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รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินกิจกรรม 5ส  

ประจําศูนยบริการการศึกษา 

คร้ังที่ 2/2562 

วันพฤหัสบดีที ่8 สิงหาคม 2562  เวลา 13.00 น. 

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

 

ผูมาประชุม 
 1. นายสมนึก  คงกลาง   ประธานกรรมการ 

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

   
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ 
      วาระที่ 1.1  เรื่องแจงเพื่อทราบจากประธาน 

1) การตอบรับรายงานการประชุม ใหดําเนินการผานเมลมหาวิทยาลัย (@sut.ac.th) เมื่อตอบรับแลว
เลขานุการจะบันทึกเปนไฟล PDF เก็บเปนหลักฐาน เพื่อลดการใชกระดาษ 

2) ไดทําการพัฒนาโปรแกรมสําหรับการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ศูนยบริการการศึกษา เพื่อใชในการ
กําหนดคาใชงาน  การแสดง/พิมพแบบประเมิน  การบันทึกการหักคะแนน  การแสดงขอมูลผลการ
ตรวจประเมิน  การตรวจสอบขอมูลยอนหลัง และสามารถใชงานไดกับคณะอนุกรรมการฯ ชุดถัดไปไดดวย 

 

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม   
 

          รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 5 กรกฏาคม 2562 

  มติท่ีประชุม  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง (ไมมี) 

-ไมมี- 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
      วาระที่ 4.1  ผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 2/2562 
      ทีมท่ี 1 ฝายที่ตรวจ ฝายรับนักศึกษา ฝายบริหารงานทั่วไป ฝายตารางสอนตารางสอบ  

-  ระดับฝาย  ไมพบรายการหักคะแนน 
-  ระดับบุคคล  ไมพบรายการหักคะแนน 

 ทีมที่ 2 ฝายที่ตรวจ ฝายวิเคราะหและพัฒนาระบบ ฝายทะเบียนนักศึกษา ฝายประมวลผลและ        
ขอมูลบัณฑิต 

-  ระดับฝาย  ไมพบรายการหักคะแนน 
-  ระดับบุคคล  ไมพบรายการหักคะแนน 

 

 ขอสังเกต      - การตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 2/2562 อยูในชวงที่ศูนยฯ มีกิจกรรมหลายกิจกรรม 
มตทิี่ประชุม   1. เห็นชอบใหมี Surprise Check นอกเวลางาน ในวันที่ 15 ส.ค. 62 และ 22 ส.ค. 62 
         เพื่อใหไดฝายและบุคคลที่ดําเนินกิจกรรม 5ส อยางตอเนื่อง 
        2. ใหคณะอนุกรรมการฯ แจงบุคลากรในฝายของตนวาจะมีกิจกรรม Surprise Check 

 
 

      วาระที่ 4.2  หัวขอการประเมินผูบังคับบัญชา บุคลากรและคะแนน 
         - ลําดับที่ 6 ขอ 1.1 มีปายชื่อ-นามสกุล และรูปถายของบุคลากรประจําโตะติดตั้งในตําแหนงที่เห็นได 
 ชัดเจน ไมนํามาคิดคะแนน 
         - คะแนนรวมผูบริหาร ลําดับ 1-3 และ 7-28 รวม 100 คะแนน 
         - คะแนนรวมบุคลากร ลําดับ 4-5 และ 7-28 รวม 96 คะแนน 
 

ที่ หมวด 
เลข

หมวด
หัวขอ 

ขอ
ที่ 

รายการ เต็ม 

1 ก.ผูบริหาร 1 ผูบังคับบัญชาทุกระดับตั้งแตระดับ
หัวหนางานขึ้นไป 

1.1 มีการจัดสรรทรัพยากร เชน บุคคล อุปกรณ หรือเวลา เพื่อใหพนกังานปฏบิัติ
กิจกรรม 5ส 

4 

2 ก.ผูบริหาร 1 ผูบังคับบัญชาทุกระดับตั้งแตระดับ
หัวหนางานขึ้นไป 

1.2 มีนโยบาย/เปาหมาย/แผนปฏิบัตกิิจกรรม 5ส ใหแกพนักงานในหนวยงาน 4 

3 ก.ผูบริหาร 1 ผูบังคับบัญชาทุกระดับตั้งแตระดับ
หัวหนางานขึ้นไป 

1.3 ผูบังคับบัญชาเขาใจหบกัการปฏิบัต ิ5ส/เปนแบบอยางในการปฏบิัติกิจรรม 5ส 4 

4 ข.บุคลากร 1 บุคลากร 1.1 บุคลากรแตงกายสภุาพเรียบรอย ไมสวมเสื้อยืดไมมีปกหรือรองเทาแตะ 4 
5 ข.บุคลากร 1 บุคลากร 1.2 มีการแขวน/ติดบัตรประจําตวับุคลากร* 4 

