระบบใหแกองคกรธุรกิจใน
ประเทศไทย เพื่อที่จะสามารถสรางคุณคาที่แตกตางของตราสินคาไทย และพัฒนาสูการแขงขันใน
ตลาดโลกอยางมีศักยภาพ ซึ่งจะเปนอีกหนทางหนึ่งในการสรางความมั่นคงและความแข็งแกรง
ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว 

ตามมติของสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 7/2546 (225) ไดพิจารณาเรื่องการ
ขอจัดตั้ง “ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา” เนื่องจากการดําเนินงานของศูนยฯ เกี่ยวของกันหลาย



สาขาวิชาเพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรใหศูนยฯ กอต้ังขึ้นภายใต
ความรวมมือของ 3 คณะวิชา คือ คณะนิเทศศาสตร คณะบริหารธุรกิจ และคณะเศรษฐศาสตร 

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสนิคา 

4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหนวยงาน 
ปรัชญา/ปณิธาน :  คิดแตกตาง สรางเอกลักษณแหงตรา พัฒนาศักยภาพธุรกิจไทย 

วิสัยทัศน : เปนสถาบันวิทยาการชั้นนําดานตราสินคาโดยเฉพาะ ใหบริการความรูดานตรา 
สินคาเปนที่ปรึกษาดานกลยุทธ และศูนยฝกอบรมดานการบริหารตราสินคาที่มีชื่อเสียงเปนที่
ยอมรับจากผูประกอบการธุรกิจเอกชน และองคกรภาครัฐในประเทศไทย 
        พันธกิจ :  

1. เปนศูนยรวบรวมขอมูลขาวสารในดานตราสินคาเพื่อบริการและเผยแพรแก 
องคกรธุรกิจ องคกรภาครัฐ ตลอดจนนักศึกษา และสาธารณชนผูสนใจทั่วไป 

 2. ศึกษา คนควา และวิจัย เพื่อผลิตองคความรูดานตราสินคาในรูปแบบของงานวิจัย 
รายงาน บทความวิชาการแกองคกรธุรกิจภาคเอกชน ตลอดจนขอเสนอแนะเชิงวิชาการไปยัง
หนวยงานภาครัฐ อาทิ สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กรม
สงเสริมการสงออก สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฯลฯ ตลอดจนเผยแพร
ความรูโดยการจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการดานตราสินคาอยางตอเนื่อง 

 3. พัฒนาความรูความเชี่ยวชาญ แสวงหาองคความรูใหมดานตราสินคาเพื่อเปนที่ 
ปรึกษามืออาชีพดานการพัฒนากลยุทธการบริหารตราสินคาแกองคกรธุรกิจภาคเอกชน 

 4. พัฒนาหลักสูตรฝกอบรมดานการบริหารตราสินคา เพื่อสนองความตองการใน 
การเรียนรูศาสตรในดานตราสินคาแกผูประกอบการองคกรธุรกิจ เจาหนาที่นักบริหารตราสินคา 
เจาหนาที่ดานการตลาด ตลอดจนสาธารณชนผูสนใจทั่วไป 

วัตถุประสงค :  

1. เปนศูนยรวบรวมขอมูลขาวสารในดานตราสินคา เพื่อบริการวิชาการความรูเกี่ยวกับตรา
สินคาใหแกองคกรธุรกิจ องคกรภาครัฐ นักศึกษาและผูสนใจทั่วไป 

2. ศึกษา คนควา และวิจัยเพื่อผลิตองคความรูดานตราสินคาในรูปแบบของงานวิจัย รายงาน
บทความวิชาการแกองคกรธุรกิจภาคเอกชน ตลอดจนขอเสนอแนะเชิงวิชาการไปยังหนวยงานภาครัฐ 



3. พัฒนาความรู ความเชี่ยวชาญ แสวงหาองคความรูใหมดานตราสินคาเพื่อเปนที่ปรึกษามือ
อาชีพ การใหบริการฝกอบรมดานการพัฒนากลยุทธการบริหารตราสินคาแกองคกรธุรกิจเอกชน 
(โครงการจัดหารายได) เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีรายไดเพิ่มข้ึน 

4. พัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหมีความรู ทักษะดานภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ที่เกี่ยวกับสายงาน ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอมหาวิทยาลัย 

5. พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม/ประชุม/สัมมนาดานการบริหารตราสินคาเพื่อสนองความตองการ
ในการเรียนรูศาสตรในดานตราสินคาแกผูประกอบการองคกรธุรกิจ เจาหนาที่ นักบริหารตราสินคา 
เจาหนาที่ดานการตลาด ตลอดจนสาธารณชนผูสนใจทั่วไป 

6. มีระบบฐานขอมูลเพื่อใชเปนชองทางเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับตราสินคาและ
ประชาสัมพันธขาวสารขององคกร 

7. สรางความแข็งแกรงและประสิทธิภาพการดําเนินงานภายในดวยกลยุทธการบริหารจัดการ 
 

5. รายชื่อหัวหนาและบุคลากรภายในหนวยงาน 
 
ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 

1 ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต รักษาการผูอํานวยการ 

2 นางสาวชญานิศ  สุดาเดช ธุรการ 
 

6. กลุมผูรับบริการหรือผลผลิตของหนวยงาน  
 
 - ดานสนับสนุนการวิจัย 

กลุมผูรับบริการไดแก  นักศึกษา  อาจารย  นักธุรกิจ และผูสนใจทั่วไป 

 - ดานสนับสนุนการบริการวิชาการ มีศนูยตางๆ ในสงักัด ดังนี ้
กลุมผูรับบริการไดแก  นักศึกษา  อาจารย  นักธุรกิจ และผูสนใจทั่วไป 

- ดานการใหบริการตามภารกิจของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 
กลุมผูรับบริการไดแก  นักศึกษา  อาจารย  นักธุรกิจ และผูสนใจทั่วไป 

 
 



วัตถุประสงคในการตรวจประเมิน 
1. เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดําเนิงานของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ตามตัว

บงชี้และเกณฑประเมิน 19 ตัวบงชี้ ซึ่งประกอบดวย ตัวบงชี้ของ สกอ. 14 ตัวบงชี้ 
และมีตัวบงชี้เฉพาะเพิ่มเติม 5 ตัวบงชี้ 

2. เพื่อใหขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของศูนยศึกษาและวิจัยตรา
สินคาเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

วิธีการดําเนินงาน  
 ศึกษารายงานการประเมินตนเองของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ศึกษา
เอกสารประกอบ การสัมภาษณ และการรวบรวมขอมูลเพิ่มเติม 

