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รายงานการประชุมคณะกรรมการ  5ส  คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ
คร้ังที ่51(3/2560) วนัที ่ 25  ธันวาคม  2560   

ณ  ห้องประชุม  122  อาคาร 1  คณะทรัพยากรธรรมชาต ิ
  
ผู้มาประชุม 

1. รองศาสตราจารยอ์รัญ  งามผอ่งใส  ประธานกรรมการ 
2. อาจารยก์อบชยั   วรพิมพงษ ์  กรรมการ 
3. อาจารยเ์จษฎา   โสภารัตน์  กรรมการ 
4. นางสุภาณี     ชนะวรีวรรณ  กรรมการ 
5. นางสาวณฐัฐา     รัตนโกศล  กรรมการ  
6. นายอคัรวทิย ์    อิสสะโร   กรรมการ  
7. นางสิริพร   ศรีเจริญ   กรรมการ  
8. นางนนัทิดา     อินทสัโร   กรรมการ  
9. นางอาภรณ์   ศรีผอ่ง   กรรมการ 
10. นางสาววนัดี   สุขสะโร   กรรมการ 
11. นางสาวทรงลกัษณ์   กลบัคง   กรรมการ  
12. นางปราณี   จนัทรัตน์   กรรมการ  
13. นางมะลิ    นิลสุวรรณ  กรรมการ  
14. นางสาวจตุรพร     สอนจิต   กรรมการ  
15. นางสาวอนุสรา   มารอด   กรรมการ 
16. นางจินดารัตน์   สันติภราภพ  กรรมการ 
17. นางจรรยา   เพชรหวน  กรรมการ 
18. นางสาวจิณภฒัน์   แกว้ฉิมพลี  กรรมการ 
19. นายโสธร   เดชนครินทร์  กรรมการ 
20. นายณรงคศ์กัด์ิ   นกแกว้   กรรมการ 
21. นางสุนทัณี   แสงแจ่ม   กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้มาประชุมไม่ได้ 
1. รองศาสตราจารยสุ์ธา  วฒันสิทธ์ิ  กรรมการ 
2. อาจารยก์ราญจ์นา   ถาอินชุม   กรรมการ 
3. อาจารยท์ศันี   ขาวเนียม   กรรมการ 
4. อาจารยย์ทุธพงษ ์   สังขน์อ้ย   กรรมการ 
5. นางสาวอรวรรณ    พรหมสังคหะ  กรรมการ 
6. นายสุภาพ    จนัทรัตน์   กรรมการ 
7. นางสมจิต    ศรีใหม่   กรรมการ 
8. นางสาวมาริสา   รอดรัตน์   กรรมการ  
9. นางสาวรวยีรั์ชต ์   รักขนัธ์   กรรมการ 
10. นายฐิติพงค ์   ชินผา    กรรมการ 
11. นางสาวกาญจนา   อุไรรัตน์   กรรมการ  
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาววจิิตรา   เช้ือพราหมณ์  ภาควชิาธรณีศาสตร์ 

 
เร่ิมประชุมเวลา  09.05 น. 
 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และดาํเนินการตามวาระการประชุม ดงัน้ี 
 
วาระที ่1   เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

1.1  แผนและผลการดาํเนินงานกจิกรรม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาต ิปีการศึกษา 2559 (สิงหาคม 2559  -
กรกฎาคม 2560) 

ประธานฯ แจง้แผนและผลการดาํเนินงานตามแผนกิจกรรม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ  ปีการศึกษา 
2559   (สิงหาคม 2559 – กรกฎาคม 2560) ดาํเนินการไดต้ามแผน 10 กิจกรรม คือ กิจกรรมท่ี 1-5, 7-10 และ 12 จาก
ทั้งหมด 12 กิจกรรม คิดแป็นร้อยละ 83.33 ไม่ไดด้าํเนินการตามแผน 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมท่ี 6 และ 11  ตามเอกสาร
ประกอบวาระท่ี 1.1   

 
ท่ีประชุมรับทราบ และมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
1. กิจกรรมการประเมินผล 5ส ทุกพ้ืนท่ี กาํหนดแผนในปีการศึกษา 2560 ดงัน้ี 

