รายงานผลการดาเนินงาน 5ส สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจาปี 2563
ประวัติความเป็นมาของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ ในอดี ต เป็ น ห้ อ งสมุ ด ของโรงเรี ย นฝึ ก หั ด ครู
พระนครศรีอยุธยำมีพัฒนำกำร ตำมลำดับดังนี้
พ.ศ.2509 โรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยำ ได้ยกฐำนะเป็นวิทยำลัยครูพระนครศรีอยุธยำ
พ.ศ.2511 โรงเรียนสตรีฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยำ ได้ย้ำยเข้ำมำรวมกับวิทยำลัยครูพระนครศรีอยุธยำ
จึงได้รวมหนังสือของห้องสมุดเข้ำด้วยกัน
พ.ศ.2512 วิทยำลัยครูพระนครศรีอยุธยำ ได้ขยำยต่อเติมห้องสมุด เพื่อให้มีพื้นที่บริกำรนักศึกษำที่เพิ่ม
จำนวนมำกขึ้น
พ.ศ.2515 เริ่มก่อสร้ำงอำคำรหอสมุดเป็นอำคำรเอกเทศ 2 ชั้น และใช้ชื่ออำคำรว่ำ อำคำรหอสมุดกลำง
พ.ศ.2517 ย้ ำยห้ องสมุดจำกอำคำร 2 มำอยู่ที่อำคำรหอสมุด กลำง และเปิดให้ บริก ำรตั้ง แต่ เ ดื อ น
สิงหำคม เป็นต้นมำ
พ.ศ.2527 พระรำชบั ญญัติวิทยำลั ยครู ได้กำหนดให้ ห้ องสมุดมีฐ ำนะเป็นฝ่ ำยหอสมุด สั งกัดส ำนัก
ส่งเสริมวิชำกำร
พ.ศ.2533 ได้เริ่ มใช้คอมพิว เตอร์ พัฒ นำฐำนข้อมูล ดัช นีว ำรสำร โดยใช้โ ปรแกรม CDS/ISISจัดกำร
ฐำนข้อมูล
พ.ศ.2534 บริ กำรสื บ ค้น OPAC (Online Public Access Catalog) ดัช นีว ำรสำรและบรรณำนุกรม
หนังสือจำกคอมพิวเตอร์ ควบคู่กับกำรใช้บัตรรำยกำร
พ.ศ.2538 ได้เปลี่ยนฐำนะวิทยำลัยครูพระนครศรีอยุธยำ เป็นสถำบันรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ และได้
กำหนดให้ฝ่ำยหอสมุดเป็น“สำนักวิทยบริกำร” ได้บริหำรงำนตำมพระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏ
พ.ศ.2539 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 70 ลูกข่ำย คอมพิวเตอร์แม่ข่ำยพร้อมทั้งอุปกรณ์ จัดเส้นทำง
(Router)
พ.ศ.2540 ได้ เ ริ่ ม ด ำเนิ น กำรก่ อ สร้ ำ งอำคำรส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรหลั ง ใหม่ เป็ น อำคำรเอกเทศ 4 ชั้น
ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรสร้ำงอำคำรในพื้นที่โครงกำรมรดกโลก
พ.ศ.2543 นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติโปรแกรม VTLS มำพัฒนำงำนบริกำรเป็นระบบ ยืม-คืน
พ.ศ.2544 ได้มีนโยบำยร่วมมือกับทบวงมหำวิทยำลัยเชื่อมโยงเครือข่ำย UNINET เพื่อกำรสืบค้นข้อมูล
สำรสนเทศและกำรประชุมทำงไกล
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พ.ศ.2545 ได้ จั ด ท ำข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยำ เปิ ด บริ ก ำรห้ อ งอยุ ธ ยำศึ ก ษำพร้ อ ม
ฐำนข้อมูลอยุธยำ
พ.ศ.2546 ได้จัดทำเว็บไซต์เครือข่ำยครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
พ.ศ.2548 ได้กำหนดให้มีสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศขึ้นโดยรวมศูนย์คอมพิวเตอร์และ
สำนักวิทยบริกำรเข้ำด้วยกัน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2549 ศูนย์ข้อมูลและระบบเครือข่ำย ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
ได้รับงบประมำณสนับสนุนจำกมูลนิธิพระมงคลบพิตร โดยท่ำนปัญญำ น้ำเพชรประธำนมูลนิธิ โดยมีข้อตกลงใน
กำรลงขันฝ่ำยละครึ่งกับมหำวิทยำลัย
พ.ศ.2550 สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้พัฒนำระบบ Video on Demand (VoD)
ขึ้นมำใช้เองโดยเปิดบริกำรที่อำคำร 15 ห้องสมุดหลังเก่ำ
พ.ศ.2551 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำเข้ำร่วมโครงกำร TCDC สู่ภูมิภำค (mini TCDC) เป็น
ศูนย์กระจำยควำมรู้ในเรื่องของกำรออกแบบและควำมคิดสร้ำงสรรค์โดยได้ติดตั้ง mini TCDC ที่ อำคำรบรรณรำช
นครินทร์
พ.ศ.2552 เริ่ ม มี ก ำรพั ฒ นำระบบงบประมำณและกำรเงิ น (SAP) ในเฟสแรก และติ ด ตั้ ง ระบบ
ประชำสัมพันธ์ (Digital signage) ตำมอำคำรต่ำงๆ เพื่อกระจำยข่ำวสำรของหน่วยงำน
พ.ศ.2553 สร้ำงหอเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้พื้นที่ชั้น 2 ของอำคำร 15 (อำคำรห้องสมุดหลังเก่ำ)
พ.ศ.2554 ช่วงปลำยปี สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้รับผลกระทบจำกสถำนกำรณ์มหำ
อุทกภัย มีควำมเสียหำยเกิดขึ้นทั้งห้องสมุดและศูนย์ข้อมูล
พ.ศ.2555 สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ทำกำรติดตั้งระบบโทรศัพท์ผ่ำนเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ระบบ
พ.ศ.2556 สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้ดำเนินกำรขยำยและติดตั้ง Wi-Fi บ้ำนพัก
อำจำรย์ / บุคลำกร จำนวน 6 จุด
พ.ศ.2557 สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ดำเนินกำรจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับกำรเรียน
กำรสอน จำนวน 70 เครื่อง
พ.ศ.2558 ส ำนั ก วิ ท ยบริ ก ำรและเทคโนโลยี ส ำรสนเทศ ด ำเนิ น กำรจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ส อบทำง ด้ ำ น
คอมพิวเตอร์ (MOS)
พ.ศ.2559 สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ดำเนินกำรปรับปรุงระบบไฟฟ้ำอำคำรวิทย
บริกำร (อำคำร 15) และ ดำเนินกำรเปลี่ยนแบตเตอรี่เครื่องสำรองไฟ จำนวน 48 ก้อน ณ อำคำร 100 ปี
พ.ศ.2560 จัดหำคอมพิวเตอร์สำหรับกำรเรียนกำรสอน จำนวน 100 เครื่อง และพัฒนำห้องสมุดมนุษย์
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พ.ศ.2561 จัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบที่ 2 จำนวน 80 เครื่อง เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย
แบบที่ 1 จำนวน 2 เครื่อง เครื่องปรับอำกำศแบบควบคุมอุณหภูมิและควำมชื้นจำนวน 2 เครื่อง ระบบเครือข่ำยไร้
สำย 1 ระบบ จั ดหำอุป กรณ์เครื อข่ำย จ ำนวน 2 รำยกำร ประกอบไปด้ว ย อุปกรณ์กระจำยสั ญญำณไร้ส ำย
(Access Point ชนิดไม่มี Controller จำนวน 52 ตัว และอุปกรณ์กระจำยสัญญำณ L2 Switch 24 ช่วง จำนวน
10 ตัว) จัดหำครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด 1 ระบบโปรเจคเตอร์ห้องประชุมอำคำร 100 ปี จำนวน 1 เครื่อง และได้ทำ
ควำมร่วมมือกับจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัยในกำรใช้โปรแกรมอักขรำวิสุทธิ์ เป็นระบบตรวจสอบ กำรลอกเลี ยน
วรรณกรรม ได้ทำควำมร่วมมือกำรใช้ฐำนข้อมูล Gale และ EBSCO กลุ่มมหำวิทยำลัยรำชภัฏ และมีกำรเปลี่ยน
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติจำก VTLS เป็นระบบ MATRIX ILS
พ.ศ.2562 จัดหำเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 120 ตัว เครื่องสำรองไฟฟ้ำ (UPS)
จำนวน 1 เครื่อง อุปกรณ์กระจำยสัญญำณ (L2 Switch) ขนำด24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 52 ตัว อุปกรณ์กระจำย
