
1 เอกสารประกอบวาระ 1.1

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.  การกาํหนดและจดัทาํแผนการดาํเนินการ 5ส คณะกรรมการ 5ส ปีละ 1 ครั้ง   - กาํหนดมาตรฐาน 5ส และแบบประเมินผลมาตรฐานตรวจเยีย่ม 

- การประชุม 5ส ครั้งที่ 51 (3/2560) วนัที่ 25 ธนัวาคม 2560

2.  ข่าวกิจกรรม 5ส คณะกรรมการ 5ส

โดยเลขานุการ 5ส และงาน

เทคโนโลยสีารสนเทศ และ

ประชาสัมพนัธ์

Update ขอ้มูล 

6 ครั้ง/ปี

        - ดาํเนินการ 7 ครั้ง เวบ็ไซต ์5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ

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

การประเมนิผลการดาํเนินการกจิกรรม 5ส

3. การประเมินผล 5ส ทุกพื้นที่ คณะกรรมการ 5ส 

   3.1 หอ้งสาํนกังานภาควิชา/ หน่วยงาน 1 ครั้ง/ ปี 

   3.2 หอ้งเรียน หอ้งประชุม หอ้งนํ้ า 1 ครั้ง/ ปี 

   3.3 พื้นที่ส่วนรวม 1 ครั้ง/ ปี 

   3.4 หอ้งผูบ้ริหาร หวัหนา้ภาควิชา 1 ครั้ง/ ปี 

   3.5 หอ้งปฏิบตัิการ ฟาร์ม 1 ครั้ง/ ปี 

   3.6 โรงอาหารคณะ ยกเวน้การตรวจเยีย่ม

4.  การดาํเนินการปรับปรุงงาน/พื้นที่ ตามหลกัการ

ปรับปรุงงานและขอ้เสนอแนะ จากผลการประเมินการ

ตรวจเยีย่ม

สมาชิกในพื้นที่ 1 ครั้ง/ ปี  - ไม่เป็นไปตามแผน เนื่องจากดาํเนินการหลงัปีการศึกษา

ตามที่ มอ 500/1506 ลงวนัที่ 10 สิงหาคม 2561 เรื่อง รายงานผลการการ

ตรวจเยีย่ม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

แผน ✓  ผล

 - กาํหนดการตรวจเยีย่มเดือนมีนาคม - เมษายน 2561

 ดาํเนินการตรวจเยีย่ม 54 พื้นที่ 

เมื่อวนัที่   10, 17, 21 และ22  พฤษภาคม  2561 

ยกเวน้พื้นที่ฟาร์ม โรงอาหาร และพื้นที่ที่มีผลประเมินในปีการศึกษา 

2559 ในระดบัดีมาก จาํนวน 28 พื้นที่

แผนผลการดาํเนินงานกจิกรรม 5ส ประจาํปีการศึกษา 2560 (สิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561)

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์

กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ
รายละเอยีด

เพิม่เติม

ปีการศึกษา 2560 หมายเหตุ

ปี 2560 ปี 2561

FNR 5ส และ ส ที ่6 สํานกึสาธารณะ คอื ส1 สะสาง  ส2 สะดวก  ส3 สะอาด  ส4 สขุลกัษณะ  ส5 สรา้งนสิยั  ส6 สํานกึสาธารณะ                
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กจิกรรม ผู้รับผิดชอบ
รายละเอยีด

เพิม่เติม

ปีการศึกษา 2560 หมายเหตุ

ปี 2560 ปี 2561

5.  โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส คณะกรรมการ 5ส ปีละ 2 ครั้ง  - ไม่เป็นไปตามแผนเนื่องจาก ไม่มีการรายงานขอ้มูลจากภาควิชา/ 

หน่วยงาน

 - หนงัสือที่ มอ 500/ว0660      วนัที่    11  เมษายน  2561

เรื่อง   ขอความร่วมมือในการดาํเนินงานกิจกรรม 5ส ประจาํปีการศึกษา 

2560  คณะทรัพยากรธรรมชาติ

6.  กิจกรรม Big Cleaning Day คณะกรรมการ 5ส ปีละ 1 ครั้ง 

วนัที่

6,10

วนัองัคารที่ 6 กมุภาพนัธ ์2561 และสโมสรนกัศึกษาจดัเมื่อวนัที่ 10 

กมุภาพนัธ ์2561

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

7. กิจกรรมยอ่ยกระดาษ คณะกรรมการ 5ส ปีละ 2 ครั้ง 

วนัที่

24

 - ไม่เป็นไปตามแผน 

ดาํเนินการครั้งที่ 1 เมี่อวนัที่ 24 เมษายน 2561

ไม่สามารถดาํเนินการไดเ้นื่องจากจาํนวนกระดาษมีจาํนวนนอ้ย

8.  กิจกรรม ส ที่ 6 สาํนึกสาธารณะ คณะกรรมการ 5ส  ตามหนงัสือที่ มอ 500/ว0660      วนัที่    11  เมษายน  2561

