
1 เอกสารประกอบวาระ 1.1

วาระ 1.1  แผนและผลการดําเนินงานกจิกรรม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ปีการศึกษา 2554 (มิถุนายน 2554  - พฤษภาคม  2555 )

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

1.  การกาํหนดและจดัทาํแผนการดาํเนินการ 5ส คณะกรรมการ 5ส ปีละ 1 ครั� ง วนัที-
1

ดาํเนนิการ 1 คร ัง 
 - รายงานการประชมุ ครั �งที� 25(3/2554) เมื�อวันที� 1 กันยายน 2554

2.  การปรับปรุงระบบการบริหารจดัการกิจกรรม 

     5ส โดยใช ้Website

คณะกรรมการ 5ส

โดยเลขานุการ 5 ส.และงาน

เทคโนโลยแีละสารสนเทศ

Update ขอ้มลู 

6 ครั� ง/ปี

ดาํเนนิการ 15 คร ัง 
http://www.natres.psu.ac.th/website/5s/index.htm

3.  การกาํหนดมาตรฐาน 5 ส และ

    แบบประเมินผล มาตรฐานตรวจเยี9ยม

คณะกรรมการ 5ส มาตรฐาน 5ส

แบบประเมินผลกิจกรรม

 5ส

วนัที-
1

ดาํเนนิการ 1 คร ัง 
 - รายงานการประชมุ ครั �งที� 25(3/2554) เมื�อวันที� 1 กันยายน 2554

การประเมินผลการดาํเนินการกิจกรรม 5ส

4.  การสาํรวจถ่ายรูปสภาพพื�นที9กลุ่มยอ่ยก่อน

    การทาํกิจกรรม 5ส

คณะกรรมการ 5ส

กลุ่มยอ่ยพื�นที9 และงาน

เทคโนโลยแีละสารสนเทศ

2 ครั� ง/ ปี

สาํเนาภาพ

(หอ้ง FNR\Download\

คลงัภาพ Photo Digital)

วนัที-
11

วนัที-
12,
17

ดําเนินการ 2 ครั.ง 

 - ครั� งที9 1/2554 เมื9อวนัที9 11 ตุลาคม  2554

- ครั� งที9 2/2554 เมื9อวนัที9 12 และ 17 เมษายน  2555

(ใหน้าํรูปหลงัทาํในการตรวจเยี9ยมภาควิชา/ หน่วยงาน ครั� งที9 2/2553  มา

เปรียบเทียบในการถ่ายรูปก่อนทาํกิจกรรม 5ส ในการตรวจเยี9ยมครั� งที9 

1/2554  ดว้ย โดยไม่ตอ้งแจง้วนั  เวลา ในการถ่ายรูปก่อนทาํ)

5. การประเมินและใหค้ะแนน  2 ครั� ง/ ปี    

    พร้อมถ่ายรูป

คณะกรรมการ 5 ส.

กลุ่มยอ่ยพื�นที9 และงาน

เทคโนโลยแีละสารสนเทศ

2 ครั� ง/ ปี

สาํเนาภาพ

(หอ้ง FNR\Download\

คลงัภาพ Photo Digital)

ดําเนินการ 2 ครั.ง 

พื�นที9การตรวจเยี9ยมของภาควิชา หน่วยงาน หอ้งประชุม และหอ้งเรียน  -

 ดาํเนินการตรวจเยี9ยมครั� งที9 1/2554 เมื9อวนัที917-20 ตุลาคม  2554

- ดาํเนินการตรวจเยี9ยมครั� งที9 2/2554 เมื9อวนัที919,20,23,24 เมษายน 2555

    ผล

รายละเอยีด

เพิ-มเติม

ปีการศึกษา 2554

ปี 2555

แผน

แผนและผลการดําเนินงานกจิกรรม 5ส ประจําปีการศึกษา 2554

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์

ผลการดําเนินงาน

กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ ปี 2554

คร ังที� 
2/54
วนัที� 
19 -
20, 
23,
24

คร ังที�
1/54
วนัที� 17 

- 
20 

FNR 5ส และ ส ที� 6 สํานกึสาธารณะ คอื ส1 สะสาง  ส2 สะดวก  ส3 สะอาด  ส4 สขุลักษณะ  ส5 สรา้งนสิยั  ส6 สํานกึสาธารณะ                
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ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค

รายละเอยีด

เพิ-มเติม

ปีการศึกษา 2554

ปี 2555

ผลการดําเนินงาน

กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ ปี 2554

6.  การดาํเนินการปรับปรุงงาน/พื�นที9ใน

สาํนกังาน ตามหลกัการปรับปรุงงานและขอ้เสนอแนะ

 จากผลการประเมินการตรวจเยี9ยม

สมาชิกในพื�นที9 แบบปรับปรุง/ แกไ้ข

สาํเนาภาพ

(หอ้ง FNR\Download\

คลงัภาพ Photo Digital)

ดําเนินการ 2 ครั.ง

 - หนงัสือที9 มอ500/ว 0003  ลงวนัที9  4  มกราคม  2555  เรื9อง รายงานผล

การตรวจเยี9ยมภาควิชา/ หน่วยงาน และพื�นที9ส่วนรวม ครั� งที9 1/2554

 - หนงัสือที9 มอ500/ว 0933 ลงวนัที9 28 พฤษภาคม  2555 เรื9อง รายงาน 

ผลการตรวจเยี9ยมภาควิชา/ หน่วยงาน และพื�นที9ส่วนรวม ครั� งที9 2/25547.  กิจกรรม Big Cleaning Day คณะกรรมการ 5ส ปีละ 1 ครั� ง ดาํเนนิการ 1 คร ัง เม ื�อวนัที� 2 กุมภาพนัธ ์2555

