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รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการดําเนินกิจกรรม 5ส  

ประจําศูนยบริการการศึกษา 

คร้ังที่ 1/2563 

วันศุกรที่ 13 ธันวาคม 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 
 (ไมมี) 
 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม   
 (ไมมี) 

 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง  

(ไมมี) 
   

   
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
      วาระท่ี 4.1  การมอบรางวัลกิจกรรม 5ส ประจําป 2562 
 - กําหนดวันมอบรางวัล 
  - กําหนดเปนวันประชุมศูนยบริการการศึกษา (วันที่ 20 ธนัวาคม 2562) 
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 - ขอมูลรางวัล 
  1. ผลคะแนนการตรวจ 5ส. ปงบ 2562 
  (1) ระดับฝาย  

รางวัลชนะเลิศ จํานวน  3 ฝาย 
1) ฝายบริหารงานทั่วไป 
2) ฝายประมวลผลและขอมูลบัณฑิต 
3) ฝายวิเคราะหและพัฒนาระบบ 

  (2) ระดับบุคคล  
รางวัลชนะเลิศ จํานวน  5 ราย  

1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธิดารัตน อารีรักษ 
2) นางชุติมา เรืองวิทยานนท 
3) นางสาวอรชา แกวหาวงศ 
4) นางสาวภมรรัตน วิไลศรีอัมพร 
5) นางสาวศิริรัฐ คเชนทรพงศ 

  รางวัลรองชนะเลิศ  จํานวน 7 ราย  
1) รศ. ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน 
2) นางสาววลัยพร ขันตะคุ 
3) นางสุภาวดี จันทรเปรียง 
4) นางสาวปรมาภรณ สุขกิตต ิ
5) นางอรวรรณ ลิ้มศุกลภัทร 
6) นางสาวปริญวดี ปานาลาด 
7) นางสาวผุสดี พยัคฆเดช 

  รางวัลชมเชย และคณะอนุกรรมการฯ จํานวน 25 ราย 
   1) นางสาวอรอุมา สืบคา 

2) นายนิรุตติ์ นิ่มออน 
3) นางสาวทัดดาว เทาใหม 
4) นางสาวศิริวรรณ งีสันเทียะ 
5) นายอาทิตย สวัสดิ์ชัย 
6) นางสาวธัญญลักษณ ชมโคกกรวด 
7) นางสาวอภิญญา ลิ้มสุวัฒน 
8) นางสาวนภาพร มีทรัพย 
9) นายอาทิตย ถินสถิตย 
10) นางสาวจินตนา สินใหม 
11) นายเศวตฤกษ เสนาะเสียง 
12) นางสาวขณิษฬา พันธุพาณิชย 
13) นางบุษบา ชัยมงคล 
14) นางสาวนฤมล ศรีพนม 
15) นายพิรุณ กลาหาญ 
16) นางจรัญญา สมอุดร 
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17) นางสาวรัตนา แจมจํารูญ 
18) นางสาวสาวิตรี ทองแดง 
19) นางสาวนันณภัชสรน สูงสนิท 
20) นางสาวทิพยวิมล คเชนทรชาติ 
21) นางสาวพิศมัย สารสม 
22) นายพีระศักดิ์ จิ้วตั้น 
23) นางเพ็ญจันทร สุทธิวงศ 
24) นางสาวจันทกานต กุหลาบ 
25) นายสมนึก คงกลาง 
 

  2. งบของรางวัล  4,900 บาท 
   (1) ระดับฝาย จํานวน   3  รางวัล (เงินสด 500 x 3)     เปนเงิน 1,500 บาท 
   (2) ระดับบุคคล จํานวน 12  รางวัล (ชนะเลิศ + รองชนะเลิศ) เปนเงิน 2,400 บาท 
        รางวัลชมเชย + คณะอนุกรรมการฯ 5ส 25 รางวัล     เปนเงิน 1,000 บาท 
                      รวม   4,900 บาท 
  

รางวัลชนะเลิศ หมอนผาหม  5 รางวัล (ใหจับสลาก) 

    หมูนอยจอมซา 2 รางวัล 

  โพนี่นารัก  3 รางวัล 
 

  รางวัลรองชนะเลิศ  ผาหมแสนอุน 7 รางวัล 

 ผาหมแสนอุน 7 รางวัล 
 

  รางวัลชมเชย น้ําฟาราเดย แกวละ 40 บาท           จํานวน  25 รางวัล 

 มติท่ีประชุม  :   1. การมอบรางวัลเห็นชอบตามเสนอ 
            2. มอบคุณทิพยวิมล  คเชนทรชาติ ดําเนินการน้ําฟาราเดย 
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      วาระที่ 4.2  กิจกรรม Big Cleaning Day ประจําหนวยงาน และการตรวจประเมิน 
 - กําหนดวันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 
  วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 
 - กําหนดทีมตรวจประเมิน ดังนี้ 

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 

 - กําหนดวัน-เวลาการตรวจประเมิน 
  วันศุกรที่ 17 มกราคม 2563 
 - อาหาร 
  มอบคุณเพ็ญจันทร  สุทธิวงศ ดําเนินการ 
 - การแตงกาย 
  เสื้อปใหมสโมสรฯ 

มติท่ีประชุม  :  เห็นชอบตามเสนอ 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5  อ่ืนๆ (ถามี) 
-ไมมี- 

 
 
 

เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 

       
    (นายสมนึก  คงกลาง) 

 หัวหนาทีมผูตรวจประเมิน  

 

(นางสาวทิพยวิมล  คเชนทรชาต)ิ 

 ผูตรวจประเมินและเลขานุการ 

    ผูบันทึกรายงานการประชุม 