 สัมภาษณหัวหนาหนวยงานและผูที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
1. ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต   รักษาการผูอํานวยการ 
2. นางสาวชญานิศ  สุดาเดช      ธุรการ 

บทสรุปผูบริหาร  
 ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ประจําปการศึกษา 
2550 (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม 2551) โดยรายงานผลการดําเนินงานตามรายตัวบงชี้
จํานวน 19 ตัวบงชี้ และมีผลการดําเนินงานโดยเฉลี่ย 2.53 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ไดตรวจสอบเอกสารหลักฐานและสัมภาษณผูอํานวยการศูนย และบุคลากรของศูนย หลังจากนั้น
ไดประชุมตัดสินผล พบวา ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคามีผลการดําเนินงานโดยเฉลี่ย 2.32 และ
บรรลุเปาหมาย 16 ตัวบงชี้ ไมบรรลุเปาหมาย 3 ตัวบงชี้ คือ ตัวบงชี้ที่ 1.1, 1.2, 4.2  

ตารางตรวจประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2550  
 
วันที่ 21 กรกฎาคม 2551 
 
เวลา กิจกรรม สถานที ่

8.00 น. – 9.00 น. ประชุมเตรียมการและวางแผนการตรวจประเมิน
เพื่อแบงหนาทีค่วามรับผิดชอบ 

หองประชมุฝายวางแผนและพัฒนา 

9.00 น. – 10.00 น. รับฟงสรุปผลการดําเนินงานของหนวยงาน
ประจําปการศึกษา 2550 จากรองอธิการบดี 

หองประชมุฝายวางแผนและพัฒนา 

10.00 น. – 12.00 น. สัมภาษณหวัหนาหนวยงานในสงักัดฝาย หองประชมุฝายวางแผนและพัฒนา 
 



เวลา กิจกรรม สถานที ่
12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน หองประชมุฝายวางแผนและพัฒนา 
13.00 น. – 14.00 น. สัมภาษณคณะกรรมการประกันคุณภาพของฝาย หองประชมุฝายวางแผนและพัฒนา 
14.00 น. – 15.00 น. สัมภาษณเจาหนาที ่ หองประชมุฝายวางแผนและพัฒนา 
15.30 น. – 16.30 น. ประชุมสรุปตัดสินผล หองประชมุฝายวางแผนและพัฒนา 

 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2551 
 
เวลา กิจกรรม สถานที ่

8.00 น. – 9.00 น. ประชุมเตรียมการและวางแผนการตรวจประเมิน
เพื่อแบงหนาทีค่วามรับผิดชอบ 

หองประชมุฝายวางแผนและพัฒนา 

9.00 น. – 12.00 น. ประชุมสรุปผลและขอเสนอแนะ รวมทัง้จดัทํา 
รายงานผลการตรวจประเมิน 

หองประชมุฝายวางแผนและพัฒนา 

12.00 น. – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน หองประชมุฝายวางแผนและพัฒนา 
13.00 น. – 15.00 น. ประชุมสรุปผลและขอเสนอแนะ รวมทัง้จดัทํา 

รายงานผลการตรวจประเมิน 
หองประชมุฝายวางแผนและพัฒนา 

15.00 น. – 16.00 น. รายงานผลการตรวจประเมินโดยวาจา หองประชมุประกันคุณภาพ 
การศึกษา อาคาร 10 ชั้น 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตวับงชี้ของสาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(ตัวบงชี้ของ สกอ. และตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย) 
 
องคประกอบคุณภาพ เปาหมาย ผลการ

ดําเนินงาน 
บรรลุ /  
ไมบรรลุ 

คะแนน
ประเมิน
ตนเอง 

คะแนน 
ประเมิน
กรรมการ 

หมายเหตุ 

องคประกอบที่ 1       
ตัวบงช้ีที่ 1.1 ระดับ 6 ระดับ 2  1 1  
ตัวบงช้ีที่ 1.2 รอยละ 80 รอยละ 65  1 1  
องคประกอบที่ 4       
ตัวบงช้ีที่ 4.1 3 ขอ 3 ขอ  2 2  
ตัวบงช้ีที่ 4.2 3 ขอ 3 ขอ  2 1  
องคประกอบที่ 5       
ตัวบงช้ีที่ 5.1 ระดับ 5 ระดับ 5  2 2  
ตัวบงช้ีที่ 5.3.1 อยางนอย 7 

โครงการ 
5 โครงการ  3 3  

ตัวบงช้ีที่ 5.4 มากกวา 
รอยละ 85 

มากกวา 
รอยละ 85 

 3 3  

องคประกอบที่ 7       
ตัวบงช้ีที่ 7.1 5 ขอ 5 ขอ  3 3  
ตัวบงช้ีที่ 7.3 ระดับ 5 ระดับ 5  3 1  
ตัวบงช้ีที่ 7.4 ระดับ 3 ระดับ 3  2 2  
ตัวบงช้ีที่ 7.5 ระดับ 2 ระดับ 2  2 2  
ตัวบงช้ีที่ 7.8 ระดับ 5 ระดับ 5  3 2  
ตัวบงช้ีที่ 7.8.1 ระดับ 5 ระดับ 5  3 3  
ตัวบงช้ีที่ 7.10.1 ระดับ 5 ระดับ 5  3 3  
องคประกอบที่ 8       
ตัวบงช้ีที่ 8.1 ระดับ 6 ระดับ 6  3 3  
องคประกอบที่ 9       
ตัวบงช้ีที่ 9.1 ระดับ 5 ระดับ 5  3 3  
ตัวบงช้ีที่ 9.1.2 ระดับ 6 ระดับ 6  3 3  
ตัวบงช้ีที่ 9.3 ระดับ 4 ระดับ 4  3 3  
ตัวบงช้ีที่ 9.3.1 รอยละ 100 รอยละ 100  3 3  
 
หมายเหตุ : องคประกอบที่ 2 ไมสามารถตรวจประเมินใหได เนื่องจากไมใชภารกิจหลักของหนวยงาน 

 
 
 
 



ตารางที่ ป.2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพคุณภาพ 9 องคประกอบ 
 
 
 
 

องคประกอบ 

 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
< 1.5 การดําเนินงาน ยังไมไดคุณภาพ 
1.51-2.00 การดําเนินงาน คุณภาพระดับพอใช 
2.01-2.50 การดําเนินงาน คุณภาพระดับดี 
2.51-3.00 การดําเนินงาน คุณภาพระดับดีมาก 

 
หมาย 
เหตุ 

คุณภาพ ตัวบงช้ี สกอ. 
 I            P        O        รวม 

ตัวบงช้ี สกอ. + หนวยงาน 
 
   I           P         O         รวม   

 

ตัว 
บงช้ี 
สกอ. 

