หนา 1

ผลสรุปการตรวจประเมิน 5ส ระดับหนวยงาน (ประเมินตนเอง)
ตามมาตรฐานพื้นที่ฝายพัฒนาและบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร
พื้นที่ตรวจประเมิน .............................................................. อาคาร..............................................................
ผูรับผิดชอบ .................................................................................................
วันที่ ..................................................... เวลา ...........................................
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

มาตรฐาน
บอรดพื้นที่ 5ส ฝายพัฒนาและบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร
ปายบงชี้/เสน
พื้นที่ทํางาน/ผนัง/เพดาน และสภาพหองโดยรวม
ประตู/หนาตาง และกระจก
ระบบไฟฟา/เครื่องปรับอากาศและพัดลมดูดอากาศ
ตูควบคุมและอุปกรณไฟฟา
เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะและอุปกรณตอพวง
เครื่องโทรศัพย และเครื่องโทรสาร
โตะทํางานและเกาอี้
ตูเก็บเอกสาร/อุปกรณ/เครื่องมือ และชั้นวางของ
แฟมเอกสาร
อุปกรณ/เครื่องมือ/วัสดุ และอะไหล
การดูแลถังดับเพลิง
เครื่องจักร
โตะปฏิบัติการ
ถังขยะ
ที่เก็บอุปกรณทําความสะอาด
คะแนนประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน
(รอยละ)

ระดับคะแนน

หนา 2

มาตรฐานพื้นที่ 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
หนวยงาน : ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พื้นที่
: ฝายพัฒนาและบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร
ฝายพัฒนาและบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร มีหนาที่หลักในการใหบริการ ซอม
เครื่องมือวิทยาศาสตรที่ใชในการเรียนการสอนและการวิจัย รวมถึงจัดสรางและพัฒนาเครื่องมือ
และอุปกรณ ที่ใชในการเรียนการสอนและการวิจัย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

มาตรฐาน บอรดพื้นที่ 5ส ฝายพัฒนาและบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร
มาตรฐาน ปายบงชี้/เสน
มาตรฐาน พื้นที่ทํางาน/ผนัง/เพดาน และสภาพหองโดยรวม
มาตรฐาน ประตู/หนาตาง และกระจก
มาตรฐาน ระบบไฟฟา/เครื่องปรับอากาศและพัดลมดูดอากาศ
มาตรฐาน ตูควบคุมและอุปกรณไฟฟา
มาตรฐาน เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะและอุปกรณตอพวง
มาตรฐาน เครื่องโทรศัพท และเครื่องโทรสาร
มาตรฐาน โตะทํางานและเกาอี้
มาตรฐาน ตูเก็บเอกสาร/อุปกรณ/เครื่องมือ และชั้นวางของ
มาตรฐาน แฟมเอกสาร
มาตรฐาน อุปกรณ/เครื่องมือ/วัสดุ และอะไหล
มาตรฐาน การดูแลถังดับเพลิง
มาตรฐาน เครื่องจักร
มาตรฐาน โตะปฏิบัติการ
๑๖. มาตรฐาน ถังขยะ
๑๗. มาตรฐาน ที่เก็บอุปกรณทําความสะอาด

หนา 3
1. มาตรฐาน บอรดพื้นที่ 5ส ฝายพัฒนาและบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร
ตัวอยาง
มาตรฐาน
มี/ไมมี

หมายเหตุ

1. มีปายบงชีช้ ื่อบอรด “บอรดพื้นที่ 5ส ฝาย
พัฒนาและบํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร”
2. บอรดตองอยูในตําแหนงที่มองเห็นไดชัดเจน
3. มีผังโครงสรางคณะกรรมการ 5ส ศูนยเครื่องมือ
วิทยาศาสตรฯ พรอมรูปถาย
4. มีขอมูลมาตรฐาน 5ส ฝายพัฒนาและ
บํารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร
5. มีการกําหนดเปาหมายการดําเนิน 5ส ของศูนย
เครื่องมือฯ
6. มีขอมูลแสดงการแบงความรับผิดชอบของแต
ละพื้นที่และผูรับผิดชอบ
7. มีแผนปฏิบัติกิจกรรมการดําเนินงาน 5ส
8. มีขอมูล Salf Audit หรือ ผลการตรวจประเมิน
ของกรรมการตรวจประเมินในรอบที่ผานมาที่
เปนปจจุบัน

