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สรุปการประชุมคณะท างาน 5ส และสิ่งแวดล้อม ฝ่ายอ านวยการ 
วันพุธที่ 9 กมุภาพันธ์ 2561 

ณ ห้องประชุม 5202A ฝ่ายวิจัย อาคารเวชวิชชาคาร ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ 
…………………………….. 

ผู้เข้าประชุม 
1. นายรักษ์เกียรติ กระแสร์  ประธานคณะท างานฝ่ายอ านวยการ 
2. นางอาภาภรณ์  ธรเสนา  คณะท างานฝ่ายอ านวยการ 
3. นางสาวอรอนงค์  โนนทิง  คณะท างานฝ่ายอ านวยการ 
4. นายมนัส    หอมสมบัติ  คณะท างานฝ่ายอ านวยการ 
5. นางสาวสุรีรัตน์ ศรีถาพล            เลขานุการคณะท างานฝ่ายอ านวยการ ผู้บันทึกการประชุม 

 
เริ่มประชุม เวลา 11.00 น. 
วาระท่ี 1 รับรองรายงานการประชุม  

ไม่มี 
 

วาระที่ 2 เรื่อง สืบเนื่อง 
2.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน ปรับปรุงใหม่ 

ประธานฯ แจ้งว่าเนื่องจาก มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรฝ่ายวิจัย จึงให้มีการปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 5 ส และสิ่งแวดล้อม ใหม่ ดังนี้ 

1. คณะท างานฝ่ายอ านวยการ 
1.1 นายรักษ์เกียรติ กระแสร์  เป็นประธานคณะท างาน 
1.2 นางอาภาภรณ์ ธรเสนา  เป็นคณะท างาน 
1.3 นางสาวอรอนงค์ โนนทิง  เป็นคณะท างาน 
1.4 นายมนัส หอมสมบัติ เป็นคณะท างาน 
1.5 นางสาวสุรีรัตน์ ศรีถาพล  เป็นเลขานุการคณะท างาน 

โดยให้มีหน้าที่ ดังนี้ 

- ก าหนดแผนการด าเนินงาน 5ส และสิ่งแวดล้อม ประจ าปีของงานบริการวิชาการ และวิจัย  
- แบ่งพ้ืนที่ด าเนินงาน 5ส และสิ่งแวดล้อม และก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 
- อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ 
- ก าหนดมาตรฐาน 5 ส เฉพาะ ที่นอกเหนือจากมาตรฐานกลางการด าเนินกิจกรรม 5 ส ของคณะฯ 
- แต่งตั้งคณะท างานย่อยตามความเหมาะสม  
- ประชุมติดตามประเมินผลการด าเนินงานทุกเดือน ก าหนดเป็นวาระการประชุมในการประชุมบุคลากร

ฝ่ายวิจัยประจ าเดือน 
- ด าเนินกิจกรรมอ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการด าเนินกิจกรรม 5ส และสิ่งแวดล้อม ของคณะฯ มอบหมาย 

2. คณะท างานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
2.1 นางสาวอรอนงค์ โนนทิง  เป็นประธานคณะท างาน 
2.2 นายธานี  ธรรมรัตน์ เป็นคณะท างาน 
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2.3 นายต้นกล้า อินสว่าง  เป็นคณะท างาน 
2.4 นางสาวพรรัชดา  มาตราสงคราม เป็นคณะท างาน 
2.5 นางสาววนิดา นามบ้านเหล่า เป็นคณะท างาน 
2.6 นางสาวพรสวรรค์ ทองพลับ เป็นเลขานุการคณะท างาน 
2.7 นางสาวดวงพร  แจ่มพันธ์ เป็นผู้ช่วยเลขานุการคณะท างาน  

โดยให้มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการด าเนินกิจกรรม 5 ส และสิ่งแวดล้อม จากส านักงานคณบดี 
คณะแพทยศาสตร์ และประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5 ส และสิ่งแวดล้อม และสิ่งแวดล้อม ของงานบริการวิชาการ 
และวิจัย ทางบอร์ดหน้าส านักงาน อีเมล์ และ เว็บไซต์  

3.  คณะท างานฝ่ายวิชาการ 
3.1 นางอาภาภรณ์ ธรเสนา  เป็นประธานคณะท างาน 
3.2 นางสาวศุภจิรา ศรีจางวาง เป็นคณะท างาน 
3.3 นางสาวรัตนาภา แก้วประดิษฐ์ เป็นคณะท างาน 
3.4 นางสาวกฤษณา ตลับกลาง เป็นคณะท างาน 
3.5 นางสาวกรรณิการ์ ขันทวุฒิ เป็นคณะท างาน 
3.6 นายมนพ หอมสมบัติ เป็นคณะท างาน 
3.7 นางสาวสุกานดา แสนใจวุฒิ เป็นเลขานุการคณะท างาน 

