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รายงานการประชุมคณะกรรมการ  5ส  คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ
คร้ังที ่52(1/2561) วนัที ่ 11  มกราคม  2561 

ณ  ห้องประชุม  122  อาคาร 1  คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ
  
ผู้มาประชุม 

1. รองศาสตราจารยอ์รัญ  งามผอ่งใส  ประธานกรรมการ 
2. นางสุภาณี     ชนะวรีวรรณ  กรรมการ 
3. นางสาวณฐัฐา     รัตนโกศล  กรรมการ  
4. นางสาววจิิตรา   เช้ือพราหมณ์  กรรมการ  
5. นางสิริพร   ศรีเจริญ   กรรมการ  
6. นางสาววนัดี   สุขสะโร   กรรมการ 
7. นางสาวทรงลกัษณ์   กลบัคง   กรรมการ  
8. นางปราณี   จนัทรัตน์   กรรมการ  
9. นางมะลิ    นิลสุวรรณ  กรรมการ  
10. นางสาวอนุสรา   มารอด   กรรมการ 
11. นางจินดารัตน์   สันติภราภพ  กรรมการ 
12. นางจรรยา   เพชรหวน  กรรมการ 
13. นางสาวจิณภฒัน์   แกว้ฉิมพลี  กรรมการ 
14. นายโสธร   เดชนครินทร์  กรรมการ 
15. นายณรงคศ์กัด์ิ   นกแกว้   กรรมการ 
16. นางสุนทัณี   แสงแจ่ม   กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1. รองศาสตราจารยสุ์ธา  วฒันสิทธ์ิ  กรรมการ 
2. อาจารยก์อบชยั   วรพิมพงษ ์  กรรมการ 
3. อาจารยเ์จษฎา   โสภารัตน์  กรรมการ 
4. อาจารยก์ราญจ์นา   ถาอินชุม   กรรมการ 
5. อาจารยท์ศันี   ขาวเนียม   กรรมการ 
6. อาจารยย์ทุธพงษ ์   สังขน์อ้ย   กรรมการ 
7. นายอคัรวทิย ์    อิสสะโร   กรรมการ  
8. นางสาวอรวรรณ    พรหมสังคหะ  กรรมการ 
9. นายสุภาพ    จนัทรัตน์   กรรมการ 
10. นางสมจิต    ศรีใหม่   กรรมการ 
11. นางนนัทิดา     อินทสัโร   กรรมการ  
12. นางอาภรณ์   ศรีผอ่ง   กรรมการ 
13. นางสาวมาริสา   รอดรัตน์   กรรมการ  
14. นางสาวรวยีรั์ชต ์   รักขนัธ์   กรรมการ 
15. นายฐิติพงค ์   ชินผา    กรรมการ 
16. นางสาวกาญจนา   อุไรรัตน์   กรรมการ  
17. นางสาวจตุรพร     สอนจิต   กรรมการ  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายภมิูสิทธ์ิ   รอดเนียม   งานสนบัสนุนวจิยัและบ่มเพาะวชิาชีพ   
 

เร่ิมประชุมเวลา  09.05 น. 
 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และดาํเนินการตามวาระการประชุม ดงัน้ี 
 
วาระที ่1   เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

1.1  คาํส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินการจัดกจิกรรม Big Cleaning Day  ปีการศึกษา 2560 
ประธานฯ แจง้คาํสั่งท่ี 001/2561 เร่ือง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดาํเนินการจดักิจกรรม Big Cleaning Day  

ปีการศึกษา 2560 สั่ง ณ วนัท่ี 4 มกราคม 2561 ตามเอกสารประกอบวาระท่ี 1.1   
 
ท่ีประชุมรับทราบ  
 

1.2 สรุปผลการจัดกจิกรรม Big Cleaning Day  ปีการศึกษา 2559 
  ประธานฯ  แจง้สรุปผลการจดักิจกรรม Big Cleaning Day  ปีการศึกษา 2559 โดยมีการเขา้ร่วมกิจกรรม 

