หน้า 1
ผลสรุปการตรวจประเมิน 5ส ระดับหน่วยงาน (ประเมินตนเอง)
ตามมาตรฐานพื้นที่ฝ่ายพัฒนาและบารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์
พื้นที่ตรวจประเมิน .............................................................. อาคาร..............................................................
ผู้รับผิดชอบ ............................................................................ วันที่ ...................................... เวลา ...........................
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

มาตรฐาน
บอร์ดพื้นที่ 5ส ฝ่ายพัฒนาและบารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ป้ายบ่งชี้
โต๊ะทางาน
ตู้เก็บเอกสาร/ตุ้เก็บอุปกรณ์สานักงานที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
แฟ้มเอกสาร
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและอุปกรณ์ต่อพ่วง
อุปกรณ์สานักงาน (เครื่องโทรศัพท์/โทรสาร และปริ้นเตอร์)
แผงสวิทช์ไฟ
เครื่องปรับอากาศ
ตู้ควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้า
การดูแลถังดับเพลิง
ถังขยะ
พื้นที่บริเวณโดยรอบอาคาร
เรื่องพลังงาน
พื้นทีป่ ฏิบัติงานและสภาพห้องโดยรวม
ตู้เก็บเอกสาร/อุปกรณ์/เครื่องมือ และชั้นวางของ
อุปกรณ์/เครื่องมือ/วัสดุ และอะไหล่
เครื่องจักร
โต๊ะปฏิบัติการ
ที่เก็บอุปกรณ์ทาความสะอาด
คะแนนประเมินเฉลี่ย

ผลการประเมิน (ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน :

1 คะแนน สาหรับข้อที่ทาตามมาตรฐานได้มากกว่าร้อยละ 80
๐.๕ คะแนน สาหรับข้อที่ทาตามมาตรฐานได้ร้อยละ ๕๐-80
0 คะแนน สาหรับข้อที่ทาตามมาตรฐานได้น้อยกว่าร้อยละ ๕0
NA หน่วยงานไม่มีรายการตามมาตรฐานให้ประเมินได้ ไม่ต้องดาเนินการ และไม่นามาคิดคะแนน
ผลการประเมิน (ร้อยละ) = (X/Y)*100 X = จานวนข้อที่ได้คะแนน 1 Y= จานวนข้อที่ให้คะแนน 0 และ 1
การให้ระดับคะแนน ดังตาราง เช่น ถ้าผลการประเมิน (ร้อยละ) ได้คะแนน 70.00 ระดับคะแนนที่ได้ = 3 (ดี)
ผลการประเมิน (ร้อยละ)
0
1-39.99
40-59.99
60-79.99
80-99.99
100.00

ระดับคะแนน
0
1
2
3
4
5

คาจากัดความ
หน่วยงานไม่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานใดเลย
ต้องปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก
ดีเยี่ยม

ระดับคะแนน

หน้า 2

มาตรฐานพื้นที่ 5ส GREEN มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หน่วยงาน
พื้นที่

: ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
: ฝ่ายพัฒนาและบารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์

ฝ่ายพัฒนาและบารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่หลักในการให้บริการ ซ่อมเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย รวมถึงจัดสร้างและพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้ใน
การเรียนการสอนและการวิจัย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

มาตรฐาน บอร์ดพื้นที่ 5ส ฝ่ายพัฒนาและบารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์
มาตรฐาน ป้ายบ่งชี้
มาตรฐาน โต๊ะทางาน
มาตรฐาน ตู้เก็บเอกสาร/ตู้เก็บอุปกรณ์สานักงานที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
มาตรฐาน แฟ้มเอกสาร
มาตรฐาน เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและอุปกรณ์ต่อพ่วง
มาตรฐาน อุปกรณ์สานักงาน (เครื่องโทรศัพท์/โทรสาร และปริ้นเตอร์)
มาตรฐาน แผงสวิทช์ไฟ
มาตรฐาน เครื่องปรับอากาศ
มาตรฐาน ตู้ควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้า
มาตรฐาน การดูแลถังดับเพลิง
มาตรฐาน ถังขยะ
มาตรฐาน บริเวณพื้นที่โดยรอบอาคาร
มาตรฐาน เรื่องพลังงาน
มาตรฐาน พื้นทีป่ ฏิบัติงานและสภาพห้องโดยรวม
มาตรฐาน ตู้เก็บอุปกรณ์/เครื่องมือ และชั้นวางของ
มาตรฐาน อุปกรณ์/เครื่องมือ/วัสดุ และอะไหล่
มาตรฐาน เครื่องจักร
มาตรฐาน โต๊ะปฏิบัติการ
มาตรฐาน ที่เก็บอุปกรณ์ทาความสะอาด

หมายเหตุ : Remark สีเหลือง คือส่วนที่มีการพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมตามมาตรฐานกลาง 16/06/2563

