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รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินกิจกรรม 5ส  

ประจําศูนยบริการการศึกษา 

คร้ังที่ 1/2562 

วันศุกรที่ 5 กรกฏาคม 2562  เวลา 15.00 น. 

ณ หองประชุมอาคารเรียนรวม 2 
.................................................. 

 

ผูมาประชุม 
 1. นายสมนึก  คงกลาง   ประธานกรรมการ 

2. นางสาวพิศมัย  สารสม   กรรมการ 
3. นางเพ็ญจันทร  สุทธิวงศ  กรรมการ 
4. นายพีระศักดิ์  จิ้วตั้น   กรรมการ 
5. นางสาวจันทกานต  กุหลาบ  กรรมการ 
6. นางสาวทิพยวิมล  คเชนทรชาต ิ กรรมการและเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา 15.45 น. 
 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ 
      วาระที่ 1.1  เรื่องแจงเพื่อทราบจากประธาน 
 ขอมูลกิจกรรม 5ส ของศูนยบริการการศึกษา ใหอางอิงขอมูลที่ปรากฏในเว็บไซตศูนยฯ ในหัวขอเรื่องดังนี้ 
เปาหมายของกิจกรรม 5ส เขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบ  มาตรฐาน 5ส ของหนวยงาน แบบประเมินกิจกรรม 5ส และ
รูปแบบปายมาตรฐานที่ใชในสํานักงาน 
 
 ที่ประชุมรับทราบ 
 
      วาระที่ 1.2 ผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 1/2562 
 การตรวจประเมินจะดําเนินการ 3 ครั้ง/ปงบประมาณ  โดยใหนําคะแนนจากการตรวจประเมินกิจกรรม   
5ส ครั้งที่ 1/2562 ที่ตรวจประเมินโดยคณะอนุกรรมการชุดที่3 มารวมกับการตรวจประเมิน ครั้งที่ 2/2562 และ 
3/2562 ดวย 
  

ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม (ไมมี) 
 -ไมมี- 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง (ไมมี) 

-ไมมี- 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
      วาระที่ 4.1  แผนการดําเนินงาน 5ส (ป 2562) 

- กําหนดวัน Big Cleaning Day ของหนวยงาน ในวันที่ 18 ก.ค. 2562   
- ทําการตรวจประเมิน 5ส  ครั้งที่ 2/2562  ในวันที่ 19 ก.ค. 2562 โดยแบงการตรวจประเมินเปน 2 ทีม 
- ปรับขอมูลแผนการตรวจประเมินฯ และกิจกรรมตางๆ ตาม แผนการดําเนินงานกิจกรรม5ส -2562 

 
มติท่ีประชุม  เห็นชอบใหปรับแผนการตรวจประเมินฯ และกิจกรรมตางๆ ตามแผนการดําเนินงาน 
       กิจกรรม5ส-2562  

 
      วาระที่ 4.2  มาตรฐานกลาง 5ส, มาตรฐาน 5ส ของหนวยงาน 
 มาตรฐานกลาง 5ส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หากมีการตรวจประเมิน 5ส หนวยงานโดยคณะ
กรรมการฯ ใหยึดจากเกณฑนี ้
 มาตรฐาน 5ส ศูนยบริการการศึกษา ใชสําหรับตรวจโดยคณะอนุกรรมการฯ ของศูนยบริการการศึกษา 
และมีความเห็นในเรื่องโตะทํางาน เนื่องจากโตะทํางานและรูปแบบงานของแตละบุคคลมีความแตกตางกัน      
เห็นควรใหเพิ่มอุปกรณ/สิ่งของอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใวใตโตะได แตตองจัดเก็บอยางเปนระเบียบ 
ไมเกะกะ และไมกอใหเกิดอันตรายระหวางปฏิบัติงาน 
 
 มติท่ีประชุม  1. เห็นชอบไมมีแกไข  มาตรฐานกลาง 5ส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
        2. เห็นชอบใหเพิ่มมาตรฐาน 5ส ศูนยบริการการศึกษา  ดังนี้ 
 

ลําดับที่ รายการ จํานวน/คน หมายเหตุ 
 

3. 
ใตโตะทํางาน 
อุปกรณ/สิ่งของอํานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน 

 
- 

 
- จัดเก็บอยางเปนระเบียบ 
- ตู/ที่วางของ จัดเก็บเฉพาะ
เอกสาร/อุปกรณสํานักงาน 
- อุปกรณอื่นๆ ตองไมใหญเกินไป
และกอใหเกิดอันตรายระหวาง
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
      วาระที่ 4.3  แบบประเมินกิจกรรม 5ส 
 แบบประเมินมี 2 แบบ คือ ประเภทบุคคล และประเภทฝาย  ใหคณะอนุกรรมการฯ แตละทีมทําการตรวจ
และใหคะแนน ในเรื่องการหักคะแนนจะตองมีหลักฐานชัดเจน หากมีการทักทวงจากผูถูกตรวจประเมินจะตอง
ชี้แจงเหตุผล พรอมทั้งแสดงหลักฐานได 
 
 มติท่ีประชุม  เห็นชอบการหักคะแนนตองมีหลักฐานและใหเหตุผลไดชัดเจน 
 
  



3 | 3 

วาระที่ 4.4  ตั้งทีมตรวจประเมิน  
 แบงเปน 2 ทีม ดังนี ้
 

รายชื่อ ทีมที่ 1 ฝายที่ตรวจ 
นางสาวจันทกานต  กุหลาบ (หัวหนาทีม) 
นางเพ็ญจันทร  สุทธิวงศ 
นายสมนึก  คงกลาง 

ฝายรับนักศึกษา 
ฝายบริหารงานทั่วไป 
ฝายตารางสอนตารางสอบ 

 

รายชื่อ ทีมที่ 2 ฝายที่ตรวจ 
นางสาวพิศมัย  สารสม (หัวหนาทีม) 
นายพีระศักดิ์  จิ้วตั้น 
นางสาวทิพยวิมล  คเชนทรชาต ิ

ฝายวิเคราะหและพัฒนาระบบ 
ฝายทะเบียนนักศึกษา 
ฝายประมวลผลและขอมูลบัณฑิต 

 

 มติท่ีประชุม  1. เห็นชอบการตั้งทีมตามเสนอและใหทั้ง 2 ทีม ทําการตรวจคณะผูบริหารศูนยบริการการศึกษา 
        2. แตละทีมทําการตรวจตามฝายที่ไดรับมอบหมาย 
        3. ใหคณะอนุกรรมการฯ แจงบุคลากรในฝายเกี่ยวกับพื้นที่ความรับผิดชอบ 
        4. ใหคณะอนุกรรมการฯ ใหขอมูลกิจกรรม 5ส ในฝายของตน 
 
 

   วาระที่ 4.5  กิจกรรม Big Cleaning day ประจําหนวยงาน 
 จะมีการแจงกิจกรรม Big Cleaning day ผานทาง Line ของหนวยงาน มนีัดรวมพลเพ่ือชี้แจงกิจกรรม
และถายรูปรวมกัน 
 การประสานงานจัดหาอาหาร  มอบคุณเพ็ญจันทร  สุทธิวงศ ดําเนินการ 
 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบตามเสนอ 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  อ่ืนๆ (ถามี) 
-ไมมี- 

 

เลิกประชุมเวลา 16.45 น. 

       
    (นายสมนึก  คงกลาง) 

      ประธานกรรมการ  
 

                   
(นางสาวทิพยวิมล  คเชนทรชาต)ิ 
     กรรมการและเลขานุการ 
   ผูบันทึกรายงานการประชุม 


