
แบบฟอร์ม 1.3(1)

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

อาหาร/เคร่ืองด่ืม เศษอาหาร

จาน/ชาม/ช้อน ขยะจากกล่องบรรจุอาหาร/ เคร่ืองด่ืม

วัตถุดิบส าหรับท าอาหาร ควันจากการท าอาหาร

LPG

น  าประปา น  าเสีย

ฟองน  า ขยะจากฟองน  า

น  ายาท าความสะอาด บรรจุภัณฑ์น  ายาท าความสะอาดใช้แล้ว

หลอดไฟ หลอดไฟใช้แล้ว

อุปกรณ์ไฟฟ้า ขยะจากกล่องใส่หลอดไฟ

ขยะจากอุปกรณ์ไฟฟ้า

อุปกรณ์ประปา อุปกรณ์ประปาท่ีเสีย

ขยะจากอุปกรณ์ประปา

น  าประปา ขยะจากอุปกรณ์แอร์

ไฟฟ้า ฝุ่นละออง

อุปกรณ์ท าความสะอาด น  าเสีย

ขยะจากอุปกรณ์ท าความสะอาด

ไฟฟ้า น  าเสีย

น  าประปา ฝุ่นละออง

น  ายาท าความสะอาด ขยะ

ไม้กวาด บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด

ไม้ม็อบถูพื น

น  าประปา น  าเสีย

น  ายาท าความสะอาด กล่ินจากน  ายาท าความสะอาด

ผ้า ขยะจากบรรจุภัณฑ์น  ายาท าความสะอาด

ฟองน  า กระดาษช าระใช้แล้ว

อุปกรณ์ท าความสะอาดห้องน  า ขยะจากผ้า

ฟองน  า

ตำรำงวิเครำะห์กระบวนกำรท ำงำน ประจ ำปี 2563

อำคำรคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ (อำคำร 2) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

โรงอาหาร

การท าความสะอาดภาชนะ

การท าความสะอาดห้องน  า

การเปล่ียนหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า

การท าความสะอาดส านักงาน

การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ

การเปล่ียนอุปกรณ์ประปา
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หนังสือท่ีน าเข้ามาในห้องสมุด ฝุ่นละออง เชื อรา จากหนังสือ

ใบก าหนดส่ง ขยะจากบาร์โค้ด

สต๊ิกเกอร์บาร์โค้ด ขยะจากกล่องบรรจุหนังสือ

เทปใส เศษพลาสติกท่ีตัดทิ ง

พลาสติกห่อปก เศษกาว

กล่องบรรจุหนังสือ แกนเทปใส

มีดตัดกระดาษ เศษกระดาษ

อุปกรณ์ตัดเล่มเอกสาร ใบมีดตัดกระดาษท่ีใช้แล้ว

กระดาษแล็คซีน แกนเทปใส

เทปกาวใส เศษกระดาษแล็คซีน

ไฟฟ้า กระดาษท่ีพิมพ์เสีย

กระดาษ หมึกพิมพ์ท่ีใช้แล้ว

หมึกพิมพ์ กล่ินหมึกพิมพ์

ตลับหมึกท่ีใช้แล้ว

เสียงดังจากการพิมพ์

ฝุ่นผงหมึกพิมพ์

ไฟฟ้า กระดาษท่ีถ่ายเสีย

กระดาษ หมึกพิมพ์ท่ีใช้แล้ว

หมึกพิมพ์ กล่ินจากหมึกพิมพ์

ตลับหมึกท่ีใช้แล้ว

เสียงดังจากการถ่ายเอกสาร

ฝุ่นผงหมึกพิมพ์

ไฟฟ้า เศษกระดาษ

กระดาษ เศษใบมีด

อุปกรณ์เคร่ืองเขียน ขยะจากอุปกรณ์เคร่ืองเขียน

อุปกรณ์ตกแต่ง ขยะจากอุปกรณ์ตกแต่ง

ใบมีด ขยะจากเศษสต๊ิกเกอร์

สต๊ิกเกอร์

การเตรียมหนังสือให้บริการ (ห้องสมุด)

