ผลสรุปการตรวจประเมิน 5ส ระดับหน่วยงานตามมาตรฐานพื้นที่ห้องปฏิบัติการ (ประเมินตนเอง)
ห้องปฏิบัติการ…………………………………………………………อาคาร…………………………………………………………………………….
ผู้รับผิดชอบ……………………………………………………………………………………………………………………………….
วันที่………………………………………………..เวลา………………………น.
ลาดับที่

ชื่อมาตรฐาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

บอร์ด 5ส ประจำหน่วยงำน
ป้ำยบ่งชี้
โต๊ะทำงำนและเคำน์เตอร์
ตู้เก็บเอกสำร/ตู้เก็บอุปกรณ์สำนักงำน
แฟ้มเอกสำร
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
อุปกรณ์สำนักงำน (โทรศัพท์/โทรสำร/พรินเตอร์)
ห้องรับแขก/มุมรับแขก
แผงสวิทซ์ไฟ
เครื่องปรับอำกำศ
ตู้/พื้นที่/ห้องจัดเก็บอุปกรณ์ทำควำมสะอำด
ห้องควบคุมระบบไฟฟ้ำเครื่องปรับอำกำศ และระบบเครือข่ำย
กำรดูแลถังดับเพลิง
ถังขยะในห้องปฏิบัติกำร
ตู้น้ำดื่ม
ห้องสุขำ
ห้องปฏิบัติกำร
โต๊ะเตรียมปฏิบัติกำร/โต๊ะปฏิบัติกำร/เก้ำอี้
วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องแก้ว/ผลิตภัณฑ์/ชิ้นงำน/ตัวอย่ำง
สถำนที่เก็บ/ตู้เก็บ/ชั้นวำง สำรเคมี
เครื่องมือวิทยำศำสตร์
กำรจัดกำรของเสียในห้องปฏิบัติกำร (Wast)
ควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร (ถ้ำมี)
คะแนนประเมิน

ผลการประเมิน
(ร้อยละ)

ระดับคะแนน
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มาตรฐานพื้นที่ 5ส ห้องปฏิบัติการ
๑.
๒.
๓.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

มำตรฐำน บอร์ด 5ส ประจำหน่วยงำน
มำตรฐำน ป้ำยบ่งชี้
มำตรฐำน โต๊ะทำงำนและเคำน์เตอร์
มำตรฐำน ตู้เก็บเอกสำร/ตู้เก็บอุปกรณ์สำนักงำน
มำตรฐำน แฟ้มเอกสำร
มำตรฐำน คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
มำตรฐำน อุปกรณ์สำนักงำน (โทรศัพท์/โทรสำร/พรินเตอร์)
มำตรฐำน ห้องรับแขก/มุมรับแขก
มำตรฐำน แผงสวิทซ์ไฟ
มำตรฐำน เครื่องปรับอำกำศ
มำตรฐำน ตู้/พื้นที่/ห้องจัดเก็บอุปกรณ์ทำควำมสะอำด
มำตรฐำน ห้องควบคุมระบบไฟฟ้ำ เครื่องปรับอำกำศ และระบบเครือข่ำย
มำตรฐำน กำรดูแลถังดับเพลิง
มำตรฐำน ถังขยะในห้องปฏิบัติกำร
มำตรฐำน ตู้น้ำดื่ม
มำตรฐำน ห้องสุขำ
มำตรฐำน ห้องปฏิบัติกำร
มำตรฐำน โต๊ะเตรียมปฏิบัติกำร/โต๊ะปฏิบัติกำร/เก้ำอี้
มำตรฐำน วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องแก้ว/ผลิตภัณฑ์/ชิ้นงำน/ตัวอย่ำง
มำตรฐำน สถำนที่เก็บ/ตู้เก็บ/ชั้นวำง สำรเคมี
มำตรฐำน เครื่องมือวิทยำศำสตร์
มำตรฐำน กำรจัดกำรของเสียในห้องปฏิบัติกำร (Wast)
มำตรฐำน ควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร (ถ้ำมี)

เกณฑ์การประเมิน คือ ดูภำพรวมของแต่ละมำตรฐำน ซึ่งแต่ละข้อย่อยของมาตรฐานต้องมีความสาเร็จไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 จึงได้รับการตรวจว่ามี และได้รับคะแนนในแต่ละข้อย่อยเท่ากับ 1 จำกนั้นนำผลรวมของคะแนนมำหำรด้วย
จำนวนข้อย่อยที่ได้รับกำรประเมิน และคิดเป็นผลกำรประเมิน (ร้อยละ)
ผลการประเมิน (ร้อยละ)
NA
0
1-39.99
40-59.99
60-79.99
80-99.99
100.00