1.1 กาํหนดการตรวจเยี่ยม 5ส 1 คร้ัง/ ปี เน่ืองจากพ้ืนท่ีคณะฯ มีจาํนวนมาก และคณะกรรมการ
ตรวจเยีย่มมีจาํนวนนอ้ย ใชเ้วลาในการการตรวจเยีย่มค่อนขา้งมาก 

1.2 กาํหนดให้พ้ืนท่ีหอ้งปฏิบติัการทุกพ้ืนท่ีดาํเนินการ 5ส และให้เลขานุการรายงานผลการตรวจ
เยี่ยม 5ส ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจาํคณะฯ เพ่ือพิจารณาดาํเนินการหามาตรการในการ
ดาํเนินกิจกรรม 5ส ต่อไป  

2. ขอความร่วมมือในการจดัเกบ็ของท่ีวางบริเวณทางเดินหนา้ชั้น 4 ใหเ้รียบร้อย เน่ืองจากมีครุภณัฑไ์ม่
ใช้งานของภาควิชาการจัดการศัตรูพืช และครุภัณฑ์ อุปกรณ์หลังปรับปรุงห้องของภาควิชา
พฒันาการเกษตร 

3. ขอให้หน่วยอาคารฯ ดาํเนินการจดัทาํอ่างลา้งเทา้ในห้องนํ้ าท่ีอยูใ่กลบ้ริเวณห้องประชุม เพ่ืออาํนวย
ความสะดวกแก่ผูใ้ชห้้องประชุมท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม และเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการลา้งเทา้ในอ่าง
ลา้งมือ โดยกาํหนดใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนมกราคม 2561  

 
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 ซ่ึงสโมสรนกัศึกษาจดักิจกรรมในวนั
พุธท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2560 รวมผูเ้ขา้ร่วมจาํนวน 497  คน ผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน  229 คน มีผลความพึงพอใจใน
ภาพรวมคะแนน 4.21 ระดบัความพึงพอใจมาก  และมีขอ้เสนอแนะเพื่อนาํไปปรับปรุงการจดักิจกรรมในคร้ังต่อไป ตาม
เอกสารประกอบวาระ 1.2 

 
ท่ีประชุมรับทราบ และไดพิ้จารณาขอ้เสนอแนะการทาํกิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2559 เพ่ือ

ปรับปรุงการจดักิจกรรมในปีการศึกษา 2560 ดงัน้ี 
1. หวัหนา้กลุ่มควรแบ่งงานใหส้มาชิกไดร่้วมกนัทาํงานอยา่งทัว่ถึง  
2. ขอความร่วมมือใหผู้เ้ขา้ร่วมกิจกรรมนาํอุปกรณ์ ทาํความสะอาดของกลุ่มมาร่วมสมทบดว้ย 
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1.3 การเปลีย่นแปลงคณะกรรมการ 5ส 
ประธานฯ แจ้งตามคาํสั่งท่ี 119/2559 ลงวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2559 ได้แต่งตั้ ง นางอ้อมทิพย ์  

เด่นศรีเสรีกุล เป็นผูแ้ทนบุคลากรห้องปฏิบัติการ และงานฟาร์ม โดยคณะกรรมการ 5ส มีวาระดาํรงตาํแหน่ง 
ปีการศึกษา 2559-2560 นั้น เน่ืองจาก นางออ้มทิพย ์ เด่นศรีเสรีกุล ไดรั้บอนุญาตให้ลาออกจากงาน ตั้งแต่วนัท่ี 5 
ตุลาคม  2560  ภาควิชาธรณีศาสตร์จึงขออนุมัติ เปล่ียนแปลงเป็น  นางสาววิจิตรา   เ ช้ือพราหมณ์  ตําแหน่ง 
นกัวทิยาศาสตร์ 

 
ท่ีประชุมรับทราบ และใหเ้ลขานุการจดัทาํคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส เพ่ิมเติม ต่อไป 

 
วาระที ่2    เร่ืองเพือ่พจิารณา 

2.1 “ร่าง” แผนการดาํเนินงานกจิกรรม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาต ิปีการศึกษา 2560  (สิงหาคม 2560
กรกฎาคม 2561) 