การซ่อมหนังสือ (ห้องสมุด)

การพิมพ์เอกสาร (ปร๊ินเตอร์)

การถ่ายเอกสาร (เคร่ืองถ่ายเอกสาร)

การท าส่ือประชาสัมพันธ์
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ไฟฟ้า การท าลายเอกสาร (เคร่ืองท าลายเอกสาร) เศษกระดาษ

กระดาษ กระดาษใช้แล้ว

อุปกรณ์เคร่ืองเขียน ขยะจากอุปกรณ์เคร่ืองเขียน

แฟ้มเอกสาร แฟ้มเอกกสารช ารุด

ไฟฟ้า เศษอาหาร

อาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ขยะจากกล่องบรรจุอาหาร เคร่ืองด่ืม

กระดาษ กระดาษใช้แล้ว

อุปกรณ์เคร่ืองเขียน ขยะจากอุปกรณ์เคร่ืองเขียน

ไฟฟ้า เศษอาหาร

อาหารจัดเลี ยง ขยะจากกล่องบรรจุอาหาร เคร่ืองด่ืม

ไฟฟ้า เศษกระดาษ

เอกสารประกอบการสอน ฝุ่น

อุปกรณ์การเรียน ขยะจากเอกสารประกอบการบรรยายท่ีเหลือ

ขยะจากอุปกรณ์การเรียน

ไฟฟ้า อุปกรณ์เขียนแบบท่ีช ารุด

อุปกรณ์เขียนแบบ กระดาษเขียนแบบ/ร่างแบบท่ีต้องน าไปใช้งาน

ในขั นตอนต่อไป

กระดาษเขียนแบบ/ร่างแบบ กระดาษเขียนแบบ/ร่างแบบท่ีไม่ใช้งานแล้ว

วัสดุและอุปกรณ์ท าหุ่นจ าลอง ขยะจากวัสดุท่ีใช้ท าหุ่นจ าลอง

ไฟฟ้า ขยะจากกระดาษการจัดแสดง

ผลงานจัดแสดง ขยะจากการจัดแสดง

อุปกรณ์การจัดแสดง

ใบค าร้องขอทดสอบวัสดุ กระดาษรายงานผล

ไฟฟ้า วัสดุท่ีเหลือจากการทดสอบ

กระดาษ/หมีกพิมพ์รายงาน

การจัดนิทรรศการ (ห้องจัดนิทรรศการ)

การเรียนการสอน (ห้องบรรยาย)

การเรียนการสอน (ห้อง Studio)

การประชุมภายใน

การจัดอบรม/สัมมนาภายใน

กิจกรรมทดสอบวัสดุก่อสร้าง



แบบฟอร์ม 1.3(1)

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

ตำรำงวิเครำะห์กระบวนกำรท ำงำน ประจ ำปี 2563

อำคำรคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ (อำคำร 2) มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

วัสดุส านักงาน ขยะจากบรรจุภัณฑ์

กระดาษบันทึกการเบิกจ่าย

วัตถุดิบส าหรับท าอาหาร เศษอาหาร

น  า ขยะบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร

น  ายาท าความสะอาด น  าเสีย

ฟองน  า ขยะบรรจุภัณฑ์น  ายาท าความสะอาด

ฟองน  า

กระดาษทิชชูใช้แล้ว

ควันจากเพลิงไหม้

น  าเสียจากการดับเพลิง

ขยะจากการเผาไหม้

จัดท าโดย น.ส.พุทธภรณ์  มะละค า ตรวจสอบโดย อ.ดร.โอฬาร  เจริญชัย อนุมัติโดย ผศ.ดร.ปารเมศ  ก าแหงฤทธิรงค์

วันท่ี 3 มีนาคม 2563 วันท่ี 5 มีนาคม 2563 วันท่ี 9 มีนาคม 2563

กิจกรรมท่ีมีการใช้ไฟฟ้าเกิดการลัดวงจร

การจัดเก็บพัสดุ เบิกจ่ายพัสดุ

ร้านขายเคร่ืองด่ืม


