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แผนและผลการดําเนินงานกิจกรรม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ปีการศึกษา 2557  (สิงหาคม 2557 - กรกฎาคม  2558  ) 

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.  แต่งตั	งคณะกรรมการ 5ส ชุดใหม่ คณะกรรมการ 5ส วาระ 2 ปีการศึกษา วนัที!

 25
 - ตามคาํสั!งที!  74/ 2557  เรื!อง แต่งตั	งคณะกรรมการ 5ส 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ  สั!ง ณ วนัที! 25  สิงหาคม  2557

2.  การกาํหนดและจดัทาํแผนการดาํเนินการ 5ส คณะกรรมการ 5ส ปีละ 1 ครั	 ง วนัที!

5
 - กาํหนดมาตรฐาน 5ส และแบบประเมินผลมาตรฐานตรวจเยี!ยม  

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ  5ส  คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ครั	 งที! 39(4/2557) วนัที!  5  กนัยายน  2557

3.  ข่าวกิจกรรม 5ส คณะกรรมการ 5ส

โดยเลขานุการ 5ส และงาน

เทคโนโลยแีละสารสนเทศ

Update ขอ้มูล 

6 ครั	 ง/ปี

วนัที!

5, 9

วนัที!

24

วนัที!

15

วนัที!

4

11

วนัที

31

วนัที!

29

วนัที!

20
วนัที

27

 - ดาํเนินการไดต้ามแผน 8 ครั	 ง

 - เมื!อมีการปรับปรุงขอ้มูลทุกครั	 ง ให้ส่ง E-mail ถึงบุคลากรทุกคนใน

คณะฯ

การประเมินผลการดาํเนินการกิจกรรม 5ส

4.  การสาํรวจถ่ายรูปสภาพพื	นที!กลุ่มยอ่ยก่อน

    การทาํกิจกรรม 5ส

เลขานุการคณะกรรมการ 5ส และ

งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ

1 ครั	 ง/ ปี

สาํเนาภาพ

(ห้อง FNR\Download\

คลงัภาพ Photo Digital)

วนัที!

19
ดาํเนินการไดต้ามแผน 1 ครั	 ง

 - การถ่ายรูปก่อนทาํกิจกรรม 5ส ไม่แจง้กาํหนดการถ่ายรูปก่อนทาํ

5. การประเมินผล 5ส คณะกรรมการ 5ส 

กลุ่มยอ่ยพื	นที! และงานเทคโนโลยี

และสารสนเทศ

1 ครั	 ง/ ปี

สาํเนาภาพ

(ห้อง FNR\Download\

คลงัภาพ Photo Digital)

วนัที!

2, 9

10, 12

ดาํเนินการไดต้ามแผน 1 ครั	  ง

-  กาํหนดการตรวจเยี!ยมพร้อมถ่ายภาพ พื	นที!ภาควชิา หน่วยงาน ห้อง

ประชุม  และห้องเรียน  ซึ! งกาํหนดการจะระบุช่วงเวลา แทนการแจง้วนัที!

ตรวจเยี!ยม โดยแจง้ภายใน 2 สัปดาห์ ในช่วงการตรวจเยี!ยมโดยไม่ระบุวนั

6.  การดาํเนินการปรับปรุงงาน/พื	นที!ใน

สาํนกังาน ตามหลกัการปรับปรุงงานและขอ้เสนอแนะ 

จากผลการประเมินการตรวจเยี!ยม

สมาชิกในพื	นที! แบบปรับปรุง/ แกไ้ข

สาํเนาภาพ

(ห้อง FNR\Download\

คลงัภาพ Photo Digital)

วนัที!

15

ดาํเนินการไดต้ามแผน 1 ครั	 ง 

- แจง้ผลการตรวจเยี!ยมไปยงัภาควชิา/ หน่วยงาน เพื!อให้ดาํเนินการ

ปรับปรุงงาน/ พื	นที!ในสาํนกังาน ตามหลกัการปรับปรุงงานและ

ขอ้เสนอแนะ จากผลการประเมินการตรวจเยี!ยม

7.  กิจกรรม Big Cleaning Day คณะกรรมการ 5ส ปีละ 1 ครั	 ง  - ดาํเนินการจดัในวนัองัคารที! 3  กุมภาพนัธ์ 2558  

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

 แผน  ผล

แผนการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ประจําปีการศึกษา 2558

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ
รายละเอียด

เพิ1มเติม

ปีการศึกษา 2557 หมายเหตุ

ปี 2557 ปี 2558

กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรม 5ส และการดาํเนินงานของคณะฯ

วนัที�
3

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



2

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

เพิ1มเติม

ปีการศึกษา 2557 หมายเหตุ

ปี 2557 ปี 2558

8. กิจกรรมยอ่ยกระดาษ คณะกรรมการ 5ส ปีละ 2 ครั	 ง วันที1

22

วันที1

11

ดาํเนินการตามแผนได ้1 ครั	 ง

 - ดาํเนเนการครั	 งที! 1 เมื!อวนัพฤหสับดีที! 22 มกราคม 2558

 - กาํหนดครั	 งที! 2 วนัพฤหสับดีที! 11 มิถุนายน 2558

9. กิจกรรมเช็ดกระจก คณะกรรมการ 5ส ปีละ 1 ครั	 ง 

หน่วยงานละ 1 ครั	 ง

วนัที!

