
                  บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ     สํานักงานผูอํานวยการ    สถาบันวิจัยและพัฒนา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
    โทร. ๐-๒๒๘๒-๙๐๐๙-๑๕  ตอ ๖๐๙๓,๖๐๙๔ 

ที่     ศธ ๐๕๘๑.๑๑/                                วันที่   ๒๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 

เรื่อง     ขอสงรายงานการประชุมกิจกรรม ๕ ส                               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

เรียน    รองอธิการบดีดานวิจัยและบริการวิชาการ 
 

  ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา  ไดประชุมกิจกรรม ๕ส ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันอังคารที่ ๑๕  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  ณ หองประชุมอินทนิล ๑  ช้ัน ๕  สํานักงานอธิการบดี น้ัน สวพ. ขอสงรายงานการประชุม
มาเพื่อทราบ 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 
        (ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ   พีรพัชระ) 
           ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ     สํานักงานผูอํานวยการ    สถาบันวิจัยและพัฒนา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
    โทร. ๐-๒๒๘๒-๙๐๐๙-๑๕  ตอ ๖๐๙๓,๖๐๙๔ 

ที่                          วันที ่  ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ 

เรื่อง     รายงานการประชุมกิจกรรม ๕ ส                               
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

เรียน    ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

  ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา  ไดประชุมกิจกรรม ๕ส ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ณ หองประชุมอินทนิล ๑ ช้ัน ๕ สํานักงานอธิการบดี น้ัน สํานักงานผูอํานวยการ  ขอสง
รายงานการประชุมมาเพื่อทราบ  
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงเวียนใหทราบทั่วกัน 
 
 
 
          (นางสุจินดา   รังสิกรรพุม) 
              หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 
 
 
 
 



                                          รายงานการประชมุกิจกรรม 5 ส 
                               ครั้งท่ี  1/2554 

                              วันอังคารท่ี 15 พฤศจิกายน 2554 
     ณ หองประชุมอินทนิล 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี  

 

***************** 
 

ผูมาประชุม 
 

  1.  ผศ.จุฑามาศ  พีรพัชระ  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.  ผศ.พัชรินทรพร ภูอภิสิทธ์ิ  รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
3.  ดร.สุรเชษฐ  เดชฟุง   รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4.  นางสุจินดา  รังสิกรรพุม  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบัน 

 5.  นางสาวสุพัตรา ศรนิีปกานนท  หัวหนางานบริหารทั่วไป 
 6.  นางสาวอินทธีมา หิรัญอัครวงษ  หัวหนากลุมบริหารงานวิจัย 
 7.  นางสาวชนิดา ประจักษจิตร  เจาหนาที่วิจัย 
 8.  นางกัญญาณัฐ พวงแสง   เจาหนาที่วิจัย 

9.  นางสาวเจนจิรา บ.ป.สูงเนิน  เจาหนาที่วิจัย 
 10. นางสาวหญิง  มัทนัง   เจาหนาที่วิจัย 

11. นางสาวศรุดา ออนจันทึก  เจาหนาที่วิจัย 
12. นางสาวหน่ึงฤทัย แกวคํา   นักวิชาการศึกษา  

   13. นางสาวรุจิรา  จันทรสุวรรณ  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 14. นางสาวอรวรรณ มุกนนท   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 

15  นางสาววัชราภรณ ชัยวรรณ  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 16. นางสาวพัชรนันท ยังวรวิเชียร  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 17. นางสาววิสตุา วรรณหวย  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 18. นางสาวชาวิณี บินกาซีเมน  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 19. นางสาวพัชรา หนูเรืองงาม  ผูปฏิบัติงานบริหาร 
 

เริ่มประชุมเวลา   13.30 น. 
 

 ประธานกลาวเปดการประชุม   และแจงวามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนโยบายดําเนิน
กิจกรรม 5ส  และเปนขอตกลงในการประเมินผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อเลื่อนข้ันเงินเดือนดวย 
ดังน้ัน สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงกําหนดใหความรูในกิจกรรม 5ส  โดยมอบผูชวยศาสตราจารยพัชรินทรพร      
ภูอภิสิทธ์ิ  ใหความรูเรื่องในเรื่องดังกลาว มีรายละเอียดดังน้ี 
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เรื่องท่ีประชุม ท่ีประชุม/มติ 
แผนการดําเนินกิจกรรม 5ส  ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  