ตัวบงช้ี สกอ. + 
หนวยงาน 

 

 
องคประกอบที่ 1 

 

 
- 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

 
- 

 
1.00 

 
1.00 

 
1.00 

ควร
ปรับปรุง 

 
ควรปรับปรุง 

 

 
องคประกอบที่ 4 

 

 
- 

 
1.50 

 
- 

 
1.50 

 
- 

 
1.50 

 
- 

 
1.50 

ควร
ปรับปรุง 

 
ควรปรับปรุง 

 

 
องคประกอบที่ 5 

 
- 

 
2.00 

 
3.00 

 
2.50 

 

 
- 

 
2.00 

 
3.00 

 
2.67 

 

 
ดี 

 
ดีมาก 

 

 
องคประกอบที่ 7 

 

 
2.00 

 
2.00 

 
- 

 
2.00 

 
2.00 

 
2.33 

 
- 

 
2.29 

 
พอใช 

 
ดี 

 

 
องคประกอบที่ 8 

 

 
- 

 
3.00 

 
- 

 
3.00 

 
- 

 
3.00 

 
- 

 
3.00 

 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

 

 
องคประกอบที่ 9 

 

 
- 

 
3.00 

 
3.00 

 
3.00 

 
- 

 
3.00 

 
3.00 

 
3.00 

 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

 

 
เฉลี่ยรวมของทุก
องคประกอบ 

 

 
2.00 

 
2.00 

 
2.33 

 
2.07 

 
2.00 

 
2.23 

 
2.60 

 
2.32 

 
ดี 

 
ดี 

 

 
ผลการประเมิน 

 
พอใช 

 

 
พอใช 

 
ด ี

 
ด ี

 
พอใช 

 
ด ี

 
ดีมาก 

 
ด ี

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ ป.3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 3 มาตรฐาน 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน 

 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

< 1.5 การดําเนินงาน ยังไมไดคุณภาพ 
1.51-2.00 การดําเนินงาน คุณภาพระดับพอใช 
2.01-2.50 การดําเนินงาน คุณภาพระดับดี 
2.51-3.00 การดําเนินงาน คุณภาพระดับดีมาก 

 
 
 
 
 
หมาย 

อุดมศึกษา ตัวบงชี้ สกอ. 
    I           P          O        
รวม 

ตัวบงชี้ สกอ. + หนวยงาน 
   I          P            O        รวม 
    

ตัวบงชี ้
สกอ. 

ตัวบงชี้ สกอ. + 
หนวยงาน 

เหตุ 

มาตรฐานที่ 1   
- 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 

มาตรฐานที่ 2 ก  
2.00 

 
 
2.33 

 
2.00 

 
2.22 

 
2.00 

 
2.50 

 
2.33 

 
2.42 

 
ดี 

 
ดี 

 

มาตรฐานที่ 2 ข  
- 
 

 
2.00 

 
3.00 

 
2.33 

 
- 
 

 
2.33 

 
3.00 

 
2.60 

 
ดี 

 
ดีมาก 

 

มาตรฐานที่ 3  
- 
 

 
1.00 

 
- 

 
1.00 

 
- 
 

 
1.00 

 
- 

 
1.00 ควร 

ปรับปรุง 
 

ควรปรับปรุง 
 

เฉล่ียรวมของ 
ทุกมาตรฐาน 

 
2.00 

 
 
2.00 

 
2.33 

 
2.07 

 
2.00 

 
2.23 

 
2.60 

 
2.32 

 
ดี 

 
ดี 

 

 
ผลการประเมิน 

 
พอใช 

 
พอใช 

 
ดี 

 
ดี 

 
พอใช 

 
ดี 

 
ดีมาก 

 
ดี 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ ป.4 ผลการประเมินตาม 4 ดาน BSC 
 
 
 
 
 

มุมมอง 

 
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

< 1.5 การดําเนินงาน ยังไมไดคุณภาพ 
1.51-2.00 การดําเนินงาน คุณภาพระดับพอใช 
2.01-2.50 การดําเนินงาน คุณภาพระดับดี 
2.51-3.00 การดําเนินงาน คุณภาพระดับดีมาก 

 
 
 
 
 
หมาย 

 ตัวบงชี้ สกอ. 
 I           P          O        รวม 

ตัวบงชี้ สกอ. + หนวยงาน 
   I          P            O        รวม 
    

ตัวบงชี ้
สกอ. 

ตัวบงชี้ สกอ. + 
หนวยงาน 

เหตุ 

ดานที่ 1 
Customer 

 
- 
 

 
2.00 

 
3.00 

 
2.50 

 
- 

 
2.00 

 
3.00 

 
2.67 

 
ดี 

 
ดีมาก 

 

ดานที่ 2 
Internal 
process 

 
 
- 
 

 
 

2.25 
 

 
2.00 

 
 

2.17 
 

 
- 

 
 

2.57 
 

 
2.33 

 
 

2.50 
 
 
ดี 

 
 
ดี 

 

ดานที่ 3 
Finance 

 
- 
 

 
3.00 

 
- 

 
3.00 

 
- 

 
3.00 

 
- 

 
3.00 

 
ดีมาก 

 
ดีมาก 

 

ดานที่ 4 
Learning & 
Innovation 

 
 

2.00 
 

 
 

1.50 
 

 
- 

 
 

1.60 
 

 
2.00 

 
 

1.50 
 

 
- 

 
 

1.60 
 
 

พอใช 
 
 

พอใช 
 

 
เฉล่ียรวม 
 

 
2.00 

 
2.00 

 
2.33 

 
2.07 

 
2.00 

 
2.23 

 
2.60 

 
2.32 

 
ดี 

 
ดี 

 

 
ผลการประเมิน 

 
พอใช 

 
พอใช 

 
ดี 

 
ดี 

 
พอใช 

 
ดี 

 
ดีมาก 

 
ดี 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปจุดแข็ง จุดออนและแนวทางแกไข 
 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
 

---------- 
 

 
---------- 

จุดออน แนวทางแกไข 
1. กระบวนการในการดําเนนิงานตามแผน
ดําเนนิการไดไมครบ และไมสามารถบรรลุ
เปาหมายไดครบถวน 

1. ตองดําเนินการใหครบตามเปาหมายที่ 
กําหนดไว 

 
องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
 

---------- 
 

 
---------- 

จุดออน แนวทางแกไข 
1. ขาดการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวจิัย
ขาดระบบและกลไกการสนับสนุนระหวาง
นักวจิัยกับองคกรภายนอก 