หน้า 3
1. มาตรฐาน บอร์ดพื้นที่ 5ส ฝ่ายพัฒนาและบารุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์
ตัวอย่าง
มาตรฐาน
มี/ไม่มี
1. แสดงข้อมูลต่างๆ ในระบบดิจิตลั โดยจัด
แสดงข้อมูลในเวบไซต์หน้าหลัก ของ
หน่วยงาน ระบุว่า “5ส Green หรือ
Green 5s (ฝ่ายพัฒนาและบารุงรักษา
เครื่องมือฯวิทยาศาสตร์)

2. มีผังโครงสร้างคณะกรรมการ 5ส ศูนย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมรูปถ่าย
3. มีข้อมูลแสดงการแบ่งพื้นที่และผู้รบั ผิดชอบ
4. มีการกาหนดเป้าหมายเชิงปริมาณที่
สามารถตรวจวัดได้ เช่น ระดับคะแนน
ความพึงพอใจ หรือร้อยละการดาเนินการ
ในเรื่องต่างๆ เป็นต้น
5. มีแผนปฏิบตั ิกิจกรรม 5ส โดยมีการระบุ
เป้าหมายทีส่ ามารถวัดและประเมินผลได้

6. มีข้อมูลมาตรฐานพื้นที่ 5ส ที่กาหนดไว้
สาหรับอ้างอิง

7. มีรูปภาพ ข้อมูล กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
กิจกรรม 5ส ของหน่วยงาน ก่อน และหลัง
การประเมินครั้งล่าสุดที่เป็นปัจจุบนั
8. มีผลคะแนน Self Audit และผลการ
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะของกรรมการ
ตรวจประเมินรอบที่ผ่านมา

คะแนนโดยภาพรวม

หมายเหตุ
เพื่อสนองต่อนโยบายไร้
กระดาษ ประหยัดพื้นที่ และ
สะดวกต่อการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงให้เป็นปัจจุบัน
และสร้างสรรค์ความสวยงาม
ได้อย่างรวดเร็ว

หน้า 4
2. มาตรฐาน ป้ายบ่งชี้
ตัวอย่าง

มาตรฐาน
1. มีป้ายบ่งชี้สถานะสิ่งของ/กิจกรรมที่กาลัง
ดาเนินการตามความจาเป็น เช่น รอแจ้ง
ซ่อมแซม รอจาหน่าย อุปกรณ์ชารุด ป้าย
ระวังชนกระจก ป้ายประตู (ผลัก ดึง push
pull) เป็นต้น ควรมีรปู แบบเดียวกัน
2. มีป้ายบ่งชี้เพื่อความปลอดภัย/เตือน
อันตราย เช่น ระวังลื่น พื้นชารุด ระวังวัสดุ
ตกหล่น เป็นต้น
3. ป้ายบ่งชีต้ ามข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องอยู่ใน
ตาแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจนและสะดวกต่อ
การใช้งาน
4. การบ่งชีต้ ้องมีการระบุทั้งภาษาไทยและ
หรือภาษาอังกฤษ

5. มีข้อมูลรายละเอียดของการบ่งชี้ เช่น
รายการสิ่งของหรือสถานที่บ่งชี้
ผู้รับผิดชอบ กาหนดเวลาในการดาเนินงาน
และการอนุญาตจากผู้เกีย่ วข้อง เป็นต้น
(ทั้งนี้ให้เป็นไปตามรูปแบบที่กาหนดไว้จาก
กรรมการกลาง)

คะแนนโดยภาพรวม

มี/ไม่มี

หมายเหตุ
กรณีไม่มสี ิ่งของที่ต้องติดป้าย
บ่งชี้ให้เป็น NA (สาหรับผู้
ประเมิน)

กรณีที่มีบริเวณไม่ปลอดภัย
หลายจุดขอให้พิจารณาบ่งชี้
ตามความเหมาะสม

4.1 กรณีป้ า ยบ่ งชี้ ถาวร เช่ น
ป้ า ยห้ อ ง ให้ ร ะบุ ภ าษาไทย
และหรือภาษาอังกฤษ ตาม
ความเหมาะสม
4.2 กรณี ป้ า ยบ่ ง ชี้ ส ถานะ
สิ่ ง ของหรื อ กิ จ กรรมที่ ก าลั ง
ด าเนิ น การตามความจ าเป็ น
( ต า ม ข้ อ 1 ) ใ ห้ ร ะ บุ ทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
4.3 ป้ายบ่งชี้บริเวณที่ไม่
ปลอดภัยหรือพื้นที่เสีย่ ง
อันตราย (ตามข้อ 2) ให้ระบุ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
หรือสัญลักษณ์สากล)

