
1 | 5 

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินกิจกรรม 5ส  

ประจําศูนยบริการการศึกษา 

คร้ังที่ 3/2562 

วันศุกรที่ 13 กันยายน 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 
 ประธานฯ แจงรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับการตรวจเซอรไพรสเช็ค 2 ครั้งที่ผานมา  

 ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม   
 รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 8 สิงหาคม 2562 

  มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบรับรองรายงานการประชุมโดยไมมีการแกไข 
 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง  

วาระท่ี 3.1  ระบบปองกันอัคคีภัย 
ตามที่ไดใหคุณเพ็ญจันทร  สุทธิวงศ หาขอมูลเพื่อเปนตัวอยางในการจัดทําสําหรับหนวยงาน 
 1) ติดชื่อผูรับผิดชอบและหมายเลขโทรศัพทติดตอ  
  2) มีปายแสดงการใชงานถังดับเพลิง 

3) มีปายสัญลักษณทางหนีไฟ/จุดรวมพล แจงภายในอาคาร 
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 มติท่ีประชุม  : รับทราบและเห็นควรประสานงานสวนอาคารสถานทีเ่พื่อตรวจสอบและดําเนินการในสวน 
          ที่เก่ียวของตอไป 
   
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
         วาระที่ 4.1  ผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 2/2562 Surprise Check 

- ขอมูลการสงไฟล/ขอมูลหักคะแนน/ปญหาตางๆ  
คณะอนุกรรมการดําเนินกิจกรรม 5ส ทุกคน รวมกันตรวจสอบรายการทุกรายการ เพื่อหักคะแนน

ในรายการที่ไมเปนไปตามแบบประเมิน โดยใชภาพถายเปนหลักฐาน (ภาพถายเก็บเปนความลับ จะ
เปดเผยหากบุคคลใดมีขอสงสัยหรืออนุญาตใหเปดเผยไดเทานั้น) 

- คะแนนการตรวจ 

ประธานแจงคะแนนหลังจากที่ทําการตรวจประเมิน 2562/2 และการตรวจ Surprise Check 
เพื่อเปนขอมูลเตรียมการในการจัดหารางวัล และดําเนินการตรวจในครั้งตอไป 

- แจงรายการที่ถูกหักคะแนนใหคนในฝายทราบ (เฉพาะรายการที่ถูกหักบอย) 
รายการที่ถูกหักคะแนนบอย ไดแก รองเทาไมเก็บใสกลอง ขวดน้ําหรือแกวมากกวา 1 ขวด การ

วางสิ่งของสวนตัวไวบนโตะทํางานหลังเลิกงาน วางขวดน้ําบนตูเอกสาร เปนตนฯ เพื่อแจงใหฝายตางๆ ทราบ 

มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบการหักคะแนนตามหลักฐาน และแจงรายการที่ถูกหักบอยใหฝายตางๆ ทราบ 
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วาระที่ 4.2  การมอบรางวัลกิจกรรม 5ส ประจําป 2562 
  หลังจากทําการตรวจประเมินในครั้งที่ 3 และไดรับคะแนน/ผลการหักจากคณะอนุกรรมการฯ 

       เกณฑคะแนนที่ใชในการใหรางวัล   
  1) ระดับบุคคล คะแนน 100%  จํานวน  5 ราย 
    คะแนน รองลงมา จํานวน 7 ราย 
    ที่เหลือ (รวมคณะอนุกรรมการฯ) 25 ราย     
  2) ระดับฝาย คะแนน 100% จํานวนฝาย  3  ฝาย 
 
      การจัดหารางวัล งบ 4,900 บาท 

  1) ประเภท/ชนิด/รายการรางวัล 
   -ระดับบุคคล ราคาประมาณ 300 จํานวน   5 รางวัล 
              100 จํานวน   7 รางวัล 
               40 จํานวน  25 รางวัล 
   -ระดับฝาย เงินสด         500 บาท 
   * รายการที่ซื้อจัดหาตามราคาที่ใกลเคียงกับที่กําหนดไว แตตองไมเกินงบประมาณ 
  2) ผูรับผิดชอบในการจัดหา/จัดซื้อรางวัล มอบ ทุกคน ชวยดําเนินการ 
  3) ผูรับผิดชอบในการจัดเก็บรักษา มอบ นางสาวทิพยวิมล คเชนทรชาต ิ
 