ของบุคลากร  นกัศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ ผูจ้าํหน่ายสินคา้ตลาดเกษตร ม.อ. เจา้หนา้ท่ีหน่วยฉุกเฉินและบรรเทา 
สาธารณภยั ม.อ. และเจา้หนา้ท่ีเทศบาลคอหงส์ ในวนัองัคารท่ี  7  กุมภาพนัธ์  2560 ซ่ึงสโมสรนกัศึกษาจดักิจกรรมใน 
วนัพุธท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2560 รวมผูเ้ขา้ร่วมจาํนวน 497  คน ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน  229 คน มีผลความพึงพอใจ 
ในภาพรวมคะแนน 4.21 ระดบัความพึงพอใจมาก  และมีขอ้เสนอแนะเพื่อนาํไปปรับปรุงการจดักิจกรรมในคร้ังต่อไป ตาม
เอกสารประกอบวาระ 1.2 

 
ท่ีประชุมรับทราบ  
 

1.3  กาํหนดการจัดกจิกรรม  Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2560 
ประธานฯ  แจง้กาํหนดการจดักิจกรรม  Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2560 โดยบุคลากร นกัศึกษา และ

ผูจ้าํหน่ายสินคา้ในตลาดเกษตร ม.อ. กาํหนดจดัในวนัองัคารท่ี 6  กมุภาพนัธ์  2561 และสโมสรนกัศึกษากาํหนดจดั 
ในวนัอาทิตยท่ี์ 4  กมุภาพนัธ์  2561 และเลขานุการแจง้ประมาณการค่าใชจ่้ายรถเกบ็ขยะเทศบาลนครหาดใหญ่ จากเดิม 
2,000 บาท ปรับเป็น 4,500 บาท ซ่ึงรวมค่าทาํลายขยะ 

 
ท่ีประชุมรับทราบ และเสนอแนะใหป้ระธานอนุกรรมการฝ่ายตรวจพ้ืนท่ี เตรียมอุปกรณ์ และสถานท่ี 

ช้ีแจง-รับอุปกรณ์ใหก้บัหวัหนา้กลุ่มก่อนพิธีเปิด และปรับเวลา 08.40-11.30 น. เป็นการรับฟังคาํช้ีแจง-รับอุปกรณ์ และ
ปฏิบติัการ Big Cleaning Day พร้อมกนั  
 
วาระที ่2    เร่ืองเพือ่พจิารณา 

2.1  การเตรียมความพร้อมจัดกจิกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2560 
2.1.1  การปฏิบัตกิจิกรรม Big Cleaning Day ทั้ง 7 กลุ่ม  

ประธานฯ นาํเสนอพ้ืนท่ีการปฏิบติักิจกรรม Big Cleaning Day ทั้ง 7 กลุ่ม และขอใหท่ี้ประชุม
พิจารณากิจกรรม  
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ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบ ดงัน้ี 
กลุ่มท่ี 1  นายโสธร  เดชนครินทร์ เป็นหวัหนา้กลุ่ม  มีพ้ืนท่ีรับผดิชอบบริเวณถนนดา้นหนา้อาคาร 

1 และ 2 จรดกบัถนนศรีทรัพย ์ถึงถนนหลงัคณะฯ ติดลานจอดรถ อาคารฟิสิกส์ และคูระบายนํ้าขา้งศนูยบ์ริการ
ปฏิบติัการทางเภสัชศาสตร์  อาจารยป์ระจาํกลุ่ม คือ รองศาสตราจารยอ์รัญ  งามผอ่งใส  เลขานุการกลุ่ม คือ นางสาว 
จิณภฒัน์  แกว้ฉิมพลี  ผลจากการสาํรวจพ้ืนท่ีมีกิจกรรม ดงัน้ี 

1.  เกบ็กวาดขยะ ใบไม ้ก่ิงไม ้ใส่ถุงดาํ รวบรวมไวข้า้งถนน 
2.  ทาํความสะอาดโตะ๊หินอ่อน ซิงคล์า้งอุปกรณ์ ดา้นขา้งอาคาร 1  
3.  ทาสีเส้นขาว-แดง ขาว-ดาํ ถนนดา้นหลงัอาคาร 1  
4.  ขดุลอกขยะ ใบไม ้ก่ิงไมใ้นคูระบายนํ้ารอบอาคาร 