สั ญ ญำณไฟเบอร์ อ อฟติ ก จ ำนวน 30 ตั ว อุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ เ ครื อ ข่ ำ ย จ ำนวน 2 เครื่ อ ง ชุ ด โต๊ ะ -เก้ ำ อี้
ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 ชุด เครื่องปรับอำกำศขนำดไม่ต่ำกว่ำ 40,000 บีทียู จำนวน 10 เครื่อง
จัดซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ำยจำนวน 1 ระบบ และจัดซื้อครุภัณฑ์กล้อวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ (38 ตัว)
ปรัชญา พันธกิจ วิสัยทัศน์ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปรัชญา
แหล่งรวมภูมิปัญญำ ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อพัฒนำท้องถิ่น
วิสัยทัศน์
มุ่งสร้ำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้ทันสมัย เพื่อเป็นกลไกผลักดันสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยอัจฉริยะ
(Smart University) และห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ภำยในปี พ.ศ.2564
พันธกิจ
1. พั ฒ นำทรั พ ยำกรสำรสนเทศและขั บ เคลื่ อ นระบบสำรสนเทศ ขอ งมหำวิ ท ยำลั ย รำชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยำ
2. เป็นศูนย์กลำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรบริกำรทำงวิชำกำรที่มีคุณภำพ
3. สนับสนุนกำรเรียนกำรสอน
4. ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำและกำรพัฒนำท้องถิ่น
เป้าประสงค์ นโยบาย เอกลักษณ์ ค่านิยมองค์กรสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์
1. มหำวิทยำลัยดิจิทัล (Digital University)
2. มหำวิทยำลัยสีเขียว (Green University)
3. บริกำรที่มีคุณภำพสูง (High Quality Service)
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นโยบาย
1. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรระบบสำรสนเทศ
2. พัฒนำเครือข่ำยสัญญำณอินเทอร์เน็ตไร้สำย
3. พัฒนำห้องสมุดมนุษย์
4. พัฒนำห้องสมุดอัจฉริยะ (Smart University)
5. พัฒนำกำรเรียนกำรสอนทำงไกล (e-learning)
6. พัฒนำห้องสมุดสีเขียวและกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม (Green Library)
เอกลักษณ์
เป็นแหล่งเรียนรู้สำรสนเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ค่านิยมองค์กร
มีจิตบริกำร ซื่อสัตย์ สร้ำงสรรค์ มีคุณภำพ
นโยบายห้องสมุดสีเขียว
วิสัยทัศน์
ห้องสมุดสีเขียวเป็นแหล่งเรียนรู้ มีกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้บริกำรควำมรู้ที่
สอดคล้องกับนโยบำยกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมของชำติ
พันธกิจ
1. เป็นแหล่งบริกำรควำมรู้ด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ
และตรงตำมต้องกำรของชุมชนและสังคม
2. จั ด หำและจั ด กำรทรั พ ยำกรสำรสนเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น กำรเรี ย นรู้ ด้ ำ นกำรอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งำนและ
สิ่งแวดล้อม
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมให้บุคลำกรห้องสมุดและผู้รับบริกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และมีควำมตระหนักรู้ในเรื่องกำร
อนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
5. ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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เป้าหมาย
1. ห้องสมุดเป็นแหล่งบริกำรควำมรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจำกกำรให้บริกำร
ควำมรู้ตำมบริบทของแต่ละห้องสมุด
2. ห้องสมุดมีทรัพยำกรสำรสนเทศด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย สอดคล้องกับทิศ
ทำงกำรพัฒนำประเทศ และตรงตำมควำมต้องกำรของชุมชนและสังคม
3. ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
4. บุคลำกรห้องสมุดและผู้รับบริกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีควำมตระหนักรู้ในเรื่องกำรอนุรักษ์พลังงำน
และสิ่งแวดล้อม
5. ห้องสมุดสำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน ลดกำรใช้ทรัพยำกร ลดปริมำณขยะและของเสีย
โดยใช้หลักกำรและเครื่องมือที่เหมำะสม
ยุทธศาสตร์
1. บริหำรจัดกำรห้องสมุดที่มุ่งสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ด้ำนอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
2. แลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ทรัพยำกรสำรสนเทศด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
3. สร้ำงเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว พัฒนำควำมร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษำแนวปฏิบัติที่ดีในกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
5. ประเมินผลกำรดำเนินงำนห้องสมุดสีเขียว โดยใช้ตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์ที่เหมำะสม
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โครงสร้างสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภำพที่ 2 แสดงแผนผังโครงสร้ำงของงำนสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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นโยบาย 5ส สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตำมที่สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ได้กำหนด
นโยบำยในกำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียว ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม และ
ให้บริกำรควำมรู้ที่สอดคล้องกับนโยบำยกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมของชำติ และได้ทำควำมร่วมมือทำง
วิชำกำร ด้ำนกำรพัฒนำเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว กับสำนักหอสมุดมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ภำยใต้ขอบเขต
วัตถุประสงค์เพื่อควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรให้บริกำรสำรสนเทศด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม สร้ำง
ควำมร่วมมือในกำรแลกเปลี่ยนสำรสนเทศด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงำนเครือข่ำยควำม
ร่วมมือ สร้ำงควำมร่วมมือในกำรดำเนินกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม สร้ำง
ควำมร่วมมือในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดสีเขียว และดำเนินกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้กำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียวประสบผลสำเร็จตำมเกณฑ์กำรดำเนินงำนห้องสมุดสีเขียว ในหมวดที่ 4
กำรจัดกำรของเสียและมลพิษ ให้มีกำรดำเนินกิจกรรม 5ส อย่ำงสม่ำเสมอเพื่อจัดพื้นที่บริกำรและพื้นที่สำนักงำน