ระดับคะแนน
NA
0
1
2
3
4
5

คาจากัดความ
หน่วยงำนไม่มีรำยกำรตำมมำตรฐำนให้ประเมินได้
หน่วยงำนไม่ได้ปฏิบัติตำมมำตรฐำนใดเลย
ต้องปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมำก
ดีเยี่ยม

เช่น มำตรฐำนป้ำยบ่งชี้ จำนวนข้อทั้งหมด = 6 จำนวนข้อ NA = 1 จำนวนข้อที่ประเมิน = 5 จำนวนข้อที่สำเร็จไม่น้อยกว่ำ 80 = 4
คะแนนโดยภำพรวม = (4/5)x100 =80.0 ระดับคะแนน = 4
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พื้นที:่ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี/บริการการใช้ประโยชน์เครื่องมือ
เป็นห้องปฏิบัติกำรที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือปฏิบัติกำรทำงด้ำนวิทยำศำสตร์พื้นฐำน/ขั้นสูง และวิทยำศำสตร์
สุขภำพ สำหรับกำรเรียนกำรสอน กำรทำวิชำโครงงำน กำรทำงำนวิจัยของนักศึกษำระดับปริญญำตรี บัณฑิตศึกษำ และ
บุคลำกร
1. มาตรฐาน บอร์ด 5ส ประจาหน่วยงาน
ตัวอย่าง

มาตรฐาน

มี/ไม่มี

หมายเหตุ

1. มีป้ำยบ่งชี้ชื่อบอร์ดหรือชื่อในเวปไซต์ที่ระบุว่ำ
“5ส (ศู น ย์ เ ครื่ อ งมื อ วิ ท ยำศำสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี”
2. บอร์ดต้องอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน
และกรณีเว็บไซต์ต้องแสดงอยู่ในหน้ำหลักที่
สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย
3. มีผังโครงสร้ำงคณะกรรมกำร 5ส หน่วยงำน
พร้อมรูปถ่ำย
4. มีข้อมูลแสดงกำรแบ่งพื้นที่และผู้รับผิดชอบ
5. มี ก ำรก ำหนดเป้ ำ หมำยกำรด ำเนิ น 5ส
หน่วยงำน
6. มีแผนปฏิบัติงำน 5ส หน่วยงำน
7. มี ข้ อ มู ล มำตรฐำนกลำง 5 ส ที่ ก ำหนดไว้
สำหรับอ้ำงอิง
8. มีรูปภำพ ข้อมูล กิจกรรมตำมแผนปฏิบัติ งำน
5ส หน่ ว ยงำน ก่ อ น/หลั ง กำรประเมิ น ครั้ ง
ล่ำสุด (มีผล self-audit และกำรดำเนินกำร
ตำมข้อ เสนอแนะของคณะกรรมกำรรอบที่
ผ่ำนมำ)
จานวนข้อที่ประเมิน
คะแนนโดยภาพรวม
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2. มาตรฐาน ป้ายบ่งชี้
ตัวอย่าง

มาตรฐาน

มี/ไม่มี

1. มี ป้ ำ ยบ่ ง ชี้ ส ถำนะสิ่ ง ของ/กิ จ กรรมที่ ก ำลั ง
ดำเนินกำรตำมควำมจำเป็น เช่น รอแจ้งซ่อมแซม
รอจำหน่ำย อุปกรณ์ชำรุด เป็นต้น
2. มี ป้ ำ ยบ่ ง ชี้ บ ริ เ วณที่ ไ ม่ ป ลอดภั ย หรื อ พื้ น ที่
เสี่ยงอันตรำย เช่น ระวังลื่น พื้นชำรุด ระวังวัสดุ
ตกหล่น เป็นต้น
3.ต้องมีสัญลักษณ์บ่งชี้ทำงหนีไฟ ที่ชัดเจน
4.ป้ำยบ่งชี้ตำมข้อ 1 และข้อ 2 อยู่ในตำแหน่งที่
มองเห็นได้อย่ำงชัดเจน
5.กรณี ที่จำเป็นต้องวำงครุภัณฑ์ บริเวณทำงเดิน
ให้กำหนดขอบเขตด้วยเส้นสีเหลือง
6. กรณี จั ด วำงของเสี ย สำรเคมี หรื อ สิ่ ง ที่ อ ำจ