หน้า 5
3. มาตรฐาน โต๊ะทางาน
ตัวอย่าง

มาตรฐาน
1. ปายชื่อ
• มีปายชื่อระบุรับผิดชอบ/ ผูปฏิบัตงิ าน
• โดยแสดง ชื่อ ตาแหน่ง เบอรโทร รูปถ
าย หรือชื่อ แผนก (ถามี)
• ติดแสดงไวในตาแหนงที่มองเห็นได้
โดยง่าย
• รูปแบบและขนาดของป้ายเป็นไปใน
รูปแบบเดียวกันในหน่วยงาน (กรณีที่
หน่วยงานมีหน่วยงานย่อยที่ไม่ตั้งอยู่ใน
พื้นที่อาคารเดียวกันสามารถใช้รูปแบบที่
เหมือนกันในหน่วยงานย่อยได้)
2. ของใชสวนตัว
• การจัดวางของใชสวนตัว ใหมีการกาหนด
พื้นที่วาง ของใชสวนตัวไมเกิน 1 ใน 3
ของโตะทางาน
• มีปายระบุคาวา “ของใชสวนตัว” ที่
ลิ้นชักหรือตูโดยมีรูปแบบเดียวกันใน หน
วยงาน
• กรณีโต๊ะทางานที่มลี ิ้นสามารถจัดเก็บ
ของใช้ส่วนตัวได้ไม่เกิน 1 ลิ้นชัก ทั้งนี้
หากโต๊ะทางานหรือเคาน์เตอร์ให้บริการ
ไม่มลี ิ้นชักสามารถจัดหาตู้มาเพื่อจัดเก็บ
ของใช้ส่วนตัวได้ไม่เกิน 1 ตู้

มี/ไม่มี

หมายเหตุ
สาหรับเบอร์โทรศัพท์ให้มี
รูปแบบเป็นเบอร์โทรที่เป็น
ทางการ เช่น 075 67xxxx

ลิ้นชักส่วนตัว จะดาเนินการ
ตรวจ และต้องไม่มีของใช้
สานักงานจัดเก็บไว้
(เนื่องจาก ต้องเป็นอุปกรณ์ที่
เป็นของส่วนตัวจริงๆ ไม่ใช่
อุปกรณ์ที่ใช้ปฏิบัติงาน)
แนวคิดในการพิจารณา
ของที่ใช้สาหรับการทางาน
หมายถึง ของที่ใช้ในการ
ทางาน โดยไม่จากัดช่อง
ทางการได้มาของสิ่งของนั้น
(หน่วยงานจัดสรร หรือจัดหา
มาเอง) และจานวนผู้ใช้งาน
(ใช้คนเดียว หรือใช้กับเพื่อน
ร่วมงาน)
*** ดังนั้น อุปกรณ์ต่างๆ เช่น
ป้ า ยชื่ อ ทะเบี ย นประวั ติ บิ ล
ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล หรืออื่นๆ
ถ้าไม้เกี่ยวกับการทางาน ก็ให้
ถื อ เ ป็ นของใช้ ส่ วนบุ ค ค ล
สามารถ เก็บในลิ้นชักส่วนตัว
*** กรณี แฟ้มลงเวลางาน
กุญแจที่ได้รับมอบหมายให้
ดูแล เป็นส่วนทีเ่ กี่ยวข้องกับ
การทางาน ไม่อยู่ในลิ้นชัก

หน้า 6
ตัวอย่าง

มาตรฐาน

มี/ไม่มี

หมายเหตุ
ส่วนตัว (กรณีที่เราไม่มา คน
อื่นต้องใช้ประโยชน์หรือไม่
ถ้าใช่ คือสิ่งที่เกี่ยวกับงาน)

3. อุปกรณสานักงาน
• กรณีเปนลิ้นชักให้มีป้ายระบุคาว่า
“อุปกรณ์สานักงาน” มีรูปแบบเดียวกัน
• อุปกรณสานักงานมีปริมาณ ที่เหมาะสม
กับความถี่ของการใชงาน และถูกจัดเก็บ
อยางเรียบรอย และอยูในสภาพพรอมใช
งาน
• กรณีมีถาดเอกสาร หรือชั้นเอกสาร หรือ
ตะแกรง 3 ชั้น ควรมีไดไมเกินโตะละ 2
ชิ้น หรือตามความเหมาะสมของหน้าที่
ปฏิบัติงาน
4. การจัดเก็บอุปกรณใตโตะ
• ใตโตะทางาน มีกลองใสอุปกรณ ตางๆ
ไดไมเกิน 1 กลอง
• กรณีที่มรี องเท้า (ไม่เกิน 2 คู่) ให้มีการ
บ่งชี้จุดจัดวาง

5. ในภาพรวมโต๊ะทางานและเก้าอีม้ ีความ
สะอาดเรียบร้อย

6. การจัดวางอุปกรณ์บนโต๊ะทางาน ให้จัดทา
เป็นแผนภาพแสดงผังการจัดวาง/การจัดเก็บ
โดยสามารถจัดเก็บแผนภาพ/แผนผังไว้ใน
แฟ้ม หรือติดไว้บริเวณอื่นใด ทั้งนี้ไม่
จาเป็นต้องติดทุกโต๊ะ หรือจัดทาในรูปแบบ