ให้สะอำดและเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งมี กำรติดตำมตรวจประเมินให้เป็นไปตำมเกณฑ์ของห้องสมุดสีเขียว
แห่งประเทศไทย และเกณฑ์กำรดำเนินงำน 5ส ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศจึงกำหนดนโยบำย 5ส ดังนี้
1. กำหนดให้กำรดำเนิน กิจ กรรม 5ส เป็นกลไกหนึ่งของกำรตรวจประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของ
บุคลำกร
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรของสำนักวิทยบริกำรฯ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจและดำเนินกิจกรรม 5ส
โดยถือว่ำเป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติงำนประจำ ที่จะต้องทำอย่ำงต่อเนื่องและปรับปรุงให้ดีขึ้น
3. ให้บุคลำกรทุกฝ่ำยนำกิจกรรม 5ส ไปดำเนินกำรอย่ำงจริ งจังและต่อเนื่องให้บรรลุเป้ำหมำย ครบ 5ส
ทุกด้ำน
4. ผู้บริหำรสำนักวิทยบริกำรทุกระดับต้องให้กำรสนับสนุน ส่งเสริม กำกับและดูแลให้กำรดำเนินกิจกรรม
5ส ของสำนักวิทยบริกำรฯ บรรลุตำมแผนกำรดำเนินกิจกรรม 5สและเป้ำหมำยที่กำหนด
5. กำหนดให้มีกำรดำเนินกิจกรรม 5ส ในพื้นที่บริกำรและพื้นที่รอบอำคำร ไม่น้อยกว่ำ 2 ครั้งต่อปี
6. ก ำหนดให้ มี ก ำรตรวจประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น กิ จ กรรม 5ส ปี ล ะ 2 ครั้ ง และให้ มี ก ำรรำยงำนต่ อ
คณะกรรมกำรดำเนินงำนสำนักวิทยบริกำรฯ เพื่อให้แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำและอุปสรรค อย่ำงน้อย ปีละ 2
ครั้ง
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วัตถุประสงค์ของการดาเนินกิจกรรม 5ส สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. เสริมสร้ำงให้กิจกรรม 5ส เป็นกลไกหนึ่งในกำรส่งเสริมสนับสนุนให้กำรดำเนินงำนตำมแผนกำรปฏิบัติ
รำชกำรของบุคลำกร มีประสิทธิภำพ ได้รับผลกำรประเมินในระดับดีมำก
2. ส่งเสริมให้ทุกแผนกของสำนักวิทยบริกำรฯ นำกิจกรรม 5ส มำใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพ
บุคลำกร ระบบงำน และสภำพแวดล้อมโดยรวมของสำนักวิทยบริกำรฯให้ดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
3. สำนักวิทยบริกำรฯ มีพื้นที่บริกำรและสภำพแวดล้อมที่ดี ในกำรให้บริกำร สอดคล้องตำมกิจกรรม 5ส
อย่ำงดีและต่อเนื่อง
เป้าหมายการดาเนินกิจกรรม 5ส สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ มีเป้ำหมำยที่จำ
ดำเนินกิจกรรม 5ส อันประกอบด้วย สะสำง สะอำด สุขลักษณะและสร้ำงนิสัย ให้บรรลุผลสำเร็จภำยในระยะเวลำ
ที่กำหนดไว้ในแผนกำรดำเนินงำนกิจกรรม 5 ส และบุคลำกรต้องนำหลักกำร 5ส เป็นแนวทำงกำรดำเนินงำนและ
พัฒนำคุณภำพจนเกิดเป็นนิสัยในกำรดำเนินงำน
แผนการดาเนินงาน 5ส สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรม 5ส เป็นกระบวนการหนึ่งที่เป็นระบบมีแนวปฏิบัติ ที่เหมาะสมสามารถนามาใช้เพื่อ ปรับปรุง
แก้ไขงานและรักษาสิ่งแวดล้ อมในสถานที่ทางานให้ ดีขึ้น ทั้งในส่วนงานด้านการผลิต และด้านการบริการ ซึ่ง
นามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานขององค์กร ได้อีกทางหนึ่ง
สะสาง Seiri (เซริ) (ทาให้เป็นระเบียบ) คือ การแยกระหว่างของที่จาเป็นต้องใช้กับของที่ไม่จาเป็นต้องใช้
ขจัดของที่ไม่จาเป็นต้องใช้ทิ้งไป
สะดวก Seiton (เซตง) = สะดวก (วางของในที่ที่ควรอยู่) คือ การจัดวางของที่จาเป็นต้องใช้ให้ เป็น
ระเบียบสามารถหยิบใช้งานได้ทันที
สะอาด Seiso (เซโซ) = สะอาด (ทาความสะอาด) คือการปัดกวาดเช็ดถูสถานที่ สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องจักร ให้สะอาดอยู่เสมอ
สุขลักษณะ Seiketsu (เซเคทซึ) = สุขลักษณะ (รักษาความสะอาด) คือ การรักษา และปฏิบัติ 3ส ได้แก่
สะสาง สะดวก และสะอาดให้ดีตลอดไป
สร้างนิสัย Shitsuke (ซึทซึเคะ) = สร้างนิสัย (ฝึกให้เป็นนิสัย) คือ การรักษาและปฏิบัติ 4ส หรือสิ่งที่
กาหนดไว้แล้วอย่างถูกต้องจนติดเป็นนิสัย
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ขั้นตอนการดาเนินงาน 5ส สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปี 2563
ขั้นตอนที่ 1 ก่อนการดาเนินงาน
1. วางแผนการดาเนินงาน 5ส ภายในหน่วยงาน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน 5ส
3. ดาเนินการสารวจด้านการจัดเก็บเอกสาร และสารวจด้านสถานที่ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งถ่ายภาพ
ก่อนการดาเนินงานเพื่อเปรียบเทียบก่อนหลังการดาเนินงาน
4. ประชุมคณะทางานเพื่อดาเนินงาน 5ส
5. กาหนดให้มีการดาเนินงาน 5ส รายบุคคลเป็นประจาสม่าเสมอ และให้มีการติดตามตรวจประเมินทุก
ราย 3 เดือน
6. กาหนดให้มีการดาเนินงาน 5ส ของหน่วยงานเป็นประจาสม่าเสมอ และให้มีการติดตามตรวจประเมิน
ทุกราย 3 เดือนและ 6 เดือน
ขั้นตอนที่ 2 ระหว่างการดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินการเพื่อวัดระดับความสาเร็จของ 5ส ในหน่วยงาน ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด
สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ซึ่งจะดาเนินการดังนี้
ขั้นตอนการดาเนินงาน 5ส ของหน่วยงาน
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
2.1 ด้านการจัดเก็บเอกสาร
2.1 ด้านการจัดเก็บเอกสาร
- สารวจและสะสางตู้เอกสาร ชั้นวางเอกสาร ขจัดสิ่ง - มีแฟ้มเอกสารที่จัดเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็น
ที่ไม่จาเป็นทิ้งไป
หมวดหมู่
- สารวจและสะสางลิ้นชักโต๊ะทางาน รอบโต๊ะทางาน - สืบค้นเอกสารที่จาเป็นได้ง่าย และประหยัดเวลาใน
พื้น และมุมอับต่าง ๆ
การทางาน
- สะสางเอกสารที่ไม่จาเป็น แยกเอกสารที่สาคัญและ - ไม่มีเอกสารที่ไม่จาเป็นต้องใช้ในบริเวณโต๊ะทางาน
ไม่สาคัญออกจากกัน
หรือสถานที่ทางาน
- จัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ และแยกประเภท
- ตรวจสอบเอกสารได้ง่าย และขจัดความผิดพลาดใน
ของเอกสารงาน เอกสารส่วนกลาง
การทางาน
- จัดทาแฟ้มเอกสารงานส่วนกลางและงานแต่ละ
- ตู้เอกสาร/ชั้นวางเอกสาร และลิ้นชักโต๊ะทางาน มี
ประเภทให้เป็นระเบียบ เช่น งานบริหารทั่วไป ฯลฯ
ความเป็นระเบียบ
- มีแฟ้มเอกสารที่เป็นสัดส่วน ง่ายต่อการหยิบใช้
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ขั้นตอนการดาเนินงาน
- จัดทาป้ายชื่อแฟ้มเอกสารทุกแฟ้ม เพื่อให้ง่ายต่อการ
หยิบใช้
- จัดช่องใส่เอกสารที่ดาเนินการเสร็จแล้ว และ
เอกสารที่อยู่ระหว่างดาเนินการ
- ติดป้ายช่องรับเอกสาร/ชั้นวางเอกสารให้เป็น
หมวดหมู่
- จัดเก็บกล่องเอกสารและจัดทาป้ายหน้ากล่อง
เอกสารที่จาเป็นต้องใช้
- ทาความสะอาดแฟ้มเอกสารต่าง ๆ ทุกประเภทเป็น
ประจา
- ทาความสะอาดตู้เอกสาร หรือชั้นวางเอกสารอยู่
เสมอ
- รักษาความสะอาดบริเวณโต๊ะทางานเพื่อป้องกัน
เอกสารเกิดความเสียหาย หรือความสกปรก
- ปัดกวาดเช็ดถูบริเวณที่จัดเก็บเอกสารทุกมุมให้ทั่วถึง
อยู่เสมอ

