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  บทสรุปผู้บริหาร 
 

 กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ในฐานะคณะกรรมการรวบรวมและสรุปผลการตรวจ
ติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2560            
ได้จัดท ารายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยการด าเนินการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) ในปีการศึกษา 2560       
มีก าหนดการตรวจติดตามให้แล้ว เสร็จ ภายในเดือนเมษายน 2561 ด า เนินการตร วจติดตามฯ                 
โดยคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
ที่ 336/2561 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2560 

 การด าเนินการกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล      
ศรีวิชัย มีพ้ืนที่การตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) อ้างอิงตามระบบสารสนเทศฐานข้อมูลพ้ืนที่ตรวจ
ติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  สามารถเข้าถึงได้ผ่านหน้าเว็บไซต์
กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ หัวข้อ : กิจกรรม 5ส+ / ระบบสารสนเทศเพ่ือการด าเนินงาน
กิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) ที่ http://ir.rmutsv.ac.th/5splus/is จ านวนทั้งสิ้น 864 พ้ืนที่ โดยรับการตรวจ
ติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) จ านวน 810 พ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 93.75 ของจ านวนพ้ืนที่ทั้งหมดและมีผล
การตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) 

 โดยในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีผลคะแนนในการตรวจ
ติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) ตามมาตรฐาน 5ส พื้นฐาน จ านวน 42,596.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
45,211.50 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.22 ของจ านวนคะแนนเต็ม รายละเอียดดังต่อไปนี้  

ส : สะสาง มีผลคะแนน 10,030.50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10,404.00 คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ 96.23 ของจ านวนคะแนนเต็มทั้งหมด 

ส : สะดวก มีผลคะแนน 10,696.50 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 11,384.00 คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ 93.96 ของจ านวนคะแนนเต็มทั้งหมด 

ส : สะอาด มีผลคะแนน 8,276.25 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 8,726.00 คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ 94.85 ของจ านวนคะแนนเต็มทั้งหมด 

ส : สุขลักษณะ มีผลคะแนน 6,478.00 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 7,114.00 คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ 91.06 ของจ านวนคะแนนเต็มทั้งหมด 

ส : สร้างนิสัย มีผลคะแนน 7,115.25 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 7,563.50 คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ 94.07 ของจ านวนคะแนนเต็มทั้งหมด 

http://ir.rmutsv.ac.th/5splus/is%20โดย
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 และมีผลคะแนนจ าแนกตามประเภทพ้ืนที่ ดังต่อไปนี้นี้ 
 

(1) พ้ืนที่ส านักงาน  
มีผลคะแนน 10,978.25 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 11,494.00 คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ 95.51 ของจ านวนคะแนนเต็มทั้งหมด 

(2) พ้ืนที่ห้องพักอาจารย์  
มีผลคะแนน 6,290.75 คะแนน จากคะแนนเต็ม 6,610.00 คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ 95.17 ของจ านวนคะแนนเต็มทั้งหมด 

(3) พ้ืนทีห่้องเรียน   
มีผลคะแนน 9,178.50 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 9,720.50 คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ 94.42 ของจ านวนคะแนนเต็มทั้งหมด 

(4) พ้ืนที่ห้องปฏิบัติการ   
มีผลคะแนน 11,757.00 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 12,441.00 คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ 94.50 ของจ านวนคะแนนเต็มทั้งหมด 

(5) พ้ืนที่โรงฝึกงาน  
มีผลคะแนน 799.00 คะแนน        จากคะแนนเต็ม 860.00 คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ 92.91 ของจ านวนคะแนนเต็มทั้งหมด 

(6) พ้ืนที่งานฟาร์ม / พืช / สัตว์ / ประมง  
มีผลคะแนน 922.00 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 1,001.00 คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ 92.11 ของจ านวนคะแนนเต็มทั้งหมด 

(7) พ้ืนที่ห้องสมุด  
มีผลคะแนน 290.00 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 305.00 คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ 95.08 ของจ านวนคะแนนเต็มทั้งหมด 

(8) พ้ืนที่สภาพแวดล้อมภายใน  
มีผลคะแนน 2,332.00 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 2,730.00 คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ 85.42 ของจ านวนคะแนนเต็มทั้งหมด 

(9) พ้ืนที่โรงพยาบาลสัตว์  
มีผลคะแนน 49.00 คะแนน  จากคะแนนเต็ม 50.00 คะแนน  
คิดเป็นร้อยละ 98.00 ของจ านวนคะแนนเต็มทั้งหมด 
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 ด้านผลการด าเนินการตามมาตรฐาน 5ส+ (ส พลัส) ส6 : สร้างสรรค์ / นวัตกรรม และ ส7 : 
สิ่งแวดล้อม / สวยงาม พบว่า หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยโดยส่วนใหญ่ มีการ
ด าเนินการ ส6 : สร้างสรรค์ / นวัตกรรม โดยมีการน าวัสดุเหลือใช้มาดัดแปลง ประดิษฐ์ เป็นอุปกรณ์ส าหรับใช้
อ านวยความสะดวกภายในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน และ มีการด าเนินการ ส7 : สิ่งแวดล้อม / สวยงาม โดยมีการจัด
สภาพแวดล้อมให้สวยงาม สะอาด ปลอดภัย ตลอดจนเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน 

 ด้านข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ในการด าเนินการกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) ประจ าปีการศึกษา 2560 
มีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในภาพรวม ดังต่อไปนี้ 

1. การจัดท าแผนการด าเนินการกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) ควรจัดท าแผนจากการมีส่วน
ร่วมกันของบุคลากรทุกภาคส่วน ประกอบไปด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เพ่ือมีส่วนใน
การก าหนดกิจกรรมและขับเคลื่อนการด าเนินการกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) ทั้งในระดับหน่วยงานและในระดับ
มหาวิทยาลัย 

2. การด าเนินการตามมาตรฐานกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) เช่น แผนการบ ารุงรักษาอุปกรณ์
เครื่องปรับอากาศ/เครื่องใช้ไฟฟ้า ตลอดจนแผนการบ ารุงรักษาอ่ืนๆ แผนรักษาความสะอาดในทุกส่วน      
ป้ายอุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน ดัชนีตู้เอกสาร ตู้เก็บอุปกรณ์ ป้ายบ่งบอกลักษณะการ เปิด – ปิด ประตู/
หน้าต่าง เช่น ผลัก ดึง เลื่อน ควรมีการด าเนินการที่เป็นมาตรฐานเดียวทั่วกันทั้งส านักงานและมีการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

3. ผู้บริหารควรให้ความส าคัญและสร้างความตระหนักถึงความส าคัญแก่บุคลากรในทุกระดับ 
ตลอดจนการเข้าใจในความส าคัญของการด าเนินการกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และคุณภาพ   ในการปฏิบัติงานและเป็นฐานในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน 5ส+ (5ส พลัส)            
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยไปสู่ระดับมาตรฐานสากล (Thailand 5S Award) 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีการด าเนินการกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) มาอย่างต่อเนื่อง 
ประกอบไปด้วย ส1 : สะสาง ส2 : สะดวก ส3 : สะอาด ส4 : สุขลักษณะ ส5 : สร้างนิสัย ส6 : สร้างสรรค์ /
นวัตกรรม และ ส7 : สิ่งแวดล้อม / สวยงาม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพ   
ในการปฏิบัติงานและเป็นฐานในการพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน 5ส+ (5ส พลัส) ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยไปสู่ระดับมาตรฐานสากล (Thailand 5S Award) ตลอดจนสอดคล้องกับแนวทาง
ในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา “Srivijaya QA” นั้น 

 ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ก าหนดให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ            
มีการด าเนินการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ก าหนดให้หน่วยงาน
ด าเนินการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส)  ภายในของหน่วยงานเอง เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและ
คุณภาพในการท างานและส่งเสริมให้บุคลากรมีการด าเนินงานตามมาตรฐาน 5ส+ อย่างเป็นกิจวัตร และ     
ครั้งที่ 2 มีคณะกรรมการในระดับมหาวิทยาลัยฯ ด าเนินการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส)             
ของหน่วยงาน เพ่ือเป็นการประเมินและเสนอข้อเสนอแนะจากมุมมองภายนอกหน่วยงาน เพ่ือเป็นการพัฒนา
ปัจจัยพื้นฐานในการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานและเกิดความคุ้มค่าต่อองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ในการนี้ กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ในฐานะคณะกรรมการรวบรวมและสรุปผลการ
ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2560   
และเป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) ได้ด าเนินการรวบรวมและ
สรุปผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) ประจ าปีการศึกษา 2560 เพ่ือให้หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยฯ น าผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย   
ประจ าปีการศึกษา 2560 ไปใช้เพ่ือเป็นประโยชน์การพัฒนาองค์กรต่อไป 
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สรุปผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

การตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส )  มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยี ราชมงคลศรีวิ ชั ย                 
ประจ าปีการศึกษา 2560 มีก าหนดการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) ภายในเดือนเมษายน 2561   
โดยมีคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย     
ที่  336/2561 ลงวันที่  5 มีนาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+          
ประจ าปีการศึกษา 2560 

โดยสรุปผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) ประจ าปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

  1.  สรุปผลร้อยละมาตรฐานพ้ืนที่ ในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+  (5ส พลัส )         
ประจ าปีการศึกษา 2560 

 2. สรุปผลคะแนนการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) ประจ าปีการศึกษา 2560    
แยกตามรายหน่วยงาน ประเภทพื้นท่ี และ ประเภทของ 5ส พ้ืนฐาน 

 3. สรุปผลคะแนนการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) ประจ าปีการศึกษา 2560 
 4. สรุปผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) ตามประเภท 
  4.1 ส6 : สร้างสรรค์ / นวัตกรรม 
  4.2 ส7 : สิ่งแวดล้อม / สวยงาม 
 5. สรุปผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) ด้านข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
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สรุปผลร้อยละมาตรฐานพื้นที่ในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ร้อยละมาตรฐานพื้นที่ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) ก าหนดระดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ร้อยละ 80 ของจ านวนพ้ืนที่ทั้งหมด อ้างอิงตามระบบสารสนเทศฐานข้อมูล
พ้ืนที่ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สามารถเข้าถึงได้ผ่านหน้าเว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ หัวข้อ : กิจกรรม 
5ส+ / ระบบสารสนเทศเพ่ือการด าเนินงานกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) ที่ http://ir.rmutsv.ac.th/5splus/is โดยการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัง) ในปีการศึกษา 2560     
มีร้อยละมาตรฐานพ้ืนที่ในการตรวจติดตาม ดังตารางที่ 1.1 

ตารางที่ 1.1 ตารางแสดงผลร้อยละมาตรฐานพ้ืนท่ีในการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลสั) ประจ าปีการศึกษา 2560 

ล าดับ หน่วยงาน จ านวนพ้ืนที่ทั้งหมด จ านวนพ้ืนที่ที่รับการตรวจติดตาม คิดเป็นร้อยละ 

1 คณะบริหารธุรกิจ 41.00 41.00 100.00 ได้มาตรฐานพื้นที่ 

2 คณะศิลปศาสตร์ 51.00 41.00 80.39 ได้มาตรฐานพื้นที่ 

3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 9.00 9.00 100.00 ได้มาตรฐานพื้นที่ 

4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 63.00 57.00 90.48 ได้มาตรฐานพื้นที่ 

5 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 17.00 16.00 94.12 ได้มาตรฐานพื้นที่ 

6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 71.00 70.00 98.59 ได้มาตรฐานพื้นที่ 

7 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี 37.00 33.00 89.19 ได้มาตรฐานพื้นที่ 

8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ไสใหญ่ 78.00 68.00 87.18 ได้มาตรฐานพื้นที่ 

9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นทีทุ่่งใหญ่ 13.00 13.00 100.00 ได้มาตรฐานพื้นที่ 

10 คณะเทคโนโลยีการจัดการ 44.00 44.00 100.00 ได้มาตรฐานพื้นที่ 

11 คณะเกษตรศาสตร์ พื้นที่ไสใหญ่ 56.00 56.00 100.00 ได้มาตรฐานพื้นที่ 

12 คณะเกษตรศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่ 52.00 52.00 100.00 ได้มาตรฐานพื้นที่ 

http://ir.rmutsv.ac.th/5splus/is%20โดย
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ล าดับ หน่วยงาน จ านวนพ้ืนที่ทั้งหมด จ านวนพ้ืนที่ที่รับการตรวจติดตาม คิดเป็นร้อยละ 

13 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 27.00 27.00 100.00 ได้มาตรฐานพื้นที่ 

14 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 36.00 34.00 94.44 ได้มาตรฐานพื้นที่ 

15 วิทยาลยัรัตภูม ิ 49.00 49.00 100.00 ได้มาตรฐานพื้นที่ 

16 วิทยาลยัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว 12.00 12.00 100.00 ได้มาตรฐานพื้นที่ 

17 วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 82.00 67.00 81.71 ได้มาตรฐานพื้นที่ 

18 ส านักงานวิทยาเขตตรัง 45.00 44.00 97.78 ได้มาตรฐานพื้นที่ 

19 ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พืน้ที่ไสใหญ่ 16.00 16.00 100.00 ได้มาตรฐานพื้นที่ 

20 ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พืน้ที่ทุ่งใหญ่ 25.00 21.00 84.00 ได้มาตรฐานพื้นที่ 

21 สถาบันวิจยัและพัฒนา 1.00 1.00 100.00 ได้มาตรฐานพื้นที่ 

22 สถาบันทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 3.00 3.00 100.00 ได้มาตรฐานพื้นที่ 

23 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4.00 4.00 100.00 ได้มาตรฐานพื้นที่ 

24 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 8.00 8.00 100.00 ได้มาตรฐานพื้นที่ 

25 ส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย 1.00 1.00 100.00 ได้มาตรฐานพื้นที่ 

26 ส านักงานอธกิารบด ี 4.00 4.00 100.00 ได้มาตรฐานพื้นที่ 

27 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 1.00 1.00 100.00 ได้มาตรฐานพื้นที่ 

28 ส านักงานนิติการ 1.00 1.00 100.00 ได้มาตรฐานพื้นที่ 

29 กองบริหารงานบุคคล 1.00 1.00 100.00 ได้มาตรฐานพื้นที่ 

30 กองกลาง 2.00 2.00 100.00 ได้มาตรฐานพื้นที่ 

31 กองประชาสัมพันธ ์ 1.00 1.00 100.00 ได้มาตรฐานพื้นที่ 

32 กองคลัง 1.00 1.00 100.00 ได้มาตรฐานพื้นที่ 
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ล าดับ หน่วยงาน จ านวนพ้ืนที่ทั้งหมด จ านวนพ้ืนที่ที่รับการตรวจติดตาม คิดเป็นร้อยละ 

33 กองนโยบายและแผน 1.00 1.00 100.00 ได้มาตรฐานพื้นที่ 

34 กองพัฒนานักศึกษา 3.00 3.00 100.00 ได้มาตรฐานพื้นที่ 

35 กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที ่ 2.00 2.00 100.00 ได้มาตรฐานพื้นที่ 

36 กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ 1.00 1.00 100.00 ได้มาตรฐานพื้นที่ 

37 หน่วยบรกิารทางวิชาการแก่สังคม 4.00 4.00 100.00 ได้มาตรฐานพื้นที่ 

38 หน่วยตรวจสอบภายใน 1.00 1.00 100.00 ได้มาตรฐานพื้นที่ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิัย 864.00 810.00 93.75 ได้มาตรฐานพื้นที่ 
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สรุปผลคะแนนการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ แยกตามรายหน่วยงาน ประเภทพื้นที่ และ ประเภทของ 5ส พ้ืนฐาน 
 

ผลคะแนนการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) ประจ าปีการศึกษา 2560 แยกตามหน่วยงาน ประเภทพ้ืนที่และประเภทของ 5ส พ้ืนฐาน ได้แก่ สะสาง / สะดวก / 
สะอาด / สุขลักษณะ / สร้างนิสัย โดยเป็นผลคะแนนจากคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ 336/2561     
ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยในปีการศึกษา 2560 มีผลคะแนนในการตรวจติดตาม ดังตารางที่ 2.1 

ตารางที่ 2.1 ตารางแสดงผลคะแนนการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) ประจ าปีการศึกษา 2560 แยกตามหน่วยงาน ประเภทพ้ืนท่ีและประเภทของ 5ส พ้ืนฐาน 

ล าดับ ประเภทพื้นที ่/ 5ส พื้นฐาน 
(1) สะสาง (2) สะดวก (3) สะอาด (4) สุขลักษณะ (5) สร้างนิสัย รวม 

เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ 

1) ส านักงาน 
2,642.00 / 2,565.00 3,020.00 / 2,804.50 2,014.00 / 1,962.25 1,836.00 / 1,730.50 1,982.00 / 1,916.00 11,494.00 / 10,978.25 

ร้อยละ 97.09 ร้อยละ 92.86 ร้อยละ 97.43 ร้อยละ 94.25 ร้อยละ 96.67 ร้อยละ 95.51 

1 
คณะบริหารธุรกิจ 

51.00 / 49.00 57.00 / 57.00 39.00 / 39.00 36.00 / 35.00 39.00 / 37.00 222.00 / 217.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 96.08 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 97.22 ร้อยละ 94.87 ร้อยละ 97.75 

2 
คณะศิลปศาสตร์ 

17.00 / 17.00 19.00 / 19.00 13.00 / 13.00 12.00 / 12.00 13.00 / 13.00 74.00 / 74.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 

3 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

34.00 / 34.00 38.00 / 38.00 26.00 / 26.00 24.00 / 22.00 26.00 / 26.00 148.00 / 146.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 91.67 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 98.65 

4 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

98.00 / 97.00 107.00 / 101.00 75.00 / 74.00 69.00 / 63.00 75.00 / 73.00 424.00 / 408.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 98.98 ร้อยละ 94.39 ร้อยละ 98.67 ร้อยละ 91.30 ร้อยละ 97.33 ร้อยละ 96.23 

5 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 

หน่วยงาน ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! 