ประธานฯ ขอใหด้าํเนินการเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
1. หน่วยอาคารสถานท่ีฯ ดาํเนินการ 

- ดูแลป้ายช่ือคณะฯ และสวนหยอ่มหนา้อาคาร 1 ใหส้วยงาม 
- ปลกูพืชในลอ้ยางบริเวณสนามหญา้ดา้นหลงัอาคาร 1 
- ดูแลป้ายจอดรถดา้นหลงัอาคาร 1 
- จดัเกบ็เกา้อ้ีหินอ่อนท่ีชาํรุดบริเวณดา้นขา้งอาคาร 2  
- ดูแลถงัขยะหนา้อาคาร 2 โดยจดัหาถงัขยะท่ีมีฝาปิดมิดชิด 
- จดัเกบ็อิฐบลอ็คบริเวณท่ีจอดรถขา้งโครงการศุภนิมิตร  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ใหเ้รียบร้อย 

2. หน่วยกิจการนกัศึกษา ดาํเนินการจดัเวรในการเกบ็ขวดพลาสติก เพ่ือไม่ใหจ้าํนวนขวดลน้ท่ีจดัเกบ็  
 
กลุ่มท่ี 2  นางสุภาณี  ชนะวรีวรรณ เป็นหวัหนา้กลุ่ม มีพ้ืนท่ีรับผดิชอบบริเวณดา้นหนา้โครงการ 

ศุภนิมิตร  อาคารเฉลิมพระเกียรติไปจนถึงโครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืช อนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ  อาจารยป์ระจาํ
กลุ่ม คือ อาจารยท์ศันี  ขาวเนียม  เลขานุการกลุ่ม คือ  นางสาวธญัญรัตน์  สุวรรณโณ  และกิจกรรม มีดงัน้ี 

1.  เกบ็กวาดขยะ ใบไม ้ก่ิงไม ้ใส่ถุงดาํ รวบรวมไวข้า้งถนน 
2.  ตกแต่งตน้ไม ้พุม่ไม ้และใบแหง้ใส่ถุงดาํรวบรวมไว ้
3.  แขวนป้ายช่ือตน้ไมใ้หเ้รียบร้อย 
4.  เกบ็อุปกรณ์  และวสัดุอ่ืนๆ ใหเ้ขา้ท่ีเรียบร้อย สวยงาม 

ทั้งน้ี หน่วยอาคารสถานท่ีฯ แจง้การดาํเนินการตดัหญา้ บริเวณรอบโครงการศุภนิมิตร อาคารเฉลิมพระเกียรติไปจนถึง
โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริฯ  ก่อนวนัจดักิจกรรม 

 
กลุ่มท่ี 3  นายปฐมพงศ ์ วงษเ์ล้ียง เป็นหวัหนา้กลุ่ม มีพ้ืนท่ีรับผดิชอบบริเวณโรงรถ-เรือนกระจก 

เร่ิมตั้งแต่ถนนศรีทรัพย ์ถึงแนวชายเขาบริเวณโรงรถ และถนนหนา้เรือนกระจก ศนูยชี์วนิทรียฯ์ และแปลงฝึกภาคสนาม 
อาจารยป์ระจาํกลุ่ม คือ รองศาสตราจารยสุ์ธา  วฒันสิทธ์ิ เลขานุการกลุ่ม คือ นางสาววนัดี  สุขสะโร และกิจกรรม มีดงัน้ี 