หมายเหตุ
ป้ำยทำเพื่อแสดง
สถำนะ ไม่จำเป็นต้อง
ระบุผู้รับผิดชอบ

ก่อให้เกิดอันตรำยให้กำหนดขอบเขตด้วยเส้นสีแดง

จานวนข้อที่ประเมิน
คะแนนโดยภาพรวม
3. มาตรฐาน โต๊ะทางานและเคาน์เตอร์
ตัวอย่าง

มาตรฐาน

มี/ไม่มี

หมายเหตุ

1. ป้ำยชื่อ
 มีป้ำยชื่อระบุรับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติงำน
 โดยแสดง ชื่ อ ต ำแหน่ ง เบอร์ โ ทร รู ป
ถ่ำย หรือชื่อแผนก (ถ้ำมี)
 ติ ด แสดงไว้ ใ นต ำแหน่ ง ที่ ม องเห็ น ได้
โดยง่ำย
 รู ป แบบและขนำดของป้ ำ ยเป็ น ไปใน
รูปแบบเดียวกันในหน่วยงำน
2. ของใช้ส่วนตัว
 กำรจั ด วำงของใช้ ส่ ว นตั ว ให้ มี ก ำร
ก ำหนดพื้ น ที่ ว ำงของใช้ ส่ ว นตั ว ไม่ เ กิ น
1/3 ของพื้นที่บนโต๊ะ
 มี ป้ ำ ยระบุ ค ำว่ ำ “ของใช้ ส่ ว นตั ว ” ที่
ลิ้นชักของโต๊ะทำงำนหรือตู้ใต้เคำน์เตอร์
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ตัวอย่าง

มาตรฐาน

มี/ไม่มี

หมายเหตุ

มี/ไม่มี

หมายเหตุ

3. อุปกรณ์สำนักงำน
 กรณี เ ป็ น ลิ้ น ชั ก ให้ มี ป้ ำ ยระบุ ค ำว่ ำ
“อุปกรณ์สำนักงำน”
 อุปกรณ์สำนักงำนมีปริมำณที่เหมำะสม
กั บ ควำมถี่ ข องกำรใช้ ง ำน และ ถู ก
จัดเก็บอย่ำงเรียบร้อย และอยู่ในสภำพ
พร้อมใช้งำน
 กรณี มี ถ ำดเอกสำร หรื อ ชั้ น เอกสำร
หรือ ตะแกรง 3 ชั้น ควรมีได้ไม่เกินโต๊ะ
ละ 2 ชิ้น หรือ ตำมควำมเหมำะสมของ
หน้ำที่ปฏิบัติงำน
4. กำรจัดเก็บอุปกรณ์ใต้โต๊ะ
 ใต้โ ต๊ะทำงำนหรือเคำน์ เตอร์มีกล่ องใส่
อุปกรณ์ต่ำงๆ ได้ไม่เกิน 1 กล่อง
 กรณีที่มีรองเท้ำ(ไม่เกิน 2 คู่) ให้มีกำร
บ่งชี้จุดจัดวำง
5. ในภำพรวมโต๊ะทำงำน เก้ำอี้ และเคำน์เตอร์ มี
ควำมสะอำดเรียบร้อย
จานวนข้อที่มีการประเมิน
คะแนนโดยภาพรวม
4. มาตรฐาน ตู้เก็บเอกสาร /ตู้เก็บอุปกรณ์สานักงาน
ตัวอย่าง

มาตรฐาน
1. มีป้ำยแสดงรำยกำรประเภทเอกสำรในตู้
2. มี ก ำรจั ด เก็ บ เอกสำรต่ ำ ง/คู่ มื อ /หนั ง สื อ /
รำยงำน/วัสดุอุปกรณ์ให้ เป็นหมวดหมู่ และ
จัดวำงอย่ำงเป็นระเบียบ
3. มีควำมสะอำดเรียบร้อย ในกรณีมีกำรจัดวำง
สิ่ ง ของบนตู้ ใ ห้ จั ด วำงอย่ ำ งเป็ น ระเบี ย บ มี
ควำมปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย
จานวนข้อที่มีการประเมิน
คะแนนโดยภาพรวม
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5. มาตรฐาน แฟ้มเอกสาร
ตัวอย่าง

มาตรฐาน

มี/ไม่มี

หมายเหตุ

มี/ไม่มี

หมายเหตุ

1. รู ป แ บ บ สั น แ ฟ้ ม มี ต ร ำ สั ญ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
มหำวิทยำลั ยวลั ยลั กษณ์ ชื่อของหน่ว ยงำน
และดัชนีกำกับประจำแฟ้มตำมที่กำหนดของ
แต่ ล ะหน่ ว ยงำนโดยใช้ แบบอั กษรประเภท
เดียวกันในขนำดที่เหมำะสม
2. มี ป้ ำ ยแสดงรำยกำรแฟ้ ม เอกสำรติ ด ตั้ ง ใน
ตำแหน่งที่เหมำะสมและเห็นได้อย่ำงชัดเจน
3. จั ด วำงแฟ้ ม ในชั้ น /ตู้ เ ก็ บ เอกสำรให้ อ ยู่ ใ น
ตำแหน่งที่เหมำะสม
จานวนข้อที่มีการประเมิน
คะแนนโดยภาพรวม
6. มาตรฐาน คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
ตัวอย่าง