 
รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ล าดับ ประเภทพื้นที ่/ 5ส พื้นฐาน 
(1) สะสาง (2) สะดวก (3) สะอาด (4) สุขลักษณะ (5) สร้างนิสัย รวม 

เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ 

6 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

65.00 / 63.00 73.00 / 72.00 50.00 / 50.00 45.00 / 45.00 48.00 / 48.00 281.00 / 278.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 96.92 ร้อยละ 98.63 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 98.93 

7 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี

17.00 / 17.00 19.00 / 18.00 13.00 / 12.00 12.00 / 12.00 13.00 / 13.00 74.00 / 72.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 94.74 ร้อยละ 92.31 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 97.30 

8 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ไสใหญ่ 

187.00 / 175.00 209.00 / 198.00 143.00 / 141.00 132.00 / 128.00 143.00 / 143.00 814.00 / 785.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 93.58 ร้อยละ 94.74 ร้อยละ 98.60 ร้อยละ 96.97 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 96.44 

9 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นทีทุ่่งใหญ่ 

17.00 / 17.00 19.00 / 19.00 13.00 / 13.00 12.00 / 12.00 13.00 / 13.00 74.00 / 74.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 

10 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

82.00 / 77.00 90.00 / 86.50 63.00 / 63.00 57.00 / 56.50 62.00 / 61.50 354.00 / 344.50 

หน่วยงาน ร้อยละ 93.90 ร้อยละ 96.11 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 99.12 ร้อยละ 99.19 ร้อยละ 97.32 

11 
คณะเกษตรศาสตร์ พื้นที่ไสใหญ่ 

135.00 / 134.00 149.00 / 142.00 102.00 / 101.00 95.00 / 91.00 102.00 / 100.00 583.00 / 568.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 99.26 ร้อยละ 95.30 ร้อยละ 99.02 ร้อยละ 95.79 ร้อยละ 98.04 ร้อยละ 97.43 

12 
คณะเกษตรศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่ 

51.00 / 51.00 57.00 / 57.00 39.00 / 39.00 36.00 / 36.00 39.00 / 39.00 222.00 / 222.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 

13 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

102.00 / 102.00 113.00 / 114.00 78.00 / 78.00 72.00 / 72.00 78.00 / 78.00 443.00 / 444.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.88 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.23 

14 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

49.00 / 49.00 53.00 / 53.00 37.00 / 37.00 32.00 / 31.00 35.00 / 35.00 206.00 / 205.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 96.88 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 99.51 

15 วิทยาลยัรัตภูม ิ 98.00 / 97.00 112.00 / 107.00 76.00 / 74.00 68.00 / 65.00 74.00 / 72.00 428.00 / 415.00 



 
รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ล าดับ ประเภทพื้นที ่/ 5ส พื้นฐาน 
(1) สะสาง (2) สะดวก (3) สะอาด (4) สุขลักษณะ (5) สร้างนิสัย รวม 

เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ 

หน่วยงาน ร้อยละ 98.98 ร้อยละ 95.54 ร้อยละ 97.37 ร้อยละ 95.59 ร้อยละ 97.30 ร้อยละ 96.96 

16 
วิทยาลยัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว 

33.00 / 33.00 36.00 / 36.00 25.00 / 25.00 22.00 / 22.00 24.00 / 24.00 140.00 / 140.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 

17 
วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

247.00 / 239.00 363.00 / 248.50 188.00 / 179.00 163.00 / 151.25 175.00 / 168.25 1,136.00 / 986.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 96.76 ร้อยละ 68.46 ร้อยละ 95.21 ร้อยละ 92.79 ร้อยละ 96.14 ร้อยละ 86.80 

18 
ส านักงานวิทยาเขตตรัง 

349.00 / 347.00 379.00 / 373.00 261.00 / 261.00 240.00 / 232.00 257.00 / 253.00 1,486.00 / 1,466.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 99.43 ร้อยละ 98.42 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 96.67 ร้อยละ 98.44 ร้อยละ 98.65 

19 
ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พืน้ที่ไสใหญ่ 

263.00 / 250.00 294.00 / 276.00 202.00 / 191.00 184.00 / 163.00 199.00 / 181.00 1,142.00 / 1,061.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 95.06 ร้อยละ 93.88 ร้อยละ 94.55 ร้อยละ 88.59 ร้อยละ 90.95 ร้อยละ 92.91 

20 
ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พืน้ที่ทุ่งใหญ่ 

187.00 / 180.00 209.00 / 206.00 143.00 / 141.00 130.00 / 127.00 139.00 / 139.00 808.00 / 793.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 96.26 ร้อยละ 98.56 ร้อยละ 98.60 ร้อยละ 97.69 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 98.14 

21 
สถาบันวิจยัและพัฒนา 

17.00 / 17.00 19.00 / 18.00 13.00 / 13.00 12.00 / 12.00 13.00 / 13.00 74.00 / 73.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 94.74 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 98.65 

22 
สถาบันทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

16.00 / 15.00 17.00 / 16.00 12.00 / 11.00 11.00 / 9.00 12.00 / 10.00 68.00 / 61.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 93.75 ร้อยละ 94.12 ร้อยละ 91.67 ร้อยละ 81.82 ร้อยละ 83.33 ร้อยละ 89.71 

23 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

17.00 / 14.50 19.00 / 18.50 13.00 / 11.50 12.00 / 12.00 13.00 / 13.00 74.00 / 69.50 

หน่วยงาน ร้อยละ 85.29 ร้อยละ 97.37 ร้อยละ 88.46 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 93.92 

24 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

136.00 / 131.00 152.00 / 144.00 104.00 / 101.00 96.00 / 89.00 104.00 / 101.00 592.00 / 566.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 96.32 ร้อยละ 94.74 ร้อยละ 97.12 ร้อยละ 92.71 ร้อยละ 97.12 ร้อยละ 95.61 



 
รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ล าดับ ประเภทพื้นที ่/ 5ส พื้นฐาน 
(1) สะสาง (2) สะดวก (3) สะอาด (4) สุขลักษณะ (5) สร้างนิสัย รวม 

เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ 

25 
ส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย 

17.00 / 15.00 19.00 / 16.00 13.00 / 10.00 12.00 / 11.00 13.00 / 12.00 74.00 / 64.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 88.24 ร้อยละ 84.21 ร้อยละ 76.92 ร้อยละ 91.67 ร้อยละ 92.31 ร้อยละ 86.49 

26 
ส านักงานอธกิารบด ี

34.00 / 32.00 38.00 / 36.00 26.00 / 25.00 24.00 / 22.00 26.00 / 22.00 148.00 / 137.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 94.12 ร้อยละ 94.74 ร้อยละ 96.15 ร้อยละ 91.67 ร้อยละ 84.62 ร้อยละ 92.57 

27 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

17.00 / 15.00 19.00 / 17.00 13.00 / 11.50 12.00 / 9.00 13.00 / 9.50 74.00 / 62.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 88.24 ร้อยละ 89.47 ร้อยละ 88.46 ร้อยละ 75.00 ร้อยละ 73.08 ร้อยละ 83.78 

28 
ส านักงานนิติการ 

85.00 / 82.00 95.00 / 93.00 65.00 / 64.00 60.00 / 49.00 65.00 / 63.00 370.00 / 351.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 96.47 ร้อยละ 97.89 ร้อยละ 98.46 ร้อยละ 81.67 ร้อยละ 96.92 ร้อยละ 94.86 

29 
กองบริหารงานบุคคล 

17.00 / 17.00 19.00 / 17.00 13.00 / 10.50 12.00 / 10.00 13.00 / 11.00 74.00 / 65.50 

หน่วยงาน ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 89.47 ร้อยละ 80.77 ร้อยละ 83.33 ร้อยละ 84.62 ร้อยละ 88.51 

30 
กองกลาง 

17.00 / 17.00 19.00 / 18.00 13.00 / 12.00 12.00 / 10.00 13.00 / 11.00 74.00 / 68.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 94.74 ร้อยละ 92.31 ร้อยละ 83.33 ร้อยละ 84.62 ร้อยละ 91.89 

31 
กองประชาสัมพันธ ์

17.00 / 16.50 19.00 / 17.00 13.00 / 12.75 12.00 / 10.00 13.00 / 12.00 74.00 / 68.25 

หน่วยงาน ร้อยละ 97.06 ร้อยละ 89.47 ร้อยละ 98.08 ร้อยละ 83.33 ร้อยละ 92.31 ร้อยละ 92.23 

32 
กองคลัง 

51.00 / 48.00 57.00 / 49.00 39.00 / 38.00 36.00 / 32.75 39.00 / 34.75 222.00 / 202.50 

หน่วยงาน ร้อยละ 94.12 ร้อยละ 85.96 ร้อยละ 97.44 ร้อยละ 90.97 ร้อยละ 89.10 ร้อยละ 91.22 

33 
กองนโยบายและแผน 

17.00 / 17.00 19.00 / 16.00 13.00 / 12.00 12.00 / 12.00 13.00 / 13.00 74.00 / 70.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 84.21 ร้อยละ 92.31 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 94.59 

34 กองพัฒนานักศึกษา 17.00 / 17.00 19.00 / 18.00 13.00 / 11.00 12.00 / 10.00 13.00 / 13.00 74.00 / 69.00 



 
รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ล าดับ ประเภทพื้นที ่/ 5ส พื้นฐาน 
(1) สะสาง (2) สะดวก (3) สะอาด (4) สุขลักษณะ (5) สร้างนิสัย รวม 

เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ 

หน่วยงาน ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 94.74 ร้อยละ 84.62 ร้อยละ 83.33 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 93.24 

35 
กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที ่

34.00 / 34.00 38.00 / 37.00 26.00 / 26.00 24.00 / 23.00 26.00 / 24.00 148.00 / 144.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 97.37 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 95.83 ร้อยละ 92.31 ร้อยละ 97.30 

36 
กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ 

17.00 / 15.00 18.00 / 16.00 13.00 / 11.00 12.00 / 11.00 13.00 / 13.00 73.00 / 66.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 88.24 ร้อยละ 88.89 ร้อยละ 84.62 ร้อยละ 91.67 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 90.41 

37 
หน่วยบรกิารทางวิชาการแก่สังคม 

17.00 / 17.00 19.00 / 19.00 13.00 / 12.00 12.00 / 11.00 13.00 / 11.00 74.00 / 70.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 92.31 ร้อยละ 91.67 ร้อยละ 84.62 ร้อยละ 94.59 

38 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

17.00 / 17.00 19.00 / 18.00 13.00 / 13.00 12.00 / 12.00 13.00 / 13.00 74.00 / 73.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 94.74 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 98.65 

2) ห้องพักอาจารย ์
1,558.00 / 1,493.50 1,685.00 / 1,582.50 1,186.00 / 1,152.00 1,057.00 / 991.50 1,124.00 / 1,071.25 6,610.00 / 6,290.75 

ร้อยละ 95.86 ร้อยละ 93.92 ร้อยละ 97.13 ร้อยละ 93.80 ร้อยละ 95.31 ร้อยละ 95.17 

1 
คณะบริหารธุรกิจ 

51.00 / 47.00 57.00 / 56.00 39.00 / 37.00 36.00 / 35.00 39.00 / 33.00 222.00 / 208.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 92.16 ร้อยละ 98.25 ร้อยละ 94.87 ร้อยละ 97.22 ร้อยละ 84.62 ร้อยละ 93.69 

2 
คณะศิลปศาสตร์ 

102.00 / 102.00 114.00 / 114.00 77.00 / 77.00 71.00 / 70.00 77.00 / 77.00 441.00 / 440.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 98.59 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 99.77 

3 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

68.00 / 68.00 76.00 / 68.00 50.00 / 50.00 48.00 / 46.00 52.00 / 50.00 294.00 / 282.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 89.47 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 95.83 ร้อยละ 96.15 ร้อยละ 95.92 

4 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

133.00 / 120.00 137.00 / 124.00 103.00 / 99.00 94.00 / 85.00 95.00 / 89.00 562.00 / 517.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 90.23 ร้อยละ 90.51 ร้อยละ 96.12 ร้อยละ 90.43 ร้อยละ 93.68 ร้อยละ 91.99 



 
รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ล าดับ ประเภทพื้นที ่/ 5ส พื้นฐาน 
(1) สะสาง (2) สะดวก (3) สะอาด (4) สุขลักษณะ (5) สร้างนิสัย รวม 

เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ 

5 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

81.00 / 74.00 92.00 / 81.00 63.00 / 61.00 60.00 / 54.00 65.00 / 54.00 361.00 / 324.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 91.36 ร้อยละ 88.04 ร้อยละ 96.83 ร้อยละ 90.00 ร้อยละ 83.08 ร้อยละ 89.75 

6 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

183.00 / 178.00 199.00 / 191.00 137.00 / 134.00 122.00 / 118.00 127.00 / 123.00 768.00 / 744.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 97.27 ร้อยละ 95.98 ร้อยละ 97.81 ร้อยละ 96.72 ร้อยละ 96.85 ร้อยละ 96.88 

7 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี

40.00 / 39.00 35.00 / 33.00 28.00 / 26.00 24.00 / 18.00 25.00 / 24.00 152.00 / 140.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 97.50 ร้อยละ 94.29 ร้อยละ 92.86 ร้อยละ 75.00 ร้อยละ 96.00 ร้อยละ 92.11 

8 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ไสใหญ่ 

120.00 / 113.00 129.00 / 114.00 90.00 / 87.00 78.00 / 70.00 81.00 / 79.00 498.00 / 463.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 94.17 ร้อยละ 88.37 ร้อยละ 96.67 ร้อยละ 89.74 ร้อยละ 97.53 ร้อยละ 92.97 

9 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นทีทุ่่งใหญ่ 

26.00 / 26.00 27.00 / 27.00 21.00 / 21.00 17.00 / 17.00 18.00 / 18.00 109.00 / 109.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 

10 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

85.00 / 82.50 95.00 / 92.00 65.00 / 65.00 60.00 / 56.00 65.00 / 65.00 370.00 / 360.50 

หน่วยงาน ร้อยละ 97.06 ร้อยละ 96.84 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 93.33 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 97.43 

11 
คณะเกษตรศาสตร์ พื้นที่ไสใหญ่ 

66.00 / 62.00 72.00 / 64.00 50.00 / 49.00 46.00 / 42.00 48.00 / 44.00 282.00 / 261.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 93.94 ร้อยละ 88.89 ร้อยละ 98.00 ร้อยละ 91.30 ร้อยละ 91.67 ร้อยละ 92.55 

12 
คณะเกษตรศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่ 

76.00 / 73.00 93.00 / 91.00 63.00 / 62.00 53.00 / 51.00 56.00 / 56.00 341.00 / 333.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 96.05 ร้อยละ 97.85 ร้อยละ 98.41 ร้อยละ 96.23 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 97.65 

13 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

68.00 / 66.00 76.00 / 73.00 52.00 / 52.00 48.00 / 48.00 52.00 / 52.00 296.00 / 291.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 97.06 ร้อยละ 96.05 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 98.31 

14 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 97.00 / 96.00 94.00 / 87.00 72.00 / 66.00 58.00 / 51.00 62.00 / 57.00 383.00 / 357.00 



 
รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ล าดับ ประเภทพื้นที ่/ 5ส พื้นฐาน 
(1) สะสาง (2) สะดวก (3) สะอาด (4) สุขลักษณะ (5) สร้างนิสัย รวม 

เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ 

หน่วยงาน ร้อยละ 98.97 ร้อยละ 92.55 ร้อยละ 91.67 ร้อยละ 87.93 ร้อยละ 91.94 ร้อยละ 93.21 

15 
วิทยาลยัรัตภูม ิ

135.00 / 132.00 150.00 / 148.00 103.00 / 103.00 94.00 / 92.00 102.00 / 100.00 584.00 / 575.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 97.78 ร้อยละ 98.67 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 97.87 ร้อยละ 98.04 ร้อยละ 98.46 

16 
วิทยาลยัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว 

74.00 / 72.00 73.00 / 69.00 54.00 / 52.00 46.00 / 44.00 49.00 / 48.00 296.00 / 285.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 97.30 ร้อยละ 94.52 ร้อยละ 96.30 ร้อยละ 95.65 ร้อยละ 97.96 ร้อยละ 96.28 

17 
วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

153.00 / 143.00 166.00 / 150.50 119.00 / 111.00 102.00 / 94.50 111.00 / 102.25 651.00 / 601.25 

หน่วยงาน ร้อยละ 93.46 ร้อยละ 90.66 ร้อยละ 93.28 ร้อยละ 92.65 ร้อยละ 92.12 ร้อยละ 92.36 

3) ห้องเรียน 
2,172.00 / 2,103.00 2,302.00 / 2,217.50 2,017.00 / 1,898.00 1,492.00 / 1,339.00 1,737.50 / 1,621.00 9,720.50 / 9,178.50 

ร้อยละ 96.82 ร้อยละ 96.33 ร้อยละ 94.10 ร้อยละ 89.75 ร้อยละ 93.29 ร้อยละ 94.42 

1 
คณะบริหารธุรกิจ 

327.00 / 320.00 358.00 / 352.00 311.00 / 289.00 224.00 / 205.00 279.50 / 265.00 1,499.50 / 1,431.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 97.86 ร้อยละ 98.32 ร้อยละ 92.93 ร้อยละ 91.52 ร้อยละ 94.81 ร้อยละ 95.43 

2 
คณะศิลปศาสตร์ 

212.00 / 207.00 217.00 / 204.00 187.00 / 176.00 146.00 / 131.00 164.00 / 145.00 926.00 / 863.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 97.64 ร้อยละ 94.01 ร้อยละ 94.12 ร้อยละ 89.73 ร้อยละ 88.41 ร้อยละ 93.20 