1. เปาหมาย 

    1.1 กําหนดใหมีการดําเนินงานกิจกรรม 5ส  โดยมุงเนน สะสาง สะดวก และสะอาดทุกพื้นที่ภายใน 

          สวพ. พรอมทั้งดําเนินการตรวจสอบ แกไข ปรับปรุง และพัฒนาอยางตอเน่ือง 

    1.2 กําหนดพื้นที่ ผูรับผิดชอบ ผูตรวจสอบประจําพื้นที่ 
 

 
 

2. แผนงานหลัก 

 
    2.1 แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5ส จํานวน 3 คณะ ไดแก 

         1)  คณะกรรมการอํานวยการ 

         2)  คณะกรรมการดําเนินงาน 

         3)  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 

 
- รับทราบ และ 
กําหนดวันพุธที่ 
23 พฤศจิกายน 
2554 เปนวัน 
Big Cleaning 
Day 
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เรื่องท่ีประชุม ท่ีประชุม/มติ 
 

 
 

                                          คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา 
                                                                   ท่ี    21 /2554 
                                                 เร่ือง   แตงต้ังคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส  

---------------- 
          ตามท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนโยบายใหดําเนินกิจกรรม 5ส เพ่ือใหการดําเนินกิจกรรม 5 ส ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  เปนไปดวยความเรียบรอย เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค  จึงขอแตงต้ังคณะกรรมการ  ดังตอไปนี ้
 คณะกรรมการอํานวยการ 
 1.  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    ประธานกรรมการ 
 2.  รองผูอํานวยการ ทุกฝาย     กรรมการ 
 3.  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ    กรรมการและเลขานุการ 
 คณะกรรมการดําเนินงาน 
 งานบริหารท่ัวไป    (พ้ืนท่ี 1) 

1. นางสาวสุพัตรา            ศรีนิปกานนท   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวรุจิรา            จันทรสุวรรณ   กรรมการ 
3. นางสาววัชราภรณ         ชัยวรรณ    กรรมการ 
4. นางสาวพัชรา            หนูเรืองงาม                 กรรมการ 
5. นางสาวชาวิณี            บินกาซีเมน                 กรรมการและเลขานุการ 
กลุมวิจัย    (พ้ืนท่ี 2) 
1. นางสาวอินทธีมา           หิรัญอัครวงศ   ประธานกรรมการ 
2. นางกัญญาณัฐ             พวงแสง     กรรมการ 
3. นางสาวเจนจิรา             บ.ป.สูงเนิน                กรรมการ 
4. นางสาวหญิง             มัทนัง    กรรมการ 
5. นางสาวพัชรนันท          ยังวรวิเชียร                 กรรมการ 
6. นางสาวศรุดา            ออนจันทึก                 กรรมการและเลขานุการ 
กลุมบริการวิชาการ   (พ้ืนท่ี 3) 
1. นางสาวชนิดา            ประจักษจิตร   ประธานกรรมการ 
2. นางสาววิสุตา            วรรณหวย    กรรมการ 
3. นางสาวอรวรรณ           มุกนนท    กรรมการ 
4. นางสาวหนึ่งฤทัย           แกวคํา    กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
1. รองผูอํานวยการฝายบริหาร    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวสุพัตรา            ศรีนิปกานนท   กรรมการ 
3. นางสาวอินทธีมา          หิรัญอัครวงศ   กรรมการ 
4. นางสาวชนิดา            ประจักรจิตร   กรรมการ 
5. นางสุจินดา            รังสิกรรพุม                กรรมการและเลขานุการ 
6. นางสาววัชราภรณ        ชัยวรรณ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
สั่ง ณ วันท่ี   10  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2554 

 
   
 
           (ผูชวยศาสตราจารยจุฑามาศ   พีรพัชระ) 
           ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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เรื่องท่ีประชุม ท่ีประชุม/มติ 
3. ประชาสัมพันธและถายภาพพื้นที่กอนเริ่มดําเนินงาน พรอมจัดทําช่ือกลุม จัดทําบน Web site 