6 ค.พื้นที่สํานักงาน 1 โตะทํางาน/ลิ้นชัก/เกาอี ้ 1.1 มีปายชื่อ-นามสกุล และรูปถายของบุคลากรประจาํโตะติดตั้งในตําแหนงที่เห็น
ไดชัดเจน 

0 

7 ค.พื้นที่สํานักงาน 1 โตะทํางาน/ลิ้นชัก/เกาอี ้ 1.2 บนโตะทํางานสะอาด มีเฉพาะเอกสารและอุปกรณที่จําเปนหรอืเกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงาน มีจํานวนเทาที่จาํเปน ตามที่มหาวิทยาลยักาํหนด 

4 

8 ค.พื้นที่สํานักงาน 1 โตะทํางาน/ลิ้นชัก/เกาอี ้ 1.3 อุปกรณที่สามารถใชรวมกันได เชน ที่เจาะกระดาษ แทนเทปใส ที่เหลาดินสอ
ใหจัดวางอยางเปนระเบียบ 

4 

9 ค.พื้นที่สํานักงาน 1 โตะทํางาน/ลิ้นชัก/เกาอี ้ 1.4 เอกสารรอดําเนินการจัดใสชั้นเก็บเอกสารใหเรียบรอย 4 

10 ค.พื้นที่สํานักงาน 1 โตะทํางาน/ลิ้นชัก/เกาอี ้ 1.5 บนโตะทํางานไมวางอาหาร ยกเวนเคร่ืองดื่ม 4 
11 ค.พื้นที่สํานักงาน 1 โตะทํางาน/ลิ้นชัก/เกาอี ้ 1.6 ใตโตะทํางานไมวางเอกสารหรอืสิ่งของใดๆ ยกเวน กลองใสรองเทา 1 คู และ

ถังขยะขนาดเล็ก 1 ใบ* 
4 

12 ค.พื้นที่สํานักงาน 1 โตะทํางาน/ลิ้นชัก/เกาอี ้ 1.7 กําหนดลิ้นชักเปนที่เก็บของสวนตัวไดไมเกิน 2 ลิ้นชัก และติดปายบอก 4 
13 ค.พื้นที่สํานักงาน 1 โตะทํางาน/ลิ้นชัก/เกาอี ้ 1.8 นอกเวลาทาํงานควรจัดเก็บเอกสารและอุปกรณบนโตะทํางานใหเปนระเบียบ 4 

14 ค.พื้นที่สํานักงาน 2 โตะคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวง 2.1 วัสดุอุปกรณบนโตะคอมพิวเตอรจัดวางเปนระเบียบ และสายไฟ ปลั๊กไฟ 
สวิตซไฟ สายคอมพวิเตอรอยูในสภาพเรียบรอยปลอดภัยไมชํารุดเสียหาย 

4 
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ที่ หมวด 
เลข

หมวด
หัวขอ 

ขอ
ที่ 

รายการ เต็ม 

15 ค.พื้นที่สํานักงาน 2 โตะคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวง 2.2 ไมนําอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานในบริเวณพื้นที่ของโตะคอมพิวเตอร 4 
16 ค.พื้นที่สํานักงาน 2 โตะคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวง 2.3 ไมมีภาพหรือขอความที่ไมเหมาะสมบนหนาจอคอมพิวเตอรหรือเลนเกมส 4 

17 ค.พื้นที่สํานักงาน 2 โตะคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวง 2.4 ไมติดสติ๊กเกอรหรือกระดาษอื่นๆ ที่ไมจาํเปน และไมเกี่ยวของกบัการ
รับประกันบนเคร่ืองคอมพิวเตอร หรือเครื่องพิมพ 

4 

18 ค.พื้นที่สํานักงาน 2 โตะคอมพิวเตอร และอุปกรณตอพวง 2.5 ไมวางสิ่งของใดๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร และเครื่องพิมพ 4 

19 ค.พื้นที่สํานักงาน 3 ตูเอกสารและชั้นวางของ 3.1 ติดหมายเลขตูเอกสาร บริเวณดานหนาตู 4 
20 ค.พื้นที่สํานักงาน 3 ตูเอกสารและชั้นวางของ 3.2 มีระบบการจัดเกบ็เอกสาร โดยทาํดัชนีควบคุมเอกสาร แยกเปนหมวดหมูที่