2.2 ด้านสถานที่
- สารวจสถานที่ทางานที่ยังไม่เป็นระเบียบ
- สารวจบริเวณโดยรอบที่ทางาน และมุมอับต่าง ๆ
- สะสางสถานที่ทางานให้มีพื้นที่ในการทางานเพิ่มขึ้น
- สะสางวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่จาเป็นในการปฏิบัติงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- มีช่องใส่เอกสารประเภทต่าง ๆ ตามงานที่ต้อง
ปฏิบัติ
- มีช่องรับเอกสาร/ชั้นวางเอกสารที่ติดป้ายสวยงาม
เป็นระเบียบ
- เกิดความสะดวกในการค้นหาและการจัดเก็บ
เอกสารที่จาเป็นต้องใช้ในอนาคต
- ทาให้มีแฟ้มเอกสารที่ปราศจากฝุ่นละออง หรือสิ่ง
สกปรกต่าง ๆ
- ทาให้ตู้เอกสาร และชั้นวางเอกสารไม่เกิดสิ่งสกปรก
- ทาให้เอกสารไม่ได้รับความเสียหายจากสิ่งสกปรก
อื่น ๆ
- บริเวณที่จัดเก็บเอกสารเกิดความสะอาด เรียบร้อย
อยู่เสมอ
- ทาให้มีสุขลักษณะที่ดีในการรักษา และปฏิบัติ 5ส
ให้สม่าเสมอ
- ทาให้เกิดสุขภาพอนามัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
- ดาเนินการ 5ส ด้านเอกสารเป็นประจาทุกสัปดาห์
โดยให้ถือว่าการทา 5ส เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานประจา
- เป็นการสร้างจิตสานึกให้บุคลากรในหน่วยงานได้
ปฏิบัติตามมาตรฐานการดาเนินการ 5ส
- เป็นการฝึกการมีทัศนคติที่ดีในการทางานเป็นทีม
ในการทาความสะอาดร่วมกัน
2.2 ด้านสถานที่
- มีพื้นที่ในการทางานเพิ่มมากขึ้น
- จุดให้บริการต่าง ๆ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- ทาให้ทราบว่าตู้เอกสารต่าง ๆ มีเอกสารหรือวัสดุ
อุปกรณ์อะไรบ้าง
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ขั้นตอนการดาเนินงาน
- ติดป้ายชื่อหน้าตู้เอกสาร เพื่อบอกรายละเอียดสิ่งที่
อยู่ในตู้เก็บเอกสาร
- แบ่งช่องภายในตู้เก็บเอกสาร เพื่อเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่
จาเป็นในการทางาน
- ติดป้ายชื่ออาจารย์ทุกโต๊ะทางานของคณาจารย์ และ
ป้ายบอกตาแหน่งของสิ่งของต่าง ๆ ที่จาเป็น
- จัดบอร์ดส่วนกลาง เพื่อติดป้ายประชาสัมพันธ์งาน
หรือโครงการต่าง ๆ
- สิ่งของที่จาเป็นต้องใช้ในการทางานจะต้องทาการ
จัดเก็บให้เป็นระบบ / ระเบียบ เพื่อให้เกิดความ
“สะดวก” และรวดเร็วในการนามาใช้งานโดยคานึงถึง
หลักประสิทธิภาพ
- ทาความสะอาดบริเวณโต๊ะทางาน เก้าอี้ทางาน
- ทาความสะอาดอุปกรณ์สานักงานเป็นประจา เช่น
คอมพิวเตอร์ เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร
- ทาความสะอาดชั้นวางของ ชั้นวางเอกสาร ตู้
เอกสาร หรือตู้จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์สานักงาน
- หมั่นดูแล และทาความสะอาดบริเวณโดยรอบห้อง
ทางานให้สะอาดตาอยู่เสมอ
- รักษาความสะอาดทุกมุมห้อง และบริเวณที่รับติดต่อ
ของผู้รับบริการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- สะดวกต่อผู้มาใช้บริการ และนักศึกษาที่มาติดต่อ
ราชการ
- ประหยัดเวลาในการค้นหาเอกสาร หรือสิ่งของที่
ต้องการ
- ทาให้ทราบข้อมูลต่าง ๆ จากบอร์ดประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
- ตรวจสอบเอกสาร หรือสิ่งต่าง ๆ ได้ง่าย หายก็รู้ ดูก็
งามตา และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- บริเวณโต๊ะทางาน เก้าอี้ทางาน สะอาดอยู่เสมอ
- อุปกรณ์สานักงานต่าง ๆ ไม่เกิดฝุ่นละออง หรือสิ่ง
สกปรกอื่น ๆ
- ชั้นวางของ ชั้นวางเอกสาร ตู้เอกสารสะอาดอยู่
เสมอ
- บริเวณโดยรอบสถานที่ทางานสะอาดเป็นระเบียบ
- บริเวณให้บริการ ติดต่อผู้รับบริการสะอาดเรียบร้อย
- ผู้มาใช้บริการเกิดความประทับใจในสถานที่
ให้บริการ
- ทาให้มีสุขลักษณะที่ดีในการรักษา และปฏิบัติ 5ส
ให้สม่าเสมอ
- ทาให้เกิดสุขภาพอนามัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
- ดาเนินการ 5ส ด้านสถานที่ เป็นประจาทุกสัปดาห์
โดยให้ถือว่าการทา 5ส เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานประจา
- เป็นการสร้างจิตสานึกให้บุคลากรในหน่วยงานได้
ปฏิบัติตามมาตรฐานการดาเนินการ 5ส
- เป็นการฝึกการมีทัศนคติที่ดีในการทางานเป็นทีม
ในการทาความสะอาดร่วมกัน
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ขั้นตอนที่ 3 จากการทากิจกรรม 5ส หลังเสร็จสิ้นการดาเนินการคาดว่าจะได้ผล ดังนี้
3.1 ด้านการจัดเก็บเอกสาร
- มีแฟ้มเอกสารที่จัดเป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นหมวดหมู่
- มีตู้เอกสาร/ชั้นวางเอกสาร และลิ้นชักโต๊ะทางาน ที่มีความเป็นระเบียบ
- มีแฟ้มเอกสารที่เป็นสัดส่วน ง่ายต่อการหยิบใช้
- มีช่องใส่เอกสารประเภทต่าง ๆ ตามงานที่ต้องปฏิบัติ
- มีช่องรับเอกสาร/ชั้นวางเอกสารที่ติดป้ายสวยงามเป็นระเบียบ
- เกิดความสะดวกในการค้นหาและการจัดเก็บเอกสารที่จาเป็นต้องใช้ในอนาคต
- ทาให้มีสุขลักษณะที่ดีในการรักษา และปฏิบัติ 5ส ให้สม่าเสมอ
- ทาให้เกิดสุขภาพอนามัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
- เป็นการสร้างจิตสานึกให้บุคลากรในหน่วยงานได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการดาเนินการ 5ส
- เป็นการฝึกการมีทัศนคติที่ดีในการทางานเป็นทีม ในการทาความสะอาดร่วมกัน
3.2 ด้านสถานที่
- บริเวณโดยรอบสถานที่ทางานสะอาดเป็นระเบียบ
- ประหยัดเวลาในการค้นหาเอกสาร หรือสิ่งของที่ต้องการ
- มีพื้นที่ในการทางานเพิ่มมากขึ้น
- จุดให้บริการต่าง ๆ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
- ทาให้ทราบว่าตู้เอกสารต่าง ๆ มีเอกสารหรือวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้าง
- ชั้นวางของ ชั้นวางเอกสาร ตู้เอกสารสะอาดเรียบร้อย
- บริเวณโต๊ะทางาน เก้าอี้ทางาน สะอาดเป็นระเบียบ
- อุปกรณ์สานักงานต่าง ๆ ไม่เกิดสิ่งสกปรก
- ผู้มาใช้บริการเกิดความประทับใจในสถานที่ให้บริการ
- ทาให้มีสุขลักษณะที่ดีในการรักษา และปฏิบัติ 5ส ให้สม่าเสมอ
- ทาให้เกิดสุขภาพอนามัยที่ดีในการปฏิบัติงาน
- ดาเนินการ 5ส ด้านสถานที่ เป็นประจาทุกสัปดาห์ โดยให้ถือว่าการทา 5ส เป็นส่วนหนึ่งของการ
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ปฏิทินการดาเนินงาน 5ส ห้องสมุดสีเขียว ประจาปี 2563
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ลาดับ
ปฏิทินการดาเนินงาน 5ส
ที่
1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน้องสมุดสีเขียวประจาปี
2563
2 กาหนดนโยบายการดาเนินงาน 5ส

