บันทึกขอความ
สวนงาน งานประกันคุณภาพ สํานักงานคณะ คณะทรัพยากรธรรมชาติ โทร. 6009
ที่ มอ 500/ว 2104
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
เรื่อง ขอความรวมมือในการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ประจําปการศึกษา 2561 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
เรียน คณบดี/ รองคณบดี/ หัวหนาภาควิชา/ หนวยงาน
ตามที ่ประชุมคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้ งที่ 54(3/2561) เมื่ อ
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ไดมีมติเห็นชอบการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ประจําปการศึกษา 2561 นั้น
ในการนี้ จึงขอความรวมมือภาควิชา/ หนวยงาน ในการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมยอยกระดาษ
คณะกรรมการ 5ส กําหนดกิจกรรมปละ 2 ครั้ง โดยกําหนดครั้งที่ 1 ในวันศุกรที่ 23
พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ บริเวณหนาอาคาร 1 และหนาอาคาร 2 คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ และจัดครั้งที่ 2 ในวันศุกรที่ 26 เมษายน 2562 โดยบริษัทวงศพาณิชยไดนํารถ
สําหรับทําลายเอกสาร เพื่อนํามาทําลายเอกสาร โดยการยอยและเมื่อยอยแลวสามารถขายใหทาง
บริษัทได (ราคารับซื้อ ณ วันปจจุบัน) จึงขอเชิญชวนภาควิชา/ หนวยงาน ที่มีความประสงคจะทําลาย
ขอสอบ หรือเอกสารอื่นที่ไมตองผานการทําลายตามระเบียบสารบรรณ แจงความประสงคในการ
ทําลาย จํานวนเอกสารที่ทําลาย ไปยังงานประกันคุณภาพ ภายในวันศุกรที่ 16 พฤศจิกายน 2561
ตามแบบฟอรมที่แนบมาพรอมนี้
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการประเมินผล 5ส
กําหนดตรวจเยี่ยม 5ส พื้นที่หองผูบริหาร หัวหนาภาควิชา หองสํานักงานภาควิชา/
หนวยงาน หองเรียน หองประชุม หองนํ้า พื้นที่สวนรวม และหองปฏิบัติการ ในชวงเดือนมีนาคม –
เมษายน 2562 สําหรับโรงอาหารคณะกําหนดตรวจเยี่ยม 5ส หลังจากมีการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 3 โครงการสงเสริมกิจกรรม 5ส
คณะกรรมการ 5ส ขอความรว มมือภาควิช า/หน ว ยงานจั ดส งภาพสภาพแวดลอ ม
ภายใน/ภายนอกอาคาร ซึ่งภาควิชา/หนวยงาน สอดแทรกการศึกษาดูงาน/สังเกตการณ 5ส อยางไม
เปนทางการในการไปทัศนศึกษา อบรม ประชุม เพื่อนําภาพและขอเสนอแนะมาปรับปรุง 5ส ในเชิงรุก
อยางเปนระบบ สามารถจัดสงภาพไปยังผูแทนภาควิชา/หนวยงาน ซึ่งทําหนาที่เปนคณะกรรมการ 5ส
เพื ่ อ ให ค ณะกรรมการ 5ส จั ด เก็ บ ภาพบนระบบ Facebook
คณะกรรมการ 5ส คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ และนําไปพัฒนาคณะตอไป
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กิจกรรมที่ 4 ส (ที่ 6) สํานึกสาธารณะ
คณะกรรมการ 5ส ไดกําหนด ส (ที่ 6) คือ สํานึกสาธารณะ และขอความรวมมือในการ
ดําเนินการ ดังนี้
4.1 การแยกขยะขวดพลาสติก ดําเนินการโดยหนวยกิจการนักศึกษา จัดวางตะแกรง
บริเวณอาคาร 1, 2 และ 3 เพื่อใหสโมสรนักศึกษานําไปรีไซเคิล หรือจําหนายนํารายไดไปสมทบทุนใน
การทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและกิจกรรมเพื่อสังคมของสโมสรนักศึกษา
4.2 การลดกระดาษในการพิมพงาน ดังนี้
- การสงเอกสารภายในคณะใหใชกระดาษหนาเดียวในการพิมพงาน หรือการ
พิมพงานเอกสารประกอบการประชุมโดยใชกระดาษทั้งสองหนา
- การใชกระดาษหนาเดียวในการถายเอกสาร โดยหนวยสารบรรณดําเนินการจัด
วางกระดาษหนาเดียวใหบริการที่เครื่องถายเอกสาร
4.3 การประหยัดนํ้า ไฟ ขอความรวมมือเปด-ปดเครื่องปรับอากาศของหองสํานักงาน
ตามที่หนวยอาคารสถานที่ฯ แจงกําหนดเวลา เพื่อใหหนวยอาคารสถานที่ฯ ศึกษาและรายงานผลการใช
นํ้า และไฟฟา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความรวมมือภาควิชา/ หนวยงาน ในการดําเนินงาน
กิจกรรม 5ส ของคณะทรัพยากรธรรมชาติ จักขอบคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย ดร.อรัญ งามผองใส)
ประธานคณะกรรมการ 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ
แบบตอบรับกิจกรรมยอยกระดาษ
ในวันศุกรที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 – 11.00 น.
ณ บริเวณหนาอาคาร 1 และ 2 คณะทรัพยากรธรรมชาติ
(กรุณาสงคืน sunattanee.s@psu.ac.th ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561)

ภาควิชา/ หนวยงาน …………………………………………………..
 มีความประสงคในการยอยกระดาษ
 หนาอาคาร 1
 หนาอาคาร 2
ประมาณจํานวน …………………. กิโลกรัม เวลา………………………..น.

ไมมีความประสงคในการยอยกระดาษ
ผูแจงขอมูล.............................................
วันที่ …………………/พฤศจิกายน/2561
หมายเหตุ: กรณีที่มีความประสงคในการยอยกระดาษใหจัดเจาหนาที่คอยดูแลตามเวลาที่ระบุดวยคะ
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