3 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

44.00 / 39.00 52.00 / 50.00 44.00 / 38.00 32.00 / 27.00 40.00 / 33.00 212.00 / 187.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 88.64 ร้อยละ 96.15 ร้อยละ 86.36 ร้อยละ 84.38 ร้อยละ 82.50 ร้อยละ 88.21 

4 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

171.00 / 168.00 183.00 / 175.00 161.00 / 154.00 114.00 / 106.00 124.00 / 122.00 753.00 / 725.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 98.25 ร้อยละ 95.63 ร้อยละ 95.65 ร้อยละ 92.98 ร้อยละ 98.39 ร้อยละ 96.28 

5 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

49.00 / 43.00 64.00 / 50.00 54.00 / 47.00 41.00 / 33.00 46.00 / 38.00 254.00 / 211.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 87.76 ร้อยละ 78.13 ร้อยละ 87.04 ร้อยละ 80.49 ร้อยละ 82.61 ร้อยละ 83.07 



 
รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ล าดับ ประเภทพื้นที ่/ 5ส พื้นฐาน 
(1) สะสาง (2) สะดวก (3) สะอาด (4) สุขลักษณะ (5) สร้างนิสัย รวม 

เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ 

6 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

82.00 / 81.00 86.00 / 81.00 77.00 / 74.00 59.00 / 55.00 66.00 / 63.00 370.00 / 354.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 98.78 ร้อยละ 94.19 ร้อยละ 96.10 ร้อยละ 93.22 ร้อยละ 95.45 ร้อยละ 95.68 

7 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี

54.00 / 54.00 54.00 / 54.00 48.00 / 48.00 36.00 / 24.00 42.00 / 42.00 234.00 / 222.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 66.67 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 94.87 

8 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ไสใหญ่ 

172.00 / 158.00 159.00 / 152.00 143.00 / 111.50 111.00 / 94.00 143.00 / 100.00 728.00 / 615.50 

หน่วยงาน ร้อยละ 91.86 ร้อยละ 95.60 ร้อยละ 77.97 ร้อยละ 84.68 ร้อยละ 69.93 ร้อยละ 84.55 

9 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นทีทุ่่งใหญ่ 

20.00 / 20.00 20.00 / 20.00 18.00 / 18.00 14.00 / 14.00 16.00 / 16.00 88.00 / 88.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 

10 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

170.00 / 168.00 170.00 / 159.50 153.00 / 144.50 119.00 / 116.00 136.00 / 135.00 748.00 / 723.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 98.82 ร้อยละ 93.82 ร้อยละ 94.44 ร้อยละ 97.48 ร้อยละ 99.26 ร้อยละ 96.66 

11 
คณะเกษตรศาสตร์ พื้นที่ไสใหญ่ 

146.00 / 139.00 165.00 / 158.00 139.00 / 134.00 107.00 / 102.00 122.00 / 120.00 679.00 / 653.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 95.21 ร้อยละ 95.76 ร้อยละ 96.40 ร้อยละ 95.33 ร้อยละ 98.36 ร้อยละ 96.17 

12 
คณะเกษตรศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่ 

49.00 / 48.00 50.00 / 50.00 45.00 / 44.00 35.00 / 35.00 40.00 / 40.00 219.00 / 217.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 97.96 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 97.78 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 99.09 

13 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

20.00 / 19.00 20.00 / 20.00 18.00 / 18.00 10.00 / 10.00 12.00 / 12.00 80.00 / 79.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 95.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 98.75 

14 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

40.00 / 40.00 37.00 / 36.00 36.00 / 36.00 32.00 / 30.00 32.00 / 32.00 177.00 / 174.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 97.30 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 93.75 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 98.31 

15 วิทยาลยัรัตภูม ิ 154.00 / 146.00 182.00 / 181.00 154.00 / 152.00 112.00 / 103.00 140.00 / 126.00 742.00 / 708.00 



 
รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ล าดับ ประเภทพื้นที ่/ 5ส พื้นฐาน 
(1) สะสาง (2) สะดวก (3) สะอาด (4) สุขลักษณะ (5) สร้างนิสัย รวม 

เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ 

หน่วยงาน ร้อยละ 94.81 ร้อยละ 99.45 ร้อยละ 98.70 ร้อยละ 91.96 ร้อยละ 90.00 ร้อยละ 95.42 

16 
วิทยาลยัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว 

0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 

หน่วยงาน ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! 

17 
วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

144.00 / 140.00 167.00 / 159.00 145.00 / 131.00 100.00 / 62.00 101.00 / 100.00 657.00 / 592.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 97.22 ร้อยละ 95.21 ร้อยละ 90.34 ร้อยละ 62.00 ร้อยละ 99.01 ร้อยละ 90.11 

18 
ส านักงานวิทยาเขตตรัง 

208.00 / 207.00 208.00 / 208.00 185.00 / 184.00 139.00 / 136.00 162.00 / 162.00 902.00 / 897.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 99.52 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 99.46 ร้อยละ 97.84 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 99.45 

19 
ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พืน้ที่ไสใหญ่ 

30.00 / 26.00 30.00 / 28.00 27.00 / 27.00 21.00 / 21.00 24.00 / 22.00 132.00 / 124.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 86.67 ร้อยละ 93.33 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 91.67 ร้อยละ 93.94 

20 
ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พืน้ที่ทุ่งใหญ่ 

80.00 / 80.00 80.00 / 80.00 72.00 / 72.00 40.00 / 35.00 48.00 / 48.00 320.00 / 315.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 87.50 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 98.44 

4) ห้องปฏบิัติการ 
3,112.00 / 2,998.00 3,042.00 / 2,880.00 2,411.00 / 2,292.00 1,894.00 / 1,710.00 1,982.00 / 1,877.00 12,441.00 / 11,757.00 

ร้อยละ 96.34 ร้อยละ 94.67 ร้อยละ 95.06 ร้อยละ 90.29 ร้อยละ 94.70 ร้อยละ 94.50 

1 
คณะบริหารธุรกิจ 

0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 

หน่วยงาน ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! 

2 
คณะศิลปศาสตร์ 

197.00 / 192.00 194.00 / 175.00 148.00 / 142.00 124.00 / 105.00 122.00 / 116.00 785.00 / 730.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 97.46 ร้อยละ 90.21 ร้อยละ 95.95 ร้อยละ 84.68 ร้อยละ 95.08 ร้อยละ 92.99 

3 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

141.00 / 138.00 138.00 / 117.00 108.00 / 93.00 84.00 / 72.00 87.00 / 87.00 558.00 / 507.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 97.87 ร้อยละ 84.78 ร้อยละ 86.11 ร้อยละ 85.71 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 90.86 



 
รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ล าดับ ประเภทพื้นที ่/ 5ส พื้นฐาน 
(1) สะสาง (2) สะดวก (3) สะอาด (4) สุขลักษณะ (5) สร้างนิสัย รวม 

เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ 

4 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

184.00 / 183.00 180.00 / 176.00 144.00 / 133.00 119.00 / 108.00 126.00 / 120.00 753.00 / 720.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 99.46 ร้อยละ 97.78 ร้อยละ 92.36 ร้อยละ 90.76 ร้อยละ 95.24 ร้อยละ 95.62 

5 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

77.00 / 65.00 72.00 / 58.00 57.00 / 45.00 50.00 / 39.00 51.00 / 45.00 307.00 / 252.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 84.42 ร้อยละ 80.56 ร้อยละ 78.95 ร้อยละ 78.00 ร้อยละ 88.24 ร้อยละ 82.08 

6 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

402.00 / 387.00 423.00 / 418.00 330.00 / 321.00 233.00 / 225.00 251.00 / 247.00 1,639.00 / 1,598.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 96.27 ร้อยละ 98.82 ร้อยละ 97.27 ร้อยละ 96.57 ร้อยละ 98.41 ร้อยละ 97.50 

7 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี

233.00 / 205.00 210.00 / 164.00 176.00 / 163.00 137.00 / 90.00 154.00 / 124.00 910.00 / 746.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 87.98 ร้อยละ 78.10 ร้อยละ 92.61 ร้อยละ 65.69 ร้อยละ 80.52 ร้อยละ 81.98 

8 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ไสใหญ่ 

361.00 / 354.00 343.00 / 326.00 272.00 / 263.00 192.00 / 181.00 205.00 / 194.00 1,373.00 / 1,318.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 98.06 ร้อยละ 95.04 ร้อยละ 96.69 ร้อยละ 94.27 ร้อยละ 94.63 ร้อยละ 95.99 

9 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นทีทุ่่งใหญ่ 

95.00 / 95.00 93.00 / 92.00 74.00 / 74.00 57.00 / 56.00 53.00 / 51.00 372.00 / 368.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 98.92 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 98.25 ร้อยละ 96.23 ร้อยละ 98.92 

10 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

188.00 / 179.00 177.00 / 176.00 137.00 / 132.00 111.00 / 103.00 119.00 / 112.00 732.00 / 702.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 95.21 ร้อยละ 99.44 ร้อยละ 96.35 ร้อยละ 92.79 ร้อยละ 94.12 ร้อยละ 95.90 

11 
คณะเกษตรศาสตร์ พื้นที่ไสใหญ่ 

227.00 / 222.00 230.00 / 220.00 176.00 / 165.00 148.00 / 138.00 154.00 / 150.00 935.00 / 895.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 97.80 ร้อยละ 95.65 ร้อยละ 93.75 ร้อยละ 93.24 ร้อยละ 97.40 ร้อยละ 95.72 

12 
คณะเกษตรศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่ 

147.00 / 147.00 151.00 / 151.00 119.00 / 119.00 94.00 / 93.00 95.00 / 94.00 606.00 / 604.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 98.94 ร้อยละ 98.95 ร้อยละ 99.67 

13 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 179.00 / 178.00 179.00 / 177.00 139.00 / 136.00 108.00 / 106.00 110.00 / 110.00 715.00 / 707.00 



 
รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ล าดับ ประเภทพื้นที ่/ 5ส พื้นฐาน 
(1) สะสาง (2) สะดวก (3) สะอาด (4) สุขลักษณะ (5) สร้างนิสัย รวม 

เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ 

หน่วยงาน ร้อยละ 99.44 ร้อยละ 98.88 ร้อยละ 97.84 ร้อยละ 98.15 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 98.88 

14 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

235.00 / 225.00 232.00 / 226.00 182.00 / 180.00 149.00 / 143.00 156.00 / 152.00 954.00 / 926.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 95.74 ร้อยละ 97.41 ร้อยละ 98.90 ร้อยละ 95.97 ร้อยละ 97.44 ร้อยละ 97.06 

15 
วิทยาลยัรัตภูม ิ

145.00 / 145.00 149.00 / 149.00 115.00 / 115.00 98.00 / 89.00 108.00 / 101.00 615.00 / 599.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 90.82 ร้อยละ 93.52 ร้อยละ 97.40 

16 
วิทยาลยัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว 

22.00 / 22.00 20.00 / 18.00 18.00 / 18.00 14.00 / 14.00 16.00 / 16.00 90.00 / 88.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 90.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 97.78 

17 
วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

190.00 / 176.00 168.00 / 159.00 146.00 / 129.00 121.00 / 96.00 113.00 / 97.00 738.00 / 657.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 92.63 ร้อยละ 94.64 ร้อยละ 88.36 ร้อยละ 79.34 ร้อยละ 85.84 ร้อยละ 89.02 

18 
ส านักงานวิทยาเขตตรัง 

22.00 / 22.00 19.00 / 19.00 17.00 / 17.00 12.00 / 12.00 14.00 / 14.00 84.00 / 84.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 

19 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

67.00 / 63.00 64.00 / 59.00 53.00 / 47.00 43.00 / 40.00 48.00 / 47.00 275.00 / 256.00 

ชื่อห้อง ร้อยละ 94.03 ร้อยละ 92.19 ร้อยละ 88.68 ร้อยละ 93.02 ร้อยละ 97.92 ร้อยละ 93.09 

5) โรงฝึกงาน 
190.00 / 176.00 250.00 / 236.00 163.00 / 150.00 131.00 / 116.00 126.00 / 121.00 860.00 / 799.00 

ร้อยละ 92.63 ร้อยละ 94.40 ร้อยละ 92.02 ร้อยละ 88.55 ร้อยละ 96.03 ร้อยละ 92.91 

1 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

29.00 / 29.00 37.00 / 34.00 25.00 / 23.00 19.00 / 18.00 19.00 / 19.00 129.00 / 123.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 91.89 ร้อยละ 92.00 ร้อยละ 94.74 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 95.35 

2 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 

หน่วยงาน ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! 



 
รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ล าดับ ประเภทพื้นที ่/ 5ส พื้นฐาน 
(1) สะสาง (2) สะดวก (3) สะอาด (4) สุขลักษณะ (5) สร้างนิสัย รวม 

เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ 

3 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

16.00 / 14.00 20.00 / 19.00 13.00 / 13.00 11.00 / 10.00 11.00 / 11.00 71.00 / 67.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 87.50 ร้อยละ 95.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 90.91 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 94.37 

4 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ไสใหญ่ 

38.00 / 38.00 53.00 / 53.00 32.00 / 32.00 22.00 / 22.00 22.00 / 22.00 167.00 / 167.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 

5 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นทีทุ่่งใหญ่ 

0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 

หน่วยงาน ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! 

6 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี

0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 

หน่วยงาน ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! 

7 
วิทยาลยัรัตภูม ิ

33.00 / 33.00 46.00 / 45.00 34.00 / 34.00 27.00 / 27.00 26.00 / 26.00 166.00 / 165.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 97.83 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 99.40 

8 
วิทยาลยัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว 

46.00 / 45.00 58.00 / 54.00 37.00 / 35.00 32.00 / 29.00 32.00 / 30.00 205.00 / 193.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 97.83 ร้อยละ 93.10 ร้อยละ 94.59 ร้อยละ 90.63 ร้อยละ 93.75 ร้อยละ 94.15 

9 
วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

28.00 / 17.00 36.00 / 31.00 22.00 / 13.00 20.00 / 10.00 16.00 / 13.00 122.00 / 84.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 60.71 ร้อยละ 86.11 ร้อยละ 59.09 ร้อยละ 50.00 ร้อยละ 81.25 ร้อยละ 68.85 

10 
ส านักงานวิทยาเขตตรัง 

0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 

หน่วยงาน ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! 

6) งานฟาร์ม พชื / สตัว์ / ประมง 
196.00 / 181.00 330.00 / 310.00 181.00 / 166.00 157.00 / 138.00 137.00 / 127.00 1,001.00 / 922.00 

ร้อยละ 92.35 ร้อยละ 93.94 ร้อยละ 91.71 ร้อยละ 87.90 ร้อยละ 92.70 ร้อยละ 92.11 

1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 20.00 / 8.00 30.00 / 22.00 16.00 / 12.00 16.00 / 10.00 12.00 / 8.00 94.00 / 60.00 



 
รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ล าดับ ประเภทพื้นที ่/ 5ส พื้นฐาน 
(1) สะสาง (2) สะดวก (3) สะอาด (4) สุขลักษณะ (5) สร้างนิสัย รวม 

เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ 

หน่วยงาน ร้อยละ 40.00 ร้อยละ 73.33 ร้อยละ 75.00 ร้อยละ 62.50 ร้อยละ 66.67 ร้อยละ 63.83 

2 
คณะเกษตรศาสตร์ พื้นที่ไสใหญ่ 

77.00 / 75.00 131.00 / 123.00 72.00 / 66.00 64.00 / 60.00 55.00 / 54.00 399.00 / 378.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 97.40 ร้อยละ 93.89 ร้อยละ 91.67 ร้อยละ 93.75 ร้อยละ 98.18 ร้อยละ 94.74 

3 
คณะเกษตรศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่ 

99.00 / 98.00 169.00 / 165.00 93.00 / 88.00 77.00 / 68.00 70.00 / 65.00 508.00 / 484.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 98.99 ร้อยละ 97.63 ร้อยละ 94.62 ร้อยละ 88.31 ร้อยละ 92.86 ร้อยละ 95.28 

7) ห้องสมุด 
70.00 / 70.00 81.00 / 76.00 64.00 / 62.00 42.00 / 39.00 48.00 / 43.00 305.00 / 290.00 

ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 93.83 ร้อยละ 96.88 ร้อยละ 92.86 ร้อยละ 89.58 ร้อยละ 95.08 

1 
วิทยาลยัรัตภูม ิ

12.00 / 12.00 14.00 / 14.00 11.00 / 11.00 7.00 / 7.00 8.00 / 8.00 52.00 / 52.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 

2 
วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

11.00 / 11.00 11.00 / 11.00 9.00 / 9.00 6.00 / 5.00 6.00 / 6.00 43.00 / 42.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 83.33 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 97.67 

3 
ส านักงานวิทยาเขตตรัง 

0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 

หน่วยงาน ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! 

4 
ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พืน้ที่ไสใหญ่ 

11.00 / 11.00 14.00 / 13.00 11.00 / 11.00 8.00 / 8.00 10.00 / 9.00 54.00 / 52.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 92.86 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 90.00 ร้อยละ 96.30 

5 
ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พืน้ที่ทุ่งใหญ่ 

12.00 / 12.00 14.00 / 14.00 11.00 / 11.00 7.00 / 7.00 8.00 / 8.00 52.00 / 52.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 

6 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

24.00 / 24.00 28.00 / 24.00 22.00 / 20.00 14.00 / 12.00 16.00 / 12.00 104.00 / 92.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 85.71 ร้อยละ 90.91 ร้อยละ 85.71 ร้อยละ 75.00 ร้อยละ 88.46 



 
รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ล าดับ ประเภทพื้นที ่/ 5ส พื้นฐาน 
(1) สะสาง (2) สะดวก (3) สะอาด (4) สุขลักษณะ (5) สร้างนิสัย รวม 

เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ 

8) สภาพแวดล้อม 
478.00 / 438.00 654.00 / 570.00 680.00 / 585.00 495.00 / 404.00 423.00 / 335.00 2,730.00 / 2,332.00 

ร้อยละ 91.63 ร้อยละ 87.16 ร้อยละ 86.03 ร้อยละ 81.62 ร้อยละ 79.20 ร้อยละ 85.42 

1 
คณะบริหารธุรกิจ 

8.00 / 8.00 10.00 / 10.00 11.00 / 11.00 8.00 / 7.00 7.00 / 7.00 44.00 / 43.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 87.50 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 97.73 

2 
คณะศิลปศาสตร์ 

5.00 / 5.00 6.00 / 6.00 6.00 / 6.00 5.00 / 5.00 4.00 / 3.00 26.00 / 25.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 75.00 ร้อยละ 96.15 

3 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 

หน่วยงาน ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! 

