
แบบฟอรม์ 1.3(1)

ปัจจยัน ำเข้ำ (Input) กระบวนกำร (Process) ปัจจยัน ำออก (Output)

การพิมพเ์อกสาร

กระดาษ กระดาษที่พิมพเ์สยี(บางแผน่)

หมกึพิมพ์ กลกัหมกึพิมพใ์ชแ้ลว้

ไฟฟา้ กลิ่นจากหมกึพิมพ์

เสยีงดงัจากการพิมพ์

การถา่ยเอกสาร

กระดาษ กระดาษที่ใชแ้ลว้

หมกึพิมพ์ กระดาษเสยีจากการถา่ยผิด

ไฟฟา้ กลกัหมกึพิมพใ์ชแ้ลว้

กลิ่นจากหมกึถา่ยเอกสาร

กลิ่นจากการถา่ยเอกสาร

เสยีงจากการถา่ยเอกสาร

การประชมุ

กระดาษ กระดาษใชแ้ลว้

อปุกรณเ์ครือ่งเขียน ขยะจากอปุกรณเ์ครืง่เขียน

อาหารจดัเลีย้ง ขยะจากกลอ่งบรรจอุาหาร เครือ่งดื่ม

เครือ่งดื่ม เศษอาหาร

ไฟฟา้ น า้เสยีจากการใชห้อ้งน า้

น า้ประปา น า้ประปารั่วซมึ

งานเอกสาร

กระดาษ กระดาษใชแ้ลว้

อปุกรณเ์ครือ่งเขียน ขยะจากอปุกรณเ์ครืง่เขียน

ใบมีดตดักระดาษ ใบมีดตดักระดาษที่ใชแ้ลว้

แฟม้เอกสาร แฟม้เอกสารช ารุด

การท าสื่อประชาสมัพนัธ์

กระดาษ เศษกระดาษใชแ้ลว้

อปุกรณเ์ครือ่งเขียน ขยะจากอปุกรณเ์ครือ่งเขียน

แฟม้เอกสาร ขยะจากอปุกรณต์กแตง่
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แบบฟอรม์ 1.3(1)

ปัจจยัน ำเข้ำ (Input) กระบวนกำร (Process) ปัจจยัน ำออก (Output)

การรบัประทานอาหาร

อาหาร เศษอาหาร

เครือ่งดื่ม ขยะจากกลอ่งบรรจอุาหาร เครือ่งดื่ม

ไฟฟา้

การท าความสะอาดภาชนะ

น า้ประปา น า้เสยี

น า้ยาท าความสะอาด สารเคมีจากน า้ยาท าความสะอาด

ฟองน า้ กลิ่นจากน า้ยาท าความสะอาด

ผา้ ขยะจากบรรจภุณัฑน์ า้ยา

ขยะจากฟองน า้

ขยะจากผา้เช็ดน า้

น า้ประปารั่วซมึ

กำรท ำควำมสะอำดส ำนักงำน

งานขดัพืน้

น า้ประปา น า้เสยี

น า้ยาขดัพืน้ กลิ่นจากน า้ยาขดัพืน้

อปุกรณข์ดัพืน้ ขยะจากบรรจภุณัฑน์ า้ยา

ไฟฟา้

งานท าความสะอาดหอ้งน า้

น า้ประปา น า้เสยี

น า้ยาท าความสะอาด สารเคมี

อปุกรณท์  าความสะอาด กลิ่นจากน า้ยาท าความสะอาด

ขยะจากบรรจภุณัฑน์ า้ยา

เศษขยะในหอ้งน า้

น า้ประปารั่วซมึ

งานท าความสะอาดกระจก

น า้ยาท าความสะอาดกระจก สารเคมี

อปุกรณท์  าความสะอาด กลิ่นจากน า้ยาท าความสะอาดกระจก

หนงัสอืพิมพ์ ขยะจากบรรจภุณัฑน์ า้ยาท าความสะอาดกระจก

ขยะหนงัสอืพิมพ์
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แบบฟอรม์ 1.3(1)

ปัจจยัน ำเข้ำ (Input) กระบวนกำร (Process) ปัจจยัน ำออก (Output)

งานท าความสะอาดบอ่น า้พุ

น า้ประปา น า้เสยี

น า้ยาท าความสะอาด สารเคมี

กลิ่นจากน า้ยาท าความสาด

น า้ประปารั่วซมึ

งานจดัเตรยีม/ซอ่มแซมทรพัยากรสารสนเทศ

สติก๊เกอร ์(Label) กระดาษรองกระดาษสติก๊เกอร ์(Label)

สติก๊เกอรใ์สเคลอืบหนงัสอื กระดาษรองสติก๊เกอรใ์ส

กระดาษ เศษกระดาษที่ตดั

กาวลาเทก็ซ์ ขยะจากบรรจภุณัฑ์

ผา้แรกซีน เศษผา้แรกซีน

งานจดันิทรรศการ

กระดาษ เศษกระดาษ

ปา้ย ขยะจากปา้ย

วสัดอุปุกรณต์กแตง่ เศษขยะจากวสัดอุปุกรณต์กแตง่

งานจดัเก็บพสัด ุเบกิจา่ยวสัดอุปุกรณ์

วสัดสุ  านกังาน ขยะจากบรรจภุณัฑ์

งานดแูลบ ารุงรกัษาพืน้ที่สเีขียว

น า้ประปา น า้เสยี

ถงุบรรจภุณัฑ์ น า้ประปารั่วซมึ

'ปุ๋ ย ขยะจากบรรจภุณัฑ์

สารเคมี

การปอ้งกนัและระงบัอคัคภียั

น า้ประปา ควนั

โฟมดบัเพลงิ น า้เสยี

เสยีงดงัจากสญัญาณเตอืนภยั

ขยะจากบรรจภุณัฑ์

แผนก..ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ..มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
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ปัจจยัน ำเข้ำ (Input) กระบวนกำร (Process) ปัจจยัน ำออก (Output)

การท าความสะอาดชัน้หนงัสอื

น า้ประปา น า้เสยี

น า้ยาท าความสะอาด สารเคมีจากน า้ยาท าความสะอาด

ผา้ขนหนู ขยะจากผา้ขนหนู

กำรจดักำรน ำ้เสีย

การดกัไขมนัจากการลา้งภาชนะใสอ่าหาร

อาหาร ไขมนัจากอาหาร

น า้ประปา กลิ่นน า้เสยีจากเศษอาหาร

น า้ยาท าความสะอาด น า้เสยี

สารเคมีจากน า้ยาท าความสะอาด

การจดัการเสยีงจากยานพาหนะภายใน

เสยีง เสยีงดงัจากยานพาหนะ

น า้มนัเชือ้เพลงิ กลิ่นเหม็นจากน า้มนั
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