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กาํหนดการตรวจเยีย่ม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาต ิประจําปีการศึกษา 2559 
 

พืน้ที่ กาํหนด ปี 2560 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. 
1. สาํนกังานภาควิชา/หน่วยงาน 1 คร้ัง/ ปี        

2. หอ้งผูบ้ริหาร  หอ้งหวัหนา้ภาควิชา 1 คร้ัง/ ปี        

3. หอ้งเรียน หอ้งประชุม หอ้งนํ้า 2 คร้ัง/ ปี        

4. พ้ืนท่ีส่วนรวม  เช่น บริเวณทางเดิน บนัได ทางหนีไฟ 2 คร้ัง/ ปี        

5. หอ้งปฏิบติัการ  ฟาร์ม 2 คร้ัง/ ปี        

6. โรงอาหารคณะ 2 คร้ัง/ ปี        

 
หน้าทีข่องกรรมการตรวจเยีย่ม 5ส 

1. กาํหนดการตรวจเยีย่ม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2559  
ในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2560 ตามตารางกาํหนดการ 

2. รองหวัหนา้กลุ่มและเลขานุการกลุ่มกาํหนดวนัตรวจเยีย่ม โดยประสานกบัหวัหนา้กลุ่ม พร้อมแจง้
กรรมการ และงานประกนัคุณภาพทราบ โดยไม่ตอ้งแจง้หน่วยงานท่ีรับการตรวจเยีย่ม 

3. กาํหนดเวลาในการตรวจเยีย่ม 5ส พ้ืนท่ีละ 10 นาที  
4. ใหค้ะแนนตามแบบประเมินผลกิจกรรม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ  

ประเภท: สาํนกังาน    วนัท่ีเร่ิมใช:้ 21-11-2559  หมายเลข: F-5ส-001   
ประเภท: หอ้งประชุม   วนัท่ีเร่ิมใช:้ 21-11-2559  หมายเลข: F-5ส-002  
ประเภท: หอ้งเรียน   วนัท่ีเร่ิมใช:้ 21-11-2559  หมายเลข: F-5ส-003 
ประเภท: หอ้งนํ้า    วนัท่ีเร่ิมใช:้ 21-11-2559  หมายเลข: F-5ส-004 
ประเภท: หอ้งปฏิบติัการ  ฟาร์ม วนัท่ีเร่ิมใช:้ 21-11-2559  หมายเลข: F-5ส-005 
ประเภท: โรงอาหาร  วนัท่ีเร่ิมใช:้ 21-11-2559  หมายเลข: F-5ส-006 
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มไดท่ี้เวบ็ไซต ์5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
http://www.natres.psu.ac.th/WEBSITE/5s/5s_12.htm 

5. ส่งแบบประเมินผลพร้อมไฟลเ์อกสารถึงงานประกนัคุณภาพภายใน 1 สัปดาห์ หลงัการตรวจเยีย่ม 
6. งานประกนัคุณภาพดาํเนินการสรุปการประเมินผลกิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 2559 แจง้ท่ีประชุม

คณะกรรมการประจาํคณะฯ เพ่ือทราบ 
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รายช่ือคณะกรรมการตรวจเยีย่ม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจําปีการศึกษา 2559 
 

กลุ่มที ่1   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายช่ือคณะกรรมการ 5ส กลุ่มที่ 1 :   
1.  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน    หวัหนา้กลุ่ม 
2.  นางสุนทัณี   แสงแจ่ม   รองหวัหนา้กลุ่ม 
3.  นางสิริพร   ศรีเจริญ   กรรมการ 
4.  นางสาวกาญจนา  อุไรรัตน์   กรรมการ 
5.  นางจรรยา   เพชรหวน  กรรมการ   
6.  นางสาวจินดารัตน์  พงศรั์ตนพิศุทธ์ิ  กรรมการและเลขานุการกลุ่ม 
 
 
 
 
 

ที ่ หมายเลขห้อง พืน้ที่ 

1 123 หอ้งสาํนกังานคณบดี 

หอ้งคณบดี 

หอ้งรองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพนัธ์และบณัฑิตศึกษา 

หอ้งรองคณบดีฝ่ายวจิยัและนวตักรรม 

2 127 หอ้งรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 

3 139 กลุ่มงานจดัการผลประโยชน์ทางวิชาการ 

4 129/1 หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 

5 140 งานนโยบายและแผน  งานประกนัคุณภาพ 

6 141 หน่วยสารบรรณ  หน่วยการเจา้หนา้ท่ี   

7 136 งานคลงัและพสัดุ  งานประชาสัมพนัธ์ 

8 120 หอ้งประชุม อาคาร 1 

9 138 หอ้งประชุม อาคาร 1 

10 ทธ 102 หอ้งเรียน  อาคาร 1 

11 ทธ 103 หอ้งเรียน  อาคาร 1 

12 ทธ 104 หอ้งเรียน  อาคาร 1 

13 ลานเรือ หอ้งนํ้า 

14 - โรงอาหารคณะจาํนวน 12 ร้าน 
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กลุ่มที ่2  

