
1 เอกสารประกอบวาระ 1.1

แผนผลการดําเนินงานกจิกรรม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ปีการศึกษา 2558 รอบ 11 เดือน  (สิงหาคม 2558 - มิถุนายน  2559) 

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.  แต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส ชุดใหม่ คณะกรรมการ 5ส วาระ 2 ปีการศึกษา  - ตามคาํสั่งที่  74/ 2557  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ  สั่ง ณ วนัที่ 25  สิงหาคม  2557

2.  การกาํหนดและจดัทาํแผนการดาํเนินการ 5ส คณะกรรมการ 5ส ปีละ 1 ครั้ง วนัที่

 12

 - กาํหนดมาตรฐาน 5ส และแบบประเมินผลมาตรฐานตรวจเยีย่ม  

3.  ข่าวกิจกรรม 5ส คณะกรรมการ 5ส

โดยเลขานุการ 5ส และงาน

เทคโนโลยแีละสารสนเทศ

Update ขอ้มลู 

6 ครั้ง/ปี

วนัที่

 12

วนัที่ 

18

วนัที่ 

13, 22, 

27, 28

วนัที่ 

25, 26

วนัที่ 

12

วนัที่

 17,

26, 27

วนัที่ 

22

ดาํเนินการไดต้ามแผน  13 ครั้ง

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

การประเมินผลการดาํเนินการกิจกรรม 5ส

4.  การสาํรวจถ่ายรูปสภาพพื้นที่กลุ่มยอ่ยก่อน

    การทาํกิจกรรม 5ส

เลขานุการคณะกรรมการ 5ส และ

งานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ

1 ครั้ง/ ปี

สาํเนาภาพ

(หอ้ง FNR\Download\คลงัภาพ

 Photo Digital)

วนัที่

10

ดาํเนินการไดต้ามแผน  เมื่อวนัที่ 10 พฤษภาคม 2559

 - การถ่ายรูปก่อนทาํกิจกรรม 5ส ไม่แจง้กาํหนดการถ่ายรูปก่อนทาํ

5. การประเมินผล 5ส คณะกรรมการ 5ส 

กลุ่มยอ่ยพื้นที่ และงาน

เทคโนโลยแีละสารสนเทศ

1 ครั้ง/ ปี

สาํเนาภาพ

(หอ้ง FNR\Download\คลงัภาพ

 Photo Digital)

วนัที่ 

19,25,

26,30

ดาํเนินการไดต้ามแผน เมื่อวนัที่ 19, 25, 26 และ 30 พฤษภาคม 2559

 -  กาํหนดการตรวจเยีย่มพร้อมถ่ายภาพ พื้นที่ภาควิชา หน่วยงาน หอ้ง

ประชุม  หอ้งเรียน หอ้งนํ้ า และพื้นที่ส่วนรวม  ซึ่งกาํหนดการจะระบุ

ช่วงเวลา แทนการแจง้วนัที่ตรวจเยีย่ม โดยแจง้ภายใน 2 สัปดาห์ ในช่วง

การตรวจเยีย่มโดยไม่ระบุวนั

6.  การดาํเนินการปรับปรุงงาน/พื้นที่ใน

สาํนกังาน ตามหลกัการปรับปรุงงานและขอ้เสนอแนะ

 จากผลการประเมินการตรวจเยีย่ม

สมาชิกในพื้นที่ แบบปรับปรุง/ แกไ้ข

สาํเนาภาพ

(หอ้ง FNR\Download\คลงัภาพ

 Photo Digital)

วนัที่ 

16

ดาํเนินการไดต้ามแผน เมื่อวนัที่ 16 มิถุนายน 2559 

- แจง้ผลการตรวจเยีย่มไปยงัภาควิชา/ หน่วยงาน เพื่อใหด้าํเนินการ

ปรับปรุงงาน/ พื้นที่ในสาํนกังาน ตามหลกัการปรับปรุงงานและ

ขอ้เสนอแนะ จากผลการประเมินการตรวจเยีย่ม

7.  กิจกรรม Big Cleaning Day คณะกรรมการ 5ส ปีละ 1 ครั้ง  ดาํเนินการไดต้ามแผน เมื่อวนัองัคารที่ 2  กมุภาพนัธ์ 2559

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

Plan Action

กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรม 5ส และการดาํเนินงานของคณะฯ