Oct19

Nov19

Dec19

Jan20

Feb20

Mar20

Apr20

May20

Jun20

Jul20

Aug20

Sep20

เอกสาร/หลักฐาน
คาสั่งห้องสมุดสีเขียว
นโยบาย 5ส

3

แต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส

คาสั่งกรรมการ 5ส

4

จัดทาแบบฟอร์มและเกณฑ์การประเมิน

แบบประเมิน

5

ทบทวนแบบฟอร์มและเกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์การประเมิน

6

ดาเนินงาน 5ส ภาพรวมของสานักวิทยบริการ

ภาพการดาเนินงาน 5ส

7

ดาเนินงาน 5ส ส่วนบุคคลของผู้บริหารและบุคลากร

ภาพการดาเนินงาน 5ส

8

ประเมินผลการดาเนินงาน 5ส ภาพรวมของสานักวิทยบริการ

ผลการประเมิน 5ส

9

ประเมินผลการดาเนินงาน 5ส ส่วนบุคคลของผู้บริหารและ
บุคลากร
สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน 5ส

ผลการประเมิน 5ส

10

รายงานการดาเนินงาน
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แผนการติดตามและตรวจประเมินผลการดาเนินงาน 5ส สานักวิทยบริการละเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและตรวจประเมินผลการดาเนินงาน 5ส ประจาปี 2563
2. กาหนดให้บุคลากรดาเนินการ 5ส เป็นประจา บริเวณโต๊ะทางาน ให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นไป
ตามเกณฑ์การดาเนินงาน 5ส
3. กาหนดให้มีการตรวจประเมิน ผลการดาเนินงาน 5ส ส่วนบุคคลของผู้บริหารและบุคลากร เป็นประจาทุกไตรมาส
และของหน่วยงานเป็นประจาทุก 6 เดือน
4. นาผลการประเมินไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 รวมเฉลี่ยเป็นผลการดาเนินงาน 6 เดือนแรก เพื่อประกอบการประเมิน
KPI ระดับความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรม 5ส ของหน่วยงาน
5. นาผลการประเมินไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวมเฉลี่ยเป็นผลการดาเนินงาน 6 เดือนหลัง เพื่อประกอบการประเมิน
KPI ระดับความสาเร็จของการดาเนินกิจกรรม 5ส ของหน่วยงาน
6. นาผลการประเมินแต่ละบุคคล รวบรวมเฉลี่ยเป็นผลการประเมิน 5ส ของสานักวิทยบริการฯ
7. ประเมินผลการดาเนินงาน 5ส ของสานักวิทยบริการฯ
เพื่อให้การดาเนินงาน 5ส เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกาหนดให้ผู้บริหาร บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมดาเนินงาน 5ส ตามแผนการดาเนินงน 5ส ดังกล่าว
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุรสิ ังคหะ)
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
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แนวทางการตรวจประเมิน 5ส สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ดำเนินกำรจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนและคณะกรรมกำรตรวจประเมินกำรดำเนินงำน
กิจกรรม 5ส สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ประจำปี 2563
2. คณะกรรมกำรร่วมกำหนดแนวทำงและพื้นที่กำรดำเนินกิจกรรม 5ส สำนักวิทยบริกำรฯ ให้เป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกันและได้มำตรฐำน
3. คณะกรรมกำรร่วมพิจำรณำแบบฟอร์มกำรตรวจประเมิน 5ส ที่เหมำะสมและสอดคล้องกับพื้นที่กำร
ดำเนินงำนและสอดคล้องกับแบบฟอร์มกำรประเมิน 5ส ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
- แบบฟอร์มกำรประเมิน มี 2 ด้ำน
1) ด้ำนกำรจัดเก็บเอกสำร/วัสดุอุปกรณ์
2) ด้ำนอำคำรสถำนที่
- มีข้อกำรประเมิน 10 ข้อ แต่ละข้อมีข้อควรปฏิบัติ 4 ข้อย่อย
- มีข้อแนะนาเพื่อการปรับปรุง
- ลงชื่อผู้ตรวจ
- วันเดือนปีที่ตรวจ
4. คณะกรรมกำรร่วมกำหนดแนวทำงกำรประเมิน 5ส ให้เหมำะสมและสอดคล้องกับพื้นที่กำรดำเนินงำน
และสอดคล้องตำมแนวทำงกำรประเมิน 5ส ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
- แบ่งพื้นที่กำรตรวจ 15 จุด
- แบ่งกลุ่มกำรตรวจ 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มตรวจพื้นที่ 3 จุด
- โดยบุคลำกรทุกคนต้องเป็นผู้ตรวจประเมินตำมแบบฟอร์มกำรประเมิน 5ส ที่กำหนดไว้
5. เกณฑ์กำรให้คะแนน 5ส สำนักวิทยบริกำรฯ
- จำกแบบฟอร์มกำรประเมิน ที่มี 10 ข้อ แต่ละข้อมีข้อกำหนดควรปฏิบัติ 4 ข้อย่อย หำกมีกำรดำเนินกำร
ครบ 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน ดำเนินกำร 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน ดำเนินกำร 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน ดำเนินกำร 1 ข้อ ได้ 1
คะแนน ไม่มีกำรดำเนินกำรได้ 0 คะแนน
- พื้นที่บำงจุด ไม่ต้องมีกำรดำเนินกำรในบำงข้อ ไม่ต้องนำมำคิดคะแนน
- คิดคะแนนรวมของแต่ละใบกำรประเมิน
- นำผลคะแนนรวมของแต่ละใบกำรประเมิน มำคิดคะแนนรวมเป็นผลกำรตรวจประเมิน 5ส รวมของ
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
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- คิดคะแนนเป็นร้อยละ นำคะแนนเทียบกำรให้คะแนนตรวจประเมิน 5ส ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ ดังตำรำง
คะแนน
ร้อยละ
ระดับ

1 คะแนน
≤69
ควรปรับปรุง

2 คะแนน
70-74
ปรับปรุง

3 คะแนน
75-79
พอใช้

4 คะแนน
80-84
ดี

5 คะแนน
≥85
ดีมาก

ขั้นตอนการตรวจประเมิน 5ส สานักวิทยบริการฯ
1. กำรเตรียมกำรก่อนตรวจ
1.1) จัดทำแนวทำงกำรตรวจประเมิน 5ส โดยคณะกรรมกำร 5ส
1.2) กำหนดวันและเวลำในกำรตรวจ 5ส
1.3) ประชำสัมพันธ์และชี้แจงแนวทำงกำรตรวจประเมิน 5ส ให้แก่บุคลำกรได้รับทรำบ
2. ขั้นตอนกำรตรวจในวันตรวจ
2.1) ประชุมเพื่อชี้แจงขั้นตอน และจับสลำกพื้นที่กำรตรวจประเมิน 5ส
2.2) ชี้แจงแบบฟอร์มกำรตรวจประเมินและกำรให้คะแนนแก่บุคลำกรอีกครั้ง
2.3) เปิดโอกำสให้บุคลำกรซักถำมข้อสงสัย ให้ข้อเสนอแนะและข้อควรปรับปรุงให้ได้มำตรฐำนมำกยิ่งขึ้น
2.4) สรุปผลคะนนกำรตรวจประเมิน 5ส
3. กำรดำเนินกำรหลังตรวจ
3.1) สรุปผลกำรตรวจประเมิน 5ส
3.2) รวบรวมข้อดี ข้อเสนอแนะ ปัญหำและอุปสรรคกำรตรวจประเมิน 5ส
3.3) รำยงำนผลกำรดำเนินกำรและผลกำรตรวจประเมิน 5ส ต่อคณะกรรมกำรดำเนินงำนสำนักวิทย
บริกำรฯและบุคลำกรของสำนักวิทยบริกำรฯทุกท่ำนได้รับทรำบผลกำรตรวจประเมิน
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ผลการตรวจประเมินการดาเนินกิจกรรม 5ส สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจาปี 2563
1. ครั้งที่ 1 ตุลาคม 2562- มีนาคม 2563
1.1 กลุ่มพื้นที่ดำเนินงำนกิจกรรม 5ส
พื้นที่การตรวจ
จุดที่ 1
จุดที่ 2
จุดที่ 3
จุดที่ 4
จุดที่ 5
จุดที่ 6
จุดที่ 7
จุดที่ 8
จุดที่ 9
จุดที่ 10
จุดที่ 11
จุดที่ 12
จุดที่ 13
จุดที่ 14
จุดที่ 15