จอคอมพิวเตอร์ด้ำนหน้ำ

มาตรฐาน
1. มี ปำยแสดงบ ำร์โ ค้ ดบ ริ เ วณ ดำนห
ลั ง ของจอคอมพิ ว เตอร์ ดำนบนของ
CASE และด้ ำนบน ของ UPS (ถำมี)
- ใต้ CASE มีลูกยำงรองฐำนตั้งอยู่แล้ว จึง
สำมำรถวำงที่พื้นได้โดยตรง
- สำมำรถวำง CASE ในแนวตั้งหรือแนวนอน
ก็ได้ตำมควำมเหมำะสมของพื้นที่ จะวำงบนโต๊ะ
หรือบนพื้นก็ได้
- กรณีที่วำงนอนบนพื้นต้องมีฐำนรองรับ
เพื่อป้องกันไฟดูด
- ฐำนรองต้องไม่มีควำมสู งไปปิดกันพัดลม
ระบำยอำกำศของ CASE
2. คอม พิ ว เต อร แล ะอุ ป ก รณ ต่อ พ่ว ง
ต้อ งอยู ใ นสภำพดี มีส ภำพพร้ อ ม ส ำหรั บ
กำรใชงำน ในกรณีที่จอมำกกว่ำ 1 จอ ต้อง
มีฐำนยึดที่มีควำมมั่นคงแข็งแรง
3. ไม่มี อุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องวำงบริเวณเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (กรณีที่ต้อง
เสริ ม ฐำนรองจอคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ ควำม
ปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำน สำมำรถใช้ฐ ำน
วำงที่มีควำมแข็งแรง รองรับน้ำหนักได้อย่ำง
เหมำะสม)
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ตัวอย่าง

มาตรฐาน

จอคอมพิวเตอร์ด้ำนหลัง

4. ไม่ติ ดกระดำษโน้ ต สติ กเกอร์ ห รื อข้ อควำม
ใด บนเครื่องคอมพิวเตอร์
5. จัดเก็บสำยไฟและสำยของอุปกรณ์ต่อพ่วงให้
เป็นระเบียบ เช่น ใช้เข็มขัดหรือกระดูกงู ส่วน
สำยไฟที่อยู่บนพื้นอำจใช้เทปกำวติดที่พื้นโดย
ให้เทปกำวมีสีใกล้เคียงกับสีพื้น
6. สะอำด ไม่มีครำบฝุ่น และครำบสกปรก
7. ไ ม่ ว ำ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ ใ น ต ำ แ ห น่ ง ใ ต้
เครื่ อ งปรั บ อำกำศ หรื อ ใกล้ น้ ำ หรื อ วั ส ดุ
อุปกรณ์ที่มีควำมชื้นสูง
จานวนข้อที่มีการประเมิน
คะแนนโดยภาพรวม

ด้ำนหน้ำกรณีใช้ 2 จอภำพ
ด้ำนหลังกรณีใช้ 2 จอภำพ

มี/ไม่มี

หมายเหตุ

มี/ไม่มี

หมายเหตุ

7. มาตรฐาน อุปกรณ์สานักงาน (โทรศัพท์/โทรสาร/พรินเตอร์)
ตัวอย่าง

มาตรฐาน
1. มีป้ำยแสดงผู้รับผิดชอบในกำรประสำนงำน
ติดต่อช่ำง/มีห มำยเลขประจำเครื่อง (กรณี
โทรศั พ ท์ -โทรสำร)/และมี ห มำยเลขติ ด ต่ อ
หน่วยงำนภำยนอก
2. ตัวเครื่องอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนและสะอำด
3. สำยไฟไม่ ช ำรุ ด และมี ก ำรจั ด เก็ บ อย่ ำ งเป็ น
ระเบียบ
4. มีกระดำษและกล่องใส่กระดำษพร้อมใช้งำน
และจัดให้เป็นระเบียบ
5. กำรจัดวำงตัวเครื่องอุปกรณ์สำนักงำน อยู่ใน
ตำแหน่ งที่ เ หมำะสม สะดวกแก่ ก ำรใช้ง ำน
และมีควำมปลอดภัย
6. สะอำด ไม่มีครำบฝุ่น และครำบสกปรก
จานวนข้อที่มีการประเมิน
คะแนนโดยภาพรวม
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8. มาตรฐาน ห้องรับแขก/มุมรับแขก
ตัวอย่าง

มาตรฐาน

มี/ไม่มี

หมายเหตุ

มี/ไม่มี

หมายเหตุ

มี/ไม่มี

หมายเหตุ

1. จั ด วำงสิ่ ง ของ อุ ป กรณ์ ต่ ำ งๆ อย่ ำ งเป็ น
ระเบียบและเหมำะสม
2. มีค วำมสะอำดไม่ มี ค รำบสกปรก ไม่ ช ำรุ ด
และพร้อมใช้งำน
3. ระบุ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ/ดู แ ล ห้ อ งรั บ แขก/มุ ม
รับแขก
จานวนข้อที่มีการประเมิน
คะแนนโดยภาพรวม
9. มาตรฐาน แผงสวิทซ์ไฟ
ตัวอย่าง