กรณีจดั เก็บรองเท้า ไม่ต้องมี
การบอกป้ายบ่งชี้ หรือการติด
สติ๊กเกอร์บนพื้น โดยต้องมี
การจัดวางที่เป็นระเบียบ
(กรณีที่ติดป้ายบ่งชี้ สามารถ
ติดบริเวณข้างโต๊ะหรือบริเวณ
อื่นใดที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
บารุงรักษาพื้นที่ในการ
ปฏิบัติงานประจาวัน)
ในกรณีที่เป็นรองเท้าที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานต้องมี
ป้ายบ่งชี้ในตาแหน่งที่
เหมาะสม (แต่ต้องไม่ตดิ บน
พื้น)
บนโต๊ะทางานไม่ต้องมีการขีด
เส้นแบ่งบริเวณพื้นที่ ไม่ต้องมี
สติ๊กเกอร์บ่งชี้ชนิดของสิ่งของ
ที่จดั วางบนโต๊ะ
กรณีที่โต๊ะทางานแตกต่างไป
จากส่วนกลางการจัดวางให้
ปรับเปลีย่ นรูปแบบได้ตาม
ความเหมาะสม

หน้า 7
ตัวอย่าง

มาตรฐาน
อื่นๆตามที่หน่วยงานเป็นผู้กาหนด เพื่อให้มี
รูปแบบการจัดวางเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน
ของทั้งหน่วยงาน

คะแนนโดยภาพรวม

มี/ไม่มี

หมายเหตุ

หน้า 8
4. มาตรฐาน ตู้เก็บเอกสาร/ตู้เก็บอุปกรณ์สานักงานที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
ตัวอย่าง
มาตรฐาน
1. มีการจัดทาผังบอกตาแหน่งและการจัดวางตู้ พร้อม
ระบุชื่อผู้รับผิดชอบและรหัสโค๊ดของแต่ละตู้
 ลาดับการจัดวางลาดับของตู้/ชั้นวาง ให้เรียง
จากซ้ายไปขวา บนลงล่าง กาหนดให้ใช้
ตัวเลขอารบิกเป็นรหัสของตู้

 ในกรณีที่มีการจัดเก็บในหลายห้องให้มีการ
เรียงลาดับตัวเลขของตู้/ชั้นวางแยกเป็นของ
แต่ละห้อง และอาจตามด้วยโค้ตประจา

ห้อง
 หน้าตู้เก็บเอกสาร/ตู้เก็บอุปกรณ์สานักงานฯ

2.

3.
4.

5.

ไม่ ต้ องติ ดชื่ อ ผู้รั บ ผิด ชอบและประเภทของ
สิ่งของภายในตู้ /ชั้นวาง อีก
ภายในตู้ ใ ห้ มี ป้ า ยดั ช นี บ่ ง ชี้ แ สดง รายละเอี ย ดของ
เอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ที่จัดเก็บให้ เพื่อให้สะดวกในการ
ค้นหา โดยต้องเป็นรูปแบบเดียวกันในหน่วยงาน
มีการจัดเก็บเอกสารต่าง/คู่มือ/หนังสือ/รายงาน/วัสดุ
อุปกรณ์ให้ เป็นหมวดหมู่ และจัดวางอย่างเป็นระเบียบ
ในกรณี มี ก ารจั ด วางสิ่ งของบนตู้ ใ ห้ จั ด วางอย่ า งเป็ น
ระเบียบ มีความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรี ยบร้อย
และของที่วางบนตู้ได้ เช่น พระ ของประดับตกแต่ง
ดอกไม้ เป็นต้น ทั้งนี้ต้องไม่เป็นสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับ
การทางาน
ไม่มีการจัดเก็บของใช้ส่วนตัว

6. มีความสะอาดเรียบร้อย
7. ส า ม า ร ถ ค้ น ห า วั ส ดุ ห รื อ เ อ ก ส า ร ที่ เ ก็ บ ใ น ตู้
ไ ด้ ภ า ย ใ น เ ว ล า 3 0 วิ น า ที

คะแนนโดยภาพรวม

มี/ไม่มี

หมายเหตุ

หน้า 9
5. มาตรฐาน แฟ้มเอกสาร
ตัวอย่าง

มาตรฐาน
1. รูปแบบสันแฟมมีตราสัญลักษณ ของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ชื่อของหนวย
งาน และดัชนีกากับประจาแฟมตามที่
กาหนดของแตละหนวยงานโดยใชแบบ
อักษรประเภทเดียวกันในขนาดที่
เหมาะสม
2. มีปายแสดงรายการแฟมเอกสาร ติดตั้ง
ในตาแหนงที่เหมาะสมและ เห็นไดอยาง
ชัดเจน
3. จัดวางแฟมในชั้น/ตูเก็บเอกสาร ใหอยู
ในตําแหนงที่เหมาะสม

คะแนนโดยภาพรวม

มี/ไม่มี

หมายเหตุ
สาหรับผู้ที่จะจัดทาสัญแฟ้ม
ใหม่ อาจจะพิมพ์ตัวอักษรให้
เป็นแนวตั้งเพื่อสะดวกต่อการ
อ่าน และการค้นหา