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแผนการดาํเนินงานกิจกรรม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ปี
การศึกษา 2560  (สิงหาคม 2560  -กรกฎาคม 2561) ตามเอกสารประกอบวาระ 2.1 

 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบใหป้รับแกแ้ผนการดาํเนินงานกิจกรรม 5ส คณะ

ทรัพยากรธรรมชาติ ปีการศึกษา 2559  ตามเอกสารแนบ 1 และมีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
1.  การประหยดัพลงังานดา้นไฟฟ้าและนํ้าประปา  มอบหมายใหคุ้ณโสธร  เดชนครินทร์ ดาํเนินการ

ดงัน้ี 
1.1 รายงานการประหยดัพลงังานดา้นไฟฟ้าและนํ้าประปาใหบุ้คลากรทราบทุกเดือน เพ่ือให้

ช่วยกนัลดค่าใชจ่้ายดา้นค่าสาธารณูปโภคของคณะฯ   
1.2 รายงานขอ้มูลการใชเ้ปิด-ปิดไฟฟ้าอตัโนมติัของหอ้งนํ้า  เช่น ลดค่าไฟฟ้า, ปัญหาหลอดไฟเสีย

บ่อย  และการสาํรวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ  
1.3 การศึกษาการเปิด-ปิด เคร่ืองปรับอากาศของหอ้งสาํนกังาน โดยกาํหนดเวลาเปิด-ปิด พร้อมกนั 

หรือกาํหนดเวลาท่ีต่างกนัในแต่ละหอ้งสาํนกังาน และรายงานผลการใชไ้ฟฟ้า ทั้งน้ี ขอให้
นาํเสนอแผนกาํหนดเปิด-ปิด เคร่ืองปรับอากาศต่อประธานคณะกรรมการ 5 ส ก่อนดาํเนินการ 

1.4 การศึกษาการปรับใชก้ระดาษทิชชูแบบความหนาเพ่ิมข้ึน โดยเร่ิมทดลองใชห้อ้งนํ้าอาคาร 1  
และเกบ็ขอ้มูลก่อน-หลงั การปรับใชก้ระดาษทิชชู วเิคราะห์ตน้ทุน ความคุม้ค่าในการใชง้าน 
ทั้งน้ี ขอใหห้น่วยอาคารฯ ดาํเนินการประสานการทาํงานกบัหน่วยพสัดุในการจดัซ้ือต่อไป 

2. โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส  กาํหนดใหด้าํเนินการดงัน้ี 
2.1 ขอความร่วมมือภาควชิา/ หน่วยงานใหเ้พ่ิมการดูงาน 5ส ในการไปศึกษาดูงานภายนอก และ

รายงานผลไปยงัเลขานุการ 5ส เพ่ือรายงานผลตามแผนงาน 
2.2 ใหค้ณะกรรมการ 5ส ศึกษาดูงาน 5ส เม่ือคณะฯ จดัไปสัมมนา ทศันศึกษา โดยคณะกรรมการ 
5ส ไม่ตอ้งจดักิจกรรมศึกษาดูงาน เช่น คณะฯ จดังานปีใหม่ท่ีโรงแรม คณะกรรมการ 5ส 
สามารถดูการทาํกิจกรรม 5ส ของโรงแรมได ้และนาํมาปรับใชใ้นคณะฯ  

3.  กิจกรรม ส ท่ี 6 สาํนึกสาธารณะ  กิจกรรมการลดกระดาษในการพิมพง์าน  ขอใหน้างปราณี  
จนัทรัตน์  จดัวางกระดาษหนา้เดียวไวท่ี้ถ่ายเอกสารอาคาร 1 เพ่ือใชใ้นการถ่ายเอกสาร ลดการใช้
กระดาษ และประชาสัมพนัธ์ใหบุ้คลากรทราบ 
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2.2  “ร่าง” กาํหนดการจัดกจิกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2560 
 ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา “ร่าง” กาํหนดการจดักิจกรรม Big Cleaning Day ปีการศึกษา 2560 