จํานวนขอที่ประเมิน
คะแนนโดยภาพรวม
2. มาตรฐาน ปายบงชี/้ เสน
ตัวอยาง

มาตรฐาน
1. มีปายบงชีส้ ิ่งของ/กิจกรรมที่กําลังดําเนินการ
ตามความจําเปน เชน รออะไหล กําลัง
ดําเนินการ ฯ โดยมีชื่อผูรบั ผิดชอบที่ชัดเจน
2. มีปายบงชี้เพื่อความปลอดภัย/เตือนอันตราย
เชน ระวังลืน่ พืน้ ชํารุด ระวังวัสดุตกหลน ทาง
หนีไฟ เปนตน
3. ปายบงชี้ตามขอ 1 และ ขอ 2 ตองอยูใน
ตําแหนงที่มองเห็นไดชัดเจน
4. เสนสําหรับบงชีจ้ ุดวางสิ่งของตางๆ กําหนดให
ใชสีเหลืองสําหรับการบงชี้ทั่วๆไป และใหใชสี
แดงสําหรับบงชี้พนื้ ที่อันตราย/หามวางสิง่ กีด
ขวาง เชน สารเคมีอันตราย อุปกรณดับเพลิง

มี/ไมมี

หมายเหตุ

หนา 4
ตัวอยาง

มาตรฐาน

มี/ไมมี

หมายเหตุ

มี/ไมมี

หมายเหตุ

มี/ไมมี

หมายเหตุ

โดยใหมีขนาดตามความเหมะสม มองเห็นได
ชัดเจน

จํานวนขอที่ประเมิน
คะแนนโดยภาพรวม
3. มาตรฐาน พื้นที่ทํางาน/ผนัง/เพดาน และสภาพหองโดยรวม
ตัวอยาง
มาตรฐาน
1. ตองไมมีสิ่งของที่ไมเกี่ยวของกับการทํางานวาง
อยู
2. ไมมีสิ่งของตางๆ เชน กระดาษ สกอตเทป ติด
บนผนังและเพดาน ยกเวน กรณีที่จําเปน
3. พื้นที่และสภาพหองทํางานอยูในสภาพที่ไม
กอใหเกิดอันตราย
4. ไมวางสิ่งกีดขวางในพื้นที่ทํางาน
5. มีการจัดเก็บเปนระเบียบเมื่อเลิกใชงานหรือ
หลังเลิกงาน
กรณี มีเครื่องจักรหรืออุปกรณที่รอซอม/
ยกเลิกใชงานในอยูในพืน้ ที่ ตองมีการแขวน/
ติดปาย “รอซอม” หรือ “รอจําหนาย”
6. พื้นที่โดยรวมมีความสะอาด เรียบรอย

จํานวนขอที่ประเมิน
คะแนนโดยภาพรวม
4. มาตรฐาน ประตู/หนาตาง และกระจก
ตัวอยาง

มาตรฐาน

1. อยูในสภาพที่ดี ไมชาํ รุด และไมติดสิ่งของที่ไม
จําเปนทีป่ ระตู/หนาตางและกระจก
2. ไมมีสิ่งกีดขวางในการเปด-ปด
3. มีปายบงชีล้ ักษณะการเปด-ปด เชน ผลัก ดึง
เลื่อน ฯ

จํานวนขอที่ประเมิน
คะแนนโดยภาพรวม

หนา 5
5. มาตรฐาน ระบบไฟฟา/เครื่องปรับอากาศและพัดลมดูดอากาศ
ตัวอยาง
มาตรฐาน

มี/ไมมี

หมายเหตุ

มี/ไมมี

หมายเหตุ

1. อยูในสภาพพรอมใชงาน ไมชํารุด และมีความ
ปลอดภัย
2. ไมมีสิ่งกีดขวางการทํางานของระบบไฟฟา
เครื่องปรับอากาศและพัดลมดูดอากาศ
3. มีแผนผัง/ปายบงชี้ ระบบไฟฟาตางๆ เชน
วิธีการใชงาน และระยะเวลาเปด-ปด เพื่อให
งายตอการใชงาน
4. มีปายแจงแสดงการบํารุงรักษาโดยมีการทํา
ความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 4 เดือน/ครั้ง
(ในกรณีที่ไมมีปายขอใหหนวยงานแจงผู
รับผิดชอบ)
5. มีปายรณรงคลดการใชเครื่องปรับอากาศติดทุก
จุดที่มี เครื่องปรับอากาศ
6. มีปายชื่อชางและผูรับผิดชอบพรอมเบอรติดตอ
7. ระบบไฟฟามีแสงสวางเพียงพอ
8. แผงสวิทชไฟฟา มีแผนผังบอกตําแหนงของ
หลอดไฟที่ถูกตองและชัดเจน

