
1 เอสการประกอบวาระ 1.1

แผนการด าเนินงานกจิกรรม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ปีการศึกษา 2557 รอบ 4 เดอืน (สิงหาคม - พฤศจกิายน 2557  ) 

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

1.  แต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส ชุดใหม่ คณะกรรมการ 5ส วาระ 2 ปีการศึกษา วนัท่ี
 25

 - ตามค าสั่งท่ี  74/ 2557  เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส 
คณะทรัพยากรธรรมชาติ  สั่ง ณ วนัท่ี 25  สิงหาคม  2557

2.  การก าหนดและจดัท าแผนการด าเนินการ 5ส คณะกรรมการ 5ส ปีละ 1 คร้ัง วนัท่ี
5

 - ก าหนดมาตรฐาน 5ส และแบบประเมินผลมาตรฐานตรวจเยีย่ม  
ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ  5ส  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คร้ังท่ี 39(4/2557) วนัท่ี  5  กนัยายน  2557

3.  ขา่วกิจกรรม 5ส คณะกรรมการ 5ส
โดยเลขานุการ 5ส และงาน
เทคโนโลยแีละสารสนเทศ

Update ขอ้มูล 
6 คร้ัง/ปี

วนัท่ี
5,
19

วนัท่ี
24

วนัท่ี
15

 - เม่ือมีการปรับปรุงขอ้มูลทุกคร้ัง ให้ส่ง E-mail ถึงบุคลากรทุกคนใน
คณะฯ

การประเมินผลการด าเนินการกิจกรรม 5ส

4.  การส ารวจถ่ายรูปสภาพพ้ืนท่ีกลุ่มยอ่ยก่อน
    การท ากิจกรรม 5ส

เลขานุการคณะกรรมการ 5ส และ
งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ

1 คร้ัง/ ปี
ส าเนาภาพ

(ห้อง FNR\Download\
คลงัภาพ Photo Digital)

 - การถ่ายรูปก่อนท ากิจกรรม 5ส ไม่แจง้ก าหนดการถ่ายรูปก่อนท า

5. การประเมินผล 5ส คณะกรรมการ 5ส 
กลุ่มยอ่ยพ้ืนท่ี และงาน

เทคโนโลยแีละสารสนเทศ

1 คร้ัง/ ปี
ส าเนาภาพ

(ห้อง FNR\Download\
คลงัภาพ Photo Digital)

 -  ก าหนดการตรวจเยีย่มพร้อมถ่ายภาพ พ้ืนท่ีภาควิชา หน่วยงาน ห้อง
ประชุม  และห้องเรียน  ซ่ึงก าหนดการจะระบุช่วงเวลา แทนการแจง้
วนัท่ีตรวจเยีย่ม โดยแจง้ภายใน 2 สัปดาห์ ในช่วงการตรวจเยีย่มโดยไม่
ระบุวนั

6.  การด าเนินการปรับปรุงงาน/พ้ืนท่ีใน
ส านกังาน ตามหลกัการปรับปรุงงานและขอ้เสนอแนะ
 จากผลการประเมินการตรวจเยีย่ม

สมาชิกในพ้ืนท่ี แบบปรับปรุง/ แกไ้ข
ส าเนาภาพ

(ห้อง FNR\Download\
คลงัภาพ Photo Digital)

 - แจง้ผลการตรวจเยีย่มไปยงัภาควิชา/ หน่วยงาน เพ่ือให้ด าเนินการ
ปรับปรุงงาน/ พ้ืนท่ีในส านกังาน ตามหลกัการปรับปรุงงานและ
ขอ้เสนอแนะ จากผลการประเมินการตรวจเยีย่ม

7.  กิจกรรม Big Cleaning Day คณะกรรมการ 5ส ปีละ 1 คร้ัง  - ก าหนดวนัองัคารท่ี 3  กมุภาพนัธ ์2558