หน้า 10
6. มาตรฐาน เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและอุปกรณ์ต่อพ่วง
ตัวอย่าง
มาตรฐาน
1. มี ป า ย แ ส ด งบ าร์โ ค้ ดบ ริ เ วณด านหลั ง
ของจ อ ค อม พิ ว เ ต อร์ ด า น บ นขอ ง
CASE และด้ า นบน ของ UPS (ถามี)

มี/ไม่มี

หมายเหตุ
- ใต้ CASE มีลูกยางรองฐาน
ตั้งอยู่แล้ว จึงสามารถวางที่พื้น
ได้โดยตรง
- สามารถวาง CASE ใน
แนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ตาม
ความเหมาะสมของพื้นที่ จะ
วางบนโต๊ะหรือบนพื้นก็ได้
- กรณีที่วางนอนบนพื้นต้องมี
ฐานรองรับ เพื่อป้องกันไฟดูด
- ฐานรองต้องไม่มีความสูงไป
ปิดกันพัดลมระบายอากาศ
ของ CASE

2. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต้องอยู่ใน

3.

4.
5.

6.

สภาพดี มีส ภาพพร้อ มส าหรับ การใช้งาน
ในกรณีที่จอมากกว่า 1 จอ ต้องมีฐานยึดที่
มีความมั่นคงแข็งแรง
ไม่มีอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องวางบริเวณเครื่อง
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (กรณีที่
ต้ อ งเสริ ม ฐานรองจอคอมพิ ว เตอร์ เพื่ อ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สามารถ
ใช้ฐานวางที่มีความแข็งแรง รองรับน้าหนัก
ได้อย่างเหมาะสม)
ไม่ติดกระดาษโน้ต สติกเกอร์หรือข้อความ
ใดๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์
จัดเก็บสายไฟและสายของอุปกรณ์ต่อพ่วง
ให้เป็นระเบียบ เช่น ใช้เข็มขัดหรือกระดูกงู
ส่วนสายไฟที่อยู่บนพื้นอาจใช้เทปกาวติดที่
พื้นโดยให้เทปกาวมีสีใกล้เคียงกับสีพื้น ใน
กรณี ที่ จั ด เก็ บ สายไฟ ต้ อ งไม่ มี ก ารปกปิ ด
ด้ ว ยอุ ป กรณ์ ใ ดๆ จนสั งเกตุ ค วามผิ ด ปกติ
ไม่ได้ เช่น เอากล่องปิดทับ สายไฟ
สะอาดไม่มีฝุ่นและคราบสกปรก

7. ไม่วางคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงใต้
เครื่องปรับอากาศ/ไกล้น้า หรือวัสดุอุปกรณ์
ที่มีความชื้นสูง

คะแนนโดยภาพรวม

เป็นการประเมินด้วยสายตา

หน้า 11
7. มาตรฐาน อุปกรณ์สานักงาน (เครื่องโทรศัพท์/โทรสาร และปริ้นเตอร์)
ตัวอย่าง
มาตรฐาน
มี/ไม่มี
1. โทรศัพท์ต้องมีหมายเลขประจาเครื่องแสดง
ให้เห็นอย่างชัดเจน
2. โทรสารต้องมีหมายเลขประจาเครือ่ ง และมี
ชื่อผู้รับผิดชอบประจาเครื่องโทรสาร
3. ให้มีการแสดงหมายเลข ติดต่อหน่วยงาน
ต่างๆภายในมหาวิทยาลัย จัดวางบริเวณที่
สะดวกต่อการใช้งาน ในการแสดงข้อมูล
ต้องไม่ตดิ บนพื้นโต๊ะที่จัดวางเครื่อง
สามารถติดทีฝ่ าผนัง ใส่แผ่นพลาสติกใส
หรือรูปแบบอื่นใดให้เหมาะสมกับการใช้งาน
4. เครื่องพรินท์เตอร์ต้องแสดงเบอร์โทรสาหรับ
ติดต่อช่าง/หน่วยงานผู้รับผิดชอบและระบุ
ชื่อผู้รับผิดชอบประจาเครื่องพรินท์เตอร์
5. ตัวเครื่องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและ
สะอาด
6. สายไฟไม่ชารุดและมีการจัดเก็บอย่างเป็น
ระเบียบ
7. มีกระดาษและอุปกรณ์รองรับกระดาษ
พร้อมใช้งานและจัดให้เป็นระเบียบ
8. การจัดวางตัวเครื่องอุปกรณ์สานักงานให้อยู่
ในตาแหน่งที่เหมาะสม สะดวกแก่การใช้
งาน และมีความปลอดภัย เช่น เครื่องถ่าย
เอกสาร/พริ้นเตอร์ ควรจัดวางนอก
สานักงาน ยกเว้นหากมีข้อจากัดของพื้นที่
กาหนดให้จัดวางในตาแหน่งที่เหมาะสมและ
ปลอดภัย
9. สะอาดไม่มฝี ุ่นและคราบสกปรก
10. มีแผนภาพหรือสัญลักษณ์ แสดงตาแหน่ง
การจัดวางอุปกรณ์ ที่ระบุทั้งชนิดและ