4. ดําเนินงานกิจกรรม 5ส  

    4.1 ดําเนินงานในแตละพื้นที่ตามแนวทางที่กําหนด โดยเริ่มจาก   

          1)  สะสาง : จัดแยกสิ่งของที่ไมใชออกจากสิ่งของที่ตองการใชออกจากัน และจัดการทําลาย 

               หรือจัดจําหนายตามความเหมาะสม 

          2)  สะดวก : จัดสิ่งของตาง ๆ ใหเปนระเบียบเรียบรอย และสะดวกในการใชสอย 

          3)  สะอาด : ทําความสะอาดพื้นที่และอุปกรณตาง ๆ ใหอยูในสภาพที่ดี และมีความปลอดภัย 

               โดยอาศัยแนวความคิดที่วา “หยิบงาย หายรู ดูงามตา” 

          4) สุขลักษณะ : เปนการรักษาสุขภาพชีวิตใหดีข้ึน 

          5) สรางนิสัย : จัดทํากิจกรรม 5ส  จนเคยชินติดเปนนิสัย 

     4.2 มาตรฐาน 5ส  

          สวนสํานักงาน 

          1) ทําความสะอาดทุกวันปราศจากฝุนละออง 

          2) มีปายบอกช่ือหองติดไวหนาหองชัดเจน 

          3) มีผังแสดงตําแหนงโตะทํางาน อุปกรณ 

          จุดท่ีควรตรวจสอบของหองสํานักงาน 

1) โตะทํางาน บนโตะ ลิ้นชักโตะ ใตโตะ 

2) เกาอี้ 

3) ตูเอกสาร ช้ันวางเอกสาร 

4) ตูวัสดุ ช้ันวางของ 

5) โทรศัพท โทรสาร 

6) อุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน 

7) กระดานติดประกาศ 

8) มุมกาแฟ 

9) ทางเดิน 

โตะทํางาน 

1) สะอาด ปราศจากฝุนละอองหรือคราบสกปรก (ถามีกระจกตองใสสะอาด ใตกระจก

สามารถใสใบอธิบายลักษณะงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับงานไมเกินกระดาษขนาด A4  

1 แผน) 

2) ขอบโตะดานนอก (ที่มองเห็นไดสะดวก) มีปายช่ือ – สกุล เจาของโตะ 

3) ปายช่ือ – นามสกุล ควรเปนมาตรฐานเดียวกัน 

บนโตะ 

1) ไมควรวางของที่ไมเกี่ยวของกับการทํางาน 
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เรื่องท่ีประชุม ท่ีประชุม/มติ 
              

             2) นอกเวลาทํางานใหเก็บเอกสาร อุปกรณสํานักงาน และของใชทั้งที่เกี่ยวกับงานและของ

สวนตัวออกใหหมด ยกเวนบนโตะทํางานใหวางอุปกรณที่ใชในการทํางานได 

            ลิ้นชักโตะ 

1) มีการแยกเก็บของใชสวนตัวและอุปกรณที่ใชในการทํางาน พรอมติดปายบอกใหชัดเจน 

2) ลิ้นชักที่เก็บของสวนตัวใหจัดเก็บอยางมีระเบียบ (กรรมการสามารถตรวจสอบได) 