จํานวนขอที่ประเมิน
คะแนนโดยภาพรวม
6. มาตรฐาน ตูควบคุมและอุปกรณไฟฟา
ตัวอยาง

มาตรฐาน

1. อยูในสภาพดี ไมชํารุดและพรอมใชงาน
2. ไมมสี ิ่งใดซุกซอนอยูในตูควบคุมไฟฟาและ
อุปกรณไฟฟา
3. มีแผนผัง/ปายบงชี้ ระบบไฟฟาตางๆ เพื่องาย
ตอการใชงานและตรวจสอบ
4. มีปายแสดงชื่อผูรับผิดชอบของหนวยงาน
และขอมูลในการติดตอผูรับผิดชอบจาก หนวย
งานกลาง

จํานวนขอที่ประเมิน
คะแนนโดยภาพรวม

หนา 6
7. มาตรฐาน เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะและอุปกรณตอพวง
ตัวอยาง
มาตรฐาน
1. ไม มี อุ ป กรณ ที่ ไ ม เ กี่ ย วข อ งวางบนเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร

2 . คอมพิ ว เตอร แ ละอุ ป กรณ ต อ พ ว งต อ งอยู ใ น
3.

4.
5.

6.

สภาพดี มีสภาพพรอมสําหรับการใชงาน
ไม มี อุ ป กรณ ที่ ไ ม เ กี่ ย วข อ งวางบริ เ วณเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง (กรณีที่ตอง
เสริ ม ฐานรองจอคอมพิ ว เตอร เพื่ อ ความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สามารถใชฐานวาง
ที่ มี ค วามแข็ ง แรง รองรั บ น้ํ า หนั ก ได อ ย า ง
เหมาะสม)
ไมติดกระดาษโนต สติกเกอรหรือขอความใด ๆ
บนเครื่องคอมพิวเตอร
จัดเก็บสายไฟและสายของอุปกรณตอพวงให
เปนระเบียบ เชน ใชเข็มขัดหรือกระดูกงู สวน
สายไฟที่อยูบนพื้นอาจใชเทปกาวติดที่พื้นโดย
ใหเทปกาวมีสีใกลเคียงกับสีพื้น
สะอาดไมมีฝุนและคราบสกปรก

7. ไม ว างคอมพิ ว เตอร แ ละอุ ป กรณ ต อ พ ว งใต
เครื่องปรับอากาศ/ไกลน้ํา หรือวัสดุอุปกรณที่มี
ความชื้นสูง

จํานวนขอที่ประเมิน
คะแนนโดยภาพรวม

มี/ไมมี

หมายเหตุ

หนา 7
8. มาตรฐาน เครื่องโทรศัพท และเครื่องโทรสาร
ตัวอยาง
มาตรฐาน

มี/ไมมี

หมายเหตุ

มี/ไมมี

หมายเหตุ

1. มีปายแสดงผูรับผิดชอบในการติดตอ
ประสานงานชาง/มีหมายเลขประจําเครื่อง
2. อยูในสภาพพรอมใชงานและสะอาด ไมมีคราบ
ฝุน
3. กําหนดตําแหนงวางเครื่องใหชัดเจน สายไฟไม
ชํารุดและจัดเก็บใหเรียบรอย

จํานวนขอที่ประเมิน
คะแนนโดยภาพรวม
9. มาตรฐาน โตะทํางานและเกาอี้
ตัวอยาง

มาตรฐาน

1. ปายชื่อ
• มีปายชื่อระบุรับผิดชอบ/ ผูปฏิบัติงาน
• โดยแสดง ชื่อ ตําแหนง เบอรโทร รูปถาย
หรือชื่อ แผนก (ถามี)
• ติดแสดงไวในตําแหนงที่มองเห็นไดโดยงาย
• รูปแบบและขนาดของปาย เปนไปใน
รูปแบบเดียวกันในหนวยงาน
2. ของใชสวนตัว
• การจัดวางของใชสวนตัว ใหมีการกําหนด
พื้นที่วาง ของใชสวนตัวไมเกิน 1 ใน 3 ของ
โตะทํางาน
• มีปายระบุคําวา “ของใชสวนตัว” ที่ลิ้นชัก
หรือตูโดยมีรูปแบบเดียวกันใน หนวยงาน
3. อุปกรณสํานักงาน
• กรณีเปนลิ้นชักใหมีปายระบุคาํ วา
“อุปกรณสํานักงาน” มีรูปแบบเดียวกัน
• อุปกรณสํานักงานมีปริมาณ ที่เหมาะสมกับ
ความถี่ของการใชงาน และถูกจัดเก็บอยาง
เรียบรอย และอยูในสภาพพรอมใชงาน
• กรณีมีถาดเอกสาร หรือชั้นเอกสาร หรือ
ตะแกรง 3 ชั้น ควรมีไดไมเกินโตะละ 2
ชิ้น หรือตามความเหมาะสมของหนาที่