 
ที ่ หมายเลขห้อง พืน้ที่ 

1 114 หอ้งหวัหนา้ภาควชิา และสาํนกังานภาควิชาสัตวศาสตร์   

2  หอ้งปฎิบติัการวิเคราะห์อาหารสัตว ์ 

3 301 

314 

315 

316 

317 

318 

หอ้งปฎิบติัการอาหารสัตว ์อาคาร 1  

4 310 หอ้งปฎิบติัการผสมเทียม อาคาร 1  

5 311-312 หอ้งปฎิบติัการสรีระวทิยาและกายวภิาคศาสตร์ อาคาร 1 

6 - ฟาร์มปฏิบติัการสัตวศาสตร์  

7 116 หอ้งรองคณบดีฝ่ายบริการวชิาการและถ่ายทอดเทคโนโลย ี

ผูช่้วยคณบดีฝ่ายพฒันา 

กลุ่มงานบริการวชิาการ 

8 122 หอ้งประชุม อาคาร 1 

9 ทธ 105 หอ้งเรียน  อาคาร 1 

10 ทธ 106 หอ้งเรียน  อาคาร 1 

11 ทธ 107 หอ้งเรียน  อาคาร 1 

12 อาคาร 1 หอ้งนํ้า ชั้น 1, 2, 3 และ 4 

 
รายช่ือคณะกรรมการ 5ส กลุ่มที่ 2 :   
1.  รองศาสตราจารยสุ์ธา    วฒันสิทธ์ิ  หวัหนา้กลุ่ม 
2.  นางปราณี   จนัทรัตน์   รองหวัหนา้กลุ่ม 
3.  นางสาวณฐัฐา     รัตนโกศล  กรรมการ 
4.  นางนนัทิดา     อินทสัโร   กรรมการ 
5.  นางสมจิต    ศรีใหม่   กรรมการ 
6.  นายโสธร   เดชนครินทร์  กรรมการ 
7.  นางสาวจตุรพร    สอนจิต   กรรมการและเลขานุการกลุ่ม 
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กลุ่มที ่3 
 
ที ่ หมายเลขห้อง พืน้ที่ 

1 151 หอ้งรองคณบดีฝ่ายพฒันานกัศึกษา  

สาํนกังานหน่วยกิจการนกัศึกษา 

สโมสรนกัศึกษา 

2. 364 หอ้งหวัหนา้ภาควชิา และสาํนกังานภาควิชาธรณีศาสตร์ 

3.  

152 

251-253 

254 

350 

366 

463 

หอ้งปฏิบติัการภาควชิาธรณีศาตร์ 

หอ้งปฏิบติัการฟิสิกส์ของดิน  

หอ้งปฏิบติัการปฐพีวทิยาเบ้ืองตน้  

หอ้งปฏิบติัการจุลชีววทิยาทางดิน  

หอ้งปฏิบติัการสาํรวจดิน แผนท่ี และภาพถ่ายทางอากาศ  

หอ้งปฏิบติัการระบบสารสนเทศทางภมิูศาสตร์  

 หอ้งปฏิบติัการวเิคราะห์ดินและพืช  

4. 265  หอ้งประชุม อาคาร 2 

5. 266 หอ้งประชุม อาคาร 2 

6. 260, 262 หอ้งประชุม อาคาร 2 

7. ทธ 158 หอ้งเรียน  อาคาร 2 

8. ทธ 159 หอ้งเรียน  อาคาร 2 

9. ทธ 164 หอ้งเรียน  อาคาร 2 

10. ทธ 165 หอ้งเรียน  อาคาร 2 

11. อาคาร 2 หอ้งนํ้า ชั้น 1 และ 2 

 
รายช่ือคณะกรรมการ 5ส กลุ่มที่ 3 :   
1.  อาจารยเ์จษฎา     โสภารัตน์  หวัหนา้กลุ่ม 
2.  นายณรงคศ์กัด์ิ   นกแกว้   รองหวัหนา้กลุ่ม 
3.  นางมะลิ   นิลสุวรรณ  กรรมการ 
4.  นางออ้มทิพย ์    เด่นศรีเสรีกลุ    กรรมการ 
5.  นางสาวมาริสา   รอดรัตน์   กรรมการ 
6.  นางสาววนัดี   สุขสะโร   กรรมการและเลขานุการกลุ่ม 
 
 
 
 



เอกสารแนบ 
 5    
  

 