แผนการดําเนินงานกจิกรรม 5ส ประจําปีการศึกษา 2558

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์

กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ
รายละเอยีด

เพิม่เติม

ปีการศึกษา 2558 หมายเหตุ

ปี 2558 ปี 2559

วนัที่

2

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



2 เอกสารประกอบวาระ 1.1

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

กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ
รายละเอยีด

เพิม่เติม

ปีการศึกษา 2558 หมายเหตุ

ปี 2558 ปี 2559

8. กิจกรรมยอ่ยกระดาษ คณะกรรมการ 5ส ปีละ 2 ครั้ง วนัที่

22

วนัที่

29

ดาํเนินการไดต้ามแผน

 - ครั้งที่ 1 วนัศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559

 - ครั้งที่ 2 วนัศุกร์ที่ 29  เมษายน 2559

9. กิจกรรมเช็ดกระจก คณะกรรมการ 5ส ปีละ 1 ครั้ง 

หน่วยงานละ 1 ครั้ง

วนัที่ 

19,25,

26,30

ภายนอกอาคาร - หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะดูแลจดัการ

ภายในอาคาร    - หน่วยงานใดตอ้งการใหค้ณะช่วยจดัการใหต้ิดต่อ

                              หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ

10.  โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส คณะกรรมการ 5ส ปีละ 1 ครั้ง วนัที่ 

18

 - ดาํเนินการจดัศึกษาดูงาน 5ส คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ เมื่อวนัที่ 18 กมุภาพนัธ์ 2559

11.  กิจกรรม ส ที่ 6 สาํนึกสาธารณะ คณะกรรมการ 5ส ปีละ 1 ครั้ง วนัที่ 

15

 -  ประชาสัมพนัธ์บนเวบ็ไซต ์5ส และแจง้ทางระบบ E-mail  

จดับอร์ดประชาสัมพนัธ์ แก่ผูท้ี่มีจิตสาํนึกสาธารณะทุกท่านที่แจง้ข่าว

หรือแสดงความคิดเห็น รวมทั้งผูท้ี่ไดร้ับการเสนอชื่อทาํประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม

 - ที่ มอ500/ ว0077 ลงวนัที่ 15 มกราคม 2559 เรื่อง ขอความร่วมมือใน

การดาํเนินงานกิจกรรม 5ส ประจาํปีการศึกษา 2557  

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

การประเมินและสรุปผลการดาํเนินกิจกรรม 5 ส

12.  การสรุปผลการดาํเนินกิจกรรม 5ส คณะกรรมการ 5ส ปีละ 2 ครั้ง วนัที่

 12

วนัที่ 

21

ดาํเนินการไดต้ามแผน  2 ครั้ง

รายงานการประชุมคณะกรรมการ 5ส ครั้งที่ 43(2/2558)

รายงานการประชุมคณะกรรมการ 5ส ครั้งที่ 46(3/2559)

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

13.  การประชุมคณะกรรมการ 5ส คณะกรรมการ 5ส 4 ครั้ง/ ปี วนัที่

 12

วนัที่

 13,

27

วนัที่ 

21

ดาํเนินการไดต้ามแผน  4 ครั้ง

รายงานการประชุมคณะกรรมการ 5ส ครั้งที่ 43(2/2558)

รายงานการประชุมคณะกรรมการ 5ส ครั้งที่ 44(1/2559)

รายงานการประชุมคณะกรรมการ 5ส ครั้งที่ 45(2/2559)

รายงานการประชุมคณะกรรมการ 5ส ครั้งที่ 46(3/2559)

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

Plan

สูตรการคาํนวณ   การประเมินผลเมื่อเทียบกบัแผน :  

หมายเหตุ: การกาํหนดวันที่ในการทํากจิกรรมสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม

                  จาํนวนกิจกรรมทั้งหมดที่ตั้งแผนไว ้            

Action

สรุปผลการดําเนินงานปีการศึกษา 2558 รอบ 11 เดือน สามารถดําเนินการได้ตามแผน คือ กจิกรรมที่ 1-10, 12-13 รวม 12 กจิกรรมจากทั้งหมด 13 กจิกรรม คิดเป็นร้อยละ 92.31

เกณฑก์ารประเมินหวัขอ้กิจกรรม    :     ทุกกิจกรรมมีการดาํเนินการอยา่งนอ้ย 70% ถือว่าผา่น

X      100จาํนวนกิจกรรมที่ทาํไดผ้า่นเกณฑ์

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