4 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

82.00 / 76.00 156.00 / 102.00 122.00 / 111.00 85.00 / 68.00 75.00 / 55.00 520.00 / 412.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 92.68 ร้อยละ 65.38 ร้อยละ 90.98 ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 73.33 ร้อยละ 79.23 

5 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

8.00 / 8.00 10.00 / 9.00 11.00 / 9.00 8.00 / 6.00 7.00 / 3.00 44.00 / 35.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 90.00 ร้อยละ 81.82 ร้อยละ 75.00 ร้อยละ 42.86 ร้อยละ 79.55 

6 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

38.00 / 35.00 47.00 / 47.00 53.00 / 52.00 42.00 / 33.00 34.00 / 28.00 214.00 / 195.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 92.11 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 98.11 ร้อยละ 78.57 ร้อยละ 82.35 ร้อยละ 91.12 

7 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี

15.00 / 13.00 18.00 / 18.00 21.00 / 16.00 15.00 / 12.00 13.00 / 11.00 82.00 / 70.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 86.67 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 76.19 ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 84.62 ร้อยละ 85.37 

8 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ไสใหญ่ 

9.00 / 9.00 12.00 / 12.00 12.00 / 12.00 9.00 / 9.00 8.00 / 7.00 50.00 / 49.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 87.50 ร้อยละ 98.00 

9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นทีทุ่่งใหญ่ 7.00 / 7.00 8.00 / 8.00 10.00 / 10.00 7.00 / 7.00 6.00 / 6.00 38.00 / 38.00 



 
รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ล าดับ ประเภทพื้นที ่/ 5ส พื้นฐาน 
(1) สะสาง (2) สะดวก (3) สะอาด (4) สุขลักษณะ (5) สร้างนิสัย รวม 

เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ 

หน่วยงาน ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 

10 
คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

7.00 / 7.00 11.00 / 11.00 10.00 / 10.00 8.00 / 8.00 7.00 / 7.00 43.00 / 43.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 

11 
คณะเกษตรศาสตร์ พื้นที่ไสใหญ่ 

32.00 / 28.00 39.00 / 36.00 50.00 / 48.00 35.00 / 29.00 30.00 / 23.00 186.00 / 164.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 87.50 ร้อยละ 92.31 ร้อยละ 96.00 ร้อยละ 82.86 ร้อยละ 76.67 ร้อยละ 88.17 

12 
คณะเกษตรศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่ 

18.00 / 17.00 20.00 / 19.00 26.00 / 23.00 19.00 / 17.00 15.00 / 11.00 98.00 / 87.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 94.44 ร้อยละ 95.00 ร้อยละ 88.46 ร้อยละ 89.47 ร้อยละ 73.33 ร้อยละ 88.78 

13 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

19.00 / 19.00 24.00 / 24.00 25.00 / 24.00 21.00 / 20.00 17.00 / 17.00 106.00 / 104.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 96.00 ร้อยละ 95.24 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 98.11 

14 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

16.00 / 16.00 21.00 / 20.00 21.00 / 20.00 16.00 / 16.00 12.00 / 12.00 86.00 / 84.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 95.24 ร้อยละ 95.24 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 97.67 

15 
วิทยาลยัรัตภูม ิ

10.00 / 9.00 15.00 / 12.00 11.00 / 7.00 9.00 / 5.00 8.00 / 5.00 53.00 / 38.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 90.00 ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 63.64 ร้อยละ 55.56 ร้อยละ 62.50 ร้อยละ 71.70 

16 
วิทยาลยัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว 

0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 

หน่วยงาน ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! 

17 
วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

15.00 / 12.00 19.00 / 14.00 20.00 / 19.00 15.00 / 7.00 13.00 / 6.00 82.00 / 58.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 80.00 ร้อยละ 73.68 ร้อยละ 95.00 ร้อยละ 46.67 ร้อยละ 46.15 ร้อยละ 70.73 

18 
ส านักงานวิทยาเขตตรัง 

88.00 / 86.00 109.00 / 104.00 124.00 / 94.00 90.00 / 85.00 78.00 / 75.00 489.00 / 444.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 97.73 ร้อยละ 95.41 ร้อยละ 75.81 ร้อยละ 94.44 ร้อยละ 96.15 ร้อยละ 90.80 



 
รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ล าดับ ประเภทพื้นที ่/ 5ส พื้นฐาน 
(1) สะสาง (2) สะดวก (3) สะอาด (4) สุขลักษณะ (5) สร้างนิสัย รวม 

เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ 

19 
ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พืน้ที่ไสใหญ่ 

30.00 / 22.00 37.00 / 32.00 47.00 / 30.00 30.00 / 15.00 26.00 / 12.00 170.00 / 111.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 73.33 ร้อยละ 86.49 ร้อยละ 63.83 ร้อยละ 50.00 ร้อยละ 46.15 ร้อยละ 65.29 

20 
ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พืน้ที่ทุ่งใหญ่ 

11.00 / 8.00 15.00 / 14.00 15.00 / 11.00 12.00 / 10.00 10.00 / 7.00 63.00 / 50.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 72.73 ร้อยละ 93.33 ร้อยละ 73.33 ร้อยละ 83.33 ร้อยละ 70.00 ร้อยละ 79.37 

21 
สถาบันวิจยัและพัฒนา 

0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 

หน่วยงาน ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! 

22 
สถาบันทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

10.00 / 9.00 13.00 / 12.00 14.00 / 12.00 11.00 / 8.00 9.00 / 7.00 57.00 / 48.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 90.00 ร้อยละ 92.31 ร้อยละ 85.71 ร้อยละ 72.73 ร้อยละ 77.78 ร้อยละ 84.21 

23 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 

หน่วยงาน ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! 

24 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

39.00 / 34.00 49.00 / 46.00 56.00 / 47.00 38.00 / 30.00 34.00 / 27.00 216.00 / 184.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 87.18 ร้อยละ 93.88 ร้อยละ 83.93 ร้อยละ 78.95 ร้อยละ 79.41 ร้อยละ 85.19 

25 
ส านักศิลปวัฒนธรรมศรีวิชัย 

0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 

หน่วยงาน ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! 

26 
ส านักงานอธกิารบด ี

0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 

หน่วยงาน ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! 

27 
ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 

หน่วยงาน ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! 

28 ส านักงานนิติการ 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 



 
รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ล าดับ ประเภทพื้นที ่/ 5ส พื้นฐาน 
(1) สะสาง (2) สะดวก (3) สะอาด (4) สุขลักษณะ (5) สร้างนิสัย รวม 

เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ 

หน่วยงาน ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! 

29 
กองบริหารงานบุคคล 

0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 

หน่วยงาน ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! 

30 
กองกลาง 

11.00 / 10.00 15.00 / 14.00 15.00 / 13.00 12.00 / 7.00 10.00 / 6.00 63.00 / 50.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 90.91 ร้อยละ 93.33 ร้อยละ 86.67 ร้อยละ 58.33 ร้อยละ 60.00 ร้อยละ 79.37 

31 
กองประชาสัมพันธ ์

0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 

หน่วยงาน ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! 

32 
กองคลัง 

0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 

หน่วยงาน ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! 

33 
กองนโยบายและแผน 

0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 

หน่วยงาน ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! 

34 
กองพัฒนานักศึกษา 

0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 

หน่วยงาน ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! 

35 
กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที ่

0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 

หน่วยงาน ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! 

36 
กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ 

0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 

หน่วยงาน ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! 

37 
หน่วยบรกิารทางวิชาการแก่สังคม 

0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 

หน่วยงาน ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! 



 
รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ล าดับ ประเภทพื้นที ่/ 5ส พื้นฐาน 
(1) สะสาง (2) สะดวก (3) สะอาด (4) สุขลักษณะ (5) สร้างนิสัย รวม 

เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ เต็ม / ได้ 

38 
หน่วยตรวจสอบภายใน 

0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 0.00 / 0.00 

หน่วยงาน ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! ร้อยละ #DIV/0! 

9) โรงพยาบาลสัตว ์
6.00 / 6.00 20.00 / 20.00 10.00 / 9.00 10.00 / 10.00 4.00 / 4.00 50.00 / 49.00 

ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 90.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 98.00 

1 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

6.00 / 6.00 20.00 / 20.00 10.00 / 9.00 10.00 / 10.00 4.00 / 4.00 50.00 / 49.00 

หน่วยงาน ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 90.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 98.00 

รวมคะแนน / ร้อยละ 
10,424.00 / 10,030.50 11,384.00 / 10,696.50 8,726.00 / 8,276.25 7,114.00 / 6,478.00 7,563.50 / 7,115.25 45,211.50 / 42,596.50 

ร้อยละ 96.23 ร้อยละ 93.96 ร้อยละ 94.85 ร้อยละ 91.06 ร้อยละ 94.07 ร้อยละ 94.22 

รวมคะแนนเต็ม 45,211.50 

 

คะแนนที่ได้ 42,596.50 

คิดเป็นร้อยละ 94.22 

 

 



 
รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2560 
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สรุปผลคะแนนการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

สรุปผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2560 จากคะแนนของพ้ืนที่ที่รับการตรวจติดตามฯ        
โดยเป็นผลคะแนนจากคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ 336/2561 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561            
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ประจ าปีการศึกษา 2560 แบ่งตามประเภทของค่าคะแนนดังต่อไปนี้ 

  3.1 ระดับคะแนนเฉลี่ย ( ) โดยเป็นผลคะแนนจากการค านวณค่าเฉลี่ยเลขคณิตแบบไม่แจกแจงความถี่ วิธีค านวณจากผลบวกของค่าคะแนนที่หน่วยงานได้รับ
ทั้งหมดหารด้วยค่าคะแนนเต็มทั้งหมด จากสูตร 

 
  3.2 ระดับคะแนนค่าร้อยละ ( % ) โดยเป็นผลคะแนนจากการค านวณค่าร้อยละ วิธีค านวณจากผลรวมของค่าคะแนนที่ได้ทั้งหมดหารด้วยผลรวมของค่าคะแนน
เต็มทั้งหมดคูณด้วยหนึ่งร้อย จากสูตร 

ค่าร้อยละ = 

 
ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้ทั้งหมด 

X 100  

ผลรวมของค่าคะแนนเต็มทั้งหมด 
 

  



 
รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2560 
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 โดยในปีการศึกษา 2560 มีผลคะแนนในการตรวจติดตาม ดังตารางที่ 3.1 

ตารางที่ 3.1 ตารางแสดงผลการสรุปคะแนนการตรวจตดิตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลสั) ประจ าปีการศึกษา 2560 

ล าดับ หน่วยงาน 
ส านักงาน 

ห้อง 
พักอาจารย ์

ห้องเรียน 
ห้อง 

ปฏิบตัิการ 
โรง

ฝึกงาน 
งานฟาร์ม 

พืช สัตว ์ประมง 
ห้องสมุด 

สภาพ 
แวดล้อม 

โรงพยาบาล
สัตว ์

คะแนน
รวม 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ความถี่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 

1 คณะบริหารธุรกิจ 

คะแนนท่ีได้ 217.00 208.00 1,431.00 0.00 
   43.00  

1,899.00 

474.75 95.55 ผ่าน 4.00 คะแนนเต็ม 222.00 222.00 1,499.50 0.00 
   

44.00  
1,987.50 

คิดเป็นร้อยละ 97.75 93.69 95.43 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 97.73 #DIV/0! 95.55 

2 คณะศิลปศาสตร์ 

คะแนนท่ีได้ 74.00 440.00 863.00 730.00 
   25.00  

2,132.00 

426.40 94.67 ผ่าน 5.00 คะแนนเต็ม 74.00 441.00 926.00 785.00 
   26.00  

2,252.00 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 99.77 93.20 92.99 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 96.15 #DIV/0! 94.67 

3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

คะแนนท่ีได้ 146.00 282.00 187.00 507.00 
   0.00  

1,122.00 

280.50 92.57 ผ่าน 4.00 คะแนนเต็ม 148.00 294.00 212.00 558.00 
   0.00  

1,212.00 

คิดเป็นร้อยละ 98.65 95.92 88.21 90.86 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 92.57 

4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คะแนนท่ีได้ 408.00 517.00 725.00 720.00 123.00   412.00  
2,905.00 

484.17 92.49 ผ่าน 6.00 คะแนนเต็ม 424.00 562.00 753.00 753.00 129.00   520.00  
3,141.00 

คิดเป็นร้อยละ 96.23 91.99 96.28 95.62 95.35 #DIV/0! #DIV/0! 79.23 #DIV/0! 92.49 

5 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลย ี

คะแนนท่ีได้ 0.00 324.00 211.00 252.00 0.00   35.00  
822.00 

205.50 85.09 ผ่าน 4.00 คะแนนเต็ม 0.00 361.00 254.00 307.00 0.00   44.00  
966.00 

คิดเป็นร้อยละ #DIV/0! 89.75 83.07 82.08 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 79.55 #DIV/0! 85.09 



 
รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ล าดับ หน่วยงาน 
ส านักงาน 

ห้อง 
พักอาจารย ์

ห้องเรียน 
ห้อง 

ปฏิบตัิการ 
โรง

ฝึกงาน 
งานฟาร์ม 

พืช สัตว ์ประมง 
ห้องสมุด 

สภาพ 
แวดล้อม 

โรงพยาบาล
สัตว ์

คะแนน
รวม 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ความถี่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 

6 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง 

คะแนนท่ีได้ 278.00 744.00 354.00 1,598.00 67.00 60.00  195.00  
3,296.00 

470.86 95.90 ผ่าน 7.00 คะแนนเต็ม 281.00 768.00 370.00 1,639.00 71.00 94.00  214.00  
3,437.00 

คิดเป็นร้อยละ 98.93 96.88 95.68 97.50 94.37 63.83 #DIV/0! 91.12 #DIV/0! 95.90 

7 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

คะแนนท่ีได้ 72.00 140.00 222.00 746.00 0.00   70.00  
1,250.00 

250.00 86.09 ผ่าน 5.00 คะแนนเต็ม 74.00 152.00 234.00 910.00 0.00   82.00  
1,452.00 

คิดเป็นร้อยละ 97.30 92.11 94.87 81.98 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 85.37 #DIV/0! 86.09 

8 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พื้นที่ไสใหญ ่

คะแนนท่ีได้ 785.00 463.00 615.50 1,318.00 167.00   49.00  
3,397.50 

566.25 93.60 ผ่าน 6.00 คะแนนเต็ม 814.00 498.00 728.00 1,373.00 167.00   50.00  
3,630.00 

คิดเป็นร้อยละ 96.44 92.97 84.55 95.99 100.00 #DIV/0! #DIV/0! 98.00 #DIV/0! 93.60 

9 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พื้นที่ทุ่งใหญ ่

คะแนนท่ีได้ 74.00 109.00 88.00 368.00 0.00   38.00  
677.00 

135.40 99.41 ผ่าน 5.00 คะแนนเต็ม 74.00 109.00 88.00 372.00 0.00   38.00  
681.00 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 100.00 100.00 98.92 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 99.41 

10 คณะเทคโนโลยีการจัดการ 

คะแนนท่ีได้ 344.50 360.50 723.00 702.00 
   43.00  

2,173.00 

434.60 96.71 ผ่าน 5.00 คะแนนเต็ม 354.00 370.00 748.00 732.00 
   43.00  

2,247.00 

คิดเป็นร้อยละ 97.32 97.43 96.66 95.90 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100.00 #DIV/0! 96.71 

11 
คณะเกษตรศาสตร์ พื้นที่ไส
ใหญ่ 

คะแนนท่ีได้ 568.00 261.00 653.00 895.00 
 378.00  164.00  

2,919.00 

486.50 95.27 ผ่าน 6.00 คะแนนเต็ม 583.00 282.00 679.00 935.00 
 399.00  186.00  

3,064.00 

คิดเป็นร้อยละ 97.43 92.55 96.17 95.72 #DIV/0! 94.74 #DIV/0! 88.17 #DIV/0! 95.27 



 
รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ล าดับ หน่วยงาน 
ส านักงาน 

ห้อง 
พักอาจารย ์

ห้องเรียน 
ห้อง 

ปฏิบตัิการ 
โรง

ฝึกงาน 
งานฟาร์ม 

พืช สัตว ์ประมง 
ห้องสมุด 

สภาพ 
แวดล้อม 

โรงพยาบาล
สัตว ์

คะแนน
รวม 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ความถี่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 

12 
คณะเกษตรศาสตร์ พื้นที่ทุ่ง
ใหญ่ 

คะแนนท่ีได้ 222.00 333.00 217.00 604.00 
 484.00  87.00  

1,947.00 

324.50 97.64 ผ่าน 6.00 คะแนนเต็ม 222.00 341.00 219.00 606.00 
 508.00  98.00  

1,994.00 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 97.65 99.09 99.67 #DIV/0! 95.28 #DIV/0! 88.78 #DIV/0! 97.64 

13 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

คะแนนท่ีได้ 444.00 291.00 79.00 707.00 
   104.00  

1,625.00 

325.00 99.09 ผ่าน 5.00 คะแนนเต็ม 443.00 296.00 80.00 715.00 
   106.00  

1,640.00 

คิดเป็นร้อยละ 100.23 98.31 98.75 98.88 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 98.11 #DIV/0! 99.09 