โดยให้มีหน้าที่ ให้ความรู้ และค าแนะน าในการด าเนินกิจกรรม 5 ส และสิ่งแวดล้อม แก่เจ้าหน้าที่
สังกัดงานบริการวิชาการ และวิจัย ส่งเสริมและประสานงานการด าเนินกิจกรรม 5ส ทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน กระตุ้นให้มีการด าเนินกิจกรรม 5ส และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง 

4. คณะท างานฝ่ายสวัสดิการ 
4.1 นายมนัส หอมสมบัติ เป็นประธานคณะท างาน 
4.2 นายอ านาจ อินสา  เป็นคณะท างาน 
4.3 นางสาวช่อผกา ทุมพันธ์  เป็นคณะท างาน 
4.4 นางสาวสิริญญา สุวงศ์จันทร์ เป็นคณะท างาน 
4.5 นางสาวกุลนาถ เชื้อทอง  เป็นคณะท างาน 
4.6 นางสาวนุชนาฎ จันทิหล้า เป็นคณะท างาน 
4.7 นางสาวชัญญานุช ค ามุกชิก เป็นเลขานุการคณะท างาน 

โดยให้มีหน้าที่ อ านวยความสะดวกในการจัดประชุม และการด าเนินกิจกรรม 5ส และสิ่งแวดล้อม 

 ที่ประชุมเห็นชอบ 
 
วาระท่ี 3 เรื่อง พิจารณา 
3.1 การจัดท าแผนงานกิจกรรม 5 ส. และสิ่งแวดล้อม  

เลขาฯ น าเสนอแผนงาน 5 ส เดิม เพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนงานประจ าปี 2561 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบ ได้ข้อสรุปการจัดท าแผน 5 ส. ดังนี ้
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แผนการด าเนินงาน 5ส ประจ าปี 2561

1 2 3 4 5 6 7 8 9 # # #

ก ำหนดแผนกำรด ำเนิน 5 ส ประชมุปรึกษำหำรือ ฝ่ำยอ ำนำยกำร

Big Cleaning Day ส ำนักงำนฝ่ำยวิจัย ด ำเนินงำน 5ส ตำมมำตรฐำน ทกุฝ่ำย

Big Cleaning Day ส ำนักงำนหน่วยสัตว์ทดลอง ด ำเนินงำน 5ส ตำมมำตรฐำน ทกุฝ่ำย

อบรมให้ควำมรู้ต่อเจ้ำหน้ำที่ จัดฝึกอบรม/ดูงำน ฝ่ำยวิชำกำร/ฝ่ำย

สวัสดิกำร

ก ำหนดมำตรฐำน 5 ส ประชมุปรึกษำหำรือ ฝ่ำยอ ำนำยกำร

ประชำสัมพนัธ์ จัดบอร์ด/สื่อ/เวปไซต์ ฝ่ำยประชำสัมพนัธ์

ติดตำมประเมินผล ออกแบบ/ตรวจประเมินตำม

มำตรฐำนกลำง

ฝ่ำยอ ำนำยกำร

เดอืนที่กิจกรรม วิธีด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ

ก ำหนดเป็นวำระกำรประชมุในกำร

ประชมุบุคลำกรฝ่ำยวิจัยประจ ำเดือน  
โดยเห็นชอบให้บรรจุวาระการประชุม 5 ส.  และสิ่งแวดล้อม ในการประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยทุก

เดือนและให้มีการจัดท า 5 ส. ทุก 3 เดือน  
 ที่ประชุมเห็นชอบ 
 
3.2 การมอบหมายหน้าที่ประธานคณะท างานกลุ่มย่อย  
 ประธาณฯ แจ้งว่า เพื่อให้การด าเนินงาน 5 ส เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบังเกิดผลดี จึงขอมอบหมาย
ให้ประธานคณะท างานกลุ่มย่อย จัดประชุมกลุ่มย่อย พร้อมมอบหมายหน้าที่ให้กับคณะท างาน และจัดท าแฟ้ม
หลักฐานการด าเนินงาน ได้แก่ หลักฐานการจัดประชุม หลักฐานการด าเนินกิจกรรมในแต่ละฝ่าย ซึ่งหาก
สามารถจัดท าในรูปแบบดิจิตอลก็จะเป็นผลดี สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนของคณะฯ 
 ที่ประชุมเห็นชอบ 
 
วาระท่ี 4 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 ไม่มี 
   

 
เลิกประชุม 12.00 น.    นางสาวสุรีรัตน์ ศรีถาพล   ผู้สรุปฯ 
 


