
1 เอกสารแนบ 1

ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค.

1.  การกาํหนดและจดัทาํแผนการดาํเนินการ 5ส คณะกรรมการ 5ส ปีละ 1 ครั้ง  - กาํหนดมาตรฐาน 5ส และแบบประเมินผลมาตรฐานตรวจเยีย่ม 

2.  ข่าวกิจกรรม 5ส คณะกรรมการ 5ส

โดยเลขานุการ 5ส และงาน

เทคโนโลยแีละสารสนเทศ

Update ขอ้มูล 

6 ครั้ง/ปี

เวบ็ไซต ์5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ

http://www.natres.psu.ac.th/WEBSITE/5s/index.htm

การประเมินผลการดําเนินการกิจกรรม 5ส

3. การประเมินผล 5ส ทุกพื้นที่ คณะกรรมการ 5ส 

กลุ่มยอ่ยพื้นที่

สาํเนาภาพ

(ห้อง FNR\Download\คลงัภาพ

 Photo Digital)

   3.1 ห้องสาํนกังานภาควชิา/ หน่วยงาน 1 ครั้ง/ ปี

   3.2 ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องนํ้า 1 ครั้ง/ ปี

   3.3 พื้นที่ส่วนรวม 1 ครั้ง/ ปี

   3.4 ห้องผูบ้ริหาร หวัหนา้ภาควชิา 1 ครั้ง/ ปี

   3.5 ห้องปฏิบตัิการ ฟาร์ม 1 ครั้ง/ ปี

   3.6 โรงอาหารคณะ 1 ครั้ง/ ปี

4.  การดาํเนินการปรับปรุงงาน/พื้นที่ ตามหลกัการ

ปรับปรุงงานและขอ้เสนอแนะ จากผลการประเมินการ

ตรวจเยีย่ม

สมาชิกในพื้นที่ แบบปรับปรุง/ แกไ้ข

สาํเนาภาพ

(ห้อง FNR\Download\คลงัภาพ

 Photo Digital)

 - แจง้ผลการตรวจเยีย่มไปยงัภาควชิา/ หน่วยงาน เพื่อให้ดาํเนินการ

ปรับปรุงงาน/ พื้นที่ในสาํนกังาน ตามหลกัการปรับปรุงงานและ

ขอ้เสนอแนะ จากผลการประเมินการตรวจเยีย่ม

แผน ✓

 - กาํหนดการตรวจเยีย่มเดือนมีนาคม - เมษายน 2561

 ผล

แผนการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ประจําปีการศึกษา 2560 (สิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561)

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ
รายละเอียด

เพิม่เติม

ปีการศึกษา 2560 หมายเหตุ

ปี 2560 ปี 2561

FNR 5ส และ ส ที ่6 สํานกึสาธารณะ คอื ส1 สะสาง  ส2 สะดวก  ส3 สะอาด  ส4 สขุลักษณะ  ส5 สรา้งนสิยั  ส6 สํานกึสาธารณะ                



2 เอกสารแนบ 1

ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย. ก.ค.

กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ
รายละเอียด

เพิม่เติม

ปีการศึกษา 2560 หมายเหตุ

ปี 2560 ปี 2561

6.  โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส คณะกรรมการ 5ส ปีละ 2 ครั้ง  - ขอความร่วมมือภาควชิา/ หน่วยงานให้เพิ่มการดูงาน 5ส ในการไป

ศึกษาดูงานภายนอก และรายงานผลไปยงัเลขานุการ 5ส เพื่อรายงานผล

ตามแผนงาน

 -ให้คณะกรรมการ 5ส ศึกษาดูงาน 5ส เมื่อคณะฯ จดัไปสัมมนา ทศัน

ศึกษา โดยคณะกรรมการ 5ส ไม่ตอ้งจดักิจกรรมศึกษาดูงาน

7.  กิจกรรม Big Cleaning Day คณะกรรมการ 5ส ปีละ 1 ครั้ง วนัที่

6

วนัองัคารที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2561

8. กิจกรรมยอ่ยกระดาษ คณะกรรมการ 5ส ปีละ 2 ครั้ง วนัที่

26

วนัที่

27

 - ครั้งที่ 1 วนัศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561

 - ครั้งที่ 2 วนัศุกร์ที่ 27  เมษายน 2561

9.  กิจกรรม ส ที่ 6 สาํนึกสาธารณะ คณะกรรมการ 5ส

     9.1 การแยกขยะขวดพลาสติก หน่วยกิจการนกัศึกษา ตลอดปี จดัวางตะแกรงบริเวณอาคาร 1, 2 และ 3  เพื่อให้สโมสรนกัศึกษานาํไปรี

ไซเคิล หรือจาํหน่ายนาํรายไดไ้ปสมทบทุนในการทาํกิจกรรมบาํเพญ็

ประโยชน์และกิจกรรมเพื่อสังคมของสโมสรนกัศึกษา

     9.2 การลดกระดาษในการพิมพง์าน บุคลากรคณะทุกท่าน ตลอดปี  - การส่งเอกสารภายในคณะให้ใชก้ระดาษหนา้เดียวในการพิมพง์าน  

หรือการพิมพง์านเอกสารประกอบการประชุมโดยใชก้ระดาษทั้งสอง

หนา้

 - การใชก้ระดาษหนา้เดียวในการถ่ายเอกสาร

     9.3 การประหยดันํ้า ไฟ บุคลากรคณะทุกท่าน ตลอดปี  - รายงานการประหยดัพลงังานดา้นไฟฟ้าและนํ้าประปาให้บุคลากร

ทราบทุกเดือน 

 - การเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศของห้องสาํนกังาน

     9.4 แนวปฏิบตัิในการแจง้การเขา้ร่วมประชุม บุคลากรคณะทุกท่าน ตลอดปี หากไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดใ้ห้มีการแจง้ประธานหรือเลขานุการ

การประเมินและสรุปผลการดําเนินกิจกรรม 5 ส

10.  การสรุปผลการดาํเนินกิจกรรม 5ส คณะกรรมการ 5ส ปีละ 2 ครั้ง

11.  การประชุมคณะกรรมการ 5ส คณะกรรมการ 5ส 3 ครั้ง/ ปี

แผน ✓

สูตรการคาํนวณ   การประเมินผลเมื่อเทียบกบัแผน :  

                  จาํนวนกิจกรรมทั้งหมดที่ตั้งแผนไว ้            

กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรม 5ส และการดําเนินงานของคณะฯ

  ผล

เกณฑก์ารประเมินหวัขอ้กิจกรรม    :     ทุกกิจกรรมมีการดาํเนินการอยา่งนอ้ย 70% ถือวา่ผา่น

X      100จาํนวนกิจกรรมที่ทาํไดผ้า่นเกณฑ์

FNR 5ส และ ส ที ่6 สํานกึสาธารณะ คอื ส1 สะสาง  ส2 สะดวก  ส3 สะอาด  ส4 สขุลักษณะ  ส5 สรา้งนสิยั  ส6 สํานกึสาธารณะ                


