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แผนและผลการดาํเนินงานกจิกรรม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557  ) 

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

1.  การกาํหนดและจดัทาํแผนการดาํเนินการ 5ส คณะกรรมการ 5ส ปีละ 1 ครั� ง  - กาํหนดมาตรฐาน 5ส และแบบประเมินผลมาตรฐานตรวจเยี#ยม

ดาํเนินการเมื#อวนัที# 9 ตุลาคม  2557

2.  ข่าวกิจกรรม 5ส คณะกรรมการ 5ส

โดยเลขานุการ 5ส และงาน

เทคโนโลยีและสารสนเทศ

Update ขอ้มูล 

6 ครั� ง/ปี

 - เมื#อมีการปรับปรุงขอ้มูลทุกครั� ง ใหส้่ง E-mail ถึงบุคลากรทุกคนใน

คณะฯ

ดาํเนินการจาํนวน  8 ครั� ง

การประเมินผลการดาํเนินการกิจกรรม 5ส

3.  การสาํรวจถ่ายรูปสภาพพื�นที#กลุ่มยอ่ยก่อน

    การทาํกิจกรรม 5ส

เลขานุการคณะกรรมการ 5ส และ

งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

1 ครั� ง/ ปี

สาํเนาภาพ

(หอ้ง FNR\Download\

คลงัภาพ Photo Digital)

วนัที-

8 - 9

 - การถ่ายรูปก่อนทาํกิจกรรม 5ส ไมแ่จง้กาํหนดการถ่ายรูปก่อนทาํ

ดาํเนินการเมื#อวนัที# 8 - 9 เมษายน 2557

4. การประเมินผล 5ส คณะกรรมการ 5ส 

กลุ่มยอ่ยพื�นที# และงาน

เทคโนโลยีและสารสนเทศ

1 ครั� ง/ ปี

สาํเนาภาพ

(หอ้ง FNR\Download\

คลงัภาพ Photo Digital)

 -  กาํหนดการตรวจเยี#ยมพร้อมถ่ายภาพ ครั� งที# 1/2556 พื�นที#ภาควิชา 

หน่วยงาน หอ้งประชุม  และหอ้งเรียน  ซึ# งกาํหนดการจะระบุช่วงเวลา 

แทนการแจง้วนัที#ตรวจเยี#ยม โดยแจง้ภายใน 

2 สปัดาห์ ในช่วงการตรวจเยี#ยมโดยไมร่ะบุวนั

 - ดาํเนินเมื#อวนัที# 23-24 เมษายน 2557

5.  การดาํเนินการปรับปรุงงาน/พื�นที#ใน

สาํนกังาน ตามหลกัการปรับปรุงงานและขอ้เสนอแนะ

 จากผลการประเมินการตรวจเยี#ยม

สมาชิกในพื�นที# แบบปรับปรุง/ แกไ้ข

สาํเนาภาพ

(หอ้ง FNR\Download\

คลงัภาพ Photo Digital)

 - ดาํเนินการแจง้ผลการตรวจเยี#ยม 29 พฤษภาคม 2557

6.  กิจกรรม Big Cleaning Day คณะกรรมการ 5ส ปีละ 1 ครั� ง  - ดาํเนินการเมื#อวนัที# 4  กมุภาพนัธ์ 2557

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

7. กิจกรรมยอ่ยกระดาษ คณะกรรมการ 5ส ปีละ 2 ครั� ง ดาํเนินการ 2 ครั� ง   คือ

 -   เมื#อวนัที# 30 ตุลาคม 2557  และวนัที# 3 เมษายน 2557

    ผล

แผนและผลการดาํเนินงานกจิกรรม 5ส ประจําปีการศึกษา 2556

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์

หมายเหตุ

กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ ปี 2556 ปี 2557

ปีการศึกษา 2556
รายละเอยีด

เพิ-มเติม

กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรม 5ส และการดาํเนินงานของคณะฯ