1. สรางเครือขาย, สรางระบบกลไกการ 
สนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับ 
องคกรภายนอกสถาบัน 

 
องคประกอบที่ 5 การใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
1. มีโครงการในการบริการทางวิชาการแกสังคม
ตามเกณฑและไดรับการประเมินความพึงพอใจ
ระดับสูง รอยละ 86 

 
---------- 

 
จุดออน แนวทางแกไข 

 
---------- 

 

 
---------- 

 
 



องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 

1. หนวยงานมีโครงสรางการบริหารงานทีม่ี
ความชัดเจน มีระบบธรรมาภิบาลและผูบริหาร
มีบทบาทสาํคัญในการกาํหนดทิศทาง
ยุทธศาสตร และนโยบายของหนวยงาน 
2. มีการดําเนนิการดานการจัดการ
สภาพแวดลอมอยางเปนระบบ 

1. ควรมีการดําเนนิการดานความปลอดภยั
ควบคูกันไป 

จุดออน แนวทางแกไข 
1. ไมมีแผนงานการจัดการความรู 
2. ไมมีแผนบรหิารความเสี่ยง (แตมีปฏิทนิการ
ดําเนนิงานดานความเสี่ยง) 

1. ควรมีแผนงานการจัดการความรู ควรมแีผน
บริหารความเสี่ยงของหนวยงาน 

 
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
1. มีการวิเคราะหและประมาณการการใช 
งบประมาณไปประกอบการจัดทํางบประมาณ 
ในปการศึกษาถัดไป 

 
---------- 

 
จุดออน แนวทางแกไข 

 
---------- 

 

 
---------- 

 
 
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

จุดแข็ง แนวทางเสรมิ 
บุคลากรของศูนยฯ ใหความสําคัญกับการ
ดําเนนิงานประกันคุณภาพ 

 
---------- 

จุดออน แนวทางแกไข 
ยังไมมีการจัดทําระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศที่สนับสนนุการประกันคุณภาพ 

ควรจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที ่
สนับสนนุการประกันคุณภาพ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปผลการดําเนินกิจกรรม 5 ส 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ประจําปการศึกษา 2551 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คํานํา 
 

 เอกสารฉบับนีเ้ปนการจัดทํารายงานสรุปการดําเนนิงานตามแผนกิจกรรม 5 ส ซึง่ศูนยศึกษา
และวิจัยตราสนิคาไดตระหนกัถึงความสาํคญัของการดําเนินกิจกรรม 5 ส นี ้มาโดยตลอดซึ่งแผนกิจกรรม 
5 ส เปนหนึ่งในแผนกลยุทธเพื่อการแขงขันของมหาวทิยาลัยหอการคาไทย 
 
 

ศูนยศึกษาและวิจัยตราสนิคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นโยบายดําเนินกิจกรรม 5 ส 
ศูนยศึกษาและวิจยัตราสนิคา มหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

 เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนการนํากิจกรรม 5 ส มาใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานในระบบการประกันคุณภาพของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ใหเปนไปดวยความ
เรียบรอยและบรรลุวัตถุประสงค จึงกําหนดเปนนโยบาย ดังนี้  

 1. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของศูนยฯ มีความเขาใจและเล็งเห็นความสําคัญของการ
ปรับปรุงคุณภาพงานโดยนํากิจกรรม 5 ส มาปรับใชในการปฏิบัติงานอยางจริงจังและตอเนื่องเสมือน
เปนภารกิจประจํา 

 2. ใหหัวหนาฝายงานใหการสนับสนุน สงเสริม และติดตามกํากับดูแล รวมทั้งใหคําแนะนําใน
การแกปญหาโดยใหถือเปนภารกิจที่สําคัญ 

 3. จัดใหมีการทํากิจกรรม 5 ส เปนพื้นฐานเพื่อพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพงานตอเนื่อง 

 4. ใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินกิจกรรม 5 ส เปนระยะอยางตอเนื่อง อยางนอยทุก 6 
เดือน 

วัตถุประสงคของการดําเนินกิจกรรม 5 ส 

 1. เพื่อนํากิจกรรม 5 ส มาใชเปนพื้นฐานในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของศูนยฯ 

 2. เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับมีความเขาใจและมีวินัยในการพัฒนา 
ปรับปรุงงาน ตลอดจนใหความสําคัญในคุณภาพของงานอยางตอเนื่อง 

 3. เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อใหมีทีมงานที่ดี มีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนการมี
สวนรวมในการดําเนินงาน 

 4. เพื่อเปนการเตรียมความพรอมเพื่อพัฒนาเขาสูระบบคุณภาพในระดับที่สูงขึ้น 

เปาหมายของการดําเนินกิจกรรม 5 ส เปาหมายโดยรวม 

 1. การดําเนินงานในระบบประกันคุณภาพของศูนยฯ มีความชัดเจนและเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น 

 2. สภาพสถานที่ทํางานภายในหนวยงานมีความเปนระเบียบ มีสภาพแวดลอมที่ดีข้ึน 



 3. ทีมงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยบุคลากรทุกระดับมีสวนรวม 

 4. มีแนวทางการปรับปรุง และพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

ปจจัยแหงความสําเร็จในกิจกรรม 5 ส 

 1. บุคลากรทุกคนตองมีสวนรวมในกิจกรรมนี้ 

 2. ผูบริหารสูงสุดตองใหความสําคัญและสนับสนุนอยางจริงจัง 

 3. ผูบริหารทุกระดับตองเปนแกนนําในการดําเนินการ 

 4. เจาหนาที่ทุกฝายตองใหความรวมมือและสนับสนุนกิจกรรม 

 5. ตองมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุนและสงเสริมในระหวางการดําเนินการ 

 6. ผูบริหารระดับสูงควรตรวจผลการดําเนินกิจกรรม 5 ส เปนระยะ 

คณะกรรมการ 5 ส ประจําศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา 

 1. ผูชวยศาสตราจารยกาลญั  วรพิทยุต   ประธานกรรมการ  
 2. รองคณบดีฝายบริหาร คณะนิเทศศาสตร  กรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงรัตน  ชยัสําเร็จ  กรรมการ 
 4. ผูชวยศาสตราจารยพิชยั  นิรมานสกุล   กรรมการ 
 5. อาจารย ดร.มานะ  ตรีรยาภิวัฒน   กรรมการ 
 6. อาจารย ดร.ไพโรจน  วิไลนุช    กรรมการ 