14 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

คะแนนท่ีได้ 205.00 357.00 174.00 926.00 
   84.00 49.00 1,795.00 

299.17 96.71 ผ่าน 6.00 คะแนนเต็ม 206.00 383.00 177.00 954.00 
   86.00 50.00 1,856.00 

คิดเป็นร้อยละ 99.51 93.21 98.31 97.06 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 97.67 98.00 96.71 

15 วิทยาลยัรัตภูม ิ

คะแนนท่ีได้ 415.00 575.00 708.00 599.00 165.00  
52.00 38.00  

2,552.00 

364.57 96.67 ผ่าน 7.00 คะแนนเต็ม 428.00 584.00 742.00 615.00 166.00  
52.00 53.00  

2,640.00 

คิดเป็นร้อยละ 96.96 98.46 95.42 97.40 99.40 #DIV/0! 100.00 71.70 #DIV/0! 96.67 

16 
วิทยาลยัการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 

คะแนนท่ีได้ 140.00 285.00 0.00 88.00 193.00   0.00  
706.00 

176.50 96.58 ผ่าน 4.00 คะแนนเต็ม 140.00 296.00 0.00 90.00 205.00   0.00  
731.00 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 96.28 #DIV/0! 97.78 94.15 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 96.58 

17 
วิทยาลยัเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการจัดการ 

คะแนนท่ีได้ 986.00 601.25 592.00 657.00 84.00  
42.00 58.00  

3,020.25 

431.46 88.08 ผ่าน 7.00 คะแนนเต็ม 1,136.00 651.00 657.00 738.00 122.00  
43.00 82.00  

3,429.00 

คิดเป็นร้อยละ 86.80 92.36 90.11 89.02 68.85 #DIV/0! 97.67 70.73 #DIV/0! 88.08 



 
รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ล าดับ หน่วยงาน 
ส านักงาน 

ห้อง 
พักอาจารย ์

ห้องเรียน 
ห้อง 

ปฏิบตัิการ 
โรง

ฝึกงาน 
งานฟาร์ม 

พืช สัตว ์ประมง 
ห้องสมุด 

สภาพ 
แวดล้อม 

โรงพยาบาล
สัตว ์

คะแนน
รวม 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ความถี่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 

18 ส านักงานวิทยาเขตตรัง 

คะแนนท่ีได้ 1,466.00 
 

897.00 84.00 0.00  
0.00 444.00  

2,891.00 

722.75 97.64 ผ่าน 4.00 คะแนนเต็ม 1,486.00 ร้อยละ 902.00 84.00 0.00  
0.00 489.00  

2,961.00 

คิดเป็นร้อยละ 98.65 #VALUE! 99.45 100.00 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 90.80 #DIV/0! 97.64 

19 
ส านักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช พื้นที่ไสใหญ่ 

คะแนนท่ีได้ 1,061.00  124.00    
52.00 111.00  

1,348.00 

337.00 89.99 ผ่าน 4.00 คะแนนเต็ม 1,142.00  132.00    
54.00 170.00  

1,498.00 

คิดเป็นร้อยละ 92.91 #DIV/0! 93.94 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 96.30 65.29 #DIV/0! 89.99 

20 
ส านักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่ 

คะแนนท่ีได้ 793.00  315.00    
52.00 50.00  

1,210.00 

302.50 97.35 ผ่าน 4.00 คะแนนเต็ม 808.00  320.00    
52.00 63.00  

1,243.00 

คิดเป็นร้อยละ 98.14 #DIV/0! 98.44 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 100.00 79.37 #DIV/0! 97.35 

21 สถาบันวิจยัและพัฒนา 

คะแนนท่ีได้ 73.00       0.00  
73.00 

73.00 98.65 ผ่าน 1.00 คะแนนเต็ม 74.00       0.00  
74.00 

คิดเป็นร้อยละ 98.65 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 98.65 

22 
สถาบันทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

คะแนนท่ีได้ 61.00       48.00  
109.00 

54.50 87.20 ผ่าน 2.00 คะแนนเต็ม 68.00       57.00  
125.00 

คิดเป็นร้อยละ 89.71 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 84.21 #DIV/0! 87.20 

23 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

คะแนนท่ีได้ 69.50       0.00  
69.50 

69.50 93.92 ผ่าน 1.00 คะแนนเต็ม 74.00       0.00  
74.00 

คิดเป็นร้อยละ 93.92 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 93.92 



 
รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ล าดับ หน่วยงาน 
ส านักงาน 

ห้อง 
พักอาจารย ์

ห้องเรียน 
ห้อง 

ปฏิบตัิการ 
โรง

ฝึกงาน 
งานฟาร์ม 

พืช สัตว ์ประมง 
ห้องสมุด 

สภาพ 
แวดล้อม 

โรงพยาบาล
สัตว ์

คะแนน
รวม 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ความถี่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 

24 
ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

คะแนนท่ีได้ 566.00   
256.00 

 
 

92.00 184.00  
1,098.00 

274.50 92.50 ผ่าน 4.00 คะแนนเต็ม 592.00   
275.00 

 
 

104.00 216.00  
1,187.00 

คิดเป็นร้อยละ 95.61 #DIV/0! #DIV/0! 93.09 #DIV/0! #DIV/0! 88.46 85.19 #DIV/0! 92.50 

25 
ส านักศิลปและวัฒนธรรมศรี
วิชัย 

คะแนนท่ีได้ 64.00       0.00  
64.00 

64.00 86.49 ผ่าน 1.00 คะแนนเต็ม 74.00       0.00  
74.00 

คิดเป็นร้อยละ 86.49 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 86.49 

26 ส านักงานอธกิารบด ี

คะแนนท่ีได้ 137.00       0.00  
137.00 

137.00 92.57 ผ่าน 1.00 คะแนนเต็ม 148.00       0.00  
148.00 

คิดเป็นร้อยละ 92.57 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 92.57 

27 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

คะแนนท่ีได้ 62.00       0.00  
62.00 

62.00 83.78 ผ่าน 1.00 คะแนนเต็ม 74.00       0.00  
74.00 

คิดเป็นร้อยละ 83.78 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 83.78 

28 ส านักงานนิติการ 

คะแนนท่ีได้ 351.00       0.00  
351.00 

351.00 94.86 ผ่าน 1.00 คะแนนเต็ม 370.00       0.00  
370.00 

คิดเป็นร้อยละ 94.86 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 94.86 

29 กองบริหารงานบุคคล 

คะแนนท่ีได้ 65.50       0.00  
65.50 

65.50 88.51 ผ่าน 1.00 คะแนนเต็ม 74.00       0.00  
74.00 

คิดเป็นร้อยละ 88.51 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 88.51 



 
รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ล าดับ หน่วยงาน 
ส านักงาน 

ห้อง 
พักอาจารย ์

ห้องเรียน 
ห้อง 

ปฏิบตัิการ 
โรง

ฝึกงาน 
งานฟาร์ม 

พืช สัตว ์ประมง 
ห้องสมุด 

สภาพ 
แวดล้อม 

โรงพยาบาล
สัตว ์

คะแนน
รวม 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ความถี่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 

30 กองกลาง 

คะแนนท่ีได้ 68.00       50.00  
118.00 

59.00 86.13 ผ่าน 2.00 คะแนนเต็ม 74.00       63.00  
137.00 

คิดเป็นร้อยละ 91.89 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 79.37 #DIV/0! 86.13 

31 กองประชาสัมพันธ ์

คะแนนท่ีได้ 68.25       0.00  
68.25 

68.25 92.23 ผ่าน 1.00 คะแนนเต็ม 74.00       0.00  
74.00 

คิดเป็นร้อยละ 92.23 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 92.23 

32 กองคลัง 

คะแนนท่ีได้ 202.50       0.00  
202.50 

202.50 91.22 ผ่าน 1.00 คะแนนเต็ม 222.00       0.00  
222.00 

คิดเป็นร้อยละ 91.22 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 91.22 

33 กองนโยบายและแผน 

คะแนนท่ีได้ 70.00       0.00  
70.00 

70.00 94.59 ผ่าน 1.00 คะแนนเต็ม 74.00       0.00  
74.00 

คิดเป็นร้อยละ 94.59 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 94.59 

34 กองพัฒนานักศึกษา 

คะแนนท่ีได้ 69.00       0.00  
69.00 

69.00 93.24 ผ่าน 1.00 คะแนนเต็ม 74.00       0.00  
74.00 

คิดเป็นร้อยละ 93.24 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 93.24 

35 
กองออกแบบและพัฒนา
อาคารสถานที ่

คะแนนท่ีได้ 144.00       0.00  
144.00 

144.00 97.30 ผ่าน 1.00 คะแนนเต็ม 148.00       0.00  
148.00 

คิดเป็นร้อยละ 97.30 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 97.30 



 
รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ล าดับ หน่วยงาน 
ส านักงาน 

ห้อง 
พักอาจารย ์

ห้องเรียน 
ห้อง 

ปฏิบตัิการ 
โรง

ฝึกงาน 
งานฟาร์ม 

พืช สัตว ์ประมง 
ห้องสมุด 

สภาพ 
แวดล้อม 

โรงพยาบาล
สัตว ์

คะแนน
รวม 

ระดับ 
คะแนนเฉลี่ย 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ความถี่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 

36 
กองวิเทศสัมพันธ์และการ
ประกันคุณภาพ 

คะแนนท่ีได้ 66.00       0.00  
66.00 

66.00 90.41 ผ่าน 1.00 คะแนนเต็ม 73.00       0.00  
73.00 

คิดเป็นร้อยละ 90.41 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 90.41 

37 
หน่วยบรกิารทางวิชาการแก่
สังคม 

คะแนนท่ีได้ 70.00       0.00  
70.00 

70.00 94.59 ผ่าน 1.00 คะแนนเต็ม 74.00       0.00  
74.00 

คิดเป็นร้อยละ 94.59 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 94.59 

38 หน่วยตรวจสอบภายใน 

คะแนนท่ีได้ 73.00       0.00  
73.00 

73.00 98.65 ผ่าน 1.00 คะแนนเต็ม 74.00       0.00  
74.00 

คิดเป็นร้อยละ 98.65 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 98.65 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวชิัย 

คะแนนท่ีได้ 10,978.25 6,290.75 9,178.50 11,757.00 799.00 922.00 290.00 2,332.00 49.00 42,596.50 

4,732.94 94.22 ผ่าน 9.00 คะแนนเต็ม 11,494.00 6,610.00 9,720.50 12,441.00 860.00 1,001.00 305.00 2,730.00 50.00 45,211.50 

คิดเป็นร้อยละ 95.51 95.17 94.42 94.50 92.91 92.11 95.08 85.42 98.00 94.22 
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แผนภูมิที่ 1.1 : แผนภูมิแสดงร้อยละผลคะแนนการตรวจติดตามกจิกรรม 5ส+ (5ส พลัส) : หน่วยงานคณะ/วิทยาลยั 

 

85.09 

86.09 

88.08 

92.49 

92.57 

93.60 

94.67 

95.27 

95.55 

95.90 

96.58 

96.67 

96.71 

96.71 

97.64 

99.09 

99.41 

94.22 

75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 

วิทยาลยัเทคโนโลยีอตุสาหกรรมและการจดัการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พืน้ท่ีไสใหญ่ 

คณะศิลปศาสตร์ 

คณะเกษตรศาสตร์ พืน้ท่ีไสใหญ่ 

คณะบริหารธุรกิจ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 

วิทยาลยัการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

วิทยาลยัรัตภมูิ 

คณะเทคโนโลยีการจดัการ 

คณะสตัวแพทยศาสตร์ 

คณะเกษตรศาสตร์ พืน้ท่ีทุ่งใหญ่ 

คณะอตุสาหกรรมเกษตร 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พืน้ท่ีทุ่งใหญ่ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
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แผนภูมิที่ 1.2 แผนภูมิแสดงร้อยละผลคะแนนการตรวจตดิตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลสั) : หน่วยงานสายสนบัสนุน 

 

83.78 

86.13 

86.49 

87.20 

88.51 

89.99 

90.41 

91.22 

92.23 

92.50 

92.57 

93.24 

93.92 

94.59 

94.59 

94.86 

97.30 

97.35 

97.64 

98.65 

98.65 

94.22 

75.00 80.00 85.00 90.00 95.00 100.00

ส านกังานสภามหาวิทยาลยั 

กองกลาง 

ส านกัศิลปและวฒันธรรมศรีวิชยั 

สถาบนัทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กองบริหารงานบคุคล 

ส านกังานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พืน้ท่ีไสใหญ่ 

กองวิเทศสมัพนัธ์และการประกนัคณุภาพ 

กองคลงั 

กองประชาสมัพนัธ์ 

ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ส านกังานอธิการบดี 

กองพฒันานกัศึกษา 

ส านกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน 

กองนโยบายและแผน 

หน่วยบริการทางวิชาการแก่สงัคม 

ส านกังานนิติการ 

กองออกแบบและพฒันาอาคารสถานท่ี 

ส านกังานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พืน้ท่ีทุ่งใหญ่ 

ส านกังานวิทยาเขตตรัง 

สถาบนัวิจยัและพฒันา 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
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สรุปผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) ตามประเภท ส6 : สร้างสรรค์ / นวัตกรรม และ ส7 : สิ่งแวดล้อม / สวยงาม 
 

สรุปผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) ส6 : สร้างสรรค์ / นวัตกรรม และ ส7 : สิ่งแวดล้อม / สวยงาม โดยเป็นผลจากคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ 
(5ส พลัส) ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ 336/2561 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ประจ าปีการศึกษา 
2560 ด้วยวิธีการสังเกต สอบถาม พูดคุยและระบุสิ่งที่พบตามมาตรฐาน 5ส+ (5ส พลัส) โดยในปีการศึกษา 2560 มีผลในการตรวจติดตาม ดังตารางที่ 4.1 

ตารางที่ 4.1 ตารางแสดงผลการตรวจตดิตามกิจกรรม 5ส+ ตามประเภท ส6 : สร้างสรรค์ / นวัตกรรม และ ส7 : สิ่งแวดล้อม / สวยงาม ประจ าปีการศึกษา 2560 
ล าดับ หน่วยงาน ส6 : สร้างสรรค์ / นวัตกรรม ส7 : สิ่งแวดล้อม/สวยงาม 

1 คณะบริหารธุรกิจ มีการน าขวดพลาสติกที่ใช้แลว้มาประยกุต์เพื่อใส่ปากกาต่าง ๆ ในห้องเรียน มีการคัดแยกขยะชัดเจน 

น าขวดพลาสติกมา Reuse ปลูกต้นไม้ - 

น าลังมาท าชั้นวางรองเท้า - 

2 คณะศิลปศาสตร์ น ากระดาษลังเหลือใช้มาท าบอร์ดกจิกรรม 5ส+ บนโต๊ะประดับด้วยดอกไม้/ต้นไม้ สวยงาม 

ตัดคอขวดน้ าพลาสตกิมาท าเป็นอุปกรณ์เก็บสายไฟฟ้าให้เป็นระเบยีบ - 

น าแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดเหลือใช้มาท าเป็นซองใส่เอกสาร - 

ประดิษฐ์ดอกไม้วัสดุเหลือใช ้ - 

3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม 31204 มีการน าแผงไข่ที่ใช้แล้วมาดัดแปลงท าเป็นถังขยะ และมีการน า
เศษวัสดุเหลือใช้มาท าเป็นชั้นวางรองเท้า โดยฝีมอืนักศึกษา 

หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม 31204 มีการน าต้นไม้เล็ก ๆ มาไว้บน
โต๊ะเพื่อเพิ่มบรรยากาศในการท างานใหดู้สดชื่น 

ห้องปฏิบัติการ 31403 มีการน าเศษวัสดุเหลือใช้มาท าเป็นชั้นวางรองเท้า โดยฝมีือนักศึกษา - 
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- 34 - 

ล าดับ หน่วยงาน ส6 : สร้างสรรค์ / นวัตกรรม ส7 : สิ่งแวดล้อม/สวยงาม 

ห้องเรียน 31302 มีการน าเศษวัสดุเหลอืใช้มาท าเป็นชั้นวางรองเท้าโดยฝีมือนักศึกษา - 

4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องนับจ านวนรถที่ลานจอดรถอัตโนมตัิ อุปกรณ์ส านักงานจากวัสดุเหลือใช้ 

ระบบควบคุมไฟฟ้า แสงสว่างผ่านระบบ Online / Application มีการแสดงสถานะออนไลน์และออฟไลน ์ - 

5 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี - แจกันดอกไม้ 

6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มีการน ากลอ่งกระดาษ A4 เหลือใช้มาดัดแปลงเป็นถังขยะ น าผลงานสิ่้งประดิษฐ์ของนักศึกษามาใชต้กแต่งห้องพักอาจารย์ 

น าเศษโฟมมาท าเป็นทีแ่ขวนพวงกุญแจ - 

7 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี - - 

8 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ไสใหญ่ มีการสร้างระบบ ยืม-คืน ออนไลน์ ท าให้ไม่สิ้นเปลืองกระดาษ - 

แปรงลบกระดานท าจากขยุหมาก - 

น าปฏิทินเท่าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วมาท าดัชนีตู้ - 

น ากระดาษลังที่ไม่ได้ใช้แล้วมาประดิษฐเ์ป็นที่ใส่ดินสอปากกา - 

ใช้กล่องกระดาษ A4 เหลือใช้มาจัดเก็บเอกสารแทนตู้เอกสาร พร้อมห่อด้วยกระดาษสีสวย - 

9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นทีทุ่่งใหญ่ หนังสือท ามือจากกระดาษเหลือใช ้ การน ากระดาษหนา้เดียวกลับมาใช้งาน 

การน าของเหลือใช้กลบัมาใช้งานใหม่อกีครั้ง เช่น กระดาษหนา้เดียว… สิ่งของเหลือใช้กลับมาใช้งาน 

มีการน าแกนกระดาษทิชชู่เหลือใช้ มาท ากล่องใส่ของ - 
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ล าดับ หน่วยงาน ส6 : สร้างสรรค์ / นวัตกรรม ส7 : สิ่งแวดล้อม/สวยงาม 