โดยกาํหนดจดัในองัคารท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2561 และสโมสรนกัศึกษากาํหนดจดัในช่วงวนัหยดุ ซ่ึงจะแจง้กาํหนดการใน
ภายหลงั ตามเอกสารประกอบวาระ 2.2 

 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบ 
 
 2.2.1  “ร่าง” การปฏิบัตกิจิกรรม Big Cleaning Day 

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา “ร่าง”  การปฏิบติักิจกรรม Big Cleaning Day โดยมีพ้ืนท่ี
ปฏิบติัการ 7 กลุ่ม ตามเอกสารประกอบวาระ 2.2.1 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบ และขอใหห้วัหนา้กลุ่มทั้ง 7 กลุ่ม สาํรวจพ้ืนท่ีท่ีรับผดิชอบ 
แบ่งหนา้ท่ีใหก้บัสมาชิกกลุ่ม และขอความร่วมมือใหส้มาชิกกลุ่มนาํอุปกรณ์มาร่วมทาํกิจกรรมดว้ย 
 

2.2.2  “ร่าง” คาํส่ังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ Big Cleaning Day 
ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา “ร่าง”  คาํสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการดาํเนินการจดักิจกรรม 

Big Cleaning Day  ปีการศึกษา 2560 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติเห็นชอบ และขอใหป้ระธานอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ พิจารณาเสนอช่ือ
คณะอนุกรรมการ หรือมีการแกไ้ขไปยงัเลขานุการาภายในวนัท่ี 5 มกราคม 2561 เพ่ือจดัทาํคาํสั่งแต่งตัง่ 
 
หลงัจากนั้น ประธานฯ ไดน้ดัประชุมคณะกรรมการ 5ส และคณะอนุกรรมการดาํเนินการจดักิจกรรม Big Cleaning Day 
ปีการศึกษา 2560 ในวนัท่ี 11  มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจดักิจกรรม  
 
เลิกประชุมเวลา  11.45  น. 

 

 
(นางสุนทัณี  แสงแจ่ม) 

 บนัทึกการประชุม 

  
(รองศาสตราจารยอ์รัญ  งามผอ่งใส) 

ผูต้รวจบนัทึกการประชุม  
 
 
 
 

 
 



1 เอกสารแนบ 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.

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

2.  ข่าวกิจกรรม 5ส คณะกรรมการ 5ส
โดยเลขานุการ 5ส และงาน
เทคโนโลยแีละสารสนเทศ

Update ขอ้มูล 
6 ครั้ง/ปี

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

การประเมินผลการดําเนินการกิจกรรม 5ส

3. การประเมินผล 5ส ทุกพื้นที่ คณะกรรมการ 5ส 
กลุ่มยอ่ยพื้นที่

สาํเนาภาพ
(ห้อง FNR\Download\คลงัภาพ

 Photo Digital)

   3.1 ห้องสาํนกังานภาควชิา/ หน่วยงาน 1 ครั้ง/ ปี

   3.2 ห้องเรียน ห้องประชุม ห้องนํ้า 1 ครั้ง/ ปี

   3.3 พื้นที่ส่วนรวม 1 ครั้ง/ ปี

   3.4 ห้องผูบ้ริหาร หวัหนา้ภาควชิา 1 ครั้ง/ ปี

   3.5 ห้องปฏิบตัิการ ฟาร์ม 1 ครั้ง/ ปี

   3.6 โรงอาหารคณะ 1 ครั้ง/ ปี

4.  การดาํเนินการปรับปรุงงาน/พื้นที่ ตามหลกัการ
ปรับปรุงงานและขอ้เสนอแนะ จากผลการประเมินการ
ตรวจเยีย่ม

สมาชิกในพื้นที่ แบบปรับปรุง/ แกไ้ข
สาํเนาภาพ

(ห้อง FNR\Download\คลงัภาพ
 Photo Digital)

 - แจง้ผลการตรวจเยีย่มไปยงัภาควชิา/ หน่วยงาน เพื่อให้ดาํเนินการ
ปรับปรุงงาน/ พื้นที่ในสาํนกังาน ตามหลกัการปรับปรุงงานและ
ขอ้เสนอแนะ จากผลการประเมินการตรวจเยีย่ม

แผน ✓

 - กาํหนดการตรวจเยีย่มเดือนมีนาคม - เมษายน 2561

 ผล

แผนการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ประจําปีการศึกษา 2560 (สิงหาคม 2560 - กรกฎาคม 2561)

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ
รายละเอียด

เพิม่เติม

ปีการศึกษา 2560 หมายเหตุ

ปี 2560 ปี 2561

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



2 เอกสารแนบ 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.