มาตรฐาน
1. มี แ ผนผั ง บอกต ำแหน่ ง ของหลอดไฟใน
สำนักงำนที่ถูกต้องและชัดเจน
2. สวิทช์ไฟอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน ไม่ชำรุด มี
ควำมปลอดภัย
จานวนข้อที่มีการประเมิน
คะแนนโดยภาพรวม

10. มาตรฐาน เครื่องปรับอากาศ
ตัวอย่าง

มาตรฐาน
1. เครื่ องปรั บอำกำศอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน
(กรณีชำรุดให้ทำป้ำยระบุบ่งชี้ว่ำชำรุด)
2. มีป้ำยแจ้งแสดงกำรบำรุงรักษำ โดยมีกำรทำ
ควำมสะอำดเครื่องปรับอำกำศ 4 เดือน/ครั้ง
(ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ป้ ำ ย ขอให้ ห น่ ว ยงำนแจ้ ง
ผู้รับผิดชอบ)
3. มีป้ำยรณรงค์ลดกำรใช้เครื่องปรับอำกำศติด
ทุกจุดที่มีเครื่องปรับอำกำศ
จานวนข้อที่มีการประเมิน
คะแนนโดยภาพรวม

รับผิดชอบโดย
หน่วยงำนบริกำร
กลำง
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11. มาตรฐาน ตู้/พื้นที่/ห้องจัดเก็บอุปกรณ์ทาความสะอาด
ตัวอย่าง
มาตรฐาน
มี/ไม่มี
1. มีป้ำยแสดงผู้รับผิดชอบของหน่วยงำน และ
ข้ อ มู ล ในกำรติ ด ต่ อ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ย
บริกำรกลำง (ผู้ดูแลงำนแม่บ้ำน)
2. มีป้ำยบ่งชี้ประเภทและรำยกำรวัสดุอุปกรณ์
3. จั ด เก็ บ อุ ป กรณ์ ท ำควำมสะอำดในพื้ น ที่ ที่
จัดเตรียมไว้ให้เป็นระเบียบ
4. อุ ป กรณ์ ท ำควำมสะอำดต้ อ งอยู่ ใ นสภำพ
พร้อมใช้งำน

หมายเหตุ

จานวนข้อที่ประเมิน
คะแนนโดยภาพรวม
12. มาตรฐาน ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศและระบบเครือข่าย
ตัวอย่าง

มาตรฐาน
มี/ไม่มี
1. มี ป้ ำ ยแสดงชื่ อ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยงำน
และข้ อ มู ล ในกำรติ ด ต่ อ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบจำก
หน่วยงำนกลำง (ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล/ส่วน
อำคำรสถำนที่/งำนบริกำรกลำง)
2. ไม่มีวัสดุ หรืออุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่วำงกีด
ขวำงต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ หรือ
ตีเส้นสีแดงกรณีเป็นตู้ไฟเบรคเกอร์
3. อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน มีควำมสะอำดไม่มี
หยำกไย่ ไม่มีฝุ่นและครำบสกปรก
จานวนข้อที่ประเมิน
คะแนนโดยภาพรวม

หมายเหตุ
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13. มาตรฐาน การดูแลถังดับเพลิง
ตัวอย่าง

มาตรฐาน

มี/ไม่มี

หมายเหตุ

1. มี ป้ ำ ยบอกต ำแหน่ ง ถั ง ดั บ เพลิ ง
และ
ผู้รับผิดชอบ
2. มีวิธีกำรใช้ถังดับเพลิงแสดงอย่ำงเด่นชัด
3. ถังดับเพลิงอยู่ในสภำพที่สะอำด ไม่มีฝุ่น
4. ไม่มีสิ่งของกีดขวำงกำรเข้ำถึงถังดับเพลิงใน
ระยะ 50 ซม.
5. ซีลรัดสลักไม่ขำดชำรุด สำย/กระบอกฉีดไม่
แตก (หำกช ำรุดขอให้ แจ้งไปยังส่ว นบริกำร
กลำงให้ดำเนินกำรต่อ)
6. มีป้ ำยแสดงเบอร์โ ทรศัพท์ฉุกเฉินติดต่อเมื่อ
เกิดไฟไหม้
จานวนข้อที่มีการประเมิน
คะแนนโดยภาพรวม
14. มาตรฐาน ถังขยะภายในห้องปฏิบัติการ
ตัวอย่าง
มาตรฐาน
มี /ไม่มี
1. ถั ง ขยะ มี ก ำรแยกประเภทขยะตำมควำม
เหมำะสม เช่น ถังขยะติดเชื้อใส่ถุงแดง
ถังขยะทั่วไปใส่ถุงดำ
ถังขยะหรือลังโฟมสำหรับทิ้งเศษแก้ว
2. จั ด วำงในบริ เ วณที่ ส ำมำรถใช้ ง ำนได้ อ ย่ ำ ง
สะดวก ไม่ กี ด ขวำงทำงเดิ น และไม่ มี ข ยะ
ตกค้ำง
3. มีป้ำยบ่งชี้ตำแหน่งกำรจัดวำงถังขยะ