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

8. กิจกรรมยอ่ยกระดาษ คณะกรรมการ 5ส ปีละ 2 ครั� ง ดําเนินการ 2 ครั.ง

  - ดาํเนินการครั� งที9 1 เมื9อวนัที9 27 ตุลาคม  2554 

 - ดาํเนินการครั� งที9 2 เมื9อวนัที9 28  มีนาคม  2555

http://www.natres.psu.ac.th/WEBSITE/5s/5s_9.htm

9. กิจกรรมเช็ดกระจก คณะกรรมการ 5ส ปีละ 1 ครั� ง 

หน่วยงานละ 1 ครั� ง
ดําเนินการ 1 ครั.ง

ภายนอกอาคาร - หน่วยอาคารสถานที9และยานพาหนะดูแลจดัการ

ภายในอาคาร    - หน่วยงานใดตอ้งการใหค้ณะช่วยจดัการใหต้ิดต่อ

                              หน่วยอาคารสถานที9และยานพาหนะ

10.  โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส คณะกรรมการ 5ส ปีละ 1 ครั� ง ดําเนินการ 1 ครั.ง

จดัใหม้ีการแลกเปลี9ยนเรียนรู้  เรื9อง การ Scan Virus คอมพิวเตอร์  

และการเก็บเอกสารเป็นระบบ

วิทยากร คือ นางจรรยา  เพชรหวน, นางสาวยวุภา  โฆสกิตติกลุ และ

นางสาวศศิธร  ลิ9มจู ้ งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ  

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

 - สรุปผล “การจดัเก็บไฟลข์อ้มลูอยา่งเป็นระบบ และการป้องกนั Virus 

คอมพิวเตอร์”

  http://share.psu.ac.th/blog/5s-a/22801

    ผล

กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรม 5ส และการดาํเนินงานของคณะฯ

แผน

วนัที�
27

วนัที�
2

วนัที�
27

วนัที�2
8

วนัที� 
17 - 
20 

วนัที�
4

วนัที�
28

FNR 5ส และ ส ที� 6 สํานกึสาธารณะ คอื ส1 สะสาง  ส2 สะดวก  ส3 สะอาด  ส4 สขุลักษณะ  ส5 สรา้งนสิยั  ส6 สํานกึสาธารณะ                
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ม.ิย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ ม.ีค เม.ย พ.ค

รายละเอยีด

เพิ-มเติม

ปีการศึกษา 2554

ปี 2555

ผลการดําเนินงาน

กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ ปี 2554

11.  กิจกรรม ส ที9 6 สาํนึกสาธารณะ คณะกรรมการ 5ส ปีละ 1 ครั� ง ดําเนินการ 2 ครั.ง

 -  การมอบเกียรติบตัรแก่ผูม้ีสาํนึกสาธารณะทุกท่านที9แจง้ข่าวหรือแสดง

ความคิดเห็น รวมทั�งผูท้ี9ไดร้ับการเสนอชื9อทาํประโยชน์ต่อส่วนรวม

- หนงัสือที9 มอ 500/ ว 2008   ลงวนัที9 6  ตุลาคม  2554

- หนงัสือที9 มอ 500/ ว 0761   ลงวนัที9 14  มีนาคม  2555

เรื9อง ขอความร่วมมือในการดาํเนินงานกิจกรรม 5ส ประจาํปีการศึกษา 

2554  คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ผลการดําเนินงานไม่มีผู้ที-ได้รับการเสนอชื-อ

การประเมินและสรุปผลการดาํเนินกิจกรรม 5 ส

12.  การสรุปผลการดาํเนินกิจกรรม 5ส คณะกรรมการ 5ส ปีละ 1 ครั� ง ดําเนินการ 2 ครั.ง 

- สรุปผลการดาํเนินกิจกรรม 5ส รอบ 6 เดือน (การประชุมครั� งที9 

26(4/2554) ในวนัที9 16 ธนัวาคม  2554)

 - สรุปผลการดาํเนินกิจกรรม 5ส รอบ 9 เดือน (การประชุม ครั� งที9 

28(2/2555) เมื9อวนัที9 4  เมษายน 2555)

13.  การประชุมคณะกรรมการ 5ส คณะกรรมการ 5ส 4 ครั� ง/ ปี ดาํเนนิการ 4 คร ัง
 - รายงานการประชมุ ครั �งที� 25(3/2554) เมื�อวันที� 1 กันยายน 2554 

- รายงานการประชมุ ครั �งที� 26(4/2554) เมื�อวันที� 16 ธนัวาคม 2554

 - รายงานการประชมุ ครั �งที� 27(1/2555) เมื�อวันที�17 มกราคม 2555

 - รายงานการประชมุ ครั �งที� 28(2/2555) เมื�อวันที� 4 เมษายน 2555

http://www.natres.psu.ac.th/website/5s/5s_8.htm

    ผล

สูตรการคาํนวณ   การประเมินผลเมื9อเทียบกบัแผน :  

หมายเหตุ: การกาํหนดวันที-ในการทํากจิกรรมสามารถเปลี-ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แผน

                  จาํนวนกิจกรรมทั�งหมดที9ตั�งแผนไว ้            

เกณฑก์ารประเมินหวัขอ้กิจกรรม    :     ทุกกิจกรรมมีการดาํเนินการอยา่งนอ้ย 70% ถือวา่ผา่น

X      100จํานวนกิจกรรมที�ทําได้ผา่นเกณฑ์

วนัที�
1

วนัที�
16

วนัที�
16

วนัที�
6

วนัที�
17

วนัที�
4

วนัที�
17

วนัที�
14

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