หนา 8
ตัวอยาง

มาตรฐาน

มี/ไมมี

หมายเหตุ

มี/ไมมี

หมายเหตุ

ปฏิบัติงาน
4. การจัดเก็บอุปกรณใตโตะ
• ใตโตะทํางาน มีกลองใสอุปกรณตางๆ ได
ไมเกิน 1 กลอง
• วางรองเทาไดไมเกิน 2 คู และมีการ
กําหนดจุดวางที่ชัดเจน
5. ในภาพรวมโตะทํางานและเกาอีม้ ีความสะอาด
เรียบรอย บนโตะทํางานหากมีกระจกใสจะตอง
ใสสะอาด

จํานวนขอที่ประเมิน
คะแนนโดยภาพรวม
10. มาตรฐาน ตูเก็บเอกสาร/อุปกรณ/เครื่องมือ และชั้นวางของ
ตัวอยาง
มาตรฐาน
1. อยู ใ นสภาพดี ไม ชํ า รุ ด ผุ ก ร อ น และต อ ง
ซอมแซมใหอยูในสภาพที่ดีพรอมใชงาน
2. มี เ ฉพาะเอกสาร/อุ ป กรณ และเครื่ อ งมื อ ที่
กําหนด
3. มีการจัดเก็บเปนหมวดหมู ชัดเจน เพื่อสะดวก
ในการคนหา
4. มี ก ารทํ า ดั ช นี เพื่ อ บอกชื่ อ ตู หรื อ ป า ยบ ง ชี้
ประเภทของตู
5. ติดปายชื่อใหสอดคลองกับสิ่งของที่อยูภายในตู
6. มีความสะอาดเรียบรอย กรณีที่มีการวางสิ่งของ
บนตู ห รื อ ชั้ น วางของ ให จั ด วางอย า งเป น
ระเบียบเรียบรอย
7. เอกสาร/อุปกรณ/เครื่องมือ ที่นําไปใชงานตอง
นํากลับมาจัดเก็บที่เดิมทุกครั้งหลังใชงานเสร็จ

จํานวนขอที่ประเมิน
คะแนนโดยภาพรวม

หนา 9
11. มาตรฐาน แฟมเอกสาร
ตัวอยาง

มาตรฐาน

มี/ไมมี

หมายเหตุ

มี/ไมมี

หมายเหตุ

1. รูปแบบสันแฟมมีตราสัญลักษณ ของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ชื่อของหนวยงาน
และดัชนีกํากับประจําแฟมตามที่กําหนดของ
แตละหนวยงานโดยใชแบบอักษรประเภท
เดียวกันในขนาดที่เหมาะสม
2. มีปายแสดงรายการแฟมเอกสาร ติดตั้งในตํา
แหนงที่เหมาะสมและ เห็นไดอยางชัดเจน
3. จัดวางแฟมในชั้น/ตูเก็บเอกสาร ใหอยูในตํา
แหนงที่เหมาะสม

จํานวนขอที่ประเมิน
คะแนนโดยภาพรวม
12. มาตรฐาน อุปกรณ/เครื่องมือ/วัสดุ และอะไหล
ตัวอยาง
มาตรฐาน
1. อยูในสภาพดี ไมชํารุด และพรอมใชงาน
2. มีปา ยบงชี้อุปกรณ/เครื่องมือ/วัสดุ ในพื้นที่
จัดเก็บเพื่อใหสะดวกในการคนหาและใชงาน
กรณี เครื่องมือ/อุปกรณ/วัสดุ ประจําตัว ให
จัดเก็บในที่เก็บและมีปายบงชีผ้ รู ับผิดชอบ
3. มีการแบงหมวดหมูอะไหล ตามการใชงานและ
ปายบอกหมวดหมู/ชื่อ อะไหลชดั เจน และ
จัดเก็บอยางเปนระเบียบในตูหรือชั้นวางที่
กําหนด