แผน

วนัที�
30

วนัที�
4

วนัที�
9

วนัที�   
23 -
24 

วนัที�
3

วนัที�
29

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

หมายเหตุ

กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ ปี 2556 ปี 2557

ปีการศึกษา 2556
รายละเอยีด

เพิ-มเติม

8. กิจกรรมเช็ดกระจก คณะกรรมการ 5ส ปีละ 1 ครั� ง 

หน่วยงานละ 1 ครั� ง

ดาํเนินการ 1 ครั� ง เมื#อวนัที# 23-24  เมษายน  2557

ภายนอกอาคาร - หน่วยอาคารสถานที#และยานพาหนะดูแลจดัการ

ภายในอาคาร    - หน่วยงานใดตอ้งการใหค้ณะช่วยจดัการใหต้ิดต่อ

9.  โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส คณะกรรมการ 5ส ปีละ 1 ครั� ง ดาํเนินการ 1 ครั� ง คือ

 - จดับรรยายเรื#อง "เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส"  ในช่วงสปัดาห์ที# 3 

เดือน พฤศจิกายน 2556

 - เลื#อนกาํหนดการจดักิจกรรมจากเดิมวนัพฤหสับดีที# 21 พฤศจิกายน 

2556  เป็นวนัจนัทร์ที# 27  มกราคม  2557

10.  กิจกรรม ส ที# 6 สาํนึกสาธารณะ คณะกรรมการ 5ส ปีละ 1 ครั� ง วนัที-

11

วนัที-

26

ดาํเนินการ 2 ครั� ง คือ

 - หนงัสือที# มอ500/ว1915 ลงวนัที# 11 ตุลาคม 2556 

 - หนงัสือที# มอ500/ว0527 ลงวนัที# 26 มีนาคม 2557  

 เรื#อง  ขอความร่วมมือในการดาํเนินงานกิจกรรม 5ส ประจาํปีการศึกษา 

2556

 -  ประชาสมัพนัธ์บนเวบ็ไซต ์5ส และแจง้ทางระบบ E-mail  

     จดับอร์ดประชาสมัพนัธ์

การประเมินและสรุปผลการดาํเนินกิจกรรม 5 ส

11.  การสรุปผลการดาํเนินกิจกรรม 5ส คณะกรรมการ 5ส ปีละ 2 ครั� ง วนัที-

7

วนัที-

16

ดาํเนินการ  3  ครั� ง คือ

 - ประชุมครั� งที# 35(5/2556) เมื#อวนัที#  20  ธนัวาคม  2556  

 - ประชุมครั� งที# 37(2/2557) เมื#อวนัที# 7  มีนาคม 2557

 - ประชุมครั� งที# 38(3/2557) เมื#อวนัที# 16 พฤษภาคม 2557

12.  การประชุมคณะกรรมการ 5ส คณะกรรมการ 5ส 4 ครั� ง/ ปี วนัที-

 9

วนัที-

20

วนัที-

24

วนัที-

 7

วนัที-

16

ดาํเนินการ  5 ครั� ง คือ 

- ประชุมครั� งที# 34(4/2556) เมื#อวนัที# 9 ตุลาคม 2556

 - ประชุมครั� งที# 35(5/2556) เมื#อวนัที#  20  ธนัวาคม  2556  

 - ประชุมครั� งที# 36(1/2557) เมื#อวนัที#  24  มกราคม  2557  

 - ประชุมครั� งที# 37(2/2557) เมื#อวนัที#  7  มีนาคม  2557  

 - ประชุมครั� งที# 38(3/2557) เมื#อวนัที# 16 พฤษภาคม 2557

    ผล

สูตรการคาํนวณ   การประเมินผลเมื#อเทียบกบัแผน :  

หมายเหตุ: การกาํหนดวนัที-ในการทํากจิกรรมสามารถเปลี-ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สรุป  ผลการดาํเนินงานกจิกรรม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ปีการศึกษา 2556 (มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557 ) ดาํเนินการได้ 12 กจิกรรม จากทั=งหมด 12 กจิกรรม คิดเป็นร้อยละ 100

แผน

                  จาํนวนกิจกรรมทั�งหมดที#ตั�งแผนไว ้            

เกณฑก์ารประเมินหวัขอ้กิจกรรม    :     ทุกกิจกรรมมีการดาํเนินการอยา่งนอ้ย 70% ถือวา่ผา่น

X      100จาํนวนกิจกรรมที#ทาํไดผ้า่นเกณฑ์

วนัที�
27

วนัที�
20

วนัที�
23-
24

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