มีการน าแกนกระดาษทิชชู่เหลือใช้ มาใช้เพื่อจัดเก็บสายไฟ - 

10 คณะเทคโนโลยีการจัดการ น าซองกระดาษ A4 มาเก็บสายไฟฟา้ ตกแต่งห้องด้วยต้นไม้ สวยงาม สบายตา 

น าขวดน้ าพลาสติกมาท าที่ใส่ปากกาไวทบ์อร์ด และที่ใส่กระดาษในห้องน้ า พร้อมป้ายภาษาอังกฤษ - 

ที่แขวนร่มจากแกนแฟ้ม - 

น าลังกระดาษมาท าถังขยะ - 

11 คณะเกษตรศาสตร์ พื้นที่ไสใหญ่ น าวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์ใช้เป็นฝาถังขยะ / ถังขยะ และ ปรับเป็นอุปกรณ์ส าหรับใส่วัสดุอุปกรร์ส านักงาน มีการสร้างน้ าตกจ าลองโดยประยุกต์มาจากรายวิชาที่ท าการเรียนการ
สอน 

น าปฏิทินที่สิ้นปีแลว้ น ามาประดิษฐ์เป็นป้ายชื่อส าหรับบุคลากร มีป้ายบอกแนวทางเดิน 

น าพัดลมเครื่อปรับอากาศที่ช ารุดมาซ่อมแซมและน ากลับมาประยกุต์ใช้งานเป็นพัดลมส าหรับงานฟาร์ม มีป้ายติดลงไปในน้ าที่มีการเลี้ยงปลา ใหค้วามสวยงามและแตกต่าง 

น าสันแฟ้มที่ช ารุด มาประยุกต์เป็ที่แขวนร่ม ฯลฯ - 

น าสันรูดเหลือใช้มาประยกุต์เป็นบอร์ดประชาสัมพันธ์ - 

12 คณะเกษตรศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่ ห้องส านักงานคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ AB212 - ท าฝาถังขยะจากกระดาษลัง  
ห้องส านักงานและห้องพักอาจารย์สาขาสัตวศาสตร์ - น าหลอดกาแฟมาท าดอกไม้  
ห้องเรียน AS302 - น ากล่องมาท าที่ใส่รโีมท  

ห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด CS310 - มีไม้ประดับเพื่อเสริมภูมิทัศน์ให้
สวยงาม 

ห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด CB310 - น าขวดเหลือใช้มาท าแจกัน, น าผ้าขาวมา้ที่ไม่ใช้มาประยุกต์เป็นผ้าเช็ดมือ  
ห้องปฏิบัติการโรคพืช CB311 - น าขวดเหลือใช้มาท าแจกัน  
ห้องปฏิบัติการกีฏวิทยา CB314 - น าขวดเหลือใช้มาท ากระถางต้นไม้  

ห้องปฏิบัติการเพาะเห็ด CS311 - มีไม้ประดับเพื่อเสริมภูมิทัศน์ให้
สวยงาม 

ห้องปฏิบัติการเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช PS104 - น าแฟ้ม+ท่อ PVC มาประยกุต์ท าฝาถังขยะ  
งานฟาร์มยางพารา+อาคารผลิตยางแผน่ - ฝาถังขยะท าจากไม้อัด,กล่องใส่แปรง ปากกา ท าจากขวดน้ ามัน

งานฟาร์มโคเนื้อ - มีการปลกูไม้ดอกไมป้ระดับเพื่อเสริมภูมิทัศน์ให้
สวยงาม รวมถึงมีการวาดภาพผนังหน้าโรงเรือนพ่อแม่พันธ์ 
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ล าดับ หน่วยงาน ส6 : สร้างสรรค์ / นวัตกรรม ส7 : สิ่งแวดล้อม/สวยงาม 

เหลือใช้  
งานฟาร์มเพาะเห็ด - ก้อนเช้ือเพาะเห็ดที่ใช้แล้ว น ามาท าปุย๋หมักเพือ่ใช้งานและจ าหนา่ย 

งานฟาร์มสุกร - น าถังพลาสติกช ารุดมาประยุกต์ท ารถเข็น  
งานฟาร์มโคเนื้อ - น าเหล็กมาเช่ือมประกอบซองใช้ร่วมกับตาชั่งดิจิตอล  
ห้องพักอาจารย์สาขาพืชศาสตร์ PS02-05,PS303 - น าวัสดุเหลือใช้/ฟิวเจอร์บอร์ดมาประยกุต์เป็นฝาถังขยะ  

- 

13. ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพทางพืช PS203-204 - น าวัสดุเหลือใช้/ฟิวเจอร์บอร์ดมาประยุกต์เป็น
ฝาถังขยะ  
14. ห้องปฏิบัติการวิเคราะหธ์าตุอาหารพืช PS305 - น าวัสดุเหลือใช้/ฟวิเจอร์บอร์ดมาประยกุต์เป็นฝาถัง
ขยะ  
15. ส านักงานสาขาพืชศาสตร์ PS101 - น าวัสดุเหลือใช้/ฟวิเจอร์บอร์ดมาประยกุต์เป็นฝาถังขยะ  

- 

13 คณะอุตสาหกรรมเกษตร ที่ใส่ปลั๊กไฟ / ที่รองน้ าส าหรับตู้กดน้ า / แจกันจากขวดน้ า จัดมุมกาแฟให้สวยงาม 

น้ าปฏิทินเกา่มาตกแต่ง ประดับต้นไม้บนโต๊ะท างานเพิ่มความสวยงาม 

กล่องทิชชูจากกล่องใช้แล้ว - 

ที่วางรองเท่าจากกล่องกระดาษ - 

กล่้องกระดาษแข็งมาใส่เอกสาร - 

14 คณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่องใส่ของท าจากกล่องกระดาษเอ4 การน าสิ่งขอเลือใช้กลับมาใช้งาน 

ใช้ปฏิทินเก่ามาท าป้ายชื่อ - 

กล่องใส่ของท าจากกระดาษเหลอืใช้ - 

ที่เก็บสายไฟท าจากขวดน้ าเหลอืใช้ - 
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ล าดับ หน่วยงาน ส6 : สร้างสรรค์ / นวัตกรรม ส7 : สิ่งแวดล้อม/สวยงาม 

กล่องกระดาษทิชชู ่ท าจากกลอ่งใส่ถุงมือที่ไม่ใช้แล้ว - 

15 วิทยาลยัรัตภูม ิ น าฟิวเจอร์บอร์ดเหลือใช้มาประดิษฐ์เปน็ฝาถังขยะในทุกพื้นที่ ประดับตกแต่งโต๊ะท างานดว้ยดอกไม้หรอืต้นไม้ชนิดเล็กเพื่อสร้าง
สิ่งแวดล้อมที่ดีในการท างาน 

น ากล่องกระดาษ A4 มาท าเป็นถังขยะภายในส านกังาน - 

น าขวดพลาสติกมาท าแจกัน - 

ใช้ QR Cord ในการท าระบบควบคุมพสัดุ - 

16 วิทยาลยัการโรงแรมและการทอ่งเที่ยว น าฝากล่องกระดาษ A4 มาประดิษฐ์เปน็ที่ใส่รูปนักศึกษา - 

ประดิษฐ์ที่ใส่ดินสอ ปากกา จากกระปอ๋งนมและขวดพลาสติก - 

17 วิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการ
จัดการ 

- - 

18 ส านักงานวิทยาเขตตรัง น ากล่องกระดาษ A4 และฟิวเจอร์บอรด์ มาตัดเป็นวงกลมเท่ากับขอบถังขยะดา้นบนและท าทีจ่ับไว้ส าหรับ
เปิด 

- 

น าปฏิทินเกา่ มาท าเป็นป้ายดัชน ี - 

น าล้อยางรถยนต์ใช้เป็นกระถางต้นไม้ - 

มีการน าขอนไม้เกา่มาท าเป็นเกา้อี้นั่งพกั - 

มี้การน าล้อยางรถยนต์มาท ากระเช้าต้นไม้ - 
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ล าดับ หน่วยงาน ส6 : สร้างสรรค์ / นวัตกรรม ส7 : สิ่งแวดล้อม/สวยงาม 

19 ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พืน้ที่ไส
ใหญ่ 

ใช้ปฏิทินเก่ามาท าเป็นดัชนีรวมของตู้เอกสาร - 

ใช้สันแฟ้มท าเป็นที่แขวนร่ม - 

น ากระป๋องน้ ามาท าเป็นแจกันใส่ดอกไม้ - 

น าแผ่น RAM เก่ามาท าเป็นกล่องใส่ของ น า rounter ท าเป็นที่แขวนกุญแจ น าท่อสายไฟฟา้ท าเป็นที่ใส่
ปากกา 

- 

น ากล่องรองเท้ามาดัดแปลงเป็นที่ใส่กระดาษทิชชู - 

20 ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พืน้ที่ทุ่ง
ใหญ่ 

ฝาถังขยะประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช ้ ตกแต่งห้องด้วย ดอกไม้ประดิษฐ์ วอลเปเปอร์ การดาษห่อของขวัญ 

ป้ายชื่อท าจากปฏิทินปีก่อน - 

แม่เหล็กเก็บเศษแม็กจากตรายางเก่า - 

กล่องกระดาษ A4 มาใส่อุปกรณ์ส านักงาน - 

ระบบจัดหาข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ - 

21 สถาบันวิจยัและพัฒนา น าฝากล่องกระดาษเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นที่ใส่เอกสาร - 

22 สถาบันทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ประดิษฐ์ถังขยะจากปูนผสมกระดาษ ใช้ถังขยะแฟนซี 

23 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นวัตกรรมการ เปิด - ปิด ด้วยสวิตซ์ไฟฟ้าแบบกระตุก ช่วยให้สามารถ เปิด - ปิด ไฟแสงสว่างได้เฉพาะจุดที่
ต้องการ 

ปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าส านกังาน ให้มคีวามสวยงาม โดดเด่น สร้าง
บรรยากาศที่ดีในการท างาน 

24 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบสารสนเทศการเบิกจ่ายวัสดุที่ใชร้่วมกันทุกฝ่ายในส านักงาน ส านักงานฝ่ายบริหารงานทั่วไปมกีารตกแต่งสวยงามสบายตา 
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ล าดับ หน่วยงาน ส6 : สร้างสรรค์ / นวัตกรรม ส7 : สิ่งแวดล้อม/สวยงาม 

น ากระถางต้นไม้เหลือใช้และแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดมาดัดแปลงท าเป็นที่เก็ยร่ม และ น ากลอ่งกระดาษ A4 มา
ประยุกต์ใช้เป็นถังขยะภายในส านักงาน 

- 

น าแกนเทปกาวมาประดิษฐ์เป็นที่เก็บมมุกระดาษ - 

25 ส านักศิลปและวัฒนธรรมศรีวิชัย - - 

26 ส านักงานอธกิารบด ี น าวัสดุเหลือใช้มรประดิษฐ์เป็นที่ใส่อุปกรณ์ส านักงาน - 

27 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย น ากล่องกระดาษ A4 เหลือใช้มาตกแต่งเพื่อเป็นชั้นวางของ น าใบเตยพับเป็นดอกไม้ประดับตกแต่งห้อง ท าให้หอ้งมีกลิ่นหอม 

น ากล่องกระดาษเหลือใช้ประยกุต์เป็นกล่องใส่กาแฟ - 

28 ส านักงานนิติการ - มีการน าปฏิทินเก่า มาประยุกต์ใช้เป็นวสัดุตกแต่บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

29 กองบริหารงานบุคคล น าปฏิทินเกา่มาประยุกต์ใช้เป็นป้ายบอกการไปราชการของบุคคลากร มีแจกันดอกไม้ประดับตกแต่งห้องท างาน 

น าสันแฟ้มที่ไม่ใช้งานแล้ว มาประยุกต์ใช้เป็นตัวยึดกระดาษเพื่อเป็นบอร์ดแจ้งการใช้ห้องประชุม - 

30 กองกลาง น าลังกระดาษ A4 มาท าเป็นช่องใส่แฟม้เสนองาน - 

น า้แกนทิชชชูมาประดิษฐ์เป็นที่ใส่ปากกา - 

31 กองประชาสัมพันธ ์ - - 

32 กองคลัง - - 

33 กองนโยบายและแผน กล่องใส่อุปกรณ์ส านักงานใช้ฝากลอ่งกระดาษ A4 มาแบ่งพื้นที่เพื่อใส่อปุกรณ์ส านักงานและใช้ริบบิ้นตกแต่ง
อย่างสวยงาม 

- 

34 กองพัฒนานักศึกษา น าวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นฝาถังขยะ ต่างจากปีที่ผ่านมา สภาพโดยรวมมีความสะอาด มีบรรยากาศที่ดีในการ
ท างาน 
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ล าดับ หน่วยงาน ส6 : สร้างสรรค์ / นวัตกรรม ส7 : สิ่งแวดล้อม/สวยงาม 

กล่องใส่มุมกระดาษ ท าจากฝาลังกระดาษ A4  

35 กองออกแบบและพัฒนาอาคารสถานที ่ - - 

36 กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ น าห่วงแฟ้มที่ตวัแฟ้มช ารุดแล้วมาท าเปน็ที่แขวนกุญแจส านกังาน มีผังบุคลากรและต าแหน่งการนั้ง และตกแต่งบอร์ดอยา่งสวยงาม 

37 หน่วยบรกิารทางวิชาการแก่สังคม น ากระดาษที่ใช้แลว้มาท าฝาถังขยะ - 

กลองใส่ซีดีที่เหลือใช้ น ามาใส่อุปกรณ์ส านักงาน - 

น ากระดาษที่ใช้แลว้มาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ส าหรับตกแต่งบอร์ดต่างๆ - 

38 หน่วยตรวจสอบภายใน น าแกนกระดาษช าระน ามาห่อกระดาษสีและตกแต่งส าหรับใส่วัสดุเครื่องเขียน มีผังบุคลากรและต าแหน่งการนั้ง และตกแต่งบอร์ดอยา่งสวยงาม 
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สรุปผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) ด้านข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 

สรุปผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) ด้านข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา โดยเป็นผลจากคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) ตามค าสั่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ 336/2561 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ประจ าปีการศึกษา 2560 ด้วยวิธีการสังเกต 
สอบถาม พูดคุยและระบุสิ่งที่พบตามมาตรฐาน 5ส+ (5ส พลัส) โดยในปีการศึกษา 2560 มีผลในการตรวจติดตาม ดังตารางที่ 5.1 

ตารางที่ 5.1 ตารางสรุปข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในการตรวจตดิตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) ประจ าปีการศึกษา 2560 

ล าดับ หน่วยงาน ข้อดีที่ค้นพบ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

1 คณะบริหารธุรกิจ 1.ห้องเรียน/ เป็นระเบียบเรียบร้อยจัดตามแผนผัง มีป้ายบ่งชี้ เช่นการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ในห้องโดยไม่กีดขวาง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 5ส+ 

1.ส านักงาน/ลิ้นชักควรมีป้ายแสดงสถานะ ข้อมูลในบอร์ดควรเป็นปัจจุบัน การเบิกจ่ายวัสดุ ยังไม่ตรงกับทะเบียนคุม 
2.ห้องพักอาจารย์/ควรมีมาตรการปิดเครื่องปรับอากาศเวลาพักกลางวัน และหลังเลิกงาน บอร์ดควรเป็นปัจจุบัน การ
เบิกจ่ายวัสดุไม่ตรงกับทะเบียนคุมวัสด ุ
ห้องเรียน/ถังขยะในห้องเรียนบางห้องยงัไม่มีป้าย ห้องเรียนยังมีฝุ่นและขยะ ป้ายบอกวิธกีารใช้คอมพวิเตอร์ ช ารุดไม่
ชัดเจน 
3.สภาพแวดลอ้ม/ควรเพิ่มถังดับเพลิงในบางอาคารที่ยังไม่มีอุปกรณ์ 

2 คณะศิลปศาสตร์ 1.สภาพโดยรวม / สะอาด เรียบร้อย ดูเป็ยระเบียบ 1.ห้องพักอาจารย ์/ ควรมีตารางท าความสะอาดห้องน้ า / ควรมกีารบ ารุงรักษาสวนหย่อม 
2.ห้องเรียน / ครุภัณฑ์ช ารุดควรมีป้ายก ากับไว้ / บอร์ดประชาสัมพันธแ์ละ 5ส+ ควรมีป้ายชือ่ผู้รับผิดชอบ 

3 คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 

1.ห้องปฏิบัติการ/หอ้ง31401มีการจัดวางโต๊ะเก้าอี้เป็นระเบยีบเรียบร้อย 1.ห้องส านักงาน/ส านักงานคณบด3ี0101ควรมีการจัดเก็บสายไฟให้เป็นระเบียบเพื่อความปลอดภัยของบุคลากร 
2.ห้องเรียน/ห้อง 31203ควรมีป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงต าแหน่งการวางถังขยะให้ชัดเจนและควรติดป้าย ช ารุดหรือ
ห้ามใช้ในส่วนของประตูที่ไม่ได้ใช้งาน/ห้อง31302 ควรจัดบอร5์ส+ แสดงภาพกจิกรรมก่อนท าและหลังท า ควรมีป้าย
หรือสัญลักษณ์แสดงต าแหน่งการวางถังขยะให้ชัดเจน 
3.ห้องปฏบัติการ/หอ้ง31401 มีผนังช ารุดมีรอยขีดที่ผนังมีหยากไย่/ห้อง31403มีปลั๊กไฟที่ช ารุด/ห้อง30204ควรมีการ
เก็บสายไฟให้เป็นระเบียบ 
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4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1.ส านักงาน / ส านกังานสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มีการน าปฏิทินที่ใชแ้ล้วมา
ดัดแปลงเป็นป้ายบอกต าแหน่ง ส านักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีทะเบียนคุม
วัสดุด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 
2.ห้องพักอาจารย ์/ หอ้งพักอาจารย์หลกัสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ ถังขยะมกีารน า
อุปกรณ์ที่ใช้แล้วมาท าเป็นฝาถังขยะ 
3.ห้องเรียน / ห้อง 22304 สภาพห้องเรียนอยู่ในสภาพดีมาก ห้องเรียนอาคาร 66 
โต๊ะ และเกา้อี้มีหมายเลขครุภัณฑ์ ง่ายตอ่การด าเนินการด้านพัสดุ และแทงจ าหน่าย 
4.โรงฝึกงาน / โรงฝึกงานเครื่องมือกลอุตสาหการ น าวัสดุเหลือใช้มาเป็นอุปกรณ์
ส านักงาน เช่นกล่องใส่ดินสอ 