จํานวนขอที่ประเมิน
คะแนนโดยภาพรวม

หนา 10
13. มาตรฐาน การดูแลถังดับเพลิง
ตัวอยาง

มาตรฐาน

มี/ไมมี

หมายเหตุ

มี/ไมมี

หมายเหตุ

1. มีปายบอกตําแหนงถังดับเพลิง และ
ผูรับผิดชอบ
2. มีวิธีการใชถังดับเพลิงแสดงอยางเดนชัด
3. ถังดับเพลิง/อุปกรณปองกันความปลอดภัยอยู
ในสภาพดี ไมชาํ รุด และพรอมใชงาน
4. ไมมีสิ่งของกีดขวางการเขาถึงถังดับเพลิงใน
ระยะ 50 ซม.
5. ซีลรัดสลักไมขาดชํารุด สาย/กระบอกฉีดไมแตก
และคว่ําลง (หากชํารุดขอใหแจงไปยังสวน
อาคารสถานที่ใหดําเนินการตอ)
6. มีปายแสดงเบอรโทรศัพทฉุกเฉินติดตอเมื่อเกิด
ไฟไหม

จํานวนขอที่ประเมิน
คะแนนโดยภาพรวม
14. มาตรฐาน เครื่องจักร
ตัวอยาง

มาตรฐาน
1. อยูในสภาพที่ดี ไมชํารุด และพรอมใชงาน
กรณี เครื่องจักรชํารุด ตองมีปายบงชี้สถานะรอ
ซ อ ม/กํ า ลั ง ดํ า เนิ น การ/รออะไหล พร อ ม
ผูรับผิดชอบ
2. ไม มี สิ่ ง กี ด ขวางการทํ า งาน และจั ด วาง
เครื่องจักรในพื้นที่ที่ทํางานไดสะดวก
3. มีปายชื่อเครื่องจักร พรอมผูรับผิดชอบ ติดอยูที่
เครื่องจักร
4. ทํา ความสะอาดเครื่ องจักรทุ กครั้ง หลั งใชง าน
เสร็จ

จํานวนขอที่ประเมิน
คะแนนโดยภาพรวม

หนา 11
15. มาตรฐาน โตะปฏิบัติการ
ตัวอยาง

มาตรฐาน

มี /ไมมี

หมายเหตุ

มี /ไมมี

หมายเหตุ

1. โตะปฏิบัติการจะตองอยูในสภาพพรอมใชงาน
และมีความสะอาด
2. มีชื่อผูรับผิดชอบ
3. ใตโตะปฏิบัติการตองไมมีสิ่งของที่ไมเกี่ยวของ
กับการทํางาน
4. มีปายบงชี้ แสดงสถานะพรอมชื่อผูรับผิดชอบ
ในกรณี ที่ มี ก ารวางครุ ภั ณ ฑ / เครื่ อ งมื อ และ
อุปกรณบนโตะปฏิบัติการ

จํานวนขอที่ประเมิน
คะแนนโดยภาพรวม
16. มาตรฐาน ถังขยะ
ตัวอยาง

มาตรฐาน
1. อยูในสภาพดีไมชํารุด ขยะตองไมลนถัง
2. จัดวางในบริเวณที่สามารถใชงานไดอยางสะดวก
ไมกีดขวางทางเดิน และมีจํานวนถังขยะใน
จํานวนที่เหมาะสมกับพื้นที่
3. มีจุดบงชีต้ ําแหนงวางถังขยะ
4. บริเวณรอบถังขยะตองสะอาดและไมมีขยะตก
ขางถัง

จํานวนขอที่ประเมิน
คะแนนโดยภาพรวม

หนา 12
17. มาตรฐาน ที่เก็บอุปกรณทําความสะอาด
ตัวอยาง

มาตรฐาน
1. มี ป า ยแสดงผู รั บ ผิ ด ชอบ (พนั ก งานของ
หนวยงานหรือพนักงานหองทดลอง)
2. มีปายบงชี้ ประเภทและรายการวัสดุอุปกรณ
3. จั ด เก็ บ อุ ป กรณ ทํ า ความสะอาด ในพื้ น ที่ ที่
จัดเตรียมไวใหเปนระเบียบ
4. อุปกรณทําความสะอาดตองอยูในสภาพที่พรอม
ใชงาน

จํานวนขอที่ประเมิน
คะแนนโดยภาพรวม

มี/ไมมี

หมายเหตุ