ปริมาณ ติดแสดงไว้ในตาแหน่งที่
สังเกตได้หรือจัดเก็บในแฟ้มหรือ
ฐานข้อมูลใดๆ เพื่อความสะดวกในการ
นากลับมาวางไว้ที่เดิม โดยไม่ต้องระบุ
ชื่อสิ่งของทุกจุดที่จัดวาง มีการระบุ
สถานภาพได้ในกรณีทไี่ ม่ถุกจัดเก็บตรง
ตาแหน่ง เช่น ชารุด ส่งซ่อม ถูกยืม เป็นต้น

หมายเหตุ

กรณีที่เป็นเครื่องส่วนตัว ให้
ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเครื่อง
ส่วนตัวพร้อมชื่อเจ้าของ

หน้า 12
ตัวอย่าง

มาตรฐาน
11. มีกระบวนการสื่อสารภายในหน่วยงานให้
บุคคลในหน่วยงานเข้าใจตรงกัน โดย
กรรมการประเมิน จะสุ่มสอบถามบุคลากร
ในหน่วยงานเพื่อให้ทาการค้นหาหรือจัดเก็บ
อุปกรณ์ เพื่อประเมินกระบวนการ

คะแนนโดยภาพรวม

มี/ไม่มี

หมายเหตุ

หน้า 13
8. มาตรฐาน แผงสวิทช์ไฟ
ตัวอย่าง

มาตรฐาน
1. มีแผนผังหรือแถบสัญลักษณ์ หรือครื่อง
หมาย อื่นใดที่ระบุตาแหน่งของหลอดไฟใน
สานักงานได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

2. สวิทช์ไฟอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชารุด
มีความปลอดภัย

คะแนนโดยภาพรวม

มี/ไม่มี

หมายเหตุ
กรณีที่ห้องนั้นๆ มีหลอดไฟแค่
หลอดเดียว หรือมีจุดเปิดไฟ
เพียงตาแหน่งเดียว ไม่ต้องมี
การจัดทาผังหรือสัญลักษณ์
กรณีชารุดให้ทาป้ายระบุบ่งชี้
ว่าชารุดและแจ้งผู้รับผิดชอบ
ในการซ่อม

หน้า 14
9. มาตรฐาน เครื่องปรับอากาศ
ตัวอย่าง

มาตรฐาน

1. อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชารุด และมี
ความปลอดภัย

คะแนนโดยภาพรวม

มี/ไม่มี

หมายเหตุ
กรณีชารุดให้ทาป้ายระบุบ่งชี้
ว่าชารุดและแจ้งผู้รับผิดชอบ
ในการซ่อม

หน้า 15
10. มาตรฐาน ตู้ควบคุมและอุปกรณ์ไฟฟ้า
ตัวอย่าง
มาตรฐาน
1. อยู่ในสภาพดี ไม่ชารุดและพร้อมใช้งาน
2. ไม่มสี ิ่งใดซุกซ่อนอยู่ในตู้ควบคุมไฟฟ้า
และอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมถึงการจัดวาง
สิ่งของที่กีดขวางในการเข้าถึงตูค้ วบคุม
อุปกรณ์ไฟฟ้า
3. มีแผนผัง/ป้ายบ่งชี้ ระบบไฟฟ้าต่างๆ
เพื่อง่ายต่อการใช้งานและตรวจสอบ
4. มีปายแสดงชื่อผูรับผิดชอบของหนวย
งาน และขอมูลในการติดตอผูรับผิดชอบ
จาก หนวยงานกลาง ( ส่วนอาคาร
สถานที่ งานบริการกลาง)

คะแนนโดยภาพรวม

มี/ไม่มี

หมายเหตุ

หน้า 16
11. มาตรฐาน การดูแลถังดับเพลิง
ตัวอย่าง

มาตรฐาน
1. มีผู้รับผิดชอบของหน่วยงานสาหรับเป็นผู้
ประสานหน่วยงานกลาง
2. ไม่มสี ิ่งของกีดขวางการเข้าถึงถังดับเพลิงใน
ระยะ 50 ซม.
3. มีป้ายแสดงเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินติดต่อเมื่อ
เกิดไฟไหม้ (075-673392/ 3392)

คะแนนโดยภาพรวม

มี/ไม่มี

หมายเหตุ

หน้า 17
12. มาตรฐาน ถังขยะ
ตัวอย่าง

มาตรฐาน
1. ถังขยะภายในสานักงาน มีขนาดเล็กมีถุงขยะ
บรรจุภายในถัง ให้ทิ้งได้เฉพาะขยะแห้ง
เท่านั้น
2. จัดวางในบริเวณที่สามารถใช้งานได้อย่าง
สะดวก ไม่กีดขวางทางเดิน และมีจานวนถัง
ขยะในจานวนที่เหมาะสมกับพื้นที่
3. มีจุดบ่งชี้ตาแหน่งวางถังขยะ โดยไม่ต้องติด
บนพื้น