1.ส านักงาน / ส านกังานสาขาวิศวกรรมโยธา แผนการบ ารุงรักษาควรแยกไว้กบัเครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้า
แต่ละชนิด สายไฟคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงไม่มีการจัดเก็บ ขาดการรณรงค์การใช้ไฟฟ้า ส านักงานคณบดีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ การจัดวางถังขยะกีดขวางทางเดิน การจัดวางอุปกรณ์ยังไม่มีโต๊ะหรือตู้เก็บส าหรับจัดเก็บ เช่นเครื่อง 
Printer ป้ายบ่งชี้ควรเป็นสีเดียวกันในภาพรวม ยกเว้นการแยกเป็นหมวดหมู ่
2.ห้องพักอาจารย ์/ หอ้งพักอาจารย์หลกัสูตรวิศวกรรมโยธา สายไฟและอุปกรณ์ต่อพ่วงไม่มีการจัดเก็บให้เป็นระเบียบ 
ห้องพักอาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมส ารวจ ขาดแผนการบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศและข้อปฏิบัตกิารใช้งาน 
3.ห้องเรียน / 18203 แผนผังห้องไม่ตรงกับสภาพห้องเรียนจริง ห้อง 12201 ไม่มีบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส+ 
และแผนผังห้องไม่ตรงกับสภาพหอ้งเรียนจริง ห้อง Lecture room 1 แผนผังห้องไม่ตรงกับสภาพห้องเรียนจริง ห้อง 
66703 เพื่อเป็นการประหยัดไฟฟา้ ควรก าหนดเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศ สายคอมพวิเตอร์ เครื่องเสียง จัดเก็ให้
เป็นระเบียบ บอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส+ ควรท าเป็นแต่ละห้อง 
4.ห้องปฏิบัติการ / ปฏิบัติการระบบควบคุมอัตโนมัติ 25 หลอดไฟเสีย 

5 คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี 

1.สาขาวิชาแมคคาทรอนิกส์มีการใช้ QR Cord ในการเบิกจ่ายวัสด ุ 1.ควรมีป้ายดัชนีบ่งบอกรายละเอยีดของตู้เก็บเอกสาร/อุปกรณ์ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2.ควรจัดเก็บสายไฟฟ้า อุปกรณ์น าสัญญาณ อุปกรณ์ต่อพว่งให้เรียบร้อย 
3.ควรมีป้ายบ่งชี้การ เปิด - ปิด ประต ูหน้าต่าง เช่น ผลัก ดึง เล่ือน เป็นต้น  

6 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการประมง 

1.ห้องส านักงานคณบดี/ สะอาดและมีความเรียบร้อย การจัดวางแฟ้มเอกสารมีความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีดัชนีบ่งชี้ในแฟ้มครบด้วยชัดเจน 
2.ห้องพักอาจารย์สาขาศึกษาทั่วไป/ น าผลงานของนักศึกษามาตกแต่งหอ้งซ่ึงเป็น
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช ้
3.ห้องเรียน/มีการน ากุญแจมาล็อกเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อป้องกันการสูญหาย 

1.ห้องส านักงานคณบดี/ ควรเก็บสายไฟให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัย 
2.ห้องพักอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ/ ควรแยกประเภทของใช้ส่วนตัวออกจากตู้เก็บเอกสาร ควรก าหนดพื้นที่
ในการวางกล่องใส่อุปกรณ์ให้ชัดเจน หรอืควรเก็บเข้าตู้ และควรมีดัชนีบ่งชี้ให้ชัดเจน 
3.ห้องพักอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ 1202 / ควรเก็บสายไฟให้เรียบรอ้ยเพื่อความปลอดภยั 
4.ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม/ ควรมีล้ินชักส่วยตัวเพยีงแค่ 1 ลิ้นชัก/โต๊ะ ควรน าผลงานนักศึกษาเกบ็ในตู้ หรือ
ก าหนัดบริเวณการจัดวางให้ชัดเจน 
5.ห้องพักอาจารย์สาขาสิ่งแวดล้อม 1308 / แผนผังโต๊ะห้องท างานหน้าหอ้งพักควรจัดวางให้ตรงกับการจัดห้องพักจริง 
ควรซ่อมแซ่มพัดลมที่ช ารุด 
6.ห้องพักอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล/ควรจัดเก็บของใช้ส่วนตัวไม่ให้ปะปนในพื้นที่ท างาน ควรท าความสะอาด
ห้องพักไม่ให้มีคราบหรือหยากไย่ ควรจดัท าป้ายบ่งชี้ลักษณะของลิ้นชัก ควรจัดระเบียบสายไฟใหป้ลอดภยัต่อการ
ท างาน ควรจัดท าป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงต าแหน่งที่วางถังขยะให้มองเห็นชัดเจน และวางถังขยะเฉพาะต าแหน่งที่
ก าหนดไว ้
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7 คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลย ี

 1.ส านักงาน/ควรท าบอร์ดกจิกรรม 5ส ไว้ในที่เดียวกัน ไม่ควรแยกกจิกรรม 5ส มาตรฐานกิจกรรม 5ส หรือกิจกรรมที่
เกี่ยวกบั 5ส 
2.ห้องปฏิบัติการ/ไม่ควรวางของที่ไม่เกี่ยวข้องไว้บนโต๊ะห้องปฏิบัติการ/ไม่ควรวางวัสดุบนแผงวงจนไฟฟา้/ควรเก็บ
สายไฟเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อย ควรมีการบันทึกการใช้ห้องคอมพวิเตอร์ ห้อง วศ.203/ไม่ควรวางตู้เอกสารปิด
หน้าต่าง หอ้ง วศ.207 
3.สภาพแวดลอ้ม/ควรมีการตรวจสอบถงึดับเพลิงพร้อมหรืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน/ห้องน้ าชายไม่ควรมีที่เขี่ยบุรี่ 

8 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พื้นที่ไสใหญ ่

1) ส านักงาน/สาขาการแพทยแ์ผนไทย ได้กลิ่นหอมจากสมุนไพร/ฝ่ายพัฒนานกัศึกษา 
จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาได้อยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย/
แผนกประชาสัมพันธ์ สะอาดเรียบร้อย 
2) ห้องพักอาจารย์/น าขวดน้ าพลาสติกที่ใช้แล้วกลับมาท าที่ใส่แจกันดอกไม้ มีการจัด
วางโต๊ะท างานภายในห้องได้สวยงาม 
3) ห้องเรียน/ มีการตกแต่งบอร์ดภายในห้องได้อย่างสวยงาม น าวัสดุที่ไม่ใช้งานแล้ว
มาประดิษฐ์เป็นของใช้ภายใน 
4) ห้องปฏิบัตกิาร/ ภาพรวมที่ผ่านมามกีารท า 5ส+ แปรงลบกระดานท าจากขยุ
หมาก ฝาถังขยะน าฟวิเจอร์บอร์ดที่ไม่ใช้งานมาดัดแปลง 
5) อาคารและโรงฝึกงาน/ มีการจัดวางเครื่องมือกล เครื่องมือช่างกลโรงงานอยา่งเป็น
ระเบียบเรียบร้อยตามมาตรฐาน ISO จึงมีคะแนนเต็มตาม 5ส+ 
6) สภาพแวดล้อม/ จัดบรรยากาศภายในและภายนอกอาคารได้อยา่งสวยงาม 
ห้องน้ าสะอาดทั้งในส่วนของอาจารย์และนักศึกษา ห้องประชุมโดมมีการดูแล
บ ารุงรักษาอยู่สม่ าเสมอพร้อมใช ้
7) ภาพรวมอื่น ๆ / อาจารย์ บุคลากร และเจ้าหนา้ที่ให้การต้อนรับเป็นอยา่งดีและ
ร่วมมือร่วมใจกันด าเนินกิจกรรม 5ส+ ให้เป็นไปจนส าเร็จ 

1)ส านักงาน/สาขาการแพทย์แผนไทย ความสะอาดบริเวณพื้นห้องเนื่องจากเปน็พื้นไม้/ฝ่ายวิชาการและวิจยั สายไฟ
คอมพิวเตอร์ยังจัดเก็บไม่เรียบร้อย 
2) ห้องพักอาจารย์/ แผนบ ารุงการรักษาแอร์ สายไฟจากคอมพวิเตอร์ บนโตะ๊ท างาน มีการจัดเก็บเอกสารไม่เรียบร้อย 
เก้าอี้ และมูลี้บางห้องช ารุด 
3) ห้องเรียน/ ความสะอาดบริเวณขอบหน้าต่าง กระจก โต๊ะคอมพวิเตอร์ กระดาน ผนังห้องจ านวนเก้าอี้ไม่ตรงกับ
ภายในหอ้ง บอร์ดประชาสัมพันธ์ไม่มีผู้รับผิดชอบ เพดานหอ้งช ารุด (715) 
4) ห้องปฏิบัตกิาร/ดัชนีที่ติดหน้าตู้ไม่ตรงกับของที่เก็บไว้ภายในตู้ควรน้ าของที่ช ารุดวางไว้จุดใดจุดหนึ่ง เพื่อรอการ
เคลื่อนย้าย ความสะอาดในบางห้อง อุปกรณ์ไฟฟ้า ยังไม่มีวธิีการใช้งานและตารางบ ารุงการรักษา 
6) ภาพรวมอื่น ๆ / เพิ่มเติมเร่ืองความสะอาดของแต่ละพื้นที่ และเพิ่มเติม ส6 และ ส7 
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9 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พื้นที่ทุ่งใหญ ่

1) ส านักงาน มกีารด าเนินกจิกรรม 5ส ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
2) ห้องพักอาจารย์ มกีารด าเนินกิจกรรม 5ส ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
3) ห้องเรียน มีการด าเนินกิจกรรม 5ส ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
4) ห้องปฏิบัตกิาร ห้องปฏิบัตกิารชีววิทยา AE 14 (ความสะอาดโดยรวมอยู่ในเกณฑ์
ดี/ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาAE 16 (บริเวณห้องมีความสะอาด, มีการจัดวางอุปกรณ์
อย่างเป็นระเบียบ) /ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์AE 23/ ห้องปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 
AE 24 (สะอาดเป็นระเบียบ)/ห้องปฏิบตัิการพันธุศาสตร์ AE 34 (ความเป็นระเบียบ) 
5) สภาพแวดล้อม มีการด าเนินกิจกรรม 5ส ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

1) ห้องปฏิบัตกิาร - ห้องปฏิบัติการชีววทิยา AE 14 (ควรเพิ่มนวัตกรรม เช่น รูปภาพทางด้านสรีรวิทยา, ควรมีการแยก
หมวดหมู่สัตวดอง โครงกระดูก (Model)) - /ห้องปฏิบัตกิารจุลชีววิทยาAE 16 (ควรมีการน ารูปทางด้านจุลชีววิทยามา
เสริมตกแต่งห้อง หรือเพิ่มนวัตกรรมภายในห้อง)/ ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์ AE 34 (แนะน าให้สร้างนวัตกรรม เช่น 
Model ของ DNA) 

10 คณะเทคโนโลยีการ
จัดการ 

- 1.ภาพรวม / ควรท าความสะอาดหยากไย / ควรมีป้ายสันแฟ้มบอกสถานะภายในแฟ้ม / ควรแยกประเภทสิ่งของเป็น
หมวดหมู่ / ถังขยะควรมีการบอกจุดว่างหรือต าแหน่งการวางให้ชัดเจน 
2.ภาพรวม / ควรต้ังเวลาหนา้จอคอมพวิเตอร์ ให้ปิดอัตโนมัตอภายใน 10 นาที / โต๊ะท างาน ตู้เอกสาร ควรจัดให้เป็น
ระเบียบ เป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมมดีัชนีบ่งบอกลิ้นชั้น ชั้นวาง"  

11 คณะเกษตรศาสตร์ พื้นที่
ไสใหญ่ 

1.ส านักงาน ภาพรวม / มีความเป็นระเบียบและสะอาด / ใช้รูปสัตว์ติดเป็น
สัญลักษณ์การใช้สายไฟฟ้า / ปลักไฟฟา้ 
2.ห้องพักอาจารย ์ภาพรวม / มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
3. 

1.ส านักงาน ภาพรวม / ควรท าความสะอาดหยากไย / ควรมีปา้ยสันแฟ้มบอกสถานะภายในแฟ้ม / ควรแยกประเภท
สิ่งของเป็นหมวดหมู่ / ถังขยะควรมีการบอกจุดว่างหรือต าแหน่งการวางให้ชัดเจน 
2.ห้องพักอาจารย ์ภาพรวม / ควรต้ังเวลาหน้าจอคอมพิวเตอร์ ให้ปิดอัตโนมัตอภายใน 10 นาที / โต๊ะท างาน ตู้
เอกสาร ควรจัดให้เป็นระเบยีบ เป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมมีดัชนีบ่งบอกลิ้นชัน้ ชั้นวาง 

12 คณะเกษตรศาสตร์ พื้นที่
ทุ่งใหญ่ 

1.บุคลากรให้ความส าคัญกับการท ากิจกรรม 5ส+ อย่างต่อเนื่องและจริงจังทุกพืน้ที่ 
2.การท าดัชนี ป้ายบ่งชี้ ผังแสดงต าแหนง่ แผนผังห้อง มีการจัดรูปแบบเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน เป็นระเบยีบเรียบร้อย สวยงาม 
3.สันแฟ้มมีการออกแบบสวยงามในส่วนของห้องส านักงานสาขาพืชศาสตร์ 

1.ตู้เก็บเอกสาร 
- ป้ายบ่งชี้ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
- ท าป้ายดัชนีเพิ่มเติม 
- ป้ายชื่อบอกสิ่งของภายในตู้ไม่สอดคล้องกัน 
- ยังพบคราบสกปรกของตู้เอกสาร 
- ตู้เก็บเอกสารที่ยังว่างควรบอกสถานะด้วย 
- พบสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท างานวางอยู่บนโต๊ะหรือในลิ้นชัก 
2.ฟาร์มสุกร 
- คอกแม่พันธ์มีตู้ไฟฟา้ช ารุด ควรมกีารติดป้ายก ากับในส่วนที่มกีารการช ารุดเพือ่ความปลอดภัย 
- สวิตซ์เปิด-ปิดไฟ บางต าแหน่งฝาสวิตซ์หลุด ท าให้เกิดช่องว่าง ควรมีการปกปดิเพื่อความปลอดภัย 
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3.ฟาร์มสัตว์ปีก 
- มีสิ่งของอื่นอยู่ภายในตู้ ซ่ึงไม่สอดคล้องกับดัชนีตู้ 
- ไม่มีวิธีใช้งาน ระยะเวลาเปิด-ปิด เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน 
- ถังขยะไม่มีฝาปิด ในบางโรงเรือน 
- แผนผังระบบน้ า-ไฟ ควรมีแผนการบ ารุงรักษา และการปฏบิัติตามแผน 
4.ฟาร์มโคนม 
- แผนผังระบบน้ า-ไฟ มีแผนการบ ารุงรกัษา แต่ขาดการปฏบิัติตามแผน 
- การเบิกจ่ายวัสดุไม่เป็นปัจจบุัน 
5.ฟาร์มสัตว์เค้ียวเอื้อง 
- ไม่มีวิธีใช้งาน ระยะเวลาเปิด-ปิด เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน 
6.ห้องประชุม 
- ระบบไฟส่องสว่างไม่เพียงพอเนื่องจากมีไฟที่ใช้การได้เพียง 1 จุดเท่านั้น และบนพื้นทางเดินในห้องประชุมมีฝุ่น
ปรากฏอยู ่ควรท าความสะอาด และเพิม่ไฟส่องสว่าง 
7.ลานจอดรถ 
- ควรเพิ่มเติมป้ายแบ่งการใช้งานในส่วนการจัดวางของอื่น ๆ  
- ยังพบสิ่งของที่ไม่ควรวางอยู่ในลานจอดรถ เช่นกระถาง แกลลอนพลาสตกิ 
8.ถังดับเพลิง 
- ที่วางถังดับเพลิงมีสนิมเกาะอาจจะส่งผลเสียได้ 
- ขาดแนวทางการปฏบิัติกรณีฉุกเฉิน ควรมีการก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการในปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าปีของคณะฯ 
และมีการปิดประกาศในที่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน จะเป็นการสะท้อนการด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม 
9.สวนหย่อม 
- ประเด็นที่ต้องปรับปรุงคือ เร่ืองของความสะอาดเนื่องจาก พบเศษขยะ เช่นเปลือกลูกอมและก้นบหุรี่ ในบริเวณพื้นที่
ดังกล่าว 