7. อาจารยศุกลมาน  เอีย่มโอภาสดิษฐ   กรรมการ 
8. อาจารยอนญัญา  กรรณสูต    กรรมการ 
9. อาจารยมานา  คุณธาราภรณ    กรรมการ 

 10. นางสาวกมลวรรณ  กาศลุน    กรรมการและเลขานุการ 
 11. นางสาวชญานิศ  สุดาเดช    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
 
 
 



ผลการตรวจประเมินกจิกรรม 5 ส 
ศูนยศึกษาและวิจยัตราสนิคา 

 การตรวจประเมิน 5 ส ของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคาไดวางนโยบายการตรวจประเมินเปน
ระยะๆ โดยทําการตรวจประเมินปการศึกษาละ 4 คร้ัง ซึ่งมีคณะกรรมการตรวจประเมินจํานวน 6 ทาน 
ทั้งนี้มีรายการตรวจประเมินทั้งสิ้น 6 รายการ ดังตอไปนี้ 

  1. ความสะอาดของพื้นหอง 
  2. ความสะอาดของผนังและเพดานหอง 
  3. ความสะอาดบนโตะทํางาน 

4. ความเรียบรอยของเอกสารบนโตะทํางาน 
5. ความเรียบรอยของเอกสารในตูเอกสาร 
6. ความเรียบรอยของการจัดวางครุภัณฑในหองทํางาน 

สําหรับคะแนนการตรวจประเมินแบงเปน 5 ระดับ ดังตอไปนี้  
 ดีมาก    มีคาเทากับ  5  คะแนน 
 ดี    มีคาเทากับ  4  คะแนน 
 ปานกลาง/พอใช   มีคาเทากับ  3  คะแนน 
 นอย    มีคาเทากับ  2  คะแนน 
 ควรปรับปรุง   มีคาเทากับ  1  คะแนน 

เกณฑการแปลผลคะแนน มีดังนี้ 
 ระดับคะแนน 1–1.80  หมายถึง ควรปรับปรุง 
 ระดับคะแนน 1.81–2.60 หมายถึง นอย 
 ระดับคะแนน 2.61-3.40 หมายถึง ปานกลาง/พอใช 
 ระดับคะแนน 3.41-4.20 หมายถึง ดี 
 ระดับคะแนน 4.21-5.00 หมายถึง ดีมาก 

 

 

 



ซึ่งผลการตรวจประเมินแสดงไดดังตารางตอไปนี้ 

ตารางแสดงคาเฉลี่ยการตรวจประเมิน 5 ส ประจําปการศึกษา 2551 
 

รายการตรวจประเมิน คะแนนเฉลี่ย เฉลี่ยรวม แปลผล

 ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4   
1. ความสะอาดของพื้นหอง 4.3 4.5 4.5 5.0 4.57 ดีมาก 
2. ความสะอาดของผนังและ 
    เพดานหอง 

4.5 4.5 4.7 4.7 4.60 ดีมาก 

3. ความสะอาดบนโตะทํางาน 3.5 3.6 3.7 4.4 3.80 ดี 
4. ความเรียบรอยของเอกสาร 
    บนโตะทํางาน 

4.3 4.8 4.8 4.8 4.67 ดีมาก 

5. ความเรียบรอยของเอกสาร 
  ในตูเก็บเอกสาร 

3.3 3.5 4.5 4.8 4.02 ดี 

6. ความเรียบรอยของ 
    การจัดวางครุภัณฑ 
    ในหองทํางาน 

3.3 3.7 4.0 4.2 3.80 ดี 

คาเฉลี่ยรวม 3.86  
ดี 

4.1  
ดี 

4.36  
ดีมาก 

4.65 ดี
มาก 

4.24 ดีมาก 

 จากตารางพบวา ศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา มหาวิทยาลัยหอการคาไทยไดรับการตรวจ
ประเมินกิจกรรม 5 ส โดยมีผลอยูในระดับดีมาก (คาเฉลี่ย 4.24) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ความ
เรียบรอยของเอกสารบนโตะทํางานมีคาเฉลี่ยมากที่สุด (4.67) รองลงมา ไดแก ความสะอาดของผนัง
และเพดานหอง (4.60) ความสะอาดของพื้นหอง (4.57) ความเรียบรอยของเอกสารในตูเก็บเอกสาร 
(4.02) ความสะอาดบนโตะทํางาน (3.80) และความเรียบรอยของการจัดวางครุภัณฑในหองทํางาน 
(3.80) ตามลําดับ 

 

 

 



ขอเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมิน 

 ควรเสนอใหทางมหาวิทยาลัยพิจารณาขนาดของหองทํางาน ซึ่งปจจุบันพบวามีพื้นที่คับแคบ
ไมเหมาะสมกับจํานวนครุภัณฑและอุปกรณตางๆ ซึ่งมีความจําเปนที่ตองใชเพื่อการดําเนินงานของ
ศูนยฯ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุม กิจกรรม 5 ส ครั้งที่ 1/2551 
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2551 
ณ หองประชมุคณะนิเทศศาสตร 

----------------------- 
ผูมาประชุม 

 1. ผูชวยศาสตราจารยกาลญั  วรพิทยุต   ประธานกรรมการ  
 2. รองคณบดีฝายบริหาร คณะนิเทศศาสตร  กรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงรัตน  ชยัสําเร็จ  กรรมการ 
 4. ผูชวยศาสตราจารยพิชยั  นิรมานสกุล   กรรมการ 
 5. อาจารย ดร.มานะ  ตรีรยาภิวัฒน   กรรมการ 
 6. อาจารย ดร.ไพโรจน  วิไลนุช    กรรมการ 

7. อาจารยศุกลมาน  เอีย่มโอภาสดิษฐ   กรรมการ 
8. อาจารยอนญัญา  กรรณสูต    กรรมการ 
9. อาจารยมานา  คุณธาราภรณ    กรรมการ 

 10. นางสาวชญานิศ  สุดาเดช    กรรมการและเลขานุการ 

ผูไมมาประชมุ  - 

เร่ิมประชุม 14.00 น. 