  ชวงเวลาในการมอบรางวัล งานจัดเลี้ยงปใหมของศูนย 

มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบตามเสนอ 
 
 

วาระที่ 4.3  กิจกรรม Big Cleaning Day ประจําหนวยงาน 
 - การแจงกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 17 กันยายน 2562 
 - นัดหมายเวลาการตรวจประเมิน ในวันที่ 18 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. 
 - การแตงกาย เสื้อขาวสโมสร หรือขาวอื่นๆ กับกางเกงสแลค 
 - การประสานงานจัดหาอาหารมอบ คุณเพ็ญจันทร  สุทธิวงศ 

มติท่ีประชุม  : รับทราบตามเสนอ 
 

 

วาระที่ 4.4  ปรับรายละเอียดการประเมินและมาตรฐานกลาง 5ส ศบก. 
 เพื่อใหการตรวจประเมินมีความเหมาะสมกับหนวยงานและการบันทึกรายการหักคะแนนสามารถบันทึก
รายการตามชองที่ตรวจไดสอดคลองกัน จึงเสนอเพื่อปรับแก/เพ่ิมเติม ดังนี้ 
 
มาตรฐาน 5ส  
หมวด ก.ผูบริหาร 
 1. ผูบริหารใหการสนบัสนุนและสงเสริมกิจกรรม 5ส 
  1.1  มีการจัดสรรทรัพยากร เชน บุคคล อุปกรณ หรือเวลา  เพื่อใหพนักงานปฏิบตัิกิจกรรม 5ส 
  1.2  มีนโยบาย/เปาหมาย/แผนการปฏิบัติกิจกรรม 5ส  ใหแกพนักงานในหนวยงาน 
  1.3  ผูบังคบับัญชาเขาใจในหลกัการปฏิบัติ 5ส  เปนแบบอยางในการปฏิบัติกิจกรรม 5ส 
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หมวด ข. บุคลากร 
 1. บุคลากร  

 1.1 บุคลากรแตงกายสุภาพเรียบรอย  ไมสวมเสื้อยืดไมมปีก  หรือรองเทาแตะ (1) 
 1.2 มีการแขวน/ติดบัตรประจําตวับคุลากร (2) 
 

หมายเหต ุ (1)  หมายถึง  ถาบุคคลไมอยูขณะทําการประเมินใหคะแนน 0 
        (2)  หมายถึง  ใชมาตรฐานนี้เฉพาะประเภทบุคคล สายปฏบิัตกิารวิชาชีพและบริหารทั่วไป 
หมวด ค.พื้นที่สํานักงาน   
 1. โตะทํางาน/ลิ้นชัก/เกาอี้   

 1.1  มีปายชื่อ-นามสกุล และรปูถายของบุคลากรประจาํโตะติดตั้งในตําแหนงที่เห็นไดชดัเจน (3) 
 1.2  บนโตะทาํงานสะอาด  มีเฉพาะเอกสารและอุปกรณที่จําเปนหรือเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน และจัด 
  วางอยางเปนระเบียบ  โตะทํางานสะอาด มีเฉพาะเอกสารและอุปกรณที่จําเปนหรือเกี่ยวของกับ 
  การปฏบิัติงาน มีจาํนวนเทาที่จาํเปน ตามที่กําหนดในตารางที่ 1 และจัดวางอยางเปนระเบียบ (3) 
 1.3 อุปกรณที่สามารถใชรวมกันได เชน ที่เจาะกระดาษ แทนเทปใส ที่เหลาดินสอใหจัดวางอยางเปนระเบียบ (3) 
 1.4 เอกสารรอดําเนินการจัดใสชัน้เก็บเอกสารใหเรียบรอย (3) 
 1.5 บนโตะทาํงานไมวางอาหาร ยกเวน เคร่ืองดื่ม 
 1.6 ใตโตะทํางานไมวางเอกสารหรือสิ่งของใด ๆ ยกเวน กลองใสรองเทา 1 คู ที่วางเทา และถังขยะ ขนาดเล็ก 1 ใบ  
 1.7 กําหนดให 2 ลิ้นชักจากขางลางของโตะทํางานใชเก็บของสวนตวั และติดปายบอก (3)  

1.7  กําหนดลิ้นชักเปนที่เก็บของสวนตัวไดไมเกิน 2 ลิ้นชัก และติดปายบอก 
 1.8 นอกเวลางานควรจัดเก็บเอกสาร อุปกรณบนโตะทํางาน และพืน้ที่รอบโตะทํางานใหเปนระเบียบ (3)  