            ใตโตะ 

1) ไมแขวงสิ่งของไวบริเวณใตโตะ 

2) ใหสามารถวางลิ้นชักเก็บของ หรือลังกระดาษไดไมเกิน 1 ช้ิน 

เกาอ้ี 

1) ไมพาดเสื้อหรือกระเปาไวที่พนักเกาอี้ 

2) เมื่อเลิกใชงานใหเลื่อนเก็บใหเรียบรอย 

3) อยูในสภาพพรอมที่จะใชงาน ปลอดภัย และดูแลใหสะอาดอยูเสมอ 

ตูเก็บเอกสาร/ชั้นวางเอกสาร 

1) ตูตองสะอาด 

2) ติดช่ือผูรับผิดชอบ พรอมรายละเอียดเอกสารที่อยูในตู ในตําแหนงทีเ่หมือนกันทุกตู 

3) หลังตูเอกสาร สามารถวางกลองเอกสารใหเปนระเบียบ เรียบรอย 

4) จัดประเภท หมวดหมู เรียงลําดับ ควรมีช่ือบอกกํากับช้ันที่จัดเก็บ 

5) เอกสารและสิ่งของที่จัดเก็บในตู ตองมีการสะสางเปนประจํา 

6) การจัดเก็บเอกสารในตูตองเหมาะสมกับลักษณะของตู 

ตูเก็บวัสดุ/ชั้นวางของ 

1) ตองสะอาด 

2) ติดช่ือผูรับผิดชอบ พรอมรายละเอียดของวัสดุที่อยูในตูในตําแหนงเดียวกันทุกตู 

3) ไมมีวัสดุชํารุดหรือของเสียในตู รวมทั้งของใชสวนตัว 

4) กําหนดวิธีการเบิกจายวัสดุ ควรเปนระบบเขากอน – ออกกอน 

5) ตูควรวางไวในตําแหนงที่สามารถหยิบวัสดุไดสะดวก 

โทรศัพท/โทรสาร 

1) ทําความสะอาดโทรศัพท และแปนหมายเลขอยางสม่ําเสมอ 

2) ติดต้ังสายโทรศัพทอยางมีระเบียบ 

3) ติดต้ังโทรศัพทในจุดที่สะดวกตอการใช พรอมทั้งติดเบอรโทรศัพทบนเครื่อง 

4) มีบันทึกการใชโทรศัพท/โทรสาร ที่สามารถหยิบใชไดสะดวก 

5) มีปายบอกวิธีทํางานติดไวใหชัดเจน 
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เรื่องท่ีประชุม ท่ีประชุม/มติ 
             อุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน 

1) ทําความสะอาดอุปกรณและเครื่องใชสํานักงานอยางสม่ําเสมอ 

2) ติดต้ังสายไฟอยางมีระบบ เพื่อความปลอดภัย 

3) ติดปายผูรับผิดชอบและวิธีใชที่เครื่องใชสํานักงานหรือบริเวณใกลเคียง 

4) กําหนดตําแหนงของอุปกรณที่วางใหแนนอน และสะดวกตอการใชงาน 

5) ปดเครื่อง ถอดปลั๊กไฟฟาออกและเก็บใหเรียบรอยหลังเลิกใชงานประจํา 

6) ตรวจสอบอุปกรณและเครื่องใชสํานักงานทุกชนิดอยูเสมอและจัดการแกไขหรือ

ซอมแซมทันทีหากมีสิ่งผิดปกติ 

กระดานติดประกาศ 

1) ควรทําความสะอาดอยูเสมอ 

2) ประกาศตาง ๆ ติดอยางมีระเบียบเปนแนวเดียวกัน 

3) ประกาศตาง ๆ ที่อยูในกระดานติดประกาศตองทันสมัยอยูเสมอ 

มุมกาแฟ 

1) กําหนดผูรับผิดชอบ และติดปายช่ือผูรับผิดชอบ 

2) ดูแลความสะดวกในหองอยางสม่ําเสมอ เก็บขยะลงถังใหเรียบรอย 

3) จัดเก็บจาน ชาม ถวยกาแฟ แกวนํ้า ชุดเครื่องด่ืม ใหเปนระเบียบ 

4) ไมวางสิ่งของที่ไมจําเปนใด ๆ บนโตะอาหารหลังการใชงาน 

ทางเดิน 

1) สะอาด ไมวางสิ่งกีดขวางทางเดิน 

2) ถาวางตนไม ควรวางใหเปนระเบียบ ดูแลใหสะอาด และสวยงาม 

              สัญลักษณส ี

1) สีฟา : สํานักงานผูอํานวยการ 

2) สีเหลือง : งานบริหารทั่วไป 

3) สีชมพู : กลุมวิจัย 

4) สีเขียว : กลุมบริการวิชาการ 

รหัสแฟม 

1) 1100 : สํานักงานผูอํานวยการ 

2) 1101 : งานบริหารทั่วไป 

3) 1102 : กลุมวิจัย 

4) 1103 : กลุมบริการวิชาการ 

5. ประชาสัมพันธการดําเนินงานของพื้นที่ตาง ๆ แตละข้ันตอน พรอมทั้งถายภาพพื้นที่ที่ดําเนินการเสร็จ

เรียบรอยแลว เพื่อแสดงผลความกาวหนา 

6. ตรวจสอบการดําเนินงาน โดยผูตรวจสอบประจําพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
7. ประเมินผลการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล 
8. ดําเนินการตามขอ 1 – 7 ทบทวนอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 
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ปดประชุมเวลา 16.00 น. 
 
        

นางสุจินดา   รังสิกรรพุม 
       ผูจดรายงานการประชุม 
       
 

ผูชวยศาสตราจารยพัชรินทรพร  ภูอภิสิทธ์ิ 
       ตรวจรายงานการประชุม 
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