สานักงานไอที
ห้องซ่อม
ห้องเครือข่าย
ห้องประชุมใหญ่/ห้องประชุม31120 /31104
ห้องน้าอาคาร 100ปี
บริเวณทางเดินอาคาร 100 ปี(ห้องสานักงาน+ห้องซ่อม)
จุดบริการยืม-คืน รวมโถงบริการ
ฝ่ายพัฒนา+ทางเดิน
ชั้น 2 โถงบริการและรวมทุกจุด
ชั้น 3 โถงบริการและเคาน์เตอร์บริการ
ชั้น 3 ห้องสานักงาน+ทางเดิน+ห้องวัสดุสานักงาน
ชั้น 4 ห้องเก็บของ +ทางเดิน
ชั้น 4 โถงบริการและเคาน์เตอร์บริการ
ตึกเก่า(อาคารวิทยบริการ) ชั้น 1+ห้องประชุมต้นโมก
ตึกเก่า (อาคารวิทยบริการ) ชั้น 2+จุดบริการ+ห้องเฉลิมพระเกียรติ

21
1.2 กลุ่มผู้ตรวจ

ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

กลุ่มที่1
พรทิพย์
อำนำจ
มัทนียำ
อำพล
ละเอียด
เจษฎำ พำน
สมยศ
พลอยนภัส
ศศินันท์

การแบ่งกลุ่มตรวจ
กลุ่มที่2
กลุ่มที่3
รสสุคนธ์
ยุพิน
กสิพงษ์
ณเรศน์
ฐิติรัตน์
มำนิช
ชลธิชำ
นัยนำ
เมตตำ
อัจฉริยะณัฐ
สมชำย
ยุธิดำ
นิทัศน์
นภำรัตน์
จินดำ
เบญจำ

กลุ่มที่4
ศิริพร
เจษฎำ สุข
ภูวนำถ
สมศรี
ศิริรัตน์
ทิพย์
จิรทีปต์
บุปผำ
อุษำ

กลุ่มที่5
กัลยำ
สำยชน
ธีระ
พัชรำภรณ์
อรรถสิทธิ์
อัญชรีพร
นงรักษ์
มำลี
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1.3 สรุปผลคะแนนกำรประเมิน 5ส ครั้งที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม 2562 – 31 มีนำคม 2563
พื้นที่การตรวจ
จุดที่ 1
จุดที่ 2
จุดที่ 3
จุดที่ 4
จุดที่ 5
จุดที่ 7
จุดที่ 8
จุดที่ 9
จุดที่ 10
จุดที่ 11
จุดที่ 12
จุดที่ 13
จุดที่ 14
จุดที่ 15

สานักงานไอที
ห้องซ่อม
ห้องเครือข่าย
ห้องประชุมใหญ่/ห้องประชุม31120 /31104
ห้องน้าอาคาร 100ปี
บริเวณทางเดินอาคาร 100 ปี(ห้องสานักงาน+ห้องซ่อม)
จุดบริการยืม-คืน รวมโถงบริการ
ฝ่ายพัฒนา+ทางเดิน
ชั้น 2 โถงบริการและรวมทุกจุด
ชั้น 3 โถงบริการและเคาน์เตอร์บริการ
ชั้น 3 ห้องสานักงาน+ทางเดิน+ห้องวัสดุสานักงาน
ชั้น 4 ห้องเก็บของ +ทางเดิน
ชั้น 4 โถงบริการและเคาน์เตอร์บริการ
ตึกเก่า(อาคารวิทยบริการ) ชั้น 1+ห้องประชุมต้นโมก

1

2

3

รวม คะแนนเฉลี่ย

26
24
17
31
4
32
33
33
25
36
20
37
31
29

28
24
18
30
4
32
33
33
24
36
20
37
32
29

22
24
23
0
0
0
33
33
0
36
20
38
33
29

76
25.33
72
24
58
19.33
61
30.5
8
4
64
32
99
33
99
33
49
24.5
108
36
60
20
112
37.33
96
32
87
29
1049
380
380/460*100 = 82.6

สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้กำหนดนโยบำยให้มีกำรดำเนินกิจกรรม 5ส เป็นประจำ
และเป็ น ภำระกิ จ หลั ก ในกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพบุ ค ลำกรและคุ ณ ภำพกำรบริ ก ำรและได้ ก ำหนดให้ มี ก ำรตรวจ
ประเมินผลกำรดำเนินงำนกิจกรรม 5ส สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ วันที่9 มีนำคม 2563 โด ย
ควำมร่วมมือระหว่ำงบุคลำกรเจ้ำหน้ำที่ โดยมีผู้อำนวยกำรสำนักวิทยบริกำรฯและคณะผู้บริหำรให้โอวำท พร้อมทั้ง
ร่วมดำเนินกำร ซึ่งผลกำรประเมินกำรดำเนินงำนกิจกรรม 5ส สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ คิดเป็น
ร้อยละ 82.6 คิดเป็นคะแนนได้ 4 คะแนน อยู่ในระดับดี
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1.4 ปัญหำและข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง
จุดที่ 3 ห้องเครือข่ำย
- ไม่มีป้ำยบ่งชี้บอกสถำนะของแต่ละหมวดหมู่ เช่น ป้ำย เครื่องมืออุปกรณ์ต่ำงๆ
จุดที่ 4 ห้องประชุมใหญ่/ห้องประชุม31120/31104
- เพิ่มป้ำยควบคุมเครื่อปรับอำกำศ, ไฟแสงสว่ำง
- เพิ่มป้ำยและวิธีกำรใช้งำนตู้ควบคุมเครื่องเสียง
- ห้องประชุมไม่ได้ใช้ แต่ไม่มีกำรปิดจอโทรทัศน์
จุดที่ 5 ห้องน้ำอำคำร 100 ปี
- ขำดป้ำยสัญลักษณ์ห้องน้ำหญิง ชั้น 1 (ด้ำนหน้ำ) และไม่มีป้ำยบอกว่ำชำรุด (ห้องน้ำหญิงชั้น 1
ด้ำนหน้ำ)
จุดที่ 10 ชั้น 3 โถงและจุดบริกำร
- ขำดแผนผังฝ่ำย/ชื่ออุปกรณ์ต่ำง ๆ ยังไม่ครบ
- หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของแต่ละคน
จุดที่ 14 ตึกเก่ำ ชั้น 1 + ต้นโมก
- บริเวณบนชั้นมีฝุ่นและขี้จิ้งจกอยู่
- ไม่มีผังแสดงที่นั่งและจุดบริกำร
- มีของใช้ส่วนตัวปะปนอยู่บ้ำง
- ตู้เอกสำรบนชั้นไม่มีป้ำยแสดงสถำนะ
- ไม่มีป้ำยผู้รับผิดชอบ
- ไม่มีป้ำยบอกตำแหน่งสวิตช์ควบคุมต่ำงๆ
- ไม่มีแผนกำรบำรุงรักษำ
- ควรมีระเบียบกำรใช้ห้องประชุม
- ควรมีป้ำยห้องประชุมที่ชัดเจน
- ไม่มีป้ำยบอกทำงไปห้องน้ำ
- ป้ำยห้องเก็บของใต้บันไดไม่มี
- ป้ำยตู้กระจกสำหรับจัดแสดงไม่มี
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2. ครั้งที่ 2 เมษายน - กันยายน 2563