กิจกรรม ผู้รับผดิชอบ
รายละเอียด

เพิม่เติม

ปีการศึกษา 2560 หมายเหตุ

ปี 2560 ปี 2561

6.  โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส คณะกรรมการ 5ส ปีละ 2 ครั้ง  - ขอความร่วมมือภาควชิา/ หน่วยงานให้เพิ่มการดูงาน 5ส ในการไป
ศึกษาดูงานภายนอก และรายงานผลไปยงัเลขานุการ 5ส เพื่อรายงานผล
ตามแผนงาน
 -ให้คณะกรรมการ 5ส ศึกษาดูงาน 5ส เมื่อคณะฯ จดัไปสัมมนา ทศัน
ศึกษา โดยคณะกรรมการ 5ส ไม่ตอ้งจดักิจกรรมศึกษาดูงาน

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

วนัองัคารที่ 6 กุมภาพนัธ์ 2561

8. กิจกรรมยอ่ยกระดาษ คณะกรรมการ 5ส ปีละ 2 ครั้ง วนัที่
26

วนัที่
27

 - ครั้งที่ 1 วนัศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561
 - ครั้งที่ 2 วนัศุกร์ที่ 27  เมษายน 2561

9.  กิจกรรม ส ที่ 6 สาํนึกสาธารณะ คณะกรรมการ 5ส

     9.1 การแยกขยะขวดพลาสติก หน่วยกิจการนกัศึกษา ตลอดปี จดัวางตะแกรงบริเวณอาคาร 1, 2 และ 3  เพื่อให้สโมสรนกัศึกษานาํไปรี
ไซเคิล หรือจาํหน่ายนาํรายไดไ้ปสมทบทุนในการทาํกิจกรรมบาํเพญ็
ประโยชน์และกิจกรรมเพื่อสังคมของสโมสรนกัศึกษา

     9.2 การลดกระดาษในการพิมพง์าน บุคลากรคณะทุกท่าน ตลอดปี  - การส่งเอกสารภายในคณะให้ใชก้ระดาษหนา้เดียวในการพิมพง์าน  
หรือการพิมพง์านเอกสารประกอบการประชุมโดยใชก้ระดาษทั้งสอง
หนา้
 - การใชก้ระดาษหนา้เดียวในการถ่ายเอกสาร

     9.3 การประหยดันํ้า ไฟ บุคลากรคณะทุกท่าน ตลอดปี  - รายงานการประหยดัพลงังานดา้นไฟฟ้าและนํ้าประปาให้บุคลากร
ทราบทุกเดือน 
 - การเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศของห้องสาํนกังาน

     9.4 แนวปฏิบตัิในการแจง้การเขา้ร่วมประชุม บุคลากรคณะทุกท่าน ตลอดปี หากไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดใ้ห้มีการแจง้ประธานหรือเลขานุการ

การประเมินและสรุปผลการดําเนินกิจกรรม 5 ส
10.  การสรุปผลการดาํเนินกิจกรรม 5ส คณะกรรมการ 5ส ปีละ 2 ครั้ง

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

แผน ✓

สูตรการคาํนวณ   การประเมินผลเมื่อเทียบกบัแผน :  

                  จาํนวนกิจกรรมทั้งหมดที่ตั้งแผนไว ้            

กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรม 5ส และการดําเนินงานของคณะฯ

  ผล
เกณฑก์ารประเมินหวัขอ้กิจกรรม    :     ทุกกิจกรรมมีการดาํเนินการอยา่งนอ้ย 70% ถือวา่ผา่น

X      100จาํนวนกิจกรรมที่ทาํไดผ้า่นเกณฑ์

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