ชัดเจน 
4 

21 ค.พื้นที่สํานักงาน 3 ตูเอกสารและชั้นวางของ 3.3 แฟมเอกสารที่ไมไดอยูในแฟม มีปายติดสัน คูมือ หนังสือวิชาการ หรือหนังสือ
อางอิง จัดวางใหเปนระเบียบ โดยหันดานสันออก 

4 

22 ค.พื้นที่สํานักงาน 3 ตูเอกสารและชั้นวางของ 3.4 แฟมเอกสารที่ไมไดอยูในแฟม จัดเก็บไวเปนหมวดหมู และติดปายบอก 4 

23 ค.พื้นที่สํานักงาน 3 ตูเอกสารและชั้นวางของ 3.5 สิ่งตางๆ ที่วางอยูบนตูเกบ็เอกสาร และชั้นวางของจัดเก็บอยางเปนระเบียบ
และปลอดภยั 

4 

24 ค.พื้นที่สํานักงาน 3 ตูเอกสารและชั้นวางของ 3.6 ไมวางอาหารและเครื่องดื่มบนตูเก็บเอกสาร 4 

25 ค.พื้นที่สํานักงาน 3 ตูเอกสารและชั้นวางของ 3.7 เอกสาร อุปกรณและสิ่งของตางๆ ภายในตูและบนตูสะอาด 4 
26 ค.พื้นที่สํานักงาน 4 สภาพแวดลอมของที่ทํางาน 4.1 สายโทรศัพทอยูในสภาพเรียบรอย ไมชํารุดเสียหาย และจัดเก็บเปนระเบียบ 4 

27 ค.พื้นที่สํานักงาน 4 สภาพแวดลอมของที่ทํางาน 4.2 สติ๊กเกอร เทปใส และกระดาษตางๆ ใหติดบนบอรดที่จัดไวเทานั้น 4 
28 ค.พื้นที่สํานักงาน 4 สภาพแวดลอมของที่ทํางาน 4.3 ตกแตงหองทํางานสะอาด เปนระเบียบ 4 

 
มติท่ีประชุม  1. เห็นชอบไมใชหัวขอการประเมินลําดับที่ 6 ขอ 1.1 ในการตรวจและคิดคะแนน 
         2. คะแนนรวมผูบริหาร 100 คะแนน 
         3. คะแนนรวมบุคลากร 96 คะแนน 

 
 

      วาระที่ 4.3  หองเตรียมอาหาร (หองเบรค) 
     - ถังขยะ ตําแหนงที่วางไวที่เดิม ใหมีการประชาสัมพันธหามทิ้งขยะหลังเวลา 15.00 น. ในไลน CES-ศบก.  
     - ตูเย็น อาหารที่นํามาเก็บใหเขียนชื่อติด และเขียนวันหมดอายุหากทําได 
 

มติท่ีประชุม  1. เห็นชอบตามเสนอ 
        2. มอบคุณพีระศักดิ์  จิ้วตั้น เปนประชาสัมพันธกิจกรรม 5 ส ประจําหนวยงาน 
 

 

   วาระที่ 4.4  ระบบปองกันอัคคีภัย 
 1) ติดชื่อผูรับผิดชอบและหมายเลขโทรศัพทติดตอ  
  2) มีปายแสดงการใชงานถังดับเพลิง  

3) มีปายสัญลักษณทางหนีไฟ/จุดรวมพล แจงภายในอาคาร 
 
 มติท่ีประชุม  - เห็นชอบใหคุณเพ็ญจันทร  สุทธิวงศ หาขอมูลตามขอ 1), 2) และ 3) เพื่อเปนตัวอยางในการ 
          จัดทําสําหรับหนวยงาน 
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ระเบียบวาระที่ 5  อ่ืนๆ (ถามี) 
      อุปกรณอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  

- ใหสามารถตรวจสอบความเปนเจาของได  
- ใชและเก็บใหเปนที่ 

 
 มติท่ีประชุม  1. เห็นชอบใหติดชื่อเจาของอุปกรณ 

       2. ทําจุดวางใหอุปกรณ 
 
 
เลิกประชุมเวลา 14.25 น. 

 

       
    (นายสมนึก  คงกลาง) 

 หัวหนาทีมผูตรวจประเมิน  
 

                    
 (นางสาวทิพยวิมล  คเชนทรชาติ) 

 ผูตรวจประเมินและเลขานุการ 

    ผูบันทึกรายงานการประชุม 