2.1 พื้นที่ตรวจประเมิน 5 ส ครั้งที่ 2
พื้นที่การตรวจ
อาคารบรรณราชนครินทร์
จุดที่ 1 จุดบริกำรยืม-คืน รวมโถงบริกำร
จุดที่ 2 ฝ่ำยพัฒนำ+ทำงเดิน
จุดที่ 3 ชั้น 2 เคำน์เตอร์บริกำร โถงบริกำร ชั้นหนังสือ ห้องวำรสำร/หนังสือพิมพ์
ห้องบริกำรอื่นๆและห้องน้ำ
จุดที่ 4 ชั้น 3 เคำน์เตอร์บริกำร โถงบริกำร ชั้นหนังสือ ห้องประชุมกลุ่มย่อย
จุดที่ 5 ชั้น 3 ห้องสำนักงำน ทำงเดิน ห้องวัสดุสำนักงำน ห้องน้ำ
จุดที่ 6 ชั้น 4 ห้องเก็บของ ห้องเก็บหนังสือเก่ำ ทำงเดิน ห้องน้ำ
จุดที่ 7 ชั้น 4 เคำน์เตอร์บริกำร โถงบริกำร ชั้นหนังสือ
อาคารวิทยบริการ
จุดที่ 8 ชั้น 1 เคำน์เตอร์บริกำร จุดบริกำรต่ำงๆ
จุดที่ 9 ชั้น 2 เคำน์เตอร์บริกำร ห้องบริกำรต่ำงๆ
จุดที่ 10 ห้องประชุมต้นโมก ห้องน้ำนักศึกษำ ทำงเดิน
อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
จุดที่ 11 สำนักงำนไอที
จุดที่ 12 ห้องซ่อม
จุดที่ 13 ห้องเครือข่ำย
จุดที่ 14 ห้องประชุมใหญ่/ห้องประชุม31120 /31104
จุดที่ 15 ห้องน้ำและบริเวณทำงเดินอำคำร 100 ปี(ห้องสำนักงำน+ห้องซ่อม)

หมายเหตุ
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2.2 กลุ่มผู้ตรวจประเมิน
ลาดับที่

1
2
3
4
5
6
7

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่มตรวจ
กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 4

กลุ่มที่ 5

พรทิพย์

รสสุคนธ์

ยุพิน

ศิริพร

กัลยำ

อำนำจ

กสิพงษ์

ณเรศน์

เจษฎำ สุข

สำยชน

ศศินันท์

ฐิติรัตน์

มำนิช

ภูวนำถ

ธีระ

อำพล

ชลธิชำ

นัยนำ

จิรทีปต์

พัชรำภรณ์

ละเอียด

เมตตำ

นภำรัตน์

ศิริรัตน์

อรรถสิทธิ์

ยุธิดำ

ทิพย์

อัญชรีพร

เจษฎำ พำนแก้ว สมชำย
สมยศ

นิทัศน์
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2.3 สรุปผลกำรประเมิน 5ส ครั้งที่ 2 รอบกำรประเมินระหว่ำง วันที่ 1 เมษำยน – 30 กันยำยน 2563
ผลการตรวจประเมิน
ผู้ตรวจ ผู้ตรวจ ผู้ตรวจ คะแนน คะแนน
อาคารบรรณราชนครินทร์
ที่1

จุดที่ 1
จุดที่ 2
จุดที่ 3

จุดบริกำรยืม-คืน รวมโถงบริกำร
ฝ่ำยพัฒนำ+ทำงเดิน
ชั้น 2 เคำน์เตอร์บริกำร โถงบริกำร ชั้นหนังสือ
ห้องวำรสำร/หนังสือพิมพ์ ห้องบริกำรอื่นๆและ
ห้องน้ำ
จุดที่ 4 ชั้น 3 เคำน์เตอร์บริกำร โถงบริกำร ชั้นหนังสือ
ห้องประชุมกลุ่มย่อย
จุดที่ 5 ชั้น 3 ห้องสำนักงำน ทำงเดิน ห้องวัสดุสำนักงำน
ห้องน้ำ
จุดที่ 6 ชั้น 4 ห้องเก็บของ ห้องเก็บหนังสือเก่ำ ทำงเดิน
ห้องน้ำ
จุดที่ 7 ชั้น 4 เคำน์เตอร์บริกำร โถงบริกำร ชั้นหนังสือ
อาคารวิทยบริการ
จุดที่ 8 ชั้น 1 เคำน์เตอร์บริกำร จุดบริกำรต่ำงๆ
จุดที่ 9 ชั้น 2 เคำน์เตอร์บริกำร ห้องบริกำรต่ำงๆ
จุดที่ 10 ห้องประชุมต้นโมก ห้องน้ำนักศึกษำ ทำงเดิน
อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
จุดที่ 11 สำนักงำนไอที
จุดที่ 12 ห้องซ่อม
จุดที่ 13 ห้องเครือข่ำย
จุดที่ 14 ห้องประชุมใหญ่/ห้องประชุม31120 /31104
จุดที่ 15 ห้องน้ำและบริเวณทำงเดินอำคำร 100 ปี(ห้อง
สำนักงำน+ห้องซ่อม)

94
100

ที่2

ที่3

100

89

เฉลี่ย

94
200

94
100

89

89

230

77

80

75

92

0

92

92

81

80
166

80
83

188
188
95

94
94
95

216
188
84
175

72
94
84
58

100 300
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย 1305/15

100
1305
87

80
84

75

รวม

94
97
95

94
91

72
94
84
50

72
94

72

75

50

100

100

27
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้กำหนดนโยบำยให้มีกำรดำเนินกิจกรรม 5ส เป็นประจำ
และเป็ น ภำระกิ จ หลั ก ในกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพบุ ค ลำกรและคุ ณ ภำพกำรบริ ก ำรและได้ ก ำหนดให้ มี ก ำร ตรวจ
ประเมิน ผลกำรดำเนิ น งำนกิจ กรรม 5ส ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีส ำรสนเทศ ครั้งที่ 2 เมื่อ วันที่ 13
กรกฎำคม 2563 ซึ่งผลกำรประเมิน คิดเป็นร้อยละ 87 คิดเป็นค่ำคะแนนได้ 5 คะแนน อยู่ในระดับดีมำก ซึ่งผล
กำรประเมินมีผลกำรพัฒนำที่ดีขึ้น มำกกว่ำครั้งที่ 1 ซึ่งได้ผลกำรประเมิน คิดเป็นร้อยละ 82.6 อยู่ในระดับดี
2.4 ปัญหำและข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง
ปัญหาและข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง
คะแนน
พื้นที่ตรวจ
ปัญหาและข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง
เฉลี่ย

อาคารบรรณราชนครินทร์
จุดที่ 1 จุดบริกำรยืม-คืน รวมโถงบริกำร
จุดที่ 2 ฝ่ำยพัฒนำ+ทำงเดิน
จุดที่ 3 ชั้น 2 เคำน์เตอร์บริกำร โถงบริกำร
ชั้นหนังสือ ห้องวำรสำร/
หนังสือพิมพ์ ห้องบริกำรอื่นๆและ
ห้องน้ำ
จุดที่ 4 ชั้น 3 เคำน์เตอร์บริกำร โถงบริกำร
ชั้นหนังสือ ห้องประชุมกลุ่มย่อย
จุดที่ 5 ชั้น 3 ห้องสำนักงำน ทำงเดิน ห้อง
วัสดุสำนักงำน ห้องน้ำ
จุดที่ 6 ชั้น 4 ห้องเก็บของ ห้องเก็บหนังสือ
เก่ำ ทำงเดิน ห้องน้ำ
จุดที่ 7 ชั้น 4 เคำน์เตอร์บริกำร โถงบริกำร
ชั้นหนังสือ
อาคารวิทยบริการ
จุดที่ 8 ชั้น 1 เคำน์เตอร์บริกำร จุดบริกำร
ต่ำงๆ

94
100

1) ป้ำยชื่อผู้รับผิดชอบหน้ำห้องน้ำไม่มี
2) มีแต่ตู้ของใช้ส่วนตัว
โ 1) โต๊ะเก้ำอี้แผนผังระบุฝ่ำยที่นั่งตู้เอกสำรป้ำยชื่อ
ผู้รับผิดชอบกำรจัดสภำพพื้นที่ให้บริกำรมีป้ำยชื่อ
ผู้รับผิดชอบอย่ำงชัดเจน กำรติดป้ำยมีผังแสดงตำแหน่ง
89 ตู้ของบุคลำกรห้องน้ำมีป้ำยชื่อผู้รับผิดชอบ
77
92