1. เกบ็กวาดขยะใส่ถุงดาํ  เกบ็ใบไม ้ก่ิงไมใ้ส่ถุงขาว รวบรวมไวข้า้งถนน 
2. ตกแต่งตน้ไม ้พุม่ไม ้และใบแหง้ใส่ถุงขาวรวบรวมไว ้
3. ตดัหญา้ในพ้ืนท่ี และรอบอาคาร 
4. ขดุลอกขยะ ใบไม ้ก่ิงไมใ้นคูระบายนํ้ารอบอาคาร 
5. เกบ็รวบรวมวสัดุ อุปกรณ์ ใหเ้ขา้ท่ีเรียบร้อย สวยงาม   
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กลุ่มท่ี 4  นางวรภทัร   ไผแ่กว้  เป็นหวัหนา้กลุ่ม  มีพ้ืนท่ีรับผดิชอบบริเวณตลาดเกษตร ม.อ.  
ครัวตลาดเกษตร ม.อ.  เร่ิมตั้งแต่ถนนหนา้ตลาดเกษตร ม.อ. ไปจนถึงคูระบายนํ้าดา้นหลงัตลาดเกษตร ม.อ.  อาจารย์
ประจาํกลุ่ม คือ อาจารยเ์จษฎา  โสภารัตน์   เลขานุการกลุ่ม คือ นางสาวกาญจนา อุไรรัตน์ และนายพงศเ์ทพ ศรีเอียด  
กิจกรรม มีดงัน้ี 

1.  ทาํความสะอาดลา้งพ้ืน และคูระบายนํ้า ตลาดเกษตร ม.อ. 
2.  เกบ็กวาดขยะ ใบไม ้ก่ิงไม ้ใส่ถุงดาํ รวบรวมไวข้า้งถนน 
3.  ตกแต่งตน้ไม ้พุม่ไม ้และใบแหง้ใส่ถุงดาํรวบรวมไว ้
4.  ขดุลอกขยะ ใบไม ้ก่ิงไมใ้นคูระบายนํ้ารอบตลาดเกษตร  
5.  ตดัหญา้ในพ้ืนท่ี และรอบอาคาร 
6.  เกบ็รวบรวมวสัดุ อุปกรณ์ ใหเ้ขา้ท่ีเรียบร้อย สวยงาม 
 
กลุ่มท่ี 5  นายอคัรวทิย ์ อิสสะโร เป็นหวัหนา้กลุ่ม  มีพ้ืนท่ีรับผดิชอบบริเวณศนูยว์จิยัสุขภาพ 

สัตวน์ํ้า  กิจการ ศุภมาตย ์ภาควชิาวาริชศาสตร์ อาจารยป์ระจาํกลุ่ม คือ  อาจารยป์ระจาํกลุ่ม คือ ผศ.ดร.ยทุธพงษ ์  
สังขน์อ้ย เลขานุการกลุ่ม คือ นางอาภรณ์  ศรีผอ่ง และกิจกรรม มีดงัน้ี 

1.  เกบ็กวาดขยะ ใบไม ้ก่ิงไม ้ใส่ถุงดาํ รวบรวมไวข้า้งถนน 
2.  ตกแต่งตน้ไม ้พุม่ไม ้และใบแหง้ใส่ถุงดาํรวบรวมไว ้
3.  ตดัหญา้ในพ้ืนท่ี และรอบอาคาร 
4.  เกบ็รวบรวมวสัดุ อุปกรณ์ ใหเ้ขา้ท่ีเรียบร้อย สวยงาม 
 
กลุ่มท่ี 6  นายกสโมสรนกัศึกษา เป็นหวัหนา้กลุ่ม  พ้ืนท่ีรับผดิชอบบริเวณสโมสรนกัศึกษา  

อาจารยป์ระจาํกลุ่ม คือ  ดร.กอบชยั  วรพิมพงษ ์ เลขานุการกลุ่ม คือ  นายณรงคศ์กัด์ิ   นกแกว้ กิจกรรมมีดงัน้ี 
1. ทาํความสะอาด และจดัเกบ็ส่ิงของภายในหอ้งสโมสรนกัศึกษาใหเ้ป็นระเบียบ  
2. เกบ็ขยะ ลา้งทาํความสะอาดโตะ๊หินอ่อน และพื้นหนา้สโมสรนกัศึกษา 
3. เกบ็รวบรวมวสัดุ อุปกรณ์ ใหเ้ขา้ท่ี เรียบร้อย สวยงาม 
 
กลุ่มท่ี 7  นายพิเชษฐ ์ เพชรวงศ ์ เป็นหวัหนา้กลุ่ม  รับผดิชอบงานบริการ-ประสานงาน 

ประกอบดว้ย พ้ืนท่ีกลุ่มท่ี 1 ถึงกลุ่มท่ี 6  เลขานุการกลุ่มคือ  นายสุรินทร์   อุไรรัตน์ และนายจิราวฒิุ  ขนุนุย้  กิจกรรม  
มีดงัน้ี 