วาระการประชุม  

 แผนการดําเนนิกิจกรรม 5 ส ภายในหนวยงาน 

 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบถึงนโยบาย วัตถุประสงค เปาหมายการดําเนินกิจกรรม 5 ส 
ของศูนยศึกษาและวิจัยตราสินคา ดังตอไปนี้ 

 นโยบายดําเนินกิจกรรม 5 ส 

 1. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของศูนยฯ มีความเขาใจและเล็งเห็นความสาํคญัของการ
ปรับปรุงคุณภาพงานโดยนํากิจกรรม 5 ส มาปรับใชในการปฏิบัติงานอยางจริงจงัและตอเนื่องเสมือน
เปนภารกิจประจํา 



 2. ใหหัวหนาฝายงานใหการสนับสนุน สงเสริม และติดตามกํากับดูแล รวมทั้งใหคําแนะนําใน
การแกปญหาโดยใหถือเปนภารกิจที่สําคัญ 

 3. จัดใหมีการทํากิจกรรม 5 ส เปนพื้นฐานเพื่อพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพงานตอเนื่อง 

 4. ใหมีการติดตามประเมินผลการดําเนินกิจกรรม 5 ส เปนระยะอยางตอเนื่อง อยางนอยทุก 6 
เดือน 

วัตถุประสงคการดําเนินกิจกรรม 5 ส 

 1. เพื่อนํากิจกรรม 5 ส มาใชเปนพื้นฐานในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของศูนยฯ 

 2. เพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับมีความเขาใจและมีวินัยในการพัฒนา 
ปรับปรุงงาน ตลอดจนใหความสําคัญในคุณภาพของงานอยางตอเนื่อง 

 3. เพื่อเปนการพัฒนาบุคลากรทุกระดับเพื่อใหมีทีมงานที่ดี มีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนการมี
สวนรวมในการดําเนินงาน 

 4. เพื่อเปนการเตรียมความพรอมเพื่อพัฒนาเขาสูระบบคุณภาพในระดับที่สูงขึ้น 

เปาหมายของการดําเนินกิจกรรม 5 ส  

 1. การดําเนินงานในระบบประกันคุณภาพของศูนยฯ มีความชัดเจนและเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น 

 2. สภาพสถานที่ทํางานภายในหนวยงานมีความเปนระเบียบ มีสภาพแวดลอมที่ดีข้ึน 

 3. ทีมงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยบุคลากรทุกระดับมีสวนรวม 

 4. มีแนวทางการปรับปรุง และพัฒนางานอยางตอเนื่อง 

 ประธานขอความรวมมือใหทุกทานในที่ประชุมเปนกรรมการตรวจประเมิน 5 ส ของศนูยศกึษา
และวิจัยตราสินคา โดยมีรายนามตอไปนี้ 

 1. ผูชวยศาสตราจารยกาลญั  วรพิทยุต   ประธานกรรมการ  
 2. รองคณบดีฝายบริหาร คณะนิเทศศาสตร  กรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงรัตน  ชยัสําเร็จ  กรรมการ 
 4. ผูชวยศาสตราจารยพิชยั  นิรมานสกุล   กรรมการ 
 5. อาจารย ดร.มานะ  ตรีรยาภิวัฒน   กรรมการ 



 6. อาจารย ดร.ไพโรจน  วิไลนุช    กรรมการ 
7. อาจารยศุกลมาน  เอีย่มโอภาสดิษฐ   กรรมการ 
8. อาจารยอนญัญา  กรรณสูต    กรรมการ 
9. อาจารยมานา  คุณธาราภรณ    กรรมการ 

 10. นางสาวชญานิศ  สุดาเดช    กรรมการและเลขานุการ 

 ประธาน แจงกําหนดการและเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

  ตรวจประเมิน คร้ังที่ 1 ภายในเดือนกรกฏาคม 2551 

ตรวจประเมิน คร้ังที่ 2 ภายในเดือนตุลาคม 2551 

ตรวจประเมิน คร้ังที่ 3 ภายในเดือนมกราคม 2552 

ตรวจประเมิน คร้ังที่ 4 ภายในเดือนเมษายน 2552  

 
 ประธานมอบหมายใหนางสาวชญานิศ  สุดาเดช จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน
กิจกรรม 5 ส 

 ประธานกลาวขอบคุณกรรมการทุกทานและนัดประชุม 

เลิกประชุม  15.30 น.  

 
 
 

นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 
ผูบันทกึการประชุม 

 
ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต 

ผูตรวจรายงานการประชมุ 
 

 
 
 



รายงานการประชุม กจิกรรม 5 ส ครั้งที่ 2/2551 
วันศกุรที่ 25 กรกฎาคม 2551 

ณ หองประชมุคณะนิเทศศาสตร 
----------------------- 

ผูมาประชุม 

 1. ผูชวยศาสตราจารยกาลญั  วรพิทยุต   ประธานกรรมการ  
 2. รองคณบดีฝายบริหาร คณะนิเทศศาสตร  กรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงรัตน  ชยัสําเร็จ  กรรมการ 
 4. ผูชวยศาสตราจารยพิชยั  นิรมานสกุล   กรรมการ 
 5. อาจารย ดร.มานะ  ตรีรยาภิวัฒน   กรรมการ 
 6. อาจารย ดร.ไพโรจน  วิไลนุช    กรรมการ 

7. อาจารยศุกลมาน  เอีย่มโอภาสดิษฐ   กรรมการ 
8. อาจารยอนญัญา  กรรณสูต    กรรมการ 
9. อาจารยมานา  คุณธาราภรณ    กรรมการ 

 10. นางสาวชญานิศ  สุดาเดช    กรรมการและเลขานุการ 

ผูไมมาประชมุ  - 

เร่ิมประชุม 15.00 น. 

วาระการประชุม  : แจงผลการตรวจกิจกรรม 5 ส 

 ประธานกลาวตอนรับกรรมการทุกทานและมอบหมายใหเลขานุการรายงานผลการตรวจ
ประเมิน 5 คร้ังที ่1 

 นางสาวชญานิศ  สุดาเดช  รายงานรายการตรวจประเมนิทัง้ 6 ดาน ดงันี ้

 1. ความสะอาดของพื้นหอง ไดคะแนนเฉลีย่  4.3 

 2. ความสะอาดของผนังและเพดานหอง ไดคะแนนเฉลีย่  4.5 

 3. ความสะอาดบนโตะทาํงาน   ไดคะแนนเฉลี่ย  3.5 

 4. ความเรียบรอยของเอกสารบนโตะทํางาน   ไดคะแนนเฉลี่ย  4.3 

 5. ความเรียบรอยของเอกสารในตูเก็บเอกสาร  ไดคะแนนเฉลี่ย  3.3 



 6. ความเรียบรอยของจํานวนครุภัณฑในหองทาํงาน   ไดคะแนนเฉลีย่  3.3 

 คะแนนรวมทัง้ 6 ดาน เทากบั 3.86 อยูในเกณฑด ี

 
 ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต  ใหคําแนะนําวา ควรปรับปรุงเรื่องการเอกสารใหเปน
ระเบียบมากยิ่งขึ้นโครงการจัดเปนหมวดหมูตามความจําเปนหรือตามกิจกรรม/งานภายในและ
ภายนอก 

 ผูชวยศาสตราจารยพิชัย  นิรมานสกุล  ใหคําแนะนําวา การปรับปรุงระบบเอกสารรับเขา โดย
จัดแฟมเก็บเอกสารรับเขาใหเรียบรอย 

 อาจารยมานา  คุณธาราภรณ  ใหคําแนะนําวา ควรจัดวางโตะ เกาอี้ อุปกรณตางๆ ภายใน
หองใหเรียบรอยเปนระเบียบและสะดวกตอการเดินมากขึ้น 

 ประธานกลาวสรุป โดยใหเจาหนาที่ในหนวยงาน ปรับปรุงตามคําแนะนําของกรรมการและ
กําหนดการเปาหมายในการประเมินครั้งตอไปวาควรมีคะแนนที่ดีข้ึน และปดประชุม 

เลิกประชุม 16.00 น. 