13 คณะอุตสาหกรรมเกษตร - 1.ควรมีป้ายดัชนีบ่งบอกรายละเอยีดของตู้เก็บเอกสาร/อุปกรณ์ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2.ควรจัดเก็บสายไฟฟ้า อุปกรณ์น าสัญญาณ อุปกรณ์ต่อพว่งให้เรียบร้อย 
3.ควรมีป้ายบ่งชี้การ เปิด - ปิด ประต ูหน้าต่าง เช่น ผลัก ดึง เล่ือน เป็นต้น  
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14 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1) ส านักงาน ชื่มชมการด าเนินกจิกรรม 5ส ภายในส านักงานที่เป็นไปตามมาตรฐานที่
ก าหนด 
2) ห้องพักอาจารย ์ชื่มชมการด าเนินกิจกรรม 5ส ภายในส านักงานที่เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 
3) ห้องเรียน มีการด าเนินกิจกรรม 5ส ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
4) ห้องปฏิบัตกิาร ห้องปฏิบัตกิารสรีรวทิยา (ภายในสว่าง สะอาด บรรยากาศดี
เหมาะสมแกก่ารเรียนการสอน) /หอ้งปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สัตว์/
ห้องปฏิบัติการวิทยาภูมิคุ้มกัน+ไวรัสวิทยาทางสัตวแพทย์/ห้องปฏิบัตกิารชีวเคมี+
เภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ (สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย) 
5) ห้องสมุด บรรยากาศอบอุ่นมีการจัดระเบียบ เหมาะกับการอา่นหนังสือ  
6) สภาพแวดล้อม โรงพยาบาลสัตว์เล็ก/โรงพยาบาลปศุสัตว ์( มีการด าเนินกจิกรรม 
5ส ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด)  
7) โรงพยาบาลสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก (บริเวณห้องและวัสดุอุปกรณ์มีความสะอาด
, มีการบันทึกเอกสารการใช้งาน, มีร่องรอยการท ากิจกรรม 5ส ในทุกจุด) 
8) ภาพรวมอื่น ๆ ขอชื่นชมบุคลากรภายในคณะ ในการร่วมมือท ากิจกรรม 5ส+ 

1) ห้องพักอาจารย์ การจัดเก็บสายไฟบริเวณภายในห้อง/ถังขยะควรมีฝาปิด/การจัดวางเอกสารภายในตู้เอกสาร 
2) ห้องเรียน การจัดเก็บสายไฟบริเวณโต๊ะคอมพิวเตอร์/เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในหอ้ง 
3) ห้องปฏิบัตกิาร หอ้งปฏิบัตกิารจุลกายวิภาคศาสตร์ (มีห้องเล็กอยู่ด้านใน ซึ่งเป็นกระจก ต้องระมัดระวังในการเดิน
ผ่านระหวา่งเปิด-ปิดประตู)/ห้องปฏิบัตกิารสูติศาสตร์ (ควรท าป้ายกจิกรรม 5ส หน้าประตหู้องโดยเฉพาะ เพราะที่ติด
ไว้เป็นป้ายรวมของห้องใหญ่)/ห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์ทางทะเล/ห้องปฏบิัติการการเพาะเล้ียงสัตว์น้ า/ห้อง
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (ควรมีการระบุต าแหน่งวางเครื่องมือทุกเครื่องมือ, แยกคู่มือการใช้เครื่องมือ การบ ารุงรักษา 
และยืมคืนไว้ประจ าห้องแต่ละห้อง ซ่ึงปัจจุบันรวมกัน 3 ห้อง, ถังขยะต้องมีฝาปดิ, ระบุต าแหน่งวางสารเคมี เช่น 
alcohal หรือวัสดุอุปกรณ์ที่วางเป็นประจ า ณ ต าแหน่งนั้น, แยกรายการสารเคมีประจ าห้องแต่ละห้อง) 
4) สภาพแวดล้อม โรงพยาบาลปศุสัตว ์(การปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณภายนอก/ลานจอดรถ/การตีเส้นลานจอดรถ)  
5) โรงพยาบาลสัตว์ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก (ควรเพิ่มการท าป้ายเตือนหรือขอ้ควรระวังในจุดที่ส าคัญ เช่น การแยกยา
หมดอาย,ุ จุดที่ท านวัตกรรมมีน้อย)  

15 วิทยาลยัรัตภูม ิ 1.สภาพโดยรวมสะอาดเรียบร้อย เหมาะแก่การปฏิบัติงาน 
2.มีการใช้โปรแกรม และ QA Cprd ในการควบคุมและเบิกจ่ายพัสด ุ

1.ควรมีป้ายดัชนีบ่งบอกรายละเอยีดของตู้เก็บเอกสาร/อุปกรณ์ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2.ควรจัดเก็บสายไฟฟ้า อุปกรณ์น าสัญญาณ อุปกรณ์ต่อพว่งให้เรียบร้อย 
3.ควรมีป้ายบ่งชี้การ เปิด - ปิด ประต ูหน้าต่าง เช่น ผลัก ดึง เล่ือน เป็นต้น 
4.ควรเพิ่มแสงสว่างภายในโรงฝึกงานใหเ้พียงพอ 

16 วิทยาลยัการโรงแรมและ
การท่องเท่ียว 

1.สภาพโดยรวมมีสะอาดเรียบร้อยเหมาะแก่การใช้งาน 
2.มีการด าเนินกิจกรรม 5ส+ ในทุกพื้นที่และเป็นความร่วมมอืของบุคลากรทุกฝ่าย 

1.ควรมีดัชนีหน้าตู้แฟ้มจัดเก็บเอกสาร แยกเป็นหมวดหมู่ 
2.ในล้ินชักที่ไม่ใช่ล้ินชักส่วนตัว ไม่ควรมีส่ิงของส่วนตัวปะปน / ควรมีป้ายบอกสถานะของลิ้นชัก 
3.ควรมีแผนบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ และ เครื่องปรับอากาศ  

17 วิทยาลยัเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและการ
จัดการ 

1.สภาพโดยรวมมีสะอาดเรียบร้อยเหมาะแก่การใช้งาน 
2.มีการด าเนินกิจกรรม 5ส+ ในทุกพื้นที่และเป็นความร่วมมอืของบุคลากรทุกฝ่าย 

1.ควรมีดัชนีหน้าตู้แฟ้มจัดเก็บเอกสาร แยกเป็นหมวดหมู่ 
2.ในล้ินชักที่ไม่ใช่ล้ินชักส่วนตัว ไม่ควรมีส่ิงของส่วนตัวปะปน / ควรมีป้ายบอกสถานะของลิ้นชัก 
3.ควรมีแผนบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ และ เครื่องปรับอากาศ  
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18 ส านักงานวิทยาเขตตรัง 1.ส านักงาน/มีการท าปา้ยกิจกรรม 5ส ป้ายดัชนีเอกสาร ป้ายบุคลากรเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน มีความเป็นระเบียบ 

1.สภาพแวดลอ้ม/พื้นที่โรงจอดรถไม่ควรกวาดใบไม้ออกให้สะอาด/ควรตัดต้นไม้ให้เรียบร้อย/ไม่ควรมีที่จอดรถหนา้ตึก
เฉลิมพระเกียรติฯ/ควรมีที่จอดรถส าหรับอาคารส านักงานกิจการนักศึกษา 

19 ส านักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช พื้นที่ไส
ใหญ่ 

1.ส านักงาน/มีความเป็นระเบียบและสะอาดทุกส านักงาน/การปรับใช้ฝาถังขยะจาก
วัสดุรีไซเคิล/ใช้ปฏิทินเก่ามาปรับใช้เป็นป้ายชื่อบุคลากร 
2.ห้องเรียน/โดยรวมมีความเรียบร้อย 
3.ห้องสมุด/มีการจัดเก็บพื้นที่ได้อยา่งเหมาะสมและมีความสะอาดและมีการจัดพื้นที่
บริการให้นักศึกษา บุคลากรใช้ในการอา่นหนังสือจ านวนมาก 
4.สภาพแวดลอ้ม/การท ากิจกรรม 5ส+ อย่างต่อเนื่อง/ผู้บริหาร บุคลากรมีความ
ร่วมมือในการด าเนินกจิกรรม 5ส+อย่างพร้อมเพรียง 

1.ส านักงาน/สันแฟ้มไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน/บอร์ดประชาสัมพันธ์และบอร์ด5ส+ ไม่เป็นปัจจุบัน (ศูนยภ์าษา)/ไม่มี
การคุมทะเบียนวัสดุ/การจัดเก็บสายไฟฟ้ายังไม่เป็นระเบียบ/บอร์ดประชาสัมพนัธ์ 5ส+ ไม่เป็นปัจจุบัน(แผนกงาน
นโยบายและแผน)/เอกสารที่ตั้งอยู่ที่ฝาผนัง ควรมีการจัดเก็บให้เรียบร้อย 
2.ห้องเรียน/มีฝุ่นและคราบสกปรกที่หนา้ต่าง/มีเก้าอี้ช ารุดปะปนในห้องเรียน/มูล่ี่ประตูมีการช ารุด/หลอดไฟฟา้มีการ
ช ารุดแต่ไม่มีป้ายบอกสถานะ 
3.โรงอาหาร/อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน บริเวณพื้นและโตะ๊กินขา้วสกปรก ควรมีการท าความสะอาดเพื่อความ
สวยงามและพร้อมใช้งาน 
4.ห้องสมุด/สัญลักษณ์ ผลัก-ดึง ไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
5.สภาพแวดลอ้ม/พื้นห้องน้ า มีการช ารดุ โถส้อมช ารุดทุกห้อง ไม่มีป้ายบอกสถานะการช ารุด/ควรมีการซ่อมแนว
ปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน 

20 ส านักงานวิทยาเขต
นครศรีธรรมราช พื้นที่
ทุ่งใหญ่ 

- 1.ควรมีป้ายดัชนีบ่งบอกรายละเอยีดของตู้เก็บเอกสาร/อุปกรณ์ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2.ควรจัดเก็บสายไฟฟ้า อุปกรณ์น าสัญญาณ อุปกรณ์ต่อพว่งให้เรียบร้อย 
3.ควรมีป้ายบ่งชี้การ เปิด - ปิด ประต ูหน้าต่าง เช่น ผลัก ดึง เล่ือน เป็นต้น  

21 สถาบันวิจยัและพัฒนา 1.มีความร่วมมือของบุคลากรในการด าเนินการกิจกรรม 5ส+ 1.ควรมีแผนบ ารุงรักษาอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ พร้อมระบุหมายเลยครภัณฑ์ 
2.ควรมีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 
3.ควรเก็บสายน าสัญญาณและอุปกรร์ต่อพ่วงให้เป็นระเบียบเรียนร้อย 

22 สถาบัน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.ห้องอวิเคราะห์คุณภาพน้ า / สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย / เคมีภัณฑ์มีดังชนีบ่ง
บอกและแยกประเภทชัดเจน 

1.ส านักงาน / ควรมีบอร์ด 5ส+  
2.ห้องวิเคราะห์คุณภาพน้ า / ควรมีบันทึกเบิกจ่ายวัสดุอปุกรณ์ 
3.สภาพแวดลอ้ม / ชกัโครกควรมีฝาครอบแทงค์น้ า / ควรมีปา้ยบอกขอ้มูลสัตวน์้ าที่กันน้ าได้ / ควรมีการตัดหญา้อยา่ง
สม่ าเสมอ 

23 ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

1.ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน โดยรวมมกีารพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นจากปีที่
ผ่านมา 

1. ห้องเก็บวัสดุควรจัดให้เป็ยระเบียบ แยกหมวดหมู่และประเภทของวัสด ุเพื่อสะดวกต่อการใช้งานและจัดเกบ็ 
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ล าดับ หน่วยงาน ข้อดีที่ค้นพบ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

24 ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.ส านักงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป / ภายในส านักงานมีความเป็นระเบียบ สะอาด 1.ส านักงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป / ควรมีดัชนีหน้าตู้แฟ้มจัดเกบ็เอกสาร แยกเปน็หมวดหมู่ 
2.ส านักงานฝ่ายวิศวกรรมเครือข่าย / ในลิ้นชักที่ไม่ใช่ลิ้นชักส่วนตัว ไม่ควรมีส่ิงของส่วนตัวปะปน / ควรมีป้ายบอก
สถานะของลิ้นชัก 
3.ห้องปฏิบัติการคึอมพวิเตอร์ 59203 / ควรมีแผนบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ และ เครื่องปรับอากาศ 
4.สภาพแวดลอ้มภายในอาคาร 59 และ อาคารหอสมุด / ควรมีถังดับเพลัง / ควรดูแลเร่ืองกลิ่นไม่พึงประสงค์ภายใน
ห้องสุขา 
5.สภาพแวดลอ้มภายนอกอาคาร 59 / ควรมีแผนดูแล บ ารุงรักษาห้องสุขา ภูมทิัศน์และลานจอดรถ ทีแ่ยกออกจาก
เอกสารการเบิกจ่าย และ ควรมีส าเนามาแสดงที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

25 ส านักศิลปและ
วัฒนธรรมศรีวิชัย 

- - 

26 ส านักงานอธกิารบด ี 1.จัดส านักงานได้สวยงาม พื้นที่โดยรวมเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน - 

27 ส านักงานสภา
มหาวิทยาลัย 

1.มีการน าใบเตยมาตกแต่งห้องให้สวยงาม และท าให้ห้องไม่มีกลิ่นอับ 1. บอร์ดกิจกรรม 5ส+ ไม่ควรน าเอกสารอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องมาติดรวมกับกจิกรรม 5ส+ 
2. ป้ายแสดงการเปิด-ปิดประตู 
3. ตู้จัดเก็บเอกสาร และบนโต๊ะท างานมีฝุ่นละอองบ้างเล็กน้อย 
4. มีสิง่ของที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท างานปะปนอยู ่(พระเครื่อง) 
5. มีการเบิกจา่ยวัสดุส านักงานไม่เป็นปจัจุบัน 
6. มาตรการในการใช้เครื่องปรับอากาศควรติดตรงสวิตซ์เปิดปิด 
7. ผังแสดงการนั่งควรมีชื่อระบุลงในรูปโต๊ะเพื่อความชัดเจน 

28 ส านักงานนิติการ - 1.ควรมีป้ายบ่งชี้ลักษณะการ เปิด - ปิด ประตู/หน้าตา่ง เช่น ผลัก ดึง เล่ือน เปน็ต้น 
2.บอร์ดแสดงภาพบุคลากร / ต าแหน่งที่นั้งของบุคลากร ควรอยู่ดา้นหน้าของส านักงาน 
3.ควรมีป้ายแสดงมุมจัดเก็บเอกสาร 
4.ควรมีการจัดท าแผนบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 
5.ควรมีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบบนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในส านกังาน 
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ล าดับ หน่วยงาน ข้อดีที่ค้นพบ ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

29 กองบริหารงานบุคคล มีดอกไม้มาประดับตกแต่งห้องเพื่อความสวยงาม 1.ผังแสดงต าแหน่งของห้องไม่เป็นปัจจุบัน 
2.ตู้ควบคุมไฟฟ้ายังมีฝุ่นละออง 
3.คอมพิวเตอร์บางเครื่องยังมีฝุ่นละออง 
4.การเบิกจ่ายวัสดุส านกังานไม่เป็นปัจจบุัน 
5.ตู้เอกสารไม่มีป้ายชื่อบอกสิ่งของภายในตู้ 
6.บอร์ดไม่มีชื่อผู้รับผิดชอบ 

30 กองกลาง 1.ส านักงานกองกลาง / สะอาด ดูเรียบร้อย สบายตา 
2.สถานที่จอดรถ / ควรมีการตีเส้นจอดให้ชัดเจน 

1.ห้องงานโสตฯ / ถังขยะควรมีฝาปิด / การจัดเรียงแฟ้มในตู้เอกสารควรเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน เช่น จากซ้ายไป
ขวา ล าดับ 1 - 10 เป็นต้น / และ ควรมีการท าความสะอาจเป็นประจ าอยา่งสม่ าเสมอ 

31 กองประชาสัมพันธ ์ - - 

32 กองคลัง - - 

33 กองนโยบายและแผน - - 

34 กองพัฒนานักศึกษา 1.ส านักงานกองพัฒนานักศึกษา / มีปา้ยรณรงค์การประหยัดพลังงานที่มีรูปแบบ
เดียวกันทั่วทั้งส านกังาน 

1.ส านักงานกองพัฒนานักศึกษา / ควรมีป้ายเตือน / ระวัง ส าหรับทางต่าระดบั 

35 กองออกแบบและพัฒนา
อาคารสถานที ่

1.มีการจัดส านักงานได้อยา่งสวยงามเหมาะสมต่อการท างาน - 

36 กองวิเทศสัมพันธ์และ
การประกันคุณภาพ 

- - 

37 หน่วยบรกิารทาง
วิชาการแก่สังคม 

1.ส านักงาน/มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม - 

38 หน่วยตรวจสอบภายใน - - 
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ค ารับรองผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

ขอรับรองผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) และ ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) ประจ าปีการศึกษา 2560 
ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยที่ 336/2561 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ ประจ าปีการศึกษา 2560 

 
 

                      
( นายชนาธิป  ลีนิน ) 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการรวบรวมและสรุปผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) 
ผู้รวบรวม / สรุปข้อมูล 
31 พฤษภาคม 2561 

( ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ สะอาด ) 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

ประธานกรรมการ 
คณะกรรมการรวบรวมและสรุปผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) 

ผู้ตรวจสอบ / ยืนยันข้อมูล 
31 พฤษภาคม 2561 

 



 
รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

 

 

 - 51 - 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก : แผนการด าเนินการกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) 
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ภาคผนวก ข : ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลพื้นที่ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) 
 

 ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลพ้ืนที่ตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย สามารถเข้าถึงได้ผ่านหน้าเว็บไซต์กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ หัวข้อ : กิจกรรม     
5ส+ / ระบบสารสนเทศเพ่ือการด าเนินงานกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) ที่ http://ir.rmutsv.ac.th/5splus/is 

 

 

 

http://ir.rmutsv.ac.th/5splus/is
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ภาคผนวก ค : ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) 
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รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2560 

 

 

 

 - 63 - 

 

ภาคผนวก ง : ประมวลภาพการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) 
 

 



 
รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2560 
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รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2560 
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รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2560 
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รายงานผลการตรวจติดตามกิจกรรม 5ส+ (5ส พลัส) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจ าปีการศึกษา 2560 
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