หมายเหตุ

จานวนข้อที่ประเมิน
คะแนนโดยภาพรวม
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15. มาตรฐาน ตู้น้าดื่ม
ตัวอย่าง

มาตรฐาน
1. จัดทำป้ำยบ่งชี้จุดให้บริกำร ตู้น้ำดื่ม และระบุ
ผู้รับผิดชอบ
2. ตู้น้ำดื่ม ต้องมีถังพักน้ำทิ้งหรือท่อระบำยน้ำ
ทิ้งที่อยู่ในสภำพสะอำดและพร้อมใช้งำน (น้ำ
ไม่ล้นถังพัก)
3. บริเวณตู้น้ำดื่มมีควำมสะอำด
4. มีพื้นที่จัดวำงแก้วน้ำดื่มหรือกรวยกระดำษ ที่
เพียงพอ และพร้อมใช้งำน
5. ภำชนะรองรั บ กรวยกระดำษ ต้ อ งมี ฝ ำปิ ด
มิดชิด
6. มีระบบสำยดินเพื่อป้องกันไฟฟ้ำลัดวงจร ไม่มี
น้ ำรั่ ว ซึม (กรณีที่ ไม่ มีส ำยดิน ให้ ห น่ว ยงำน
แจ้งไปยังส่วนบริกำรกลำง)
7. มี ก ำรตรวจบ ำรุ ง รั ก ษำตู้ น้ ำดื่ ม และมี ป้ ำ ย
รำยกำรแสดงกำรตรวจประเมินคุณภำพน้ำ
ดื่มทุกรอบระยะเวลำที่กำหนด

มี/ไม่มี

หมายเหตุ

- ศูนย์เครื่องมือฯ
เ ป็ น ผู้ ต ร ว จ
รำยงำนคุ ณ ภำพ
น้ำดื่ม
- ส่ ว น บ ริ ก ำ ร
กลำงเป็ น ผู้ ดู แ ล
สภำพตู้น้ำดื่ม

8. มีถังขยะรองรับและควรมีฝำปิด
จานวนข้อที่มีการประเมิน
คะแนนโดยภาพรวม
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16. มาตรฐาน ห้องสุขา
ตัวอย่าง

มาตรฐาน

มี/ไม่มี

หมายเหตุ

1. มีป้ำยระบุห้องสุขำหญิง สุขำชำย (หรือ ระบุ
ห้ อ งสุ ข ำรวม กรณี ห น่ ว ยงำนไม่ มี ห้ อ งสุ ข ำ
แยกชำย หญิง)
2. มีป้ำยระบุผู้รับผิดชอบในกำรประสำนงำนกับ
แม่บ้ำนผู้รับผิดชอบทำควำมสะอำด
3. มีกำรบันทึกกำรทำควำมสะอำดชัดเจน และ
แสดงไว้ในบริเวณที่สังเกตเห็นได้
4. ข้อมูลกำรบันทึกต้องสอดคล้องกับควำมเป็น
จริง และเป็นปัจจุบัน
5. อุป กรณ์ แ ละสุ ข ภั ณฑ์ ใ นห้ อ งสุ ขำต้ อ งอยู่ ใ น
สภำพพร้ อ มใช้ ง ำน (ในกรณี ที่ ช ำรุ ด ให้ ท ำ
ป้ ำ ยบ่ ง ชี้ ส ถำนะ และให้ แ จ้ ง ส่ ว นอำคำร
สถำนที่)
6. มี วั ส ดุ จ ำเป็ น ในห้ อ งสุ ข ำ ได้ แ ก่ สบู่ เ หลว
กระดำษห่อผ้ำอนำมัย
7. ห้องสุขำมีควำมสะอำด เรียบร้อย
จานวนข้อที่มีการประเมิน
คะแนนโดยภาพรวม
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17. มาตรฐาน ห้องปฏิบัติการ
ตัวอย่าง