 
 

นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 
ผูบันทกึการประชุม 

 
ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต 

ผูตรวจรายงานการประชมุ 

 

 

 
 
 
 



รายงานการประชุม กิจกรรม 5 ส ครั้งที่ 3/2551 
วันศกุรที่ 31 ตุลาคม 2551 

ณ หองประชมุคณะนิเทศศาสตร 
----------------------- 

ผูมาประชุม 

 1. ผูชวยศาสตราจารยกาลญั  วรพิทยุต   ประธานกรรมการ  
 2. รองคณบดีฝายบริหาร คณะนิเทศศาสตร  กรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงรัตน  ชยัสําเร็จ  กรรมการ 
 4. ผูชวยศาสตราจารยพิชยั  นิรมานสกุล   กรรมการ 
 5. อาจารย ดร.มานะ  ตรีรยาภิวัฒน   กรรมการ 
 6. อาจารย ดร.ไพโรจน  วิไลนุช    กรรมการ 

7. อาจารยศุกลมาน  เอีย่มโอภาสดิษฐ   กรรมการ 
8. อาจารยอนญัญา  กรรณสูต    กรรมการ 
9. อาจารยมานา  คุณธาราภรณ    กรรมการ 

 10. นางสาวกมลวรรณ  กาศลุน    กรรมการและเลขานุการ 
 11. นางสาวชญานิศ  สุดาเดช    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ผูไมมาประชมุ  - 

เร่ิมประชุม 15.00 น. 

วาระการประชุม  : แจงผลการตรวจกิจกรรม 5 ส 

 ประธานกลาวตอนรับกรรมการทุกทานและมอบหมายใหเลขานุการรายงานผลการตรวจ
ประเมิน 5 คร้ังที ่2 

 นางสาวชญานิศ  สุดาเดช  รายงานรายการตรวจประเมนิทัง้ 6 ดาน ดงันี ้

 1. ความสะอาดของพื้นหอง ไดคะแนนเฉลีย่  4.5 

 2. ความสะอาดของผนังและเพดานหอง ไดคะแนนเฉลีย่  4.5 

 3. ความสะอาดบนโตะทาํงาน   ไดคะแนนเฉลี่ย  3.6 

 4. ความเรียบรอยของเอกสารบนโตะทํางาน   ไดคะแนนเฉลี่ย  4.8 



 5. ความเรียบรอยของเอกสารในตูเก็บเอกสาร  ไดคะแนนเฉลี่ย  3.5 

 6. ความเรียบรอยของจํานวนครุภัณฑในหองทาํงาน   ไดคะแนนเฉลีย่  3.7 

 คะแนนรวมทัง้ 6 ดาน เทากบั 4.10 อยูในเกณฑด ี

 
 ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต  ใหคําแนะนําวา ควรปรับปรุงเรื่องการเอกสารใหเปน
ระเบียบมากยิ่งขึ้นโครงการจัดเปนหมวดหมูตามความจําเปนหรือตามกิจกรรม/งานภายในและ
ภายนอก 

 ผูชวยศาสตราจารยพิชัย  นิรมานสกุล  ใหคําแนะนําวา การปรับปรุงระบบเอกสารรับเขา โดย
จัดแฟมเก็บเอกสารรับเขาใหเรียบรอย 

 อาจารยอนัญญา  กรรณสูต  ใหคําแนะนําวา ควรจัดวางโตะ เกาอี้ อุปกรณตางๆ ภายในหอง
ใหเรียบรอยเปนระเบียบและสะดวกตอการเดินมากขึ้น 

 ประธานกลาวสรุป โดยใหเจาหนาที่ในหนวยงาน ปรับปรุงตามคําแนะนําของกรรมการและ
กําหนดการเปาหมายในการประเมินครั้งตอไปวาควรมีคะแนนที่ดีข้ึน และปดประชุม 

เลิกประชุม 16.00 น. 

 
 

นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 
ผูบันทกึการประชุม 

 
ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต 

ผูตรวจรายงานการประชมุ 

 

 

 
 
 



รายงานการประชุม กิจกรรม 5 ส ครั้งที่ 4/2551 
วันศกุรที่ 30 มกราคม 2552 

ณ หองประชมุคณะนิเทศศาสตร 
----------------------- 

ผูมาประชุม 

 1. ผูชวยศาสตราจารยกาลญั  วรพิทยุต   ประธานกรรมการ  
 2. รองคณบดีฝายบริหาร คณะนิเทศศาสตร  กรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงรัตน  ชยัสําเร็จ  กรรมการ 
 4. ผูชวยศาสตราจารยพิชยั  นิรมานสกุล   กรรมการ 
 5. อาจารย ดร.มานะ  ตรีรยาภิวัฒน   กรรมการ 
 6. อาจารย ดร.ไพโรจน  วิไลนุช    กรรมการ 

7. อาจารยศุกลมาน  เอีย่มโอภาสดิษฐ   กรรมการ 
8. อาจารยอนญัญา  กรรณสูต    กรรมการ 
9. อาจารยมานา  คุณธาราภรณ    กรรมการ 

 10. นางสาวกมลวรรณ  กาศลุน    กรรมการและเลขานุการ 
 11. นางสาวชญานิศ  สุดาเดช    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ผูไมมาประชมุ  - 

เร่ิมประชุม 15.00 น. 