    ผล

แผนการด าเนินงานกจิกรรม 5ส ประจ าปีการศึกษา 2557

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์

กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ
รายละเอยีด

เพิม่เติม

ปีการศึกษา 2557 หมายเหตุ

ปี 2557 ปี 2558

กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรม 5ส และการด าเนินงานของคณะฯ

วนัที ่

3 

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

กจิกรรม ผู้รับผดิชอบ
รายละเอยีด

เพิม่เติม

ปีการศึกษา 2557 หมายเหตุ

ปี 2557 ปี 2558

8. กิจกรรมยอ่ยกระดาษ คณะกรรมการ 5ส ปีละ 2 คร้ัง วนัที่

22

วนัที่

11

 - ก าหนดคร้ังท่ี 1 วนัพฤหสับดีท่ี 22 มกราคม 2558
 - ก าหนดคร้ังท่ี 2 วนัพฤหสับดีท่ี 11 มิถุนายน 2558

9. กิจกรรมเช็ดกระจก คณะกรรมการ 5ส ปีละ 1 คร้ัง 
หน่วยงานละ 1 คร้ัง

ภายนอกอาคาร - หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะดูแลจดัการ
ภายในอาคาร    - หน่วยงานใดตอ้งการให้คณะช่วยจดัการให้ติดต่อ
                              หน่วยอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ

10.  โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส คณะกรรมการ 5ส ปีละ 1 คร้ัง  - จดัให้คณะกรรมการ 5ส และผูส้นใจ ศึกษาดูงาน 5ส  เช่น 5ส 
ส านกังานของมหาวิทยาลยัต่างๆ  การบริหารจดัการการให้บริการของ
ภาครัฐและเอกชนมาปรับใชใ้นองคก์ร 
 - จดัเสวนาหลงัจากการศึกษาดูงาน เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้กบั
คณะกรรมการ 5ส และบุคลากรภายในคณะฯ

11.  กิจกรรม ส ท่ี 6 ส านึกสาธารณะ คณะกรรมการ 5ส ปีละ 1 คร้ัง วนัท่ี
15

 -  ประชาสัมพนัธบ์นเวบ็ไซต ์5ส และแจง้ทางระบบ E-mail  
จดับอร์ดประชาสัมพนัธ ์แก่ผูท่ี้มีจิตส านึกสาธารณะทุกท่านท่ีแจง้ขา่ว
หรือแสดงความคิดเห็น รวมทั้งผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือท าประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม

การประเมินและสรุปผลการด าเนินกิจกรรม 5 ส

12.  การสรุปผลการด าเนินกิจกรรม 5ส คณะกรรมการ 5ส ปีละ 2 คร้ัง วนัท่ี
16

13.  การประชุมคณะกรรมการ 5ส คณะกรรมการ 5ส 4 คร้ัง/ ปี วนัท่ี
5

วนัท่ี
16

วนัท่ี
27

รายงานการประชุมคณะกรรมการ  5ส  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
คร้ังท่ี 39(4/2557) วนัท่ี  5  กนัยายน  2557
คร้ังท่ี 40(5/2557) วนัท่ี  16  ธนัวาคม  2557
คร้ังท่ี 41(1/2558) วนัท่ี  27  มกราคม  2558

    ผล

สูตรการค านวณ   การประเมินผลเม่ือเทียบกบัแผน :  

หมายเหตุ: การก าหนดวนัที่ในการท ากจิกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สรุปผลการด าเนินงานกจิกรรม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ปีการศึกษา 2557 รอบ 6 เดอืน (สิงหาคม 2557 - มกราคม  2558  ) สามารถด าเนินงานได้ตามแผน 8 กจิกรรม จากทั้งหมด 13 กจิกรรม คดิเป็นร้อยละ 61.54

เกณฑก์ารประเมินหวัขอ้กิจกรรม    :     ทุกกิจกรรมมีการด าเนินการอยา่งนอ้ย 70% ถือวา่ผา่น

                  จ  านวนกิจกรรมทั้งหมดท่ีตั้งแผนไว ้            
X      100 จ ำนวนกิจกรรมท่ีท ำไดผ้ำ่นเกณฑ์ 

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