-

83

1) ห้องน้ำ ทำงเดินไม่มีป้ำยชื่อผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
1) ควรจะทำเอกสำรให้เป็นแนวทำงเดียวกันกับพื้นที่
ตรวจ
1) เอกสำรในกำรให้คะแนนไม่ตรงกับจุดที่ทำกำร
ประเมินในแต่ละจุด ควรจะมีเจ้ำหน้ำที่ที่ทำงำนนะจุด
นั้นอยู่ เพื่ออธิบำยหรือโต้แย้งในกำรให้คะแนน

94

1) ตู้ลิ้นชักยังมีของอื่นปนอยู่เอกสำรที่จัดเก็บยังไม่ตรง
กับแฟ้มเอกสำร

80

28
จุดที่ 9

ชั้น 2 เคำน์เตอร์บริกำร ห้อง
บริกำรต่ำงๆ
จุดที่
ห้องประชุมต้นโมก ห้องน้ำ
10
นักศึกษำ ทำงเดิน
อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
จุดที่
สำนักงำนไอที
11

จุดที่
12
จุดที่
13
จุดที่
14

94

-

95

1) เปลี่ยนคำว่ำปลั๊กไฟพัดลมดูดเป็นสวิตไฟฟ้ำพัดลมดูด

72

1) เครื่องมืออุปกรณ์ไม่มีป้ำยแสดงวิธีกำรใช้
2) เครื่องมือโต๊ะเก้ำอี้ไม่มีแผนผังและไม่เป็นมำตรฐำน
เดียวกัน
3) กำรจัดสภำพพื้นที่ให้บริกำรไม่มีข้อปฏิบัติในกำรใช้
พื้นที่
4) กำรติดป้ำยไม่มีแผนผังแสดงตำแหน่งโต๊ะของ
บุคลำกรและไม่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
5) เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้ำไม่มีกำรติดป้ำยบอก
ตำแหน่งสวิตไฟฟ้ำ พัดลม เครื่องปรับอำกำศ และไม่มี
แผนบันทึกกำรบำรุงรักษำเป็นระบบ

ห้องซ่อม
94
ห้องเครือข่ำย
84
ห้องประชุมใหญ่/ห้องประชุม
31120 /31104
50

จุดที่
15

ห้องน้ำและบริเวณทำงเดินอำคำร
100 ปี(ห้องสำนักงำน+ห้องซ่อม)

100

1) ควรมีป้ำยแสดงวิธีกำรใช้เครื่องมืออุปกรณ์
1) ควรปรับปรุงป้ำยชื่อห้องให้มีควำมสวยงำมเพิ่มป้ำย
บอกตำแหน่งเครื่องปรับอำกำศ
1) ขำดระเบียบกำรใช้บริกำรและตำรำงกำรใช้งำน
2) ควรเพิ่มป้ำยชื่อผู้รับผิดชอบและตำรำงกำรใช้ห้อง
ประชุม
3) ควรปรับปรุงป้ำยชื่อห้องประชุมให้มีควำมสวยงำม
1) อุปกรณ์ที่เสียบสำยฉีดชำระชำรุด
2) ไม่มชี ั้นวำงรองเท้ำ สำหรับจัดเก็บให้เป็นระเบียบ
3) ห้องน้ำชำยอำคำร 100 ปี อุปกรณ์เก็บไม่เป็น
ระเบียบ
4) มีฝุ่นบริเวณที่วำงของ บนโถปัสสำวะ
5) ไม่มีถุงดำใส่ถังขยะ

29

ภาคผนวก

30

คาสั่งสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ 09/2563
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานห้องสมุดสีเขียว 5ส
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

31

32

33

34

แบบฟอร์มตรวจพื้นที่ 5ส (ส่วนบุคคลและส่วนที่รับผิดชอบให้บริการ)
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

35

36

37
ตารางแผนการดาเนินงานกิจกรรม 5ส สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1
วันจันทร์ ที่ 6 มกราคม 2563
เช้า(อาคารบรรณฯ+อาคารวิทยบริการ) 8.30-12.00 น.
บ่าย(อาคาร 100ปี) 13.00-16.30 น.
กิจกรรม
หัวหน้าทีม
ทีมงาน
กิจกรรม
หัวหน้าทีม
ทีมงาน
สถานที่
สถานที่
ทาความสะอาด อำคำรบรรณ ทิพย์
เครื่องปรับ
รำชนครินทร์ รำมคุณ
อากาศ
ฟิลเตอร์,
อำคำรวิทย กสิพงษ์
คอยร้อน
บริกำร
กสิพันธ์
(ห้องสมุดตึก
เก่ำ)
กวาดใบไม้/เช็ด อำคำรวิทย อัจฉริยะณัฐ
กระจกรอบ
บริกำร
อาคาร
(ห้องสมุดตึก
เก่ำ)
ขนขยะและวัสดุ อำคำรบรรณ พรทิพย์
อุปกรณ์ที่ชารุด รำชนครินทร์
จากดาดฟ้า
ลงชั้น 1
ขนต้นไม้จาก
อำคำรบรรณ นิทัศน์
หน้าตึก ไปจัด รำชนครินทร์
สวนด้านข้างตึก
ให้สวยงาม
ทาความสะอาด อำคำรวิทย ยุพิน
บ่อน้าพุ /ทา
บริกำร
ความสะอาด
(ห้องสมุดตึก
พื้น/โต๊ะเก้าอี้/
เก่ำ)
ตัดกิ่งไม้
ตกแต่งสวน

สมยศ, จิรทีปต์,เจษฎำ ทาความ
พำนแก้ว
สะอาด
เครื่องปรับอา
กาศ
ธีระ, อำพล, มำนิช
ฟิลเตอร์,
คอยร้อน

อำคำรบรรณ ทิพย์
รำชนครินทร์ รำมคุณ
อำคำรวิทย
บริกำร
(ห้องสมุดตึก
เก่ำ)

รสสุคนธ์ , เมตตำ, พัช
รำภรณ์,
ศิริรัตน์, สมศรี
เจษฎำ สุขสมพืช,
อำนำจ,ภูวนำถ,กัลยำ
,ศิริพร,สำยชน
นงรักษ์, บุปผำ,
พลอยนภัส,
นภำรัตน์,อรรถสิทธิ์,
สมชำย,อัญชรีพร
มัทนียำ, มำลี,
อุษำ,ละเอียด,
จินดำ,ยุธิดำ,เบญจำ,
ชลธิชำ

หมายเหตุ : 1.ถ้าจุดไหนสร็จก่อน ให้ไปช่วยจุดที่ยังไม่เสร็จ
2.ทีมล้างเครื่องปรับอากาศถ้าช่วงเช้าล้างยังไม่เสร็จ ให้ล้างต่อช่วงบ่าย
3.ช่วงบ่าย รวมพลทาความสะอาดอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

กสิพงษ์
กสิพันธ์

สมยศ, จิรทีปต์
,เจษฎำ พำน
แก้ว
ธีระ, อำพล, มำ
นิช

38

ภาพการดาเนินกิจกรรม 5ส ครั้งที่1พื้นที่บริการ

39
ภาพการดาเนินงานกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 1 วันที่ 6 มกราคม 2563
พื้นที่บริเวณอาคารวิทยบริการ

40

41
หลังทำ 5ส

42
อำคำรบรรณรำชนครินทร์

43
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์(อาคาร 100ปี)

44
ภาพการดาเนินงานกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 1 พื้นที่เคาน์เตอร์บริการและสานักงาน

45

46

47

ภาพการตรวจประเมิน 5ส สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่1
วันที่9 มีนาคม 2563

48

วันที่ 9 มีนำคม 2563

49

50

51

ภาพการดาเนินงานกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 1 วันที่ 6 มกราคม 2563

52

53

54

ภาพการตรวจประเมิน 5ส สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ 2 วันที่ 13 กรกฎาคม 2563

55

กำรตรวจประเมิน 5ส สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ครั้งที่ 2 วันที่ 13 กรกฎำคม 2563

56

สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
**********************************************