4. บริเวณรอบถังขยะต้องสะอาดและไม่มีขยะ
ตกข้างถัง

คะแนนโดยภาพรวม

มี /ไม่มี

หมายเหตุ
แนวคิดการพิจารณา
1. สามา รถร ะบุ พื้ น ที่ ห รื อ
ต าแหน่ ง ใน การจั ด วาง
(กรณีที่มีการเคลื่อนย้ายได้)
2. รู ป แบบใดก็ ไ ด้ ตามความ
เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง พื้ น ที่
( ป ล อ ด ภั ย แ ล ะ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพในการใช้งาน)
3. การบ่งชี้ตาแหน่ง ต้องไม่
เป็นอุปสรรคในการดูแล
รักษาประจาวัน
การลดจานวนถัง เป็นการลด
จานวนถุงดาและวัสดุอื่นๆ
ตลอดจนการลดเวลาในการทิ้ง
ขยะของแม่บ้านลง

หน้า 18
13. มาตรฐาน บริเวณพื้นที่โดยรอบอาคาร
ตัวอย่าง

มาตรฐาน

มี /ไม่มี

หมายเหตุ

1. บริเวณรอบๆ อาคาร ต้องมีความเป็น
ระเบียบ สะอาด ไม่มีกองขยะ หรืออุปกรณ์
ที่เป็นอันตรายวางทิ้งไว้
2. บริเวณโรงจอดรถ มีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะอาด บริเวณที่จอดมีความ
ปลอดภัย และมีการกาหนดบริเวณที่ห้าม
จอด (ถ้าจาเป็นต้องมี)
3. ระบุ วิธีการที่ทาให้หน่วยงานทราบจานวน
บุคลากรของหน่วยงานที่อยู่ในหน่วยงานใน
ช่ ว งเวลาที่ มี เ หตุ ฉุ ก เฉิ น โดยต้ อ งสามารถ
ทราบสถานะความปลอดภัยรายบุคคลได้ใน
เวลาอันรวดเร็ว (ไม่กาหนดระยะเวลา แต่ให้
นาระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ มาพิจารณาใน
การปรับปรุงเกณฑ์ในคราวต่อๆไป
4. ระบุวิธีการในการสร้างวินัยในการจอดรถ
ของบุคลากรในหน่วยงานให้เป็นระเบียบ
และสะดวกต่อการสัญจรในกรณีทมี่ ีเหตุ
จาเป็นเร่งด่วน (หมายเหตุ สถานที่จอดรถ
หมายรวมถึงการจอดรถทุกประเภท ที่มี)

คะแนนโดยภาพรวม

(คิดคะแนนข้อละ 1 คะแนน)

หน้า 19
14. มาตรฐาน เรื่องพลังงาน
ตัวอย่าง

มาตรฐาน
1. มี กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การประหยั ด
พลังงาน การลดขยะ การประหยัดน้า ลด
พลาสติก ลดกระดาษ การแยกขยะ การรี
ไซเคิล
2. มีการเผยแพร่ให้ปรากฎในเวบ green ของ
หน่วยงาน อย่างสม่าเสมอและเป็นปัจจุบัน
3. การแยกขยะให้ถูกประเภท

คะแนนโดยภาพรวม

มี/ไม่มี

หมายเหตุ

หน้า 20
15. มาตรฐาน พื้นที่ทางานและสภาพห้องโดยรวม
ตัวอย่าง
มาตรฐาน

มี/ไม่มี

หมายเหตุ

1. ต้องไม่มสี ิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทางาน
วางอยู่
2. ไม่มสี ิ่งของต่างๆ เช่น กระดาษ สก๊อตเทป
ติดบนผนัง ประตู หน้าต่างและเพดาน
ยกเว้น กรณีที่จาเป็น เช่น ป้ายบ่งชี้ต่างๆ
3. พื้นที่และสภาพห้องทางานอยู่ในสภาพที่ไม่
ก่อให้เกิดอันตราย

4. ไม่วางสิ่งกีดขวางในพื้นที่ทางาน
5. มีการจัดเก็บเป็นระเบียบเมื่อเลิกใช้งาน
หรือหลังเลิกงาน
กรณี มีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ทรี่ อซ่อม/
ยกเลิกใช้งานในอยู่ในพื้นที่ ต้องมีการ
แขวน/ติดป้าย “รอซ่อม” หรือ “รอ
จาหน่าย”

6. พื้นที่โดยรวมมีความสะอาด เรียบร้อย
7. ประตูและหน้าต่างอยู่ในสภาพดีไม่ชารุด
และไม่มสี ิ่งกีดขวางในการเปิด-ปิด
8. ประตูและหน้าต่าง ต้องมีป้ายบ่งชีล้ ักษณะ
การเปิด-ปิด เช่น ผลัก ดึง เลื่อนฯ

คะแนนโดยภาพรวม

ป้ายบ่งชี้ ให้ดูตามมาตรฐาน
“ป้ายบ่งชี้”

หน้า 21
16. มาตรฐาน ตู้เก็บอุปกรณ์/เครื่องมือ และชั้นวางของ
ตัวอย่าง
มาตรฐาน
1.