 

หมายเหต ุ (3)  หมายถึง  ไมใชมาตรฐานนี้กับประเภทบุคคล  สายวชิาการ  ผูชวยสอนและวจิยั  ผูชวยวิจยั 
 

 2. โตะคอมพิวเตอร  และอุปกรณตอพวง  หากเปนคอมพิวเตอร Notebook ไมตรวจ 
 2.1 วัสดุ อุปกรณบนโตะคอมพิวเตอร จัดวางอยางเปนระเบียบ และคํานึกถึงความปลอดภัย สายไฟ 
  ปลั๊กไฟ สวิตซไฟ สายคอมพิวเตอรอยูในสภาพเรียบรอย ปลอดภัย ไมชํารุดเสียหาย 

 2.2  ไมนําอาหารและเคร่ืองดื่มมารับประทานในบริเวณพื้นที่ของโตะคอมพิวเตอร 
 2.3 ไมมีภาพหรือขอความที่ไมเหมาะสมบนหนาจอคอมพิวเตอรหรือเลนเกมส 
  2.4 ไมติดสติ๊กเกอรหรือกระดาษอื่นๆ ที่ไมจําเปนและไมเก่ียวของกับการรับประกนั บนเคร่ือง 

  คอมพิวเตอรหรือเคร่ืองพิมพ รวมถึงอุปกรณประกอบอื่นๆ ดวย 
 2.5 ไมวางสิ่งของใดๆ บนเครื่องคอมพิวเตอรและเคร่ืองพิมพ รวมถึงอุปกรณประกอบอื่นๆ ดวย 

 2.6 นอกเวลางานใหปดเครื่องและเลื่อนเกาอี้เก็บเขาที่ และเก็บวัสดุอุปกรณบนโตะคอมพิวเตอรใหเรียบรอย(3) 
 

 3. ตูเก็บเอกสารและชั้นวางของ 
 3.1 ติดหมายเลขตูเอกสาร บริเวณดานหนาตู  
 3.2 มีระบบการจัดเก็บเอกสาร โดยทําดัชนีควบคุมเอกสาร แยกเปนหมวดหมูที่ชัดเจน (3) 
 3.3 แฟมเอกสารตางๆ มีปายติดสัน คูมือ หนังสือวิชาการ หรือหนังสืออางอิง จัดวางใหเปนระเบียบโดยหันดานสันออก  
 3.4 เอกสารที่ไมไดอยูในแฟม จัดเกบ็ไวเปนหมวดหมู และติดปายบอก 
 3.5 สิ่งของตางๆ ภายในตู ที่วางอยูบนตูเก็บเอกสาร และชั้นวางของจัดเก็บอยางเปนระเบียบ สะอาดและปลอดภัย 
 3.6 ไมวางอาหารและเครื่องดื่ม หรือของสวนตัวบนตูเก็บเอกสาร 
 3.7 เอกสาร อุปกรณและสิ่งของตางๆ ภายในตูและบนตูสะอาด 
 

 4. สภาพแวดลอมของที่ทํางาน 
 4.1 สายโทรศัพท อยูในสภาพเรียบรอย  ไมชํารุดเสียหาย  และจัดเก็บอยางเปนระเบียบ 
 4.2 สติ๊กเกอร  เทปใส  กระดาษ  ประกาศตางๆ  ใหติดบนบอรดทีจ่ัดไวเทานั้น 
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 4.3 ตกแตงหองทํางานสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย 
 4.4 ติดรายการครุภัณฑประจาํหองไวที่ดานหลงัประตู (ไมตรวจ) 

 มติท่ีประชุม : เห็นชอบตามเสนอและใหใชในปงบประมาณ 2563 
 
 

วาระที่ 4.5  แผนการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ประจําปงบประมาณ 2563  
 เพื่อดําเนินการกําหนดเวลาในการดําเนินกิจกรรม 5ส ประจําปงบประมาณ 2563 

 
 

มติท่ีประชุม  : เห็นชอบตามเสนอ 
 

 
ระเบียบวาระที่ 5  อ่ืนๆ (ถามี) 
 
 

เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 

       
    (นายสมนึก  คงกลาง) 

 หัวหนาทีมผูตรวจประเมิน  

 

(นางสาวทิพยวิมล  คเชนทรชาต)ิ 

 ผูตรวจประเมินและเลขานุการ 

    ผูบันทึกรายงานการประชุม 