มาตรฐาน
1. มีป้ำยชื่อห้องปฏิบัติกำร
2. มีผู้รับผิดชอบและดูแลห้องปฏิบัติกำร
3. พื้นห้อง ผนัง ฝ้ำเพดำน หน้ำต่ำงกระจก มู่ลี่
ประตู อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน ไม่ชำรุด
สะอำด และปลอดภัย
4. ท่อ/วำล์ว และระบบน้ำ แก๊ส ลม อยู่ใน
สภำพพร้อมใช้งำน ไม่ชำรุด สะอำด และ
ปลอดภัย
5. ระบบไฟฟ้ำ และแสงสว่ำง พร้อมใช้งำนและ
ปลอดภัย
6. พื้นที่ทำงำนและทำงเดิน สะอำด ไม่มีสิ่งของ
กีดขวำง
7. มีระเบียบกำรใช้ห้องปฏิบัติกำร เช่น
กำรแต่งกำย ข้อห้ำม เป็นต้น
8. กรณีชำรุด/อยู่ระหว่ำงซ่อมแซม ต้องมีป้ำย
แจ้งให้ผู้ใช้ทรำบ พร้อมหลักฐำนกำรแจ้ง
ซ่อม
จานวนข้อที่ประเมิน
คะแนนโดยภาพรวม

มี/ไม่มี

หมายเหตุ

มี/ไม่มี

หมายเหตุ

18. มาตรฐาน โต๊ะเตรียมปฏิบัติการ/โต๊ะปฏิบัติการ/เก้าอี้
ตัวอย่าง

มาตรฐาน
1. โต๊ะเตรียมปฏิบัติกำร/โต๊ะปฏิบัติกำร/เก้ำอี้
มีสภำพพร้อมใช้งำน ไม่ชำรุด สะอำด
2. อ่ำงล้ำง (ถ้ำมี) มีสภำพพร้อมใช้งำน สะอำด
ไม่มีวัสดุ อุปกรณ์ค้ำงทำควำมสะอำด
3. ครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ต่ำงๆ ที่วำงประจำ
โต๊ะ มีสภำพพร้อมใช้งำน ไม่ชำรุด สะอำด
จัดวำงอย่ำงเหมำะสมกับกำรใช้งำน
4. สำรเคมี/สำรละลำยมีเฉพำะที่ใช้งำน จำนวน
และจัดวำงอย่ำงเหมำะสม
5. กรณีชำรุด/อยู่ระหว่ำงซ่อมแซม ต้องมีป้ำย
แจ้งให้ผู้ใช้ทรำบ พร้อมหลักฐำนกำรแจ้ง
ซ่อม
จานวนข้อที่ประเมิน
คะแนนโดยภาพรวม
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19. มาตรฐาน วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องแก้ว/ผลิตภัณฑ์/ชิ้นงาน/ตัวอย่าง
ตัวอย่าง

มาตรฐาน
1. สถำนที่เก็บ/ตู้เก็บ/ลิ้นชัก/ชั้นวำง มีสภำพ
มั่นคง แข็งแรง และเหมำะสม พร้อมใช้งำน ไม่
ชำรุด สะอำด
2. วัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องแก้ว/ผลิตภัณฑ์/ชิ้นงำน/
ตัวอย่ำงที่จัดเก็บ มีสภำพพร้อมใช้งำน ไม่
ชำรุด/หมดอำยุ สะอำด
3. จัดเก็บตรงตำมป้ำยชื่อระบุ
4. มีรำยกำรแสดง วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องแก้ว
ผลิตภัณฑ์ ชิ้นงำน ตัวอย่ำง
5. มีป้ำยแจ้งสถำนะ พร้อมชื่อผู้รับผิดชอบ กรณี
วำงชั่วครำว ชำรุดหรืออยู่ระหว่ำงซ่อมแซม
จานวนข้อที่ประเมิน
คะแนนโดยภาพรวม

มี/ไม่มี

หมายเหตุ

มี/ไม่มี

หมายเหตุ

20. มาตรฐาน สถานที่เก็บ/ตู้เก็บ/ชั้นวาง สารเคมี
ตัวอย่าง

มาตรฐาน
1. มีผู้รับผิดชอบและดูแล สถำนที่เก็บ/ตู้เก็บ/
ชั้นวำง สำรเคมี
2. สถำนที่เก็บ/ตู้เก็บ/ชั้นวำงสำรเคมี มีควำม
เหมำะสม มั่นคงแข็งแรง พร้อมใช้งำน ไม่
ชำรุด สะอำด
3. มีป้ำยบ่งชี้พื้นที่จัดเก็บสำรเคมี พร้อมแสดง
ขอบเขตที่อำจก่อให้เกิดอันตรำย
4. มีกำรจัดเก็บสำรเคมีตำมระบบมำตรฐำนของ
ศูนย์เครื่องมือฯ จัดวำงตำมตรงป้ำยชื่อที่ระบุ
หมวด หมู่ หรือตำมควำมเหมำะสม พร้อมทั้ง
มีรำยกำรหรือบันทึกกำรจัด เก็บเพื่อควำม
สะดวกในกำรค้นหำและนับจำนวน
5. สำรเคมีที่ไม่ใช้แล้ว (สำรที่ไม่ต้องกำรใช้แล้ว
หรือ สำรเคมีหมดอำยุตำมฉลำก หรือสำรเคมี
หมดอำยุตำมสภำพ) ที่ต้องกำรกำจัด จะต้อง
แยกจัดเก็บชัดเจน พร้อมมีป้ำยบ่งชี้
6. กรณีวำงชั่วครำว มีป้ำยแจ้งสถำนะ พร้อมชื่อ
ผู้รับผิดชอบ
จานวนข้อที่ประเมิน
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คะแนนโดยภาพรวม
21. มาตรฐาน เครื่องมือวิทยาศาสตร์
ตัวอย่าง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