 
กลุ่มที ่4 

 
ที ่ หมายเลขห้อง พืน้ที่ 

1 132 หอ้งหวัหนา้ภาควชิา และสาํนกังานภาควิชาพฒันาการเกษตร 

2 113 หอ้งหวัหนา้ภาควชิา และสาํนกังานภาควิชาการจดัการศตัรูพืช 

3 403 หอ้งปฏิบติัการภาควชิาการจดัการศตัรูพืช   

4 412 หอ้งปฏิบติัการภาควชิาการจดัการศตัรูพืช   

5 - เรือนปฏิบติัการทางกีฏวทิยา 

6 - เรือนปฏิบติัการทางพิษวทิยาแมลง 

7 - เรือนปฏิบติัการเห็ดและโรคพืช 

8 - ศนูยป์ฏิบติัการวิเคราะห์กลาง     

9 ทธ 3207 หอ้งเรียน  อาคาร 3 

10 ทธ 3209 หอ้งเรียน  อาคาร 3 

11 ทธ 3303 หอ้งเรียน  อาคาร 3 

12 ทธ 3305 หอ้งเรียน  อาคาร 3 

13 ทธ 3307 หอ้งเรียน  อาคาร 3 

14 อาคาร 3 หอ้งนํ้าชั้น 2 และ 3 

 
 
รายช่ือคณะกรรมการ 5ส กลุ่มที่ 4 :   
1.  อาจารยก์อบชยั    วรพิมพงษ ์  หวัหนา้กลุ่ม 
2.  นางอาภรณ์   ศรีผอ่ง   รองหวัหนา้กลุ่ม 
3.  นางสาวอรวรรณ   พรหมสังคหะ  กรรมการ 
4.  นางสาวอนุสรา   มารอด   กรรมการ 
5.  อาจารยก์ราญจ์นา   ถาอินชุม   กรรมการ 
6.  นายสุภาพ    จนัทรัตน์   กรรมการ 
7.  นางสาวจิณภฒัน์  แกว้ฉิมพลี  กรรมการและเลขานุการกลุ่ม  
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กลุ่มที ่5 
 
ที ่ หมายเลขห้อง พืน้ที่ 

1 134 หอ้งหวัหนา้ภาควชิา และสาํนกังานภาควิชาพืชศาสตร์ 

2 - อาคารปฏิบติัการพืชศาสตร์ 

3 - แปลงทดลองภาควชิาพืชศาสตร์ 

4 359 หอ้งหวัหนา้ภาควชิา และสาํนกังานภาควิชาวาริชศาสตร์ 

5 อาคาร 2 ชั้น 4 หอ้งปฏิบติัการภาควชิาวาริชศาสตร์ 1-5   

6 - ศนูยว์จิยัสุขภาพสัตวน์ํ้ า กิจการ ศุภมาตย ์

7 153 กลุ่มงานศนูยว์จิยัและกลุ่มงานสถานีวจิยัและบริการกลาง 

8 263/1  263/2  และ 264 หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา 

9 256 งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 

10 ทธ 259 หอ้งเรียน  อาคาร 2 

11 อาคาร 2 หอ้งนํ้า ชั้น 3 และ 4 

 
รายช่ือคณะกรรมการ 5ส กลุ่มที่ 5 :   
1.  อาจารยย์ทุธพงษ ์   สังขน์อ้ย   หวัหนา้กลุ่ม 
2.  นางสาวรวยีรั์ชต ์  รักขนัธ์   รองหวัหนา้กลุ่ม 
3.  อาจารยท์ศันี     ขาวเนียม   กรรมการ   
4.  นายอคัรวทิย ์    อิสสะโร   กรรมการ 
5.  นางสุภาณี     ชนะวรีวรรณ  กรรมการ 
6.  นายฐิติพงค ์   ชินผา    กรรมการ  
7.  นางสาวทรงลกัษณ์  กลบัคง   กรรมการและเลขานุการกลุ่ม  
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มารยาทของคณะกรรมการตรวจเยีย่ม 5ส ให้คะแนน 
1. ตอ้งวางตวัเป็นกลาง ไม่มีอคติ 
2. รักษาเวลาในการตรวจใหค้ะแนน 
3. ทาํตามหนา้ท่ีขอบเขตท่ีควรทาํ ไม่กา้วก่ายในงานของหน่วยงานท่ีถกูตรวจ 
4. กรรมการใหค้ะแนนในพ้ืนท่ีของตนเองได ้
5. ตรวจในหวัขอ้ท่ีแบบประเมินใหค้ะแนนครอบคลุมถึงเท่านั้น 
6. ใหผู้ถ้กูตรวจไดอ้ธิบายถึงจุดต่างๆ ท่ีกรรมการสงสัย 
7. ไม่นาํขอ้บกพร่องหน่วยงานหน่ึงไปบอกหน่วยงานอ่ืน 
8. ไม่ควรใชค้วามคิดเห็นส่วนตวัในการเสนอแนะใหพ้ื้นท่ีดาํเนินการใดๆ 
9. ไม่ควรทาํใหผู้ถู้กตรวจ รู้สึกเหมือนวา่คณะกรรมการเป็นตาํรวจมาจบัคนร้าย 
10. ไม่ควรปิดบงัความจริงท่ีไดพ้บในการตรวจใหค้ะแนน 

 
 
 
 
 
 