เรื่อง   ขอความร่วมมือในการดาํเนินงานกิจกรรม 5ส ประจาํปีการศึกษา 

2560  คณะทรัพยากรธรรมชาติ

     8.1 การแยกขยะขวดพลาสติก หน่วยกิจการนกัศึกษา ตลอดปี              - จาํหน่ายขวดพลาสติก ไดจ้าํนวนเงิน 2,560 บาท

จดัวางตะแกรงบริเวณอาคาร 1, 2 และ 3  เพื่อใหส้โมสรนกัศึกษานาํไปรี

ไซเคิล หรือจาํหน่ายนาํรายไดไ้ปสมทบทุนในการทาํกิจกรรมบาํเพญ็

ประโยชน์และกิจกรรมเพื่อสังคมของสโมสรนกัศึกษา

     8.2 การลดกระดาษในการพิมพง์าน บุคลากรคณะทุกท่าน ตลอดปี              - ภาควิชา/ หน่วยงาน ดาํเนินการโดยใชก้ระดาษหนา้เดียวในการพิมพ์

งาน  และการพิมพง์านเอกสารประกอบการประชุมโดยใชก้ระดาษทั้ง

สองหนา้

     8.3 การประหยดันํ้ า ไฟ หน่วยอาคารสถานที่และ

ยานพาหนะ

ตลอดปี   
3 

ต.ค.

 
25 

ธ.ค.

   
9 

เม.ย.

     - รายงานการประหยดัพลงังานดา้นไฟฟ้าและนํ้ าประปา การเปิด-ปิด 

เครื่องปรับอากาศของหอ้งสาํนกังาน ใหบุ้คลากรทราบ ทาง E-mail  

ดาํเนินการ 3 ครั้ง

แผน ✓

กจิกรรมส่งเสริมกจิกรรม 5ส และการดาํเนินงานของคณะฯ

  ผล

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

ปีการศึกษา 2560 หมายเหตุ

ปี 2560 ปี 2561

     8.4 แนวปฏิบตัิในการแจง้การเขา้ร่วมประชุม หน่วยสารบรรณ ตลอดปี    - มอ500/ว1475 ลงวนัที่ 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง รายงานผลการเขา้ร่วม

ประชุมคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทาํงาน ในการประชุม

เรื่องต่างๆ ของภาควิชา/หน่วยงาน ในคณะทรัพยากรธรรมชาติ

รายงานเดือน มิ.ย. 61- ส.ค. 61

 - มอ500/ว 1992 ลงวนัที่ 25 ต.ค. 61 รายงานเดือน ก.ย. 61- ต.ค.61

การประเมนิและสรุปผลการดาํเนินกจิกรรม 5ส

9.  การสรุปผลการดาํเนินกิจกรรม 5ส คณะกรรมการ 5ส ปีละ 2 ครั้ง  

10.  การประชุมคณะกรรมการ 5ส คณะกรรมการ 5ส 3 ครั้ง/ ปี   

แผน ✓

สูตรการคาํนวณ   การประเมินผลเมื่อเทียบกบัแผน :  

หมายเหตุ: การกาํหนดวนัที่ในการทํากจิกรรมสามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม

สรุปผลการดาํเนินงานปีการศึกษา 2560 สามารถดาํเนินงานได้ตามแผน 8 กจิกรรม จากทั้งหมด 10 กจิกรรม คดิเป็นร้อยละ 80.00  กจิกรรมที่ไม่สามารถดาํเนินการได้ตามแผน คอื กจิกรรมที่ 4 และ 5

 - การประชุม 5ส ครั้งที่ 51 (3/2560) วนัที่ 25 ธนัวาคม 2560

 - การประชุม 5ส ครั้งที่ 52 (1/2561) วนัที่  11 มกราคม 2561

 - การประชุม 5ส ครั้งที่ 53 (2/2561) วนัที่ 10 เมษายน 2561

  ผล

เกณฑก์ารประเมินหวัขอ้กิจกรรม    :     ทุกกิจกรรมมีการดาํเนินการอยา่งนอ้ย 70% ถือวา่ผา่น

                  จาํนวนกิจกรรมทั้งหมดที่ตั้งแผนไว ้            
X      100จาํนวนกิจกรรมที่ทาํไดผ้า่นเกณฑ์

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