มาตรฐาน
มีผู้รับผิดชอบและดูแลเครื่องมือ
มีป้ำยบ่งชี้ตำแหน่งเครื่องมือ
สำยไฟ ปลั๊กไฟ จัดเก็บ/จัดวำงเหมำะสม
มีวิธีกำรใช้ที่ถูกต้อง ชัดเจน แบบภำษำไทย
หรือภำษำอังกฤษ หรือ QR code
มีบันทึกกำรใช้งำนหรือบันทึกกำรตรวจเช็ค
สภำพเครื่องมือฯ
มีระบบกำรขอใช้เครื่องมือ (Online หรือ
เอกสำร) ตำมควำมเหมำะสมของเครื่องมือ
ปิดเครื่องมือและระบบพ่วง (คอมพิวเตอร์
แก๊ส ปั๊มลม) ตัดระบบไฟ เมื่อไม่ใช้งำน

มี/ไม่มี

หมายเหตุ

8. มีป้ำยบ่งชี้สถำนะของเครื่องมือ เช่น รอซ่อม
รอจำหน่ำย เครื่องมือชำรุด เป็นต้น
9. กรณี ตู้แช่หรือตู้เย็น ต้องมีป้ำยแสดงรำยกำร
สำรเคมี/วัสดุ/อำหำร/ตัวอย่ำง/ชิ้นงำน ที่
จัดเก็บไว้
10. ตู้ดูดควัน/ตู้ลำมินำโฟล์วหรือตู้ช่วยนิรภัย
(biosafety cabinet) ต้องบอกระยะบำน
เลื่อนที่ใช้งำนได้ปลอดภัย (สัญลักษณ์/เสียง/
ไฟกระพริบ)
11. ด้ำนล่ำงของตู้ดูดควัน (ถ้ำ) เก็บสำรเคมี ต้อง
ไม่เก็บสำรเคมี ชนิดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน พร้อม
รำยชื่อสำรเคมีที่จัดเก็บ และผู้รับผิดชอบ
และหำกสำรนั้นเป็นอันตรำยให้แจ้งเตือน
จานวนข้อที่ประเมิน
คะแนนโดยภาพรวม
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22. มาตรฐาน การจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการ (Waste)
ตัวอย่าง

มาตรฐาน
1. มีกำรจำแนกประเภท/กำรจัดเก็บของเสียใน
ห้องปฏิบัติกำร มีกำรจัดเก็บตำมระบบ
มำตรฐำนของศูนย์เครื่องมือฯ ตรงตำมป้ำย
ชื่อระบุ
2. มีป้ำยบ่งชี้ระบุตำแหน่งของเสียใน
ห้องปฏิบัติกำรและสำรเคมีที่ไม่ใช้แล้ว
3. มีบันทึกกำรจัดเก็บเพื่อควำมสะดวกในกำร
จัดกำรของเสียต่อไป
จานวนข้อที่ประเมิน
คะแนนโดยภาพรวม

มี/ไม่มี

หมายเหตุ
https://cse.w
u.ac.th/?page
_i d=2077

23. มาตรฐาน ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (ถ้ามี)
ตัวอย่าง

มาตรฐาน
1. มีฝักบัวฉุกเฉิน พร้อมสำหรับใช้งำน และป้ำย
แสดงกำรใช้งำน เมื่อฉุกเฉิน
2. อ้ำงล้ำงตำหรืออุปกรณ์ล้ำงตำฉุกเฉิน พร้อม
สำหรับใช้งำน
3. มีแว่นตำนิรภัย พร้อมสำหรับใช้งำน
4. มีชุดปฐมพยำบำลเบื้องต้น เช่น อุปกรณ์ล้ำง
แผล อุปกรณ์ทำแผล ยำ เป็นต้น
5. มีอุปกรณ์สำหรับดับเพลิงเบื้องต้น เช่น ถัง
ดับเพลิง กระบะทรำยดับเพลิง ผ้ำห่ม
ดับเพลิง ตำมควำมเหมำะสม
6. มีชุดเก็บกู้สำรเคมีรั่วไหล เช่น spill kit
7. มีกำรป้องกันและแก้ไขภัยอันตรำย เช่น กำร
ซ้อมหนีไฟ
8. มีอุปกรณ์แจ้งเตือนภัยกรณีฉุกเฉิน
จานวนข้อที่ประเมิน
คะแนนโดยภาพรวม

มี/ไม่มี

หมายเหตุ
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