1. เกบ็กวาดขยะใส่ถุงดาํ ก่ิงไม ้และใบไมใ้ส่ถุงขาว  รวบรวมไวข้า้งถนน 
2. รวบรวมและเคล่ือนยา้ยวสัดุ ครุภณัฑเ์กบ็ไว ้ใหเ้ขา้ท่ี เรียบร้อย สวยงาม 
3. ประสานกบักลุ่มต่างๆ เพ่ือบริการวสัดุ อุปกรณ์ 
4. จดัเตรียม จ่าย เกบ็รวบรวม ลา้งทาํความสะอาด และส่งคืนวสัดุ อุปกรณ์ 
 

2.1.2  คณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ นําเสนอข้อมูลการเตรียมความพร้อม 
ประธานฯ ขอใหค้ณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ นาํเสนอขอ้มูลการเตรียมความพร้อมในการจดักิจกรรม 

ดงัน้ี 
1. นางมะลิ  นิลสุวรรณ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายสวสัดิการ แจง้การดาํเนินการ ดงัน้ี 

- การจดัใหส้มาชิกของฝ่ายซ่ึงเป็นแม่บา้นช่วยงานกลุ่ม 1 เพ่ือช่วยทาํความสะอาดโตะ๊หินอ่อน
ขา้งอาคาร 1  

- ของขวญัจากงานปีใหม่คณะฯ จาํนวน 80 ช้ิน เพ่ือมอบเป็นของรางวลั Big Cleaning Day 



 

                    

5

 

2.   นางสุนทัณี  แสงแจ่ม  เลขานุการคณะกรรมการ 5ส  แจง้การดาํเนินการ ดงัน้ี 
- กาํหนดใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมสวมเส้ือสีชมพ ู ผูจ้าํหน่ายสินคา้ตลาดเกษตร ม.อ. สวมเส้ือสีชมพู
โอรส และบุคลากรสวมหมวก NR.(สีกรมท่า) 

- การเปล่ียนเกณฑก์ารจบัฉลากรางวลั Big Cleaning Day โดยในช่วงเวลารับประทานอาหาร
กลางวนัร่วมใหผู้เ้ขา้ร่วมเขียนช่ือเพ่ือจบัรางวลั แทนการจบัรายช่ือลงทะเบียน  

- มีของสมนาคุณจากฝ่ายสวสัดิการงานเกษตรภาคใตซ่ึ้งไดจ้ากจดัซ้ือของฝ่าย มอบเป็นรางวลั 
Big Cleaning Day จาํนวน 13 รางวลั คือ ร่ม จาํนวน 9 คนั และตะกร้า จาํนวน 4 ใบ 

- การมอบรางวลัใหก้บัผูจ้าํหน่ายสินคา้ตลาดเกษตร ม.อ. คือ รางวลัยกเวน้ค่าเช่า 1 เดือน จาํนวน 
3 รางวลั  

- นางสาวจิณภฒัน์  แกว้ฉิมพลี ดาํเนินการประสานงานในการขอใชถ้งัขยะคอนเทนเนอร์จาก
เทศบาลหาดใหญ่  การขอใชร้ถดบัเพลิง ม.อ. พร้อมเจา้หนา้ท่ีในการทาํความสะอาดลา้งพ้ืน 
และคูระบายนํ้า ตลาดเกษตร ม.อ. ในวนัจดักิจกรรมเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบ และมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม คือ รางวลั Big Cleaning Day ใหน้าํ

ของขวญัจากงานปีใหม่คณะฯ จาํนวน 30 ช้ิน มอบเป็นรางวลัใหก้บัผูจ้าํหน่ายสินคา้ตลาดเกษตร ม.อ. ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม 
 
เลกิประชุมเวลา  10.20 น.             
        

 
 (นางสุนทัณี  แสงแจ่ม) 

 บนัทึกการประชุม 
 

 
(รองศาสตราจารยอ์รัญ  งามผอ่งใส) 

ผูต้รวจบนัทึกการประชุม  
 
 
 
 
 