2, 9

10, 12

ดาํเนินการไดต้ามแผน 1 ครั	 ง

ภายนอกอาคาร - หน่วยอาคารสถานที!และยานพาหนะดูแลจดัการ

ภายในอาคาร    - หน่วยงานใดตอ้งการให้คณะช่วยจดัการให้ติดต่อ

                              หน่วยอาคารสถานที!และยานพาหนะ

10.  โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส คณะกรรมการ 5ส ปีละ 1 ครั	 ง วันที1

16

วนัที!

 4-5

ดาํเนินการไดต้ามแผน 1 ครั	 ง

 - จดัให้คณะกรรมการ 5ส และผูส้นใจ ศึกษาดูงาน 5ส  เช่น 5ส 

สาํนกังานของมหาวทิยาลยัต่างๆ  การบริหารจดัการการให้บริการของ

ภาครัฐและเอกชนมาปรับใชใ้นองคก์ร 

 - จดัเสวนาหลงัจากการศึกษาดูงาน เพื!อแลกเปลี!ยนเรียนรู้ให้กบั

คณะกรรมการ 5ส และบุคลากรภายในคณะฯ

 - ตามมติที!ประชุมครั	 งที! 40(5/2557) วนัที!  16  ธนัวาคม  2557 ให้มีการ

ปรับสถานที!ศึกษาดูงานมหาวทิยาลยัมหิดล จงัหวดันครปฐม  เป็น 

โรงไฟฟ้าขนอม อาํเภอขนอม จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยจดัในวนัที! 4-5

 มิถุนายน  2558

11.  กิจกรรม ส ที! 6 สาํนึกสาธารณะ คณะกรรมการ 5ส ปีละ 1 ครั	 ง วนัที!

15
 - ดาํเนินการ 1 ครั	 ง 

-  ประชาสัมพนัธ์บนเวบ็ไซต ์5ส และแจง้ทางระบบ E-mail  

จดับอร์ดประชาสัมพนัธ์ แก่ผูท้ี!มีจิตสาํนึกสาธารณะทุกท่านที!แจง้ข่าวหรือ

แสดงความคิดเห็น รวมทั	งผูท้ี!ไดร้ับการเสนอชื!อทาํประโยชน์ต่อส่วนรวม

การประเมินและสรุปผลการดาํเนินกิจกรรม 5 ส
12.  การสรุปผลการดาํเนินกิจกรรม 5ส คณะกรรมการ 5ส ปีละ 2 ครั	 ง วนัที!

16

วนัที!

31
 - ดาํเนินการ 2 ครั	 ง

รายงานการประชุมคณะกรรมการ  5ส  คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ครั	 งที! 40(5/2557) วนัที!  16  ธนัวาคม  2557

ครั	 งที! 42(2/2558) วนัที!  31  มีนาคม 2558

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



3

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

เพิ1มเติม

ปีการศึกษา 2557 หมายเหตุ

ปี 2557 ปี 2558

13.  การประชุมคณะกรรมการ 5ส คณะกรรมการ 5ส 4 ครั	 ง/ ปี วนัที!

5

วนัที!

16

วนัที!

27

วนัที!

31
 - ดาํเนินการ 4 ครั	 ง

รายงานการประชุมคณะกรรมการ  5ส  คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ครั	 งที! 39(4/2557) วนัที!  5  กนัยายน  2557

ครั	 งที! 40(5/2557) วนัที!  16  ธนัวาคม  2557

ครั	 งที! 41(1/2558) วนัที!  27  มกราคม  2558

ครั	 งที! 42(2/2558) วนัที!  31  มีนาคม 2558
 แผน  ผล

สูตรการคาํนวณ   การประเมินผลเมื!อเทียบกบัแผน :  

หมายเหตุ: การกําหนดวันที1ในการทํากิจกรรมสามารถเปลี1ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ปีการศึกษา 2557 (สิงหาคม 2557 - กรกฎาคม 2558  )

สามารถดําเนินงานได้ตามแผน 12 กิจกรรม คือ กิจกรรมที1 1 - 7, 9 - 13 จากทั=งหมด 13 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 92.31

เกณฑก์ารประเมินหวัขอ้กิจกรรม    :     ทุกกิจกรรมมีการดาํเนินการอยา่งนอ้ย 70% ถือวา่ผา่น

                  จาํนวนกิจกรรมทั	งหมดที!ต ั	งแผนไว ้            
X      100จาํนวนกิจกรรมที!ทาํไดผ้า่นเกณฑ์

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