วาระการประชุม  : แจงผลการตรวจกิจกรรม 5 ส 

 ประธานกลาวตอนรับกรรมการทุกทานและมอบหมายใหเลขานุการรายงานผลการตรวจ
ประเมิน 5 คร้ังที่ 3 

 นางสาวชญานิศ  สุดาเดช  รายงานรายการตรวจประเมนิทัง้ 6 ดาน ดงันี ้

 1. ความสะอาดของพื้นหอง ไดคะแนนเฉลีย่  4.5 

 2. ความสะอาดของผนังและเพดานหอง ไดคะแนนเฉลีย่  4.7 

 3. ความสะอาดบนโตะทาํงาน   ไดคะแนนเฉลี่ย  3.7 

 4. ความเรียบรอยของเอกสารบนโตะทํางาน   ไดคะแนนเฉลี่ย  4.8 



 5. ความเรียบรอยของเอกสารในตูเก็บเอกสาร  ไดคะแนนเฉลี่ย  4.5 

 6. ความเรียบรอยของจํานวนครุภัณฑในหองทาํงาน   ไดคะแนนเฉลีย่  4.0 

 คะแนนรวมทัง้ 6 ดาน เทากบั 4.36 อยูในเกณฑดีมาก 

 
 ผูชวยศาสตราจารยพิชัย  นิรมานสกุล  ใหคําแนะนําวา ควรปรับปรุงเรื่องการเอกสารใหเปน
ระเบียบมากยิ่งขึ้นโครงการจัดเปนหมวดหมูตามความจําเปนหรือตามกิจกรรม/งานภายในและ
ภายนอก 

 นางสาวกมลวรรณ  กาศลุน  ใหคําแนะนําวา การปรับปรุงระบบเอกสารรับเขา โดยจัดแฟม
เก็บเอกสารรับเขาใหเรียบรอย 

 อาจารยมานา  คุณธาราภรณ  ใหคําแนะนําวา ควรจัดวางโตะ เกาอี้ อุปกรณตางๆ ภายใน
หองใหเรียบรอยเปนระเบยีบและสะดวกตอการเดินมากขึ้น 

 ประธานกลาวสรุป โดยใหเจาหนาที่ในหนวยงาน ปรับปรุงตามคําแนะนําของกรรมการและ
กําหนดการเปาหมายในการประเมินครั้งตอไปวาควรมีคะแนนที่ดีข้ึน และปดประชุม 

เลิกประชุม 16.00 น. 

 
 

นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 
ผูบันทกึการประชุม 

 
ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต 

ผูตรวจรายงานการประชมุ 

 

 
 

 
 



รายงานการประชุม กจิกรรม 5 ส ครั้งที่ 5/2551 
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2552 
ณ หองประชมุคณะนิเทศศาสตร 

----------------------- 
ผูมาประชุม 

 1. ผูชวยศาสตราจารยกาลญั  วรพิทยุต   ประธานกรรมการ  
 2. รองคณบดีฝายบริหาร คณะนิเทศศาสตร  กรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงรัตน  ชยัสําเร็จ  กรรมการ 
 4. ผูชวยศาสตราจารยพิชยั  นิรมานสกุล   กรรมการ 
 5. อาจารย ดร.มานะ  ตรีรยาภิวัฒน   กรรมการ 
 6. อาจารย ดร.ไพโรจน  วิไลนุช    กรรมการ 

7. อาจารยศุกลมาน  เอีย่มโอภาสดิษฐ   กรรมการ 
8. อาจารยอนญัญา  กรรณสูต    กรรมการ 
9. อาจารยมานา  คุณธาราภรณ    กรรมการ 

 10. นางสาวกมลวรรณ  กาศลุน    กรรมการและเลขานุการ 
 11. นางสาวชญานิศ  สุดาเดช    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

ผูไมมาประชมุ  - 

เร่ิมประชุม 15.00 น. 

วาระการประชุม  : แจงผลการตรวจกิจกรรม 5 ส 

 ประธานกลาวตอนรับกรรมการทุกทานและมอบหมายใหเลขานุการรายงานผลการตรวจ
ประเมิน 5 คร้ังที ่4 

 นางสาวชญานิศ  สุดาเดช  รายงานรายการตรวจประเมนิทัง้ 6 ดาน ดงันี ้

 1. ความสะอาดของพื้นหอง ไดคะแนนเฉลีย่  5.0 

 2. ความสะอาดของผนังและเพดานหอง ไดคะแนนเฉลีย่  4.7 

 3. ความสะอาดบนโตะทาํงาน   ไดคะแนนเฉลี่ย  4.4 

 4. ความเรียบรอยของเอกสารบนโตะทํางาน   ไดคะแนนเฉลี่ย  4.8 



 5. ความเรียบรอยของเอกสารในตูเก็บเอกสาร  ไดคะแนนเฉลี่ย  4.8 

 6. ความเรียบรอยของจํานวนครุภัณฑในหองทาํงาน   ไดคะแนนเฉลีย่  4.2 

 คะแนนรวมทัง้ 6 ดาน เทากบั 4.65 อยูในเกณฑดีมาก 
 

นอกจากนี ้จากการสรุปคะแนนการประเมนิโดยเฉลีย่ในแตละดานทัง้ 4 คร้ัง ปรากฎดังนี้  

1. ความสะอาดของพื้นหอง ไดคะแนนเฉลีย่  4.57  อยูในเกณฑดีมาก 

2. ความสะอาดของผนังและเพดานหอง ไดคะแนนเฉลีย่  4.60  อยูในเกณฑดีมาก  

3. ความสะอาดบนโตะทาํงาน   ไดคะแนนเฉลี่ย  3.80  อยูในเกณฑด ี

4. ความเรียบรอยของเอกสารบนโตะทํางาน   ไดคะแนนเฉลี่ย  4.67  อยูในเกณฑดมีาก 

5. ความเรียบรอยของเอกสารในตูเก็บเอกสาร  ไดคะแนนเฉลี่ย  4.02  อยูในเกณฑด ี

6. ความเรียบรอยของจํานวนครุภัณฑในหองทาํงาน   ไดคะแนนเฉลีย่  3.80  อยูในเกณฑดี 
 
คะแนนรวมสรุปคะแนนเฉลีย่ทัง้ 6 ดาน มคีาเทากับ 4.24  อยูในเกณฑดีมาก 

 ประธานกลาวขอบคุณคณะกรรมการทุกทานที่เสียสละเวลาและใหความรวมมือในการดําเนิน
กิจกรรม 5 ส จนสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี และขอความรวมมือสําหรับแผนกิจกรรม 5 ส ในปการศึกษา 
2552 ตอไป 

เลิกประชุม 16.30 น. 

 
นางสาวชญานิศ  สุดาเดช 

ผูบันทกึการประชุม 
 

ผูชวยศาสตราจารยกาลัญ  วรพิทยุต 
ผูตรวจรายงานการประชมุ 


