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แผนผลการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ประจําปี การศึกษา 2561 รอบ 5 เดือน (สิ งหาคม - ธันวาคม 2561)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กิจกรรม
1. แต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส
กําหนดและจัดทําแผนการดําเนินการ 5ส
2. ข่าวกิจกรรม 5ส

การประเมินผลการดําเนินการกิจกรรม 5ส
3. การประเมินผล 5ส ทุกพื้นที่

ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด
เพิม่ เติม

คณะกรรมการ 5ส

ปี ละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการ 5ส
โดยเลขานุการ 5ส และงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
ประชาสัมพันธ์

Update ข้อมูล
6 ครั้ง/ปี

ปี 2561

ปี 2562

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



- แต่งตั้งคณะกรรมการ 5ส วาระปี การศึกษา 61-62
- กําหนดมาตรฐาน 5ส และแบบประเมินผลมาตรฐานตรวจเยีย่ ม
- การประชุม 5ส ครั้งที่ 54 (3/2561) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561


วันที่
8


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

คณะกรรมการ 5ส
กลุ่มย่อยพื้นที่

- กําหนดการตรวจเยีย่ มเดือนมีนาคม - เมษายน 2562
ตรวจเยีย่ มโรงอาหารคณะหลังจากมีการปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะให้ถูกสุ ขลักษณะ

3.1 ห้องสํานักงานภาควิชา/ หน่วยงาน

1 ครั้ง/ ปี

3.2 ห้องเรี ยน ห้องประชุม ห้องนํ้า

1 ครั้ง/ ปี

3.3 พื้นที่ส่วนรวม

1 ครั้ง/ ปี

3.4 ห้องผูบ้ ริ หาร หัวหน้าภาควิชา

1 ครั้ง/ ปี

3.5 ห้องปฏิบตั ิการ ฟาร์ม

1 ครั้ง/ ปี

3.6 โรงอาหารคณะ

1 ครั้ง/ ปี

4. การดําเนินการปรับปรุ งงาน/พื้นที่ ตามหลักการ
ปรับปรุ งงานและข้อเสนอแนะ จากผลการประเมินการ
ตรวจเยีย่ ม

หมายเหตุ

ปี การศึกษา 2560

สมาชิกในพื้นที่

- แจ้งผลการตรวจเยีย่ มไปยังภาควิชา/ หน่วยงาน เพื่อให้ดาํ เนินการปรับปรุ งงาน/ พื้นที่ใน
สํานักงาน ตามหลักการปรับปรุ งงานและข้อเสนอแนะ จากผลการประเมินการตรวจเยีย่ ม

1 ครั้ง/ ปี

แผน

✓ ผล

FNR 5ส และ ส ที่ 6 สํานึกสาธารณะ คือ ส1 สะสาง ส2 สะดวก ส3 สะอาด ส4 สุขลักษณะ ส5 สร ้างนิสัย ส6 สํานึกสาธารณะ

2

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

รายละเอียด
เพิม่ เติม

ปี 2561

ปี 2562

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

กิจกรรมส่ งเสริมกิจกรรม 5ส และการดําเนินงานของคณะฯ
5. โครงการส่ งเสริ มกิจกรรม 5ส
คณะกรรมการ 5ส

ปี ละ 2 ครั้ง

6. กิจกรรม Big Cleaning Day

คณะกรรมการ 5ส

ปี ละ 1 ครั้ง

7. กิจกรรมย่อยกระดาษ

คณะกรรมการ 5ส

ปี ละ 2 ครั้ง

หน่วยกิจการนักศึกษา

ตลอดปี

   



8.2 การประหยัดนํ้า ไฟ

บุคลากรคณะทุกท่าน

ตลอดปี

   



8.3 การลดกระดาษในการพิมพ์งาน

บุคลากรคณะทุกท่าน

ตลอดปี

   



การประเมินและสรุปผลการดําเนินกิจกรรม 5 ส
9. การสรุ ปผลการดําเนินกิจกรรม 5ส

คณะกรรมการ 5ส

ปี ละ 2 ครั้ง

10. การประชุมคณะกรรมการ 5ส

คณะกรรมการ 5ส

3 ครั้ง/ ปี

8. กิจกรรม ส ที่ 6 สํานึกสาธารณะ
8.1 การแยกขยะขวดพลาสติก

หมายเหตุ

ปี การศึกษา 2560

- คณะกรรมการ 5ส สื่ อสารและจัดส่ งภาพ (สภาพแวดล้อมภายใน/ภายนอกอาคาร) ซึ่ ง
ภาควิชา/หน่วยงาน สอดแทรกการศึกษาดูงาน/สังเกตการณ์ 5ส อย่างไม่เป็ นทางการ ใน
การไปทัศนศึกษา อบรม ประชุม เพื่อนําภาพและข้อเสนอแนะมาปรับปรุ ง 5ส ในเชิงรุ ก
อย่างเป็ นระบบ โดยจัดส่ งภาพบนระบบ Facebook คณะกรรมการ 5ส คณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ และมอบหมายให้เลขานุการจัดส่ งแนวปฏิบตั ิทางระบบ E-mail
Facebook และ Line เพื่อรับทราบและยึดถือปฏิบตั ิร่วมกัน
วันที่
12

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่
26


วันที่
23

- ดําเนินการตามแผนครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561
- ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562

จัดวางตะแกรงบริ เวณอาคาร 1, 2 และ 3 เพื่อให้สโมสรนักศึกษานําไปรี ไซเคิล หรื อ
จําหน่ายนํารายได้ไปสมทบทุนในการทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมเพื่อสังคม
ของสโมสรนักศึกษา
- รายงานการประหยัดพลังงานด้านไฟฟ้ าและนํ้าประปาให้บุคลากรทราบ
- กําหนดการเปิ ด-ปิ ด เครื่ องปรับอากาศของห้องสํานักงาน
- ภาควิชา/ หน่วยงาน ดําเนินการโดยใช้กระดาษหน้าเดียวในการพิมพ์งาน และการพิมพ์
งานเอกสารประกอบการประชุมโดยใช้กระดาษทั้งสองหน้า
- การประชุม 5ส ครั้งที่ 55(4/2561) วันที่ 25 ธันวาคม 2561


วันที่
25

- รายงานการประชุม 5ส ครั้งที่ 54 (3/2561) วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561
http://www.natres.psu.ac.th/WEBSITE/5s/5s_8.htm


วันที่
8
แผน

✓ ผล

เกณฑ์การประเมินหัวข้อกิจกรรม : ทุกกิจกรรมมีการดําเนินการอย่างน้อย 70% ถือว่าผ่าน
สูตรการคํานวณ การประเมินผลเมื่อเทียบกับแผน :
จํานวนกิจกรรมที่ทาํ ได้ผ่านเกณฑ์ X 100
จํานวนกิจกรรมทั้งหมดที่ต้งั แผนไว้
หมายเหตุ: การกําหนดวันที่ในการทํากิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
ผลการดําเนินงานกิจกรรม 5ส รอบ 5 เดือน (สิ งหาคม - ธันวาคม 2562) สามารถดําเนินการได้ ตามแผน 6 กิจกรรม จาก 10 กิจกรรม คิดเป็ นร้ อยละ 60.00
FNR 5ส และ ส ที่ 6 สํานึกสาธารณะ คือ ส1 สะสาง ส2 สะดวก ส3 สะอาด ส4 สุขลักษณะ ส5 สร ้างนิสัย ส6 สํานึกสาธารณะ