อยู่ในสภาพดี ไม่ชารุด ผุกร่อน และต้อง
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งาน
2. มีเฉพาะอุปกรณ์ และเครื่องมือที่กาหนด

3. มีการทาดัชนี เพื่อบอกชื่อตู้ หรือป้ายบ่งชี้
ประเภทของตู้
4 . ติ ด ป้ า ยชื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สิ่ ง ของที่ อ ยู่
ภายในตู้
5. มีความสะอาดเรียบร้อย กรณีที่มีการวาง
สิ่งของบนตู้หรือชั้นวางของ ให้จัดวางอย่าง
เป็นระเบียบเรียบร้อย
6. อุปกรณ์/เครื่องมือ ที่นาไปใช้งานต้องนา
กลับมาจัดเก็บที่เดิมทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ

คะแนนโดยภาพรวม

มี/ไม่มี

หมายเหตุ

หน้า 22
17. มาตรฐาน อุปกรณ์/เครื่องมือ/วัสดุ และอะไหล่
ตัวอย่าง
มาตรฐาน
1. อยู่ในสภาพดี ไม่ชารุด และพร้อมใช้งาน
2. มีปา้ ยบ่งชี้อุปกรณ์/เครื่องมือ/วัสดุ ใน
พื้นที่จัดเก็บเพื่อให้สะดวกในการค้นหา
และใช้งาน
กรณี เครื่องมือ/อุปกรณ์/วัสดุ ประจาตัว
ให้จัดเก็บในที่เก็บและมีป้ายบ่งชี้
ผู้รับผิดชอบ
3. มีการแบ่งหมวดหมู่อะไหล่ ตามการใช้
งานและป้ายบอกหมวดหมู่/ชื่อ อะไหล่
ชัดเจน และจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบในตู้
หรือชั้นวางที่กาหนด

คะแนนโดยภาพรวม

มี/ไม่มี

หมายเหตุ

หน้า 23
18. มาตรฐาน เครื่องจักร
ตัวอย่าง

มาตรฐาน
1. อยู่ ในสภาพที่ ดี ไม่ ช ารุด และพร้ อมใช้
งาน
กรณี เครื่ อ งจั ก รช ารุ ด ต้ อ งมี ป้ า ยบ่ ง ชี้
สถานะรอซ่ อ ม/ก าลั ง ด าเนิ น การ/รอ
อะไหล่ พร้อมผู้รับผิดชอบ
2. ไม่ มี สิ่ง กีด ขวางการท างาน และจัด วาง
เครื่องจักรในพื้นที่ที่ทางานได้สะดวก
3. มีป้ายชื่อเครื่องจักร พร้อมผู้รับผิดชอบ
ติดอยู่ที่เครื่องจักร
4. ทาความสะอาดเครื่องจักรทุกครั้งหลังใช้
งานเสร็จ

คะแนนโดยภาพรวม

มี/ไม่มี

หมายเหตุ

หน้า 24
19. มาตรฐาน โต๊ะปฏิบัติการ
ตัวอย่าง

มาตรฐาน
1. โต๊ะปฏิบัติการจะต้องอยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน และมีความสะอาด
2. มีชื่อผู้รับผิดชอบ
3. ใต้ โ ต๊ ะ ปฏิ บั ติ ก ารต้ อ งไม่ มี สิ่ ง ของที่ ไ ม่
เกี่ยวข้องกับการทางาน
4. มี ป้ า ยบ่ ง ชี้ แสดงสถานะพร้ อ มชื่ อ
ผู้ รั บ ผิ ด ช อบ ใ น ก ร ณี ที่ มี ก า ร ว า ง
ครุภัณฑ์/เครื่องมือ และอุปกรณ์บนโต๊ะ
ปฏิบัติการ

คะแนนโดยภาพรวม

มี /ไม่มี

หมายเหตุ

หน้า 25
20. มาตรฐาน ที่เก็บอุปกรณ์ทาความสะอาด
ตัวอย่าง

มาตรฐาน
1. มีป้ายแสดงผู้รับผิด ชอบ (พนั กงานของ
หน่วยงานหรือพนักงานห้องทดลอง)
2. มี ป้ า ยบ่ ง ชี้ ประเภทและรายการวั ส ดุ
อุปกรณ์
3. จัดเก็บอุปกรณ์ทาความสะอาด ในพื้นที่ที่
จัดเตรียมไว้ให้เป็นระเบียบ
4. อุปกรณ์ทาความสะอาดต้องอยู่ในสภาพ
ที่พร้อมใช้งาน

คะแนนโดยภาพรวม

มี/ไม่มี

หมายเหตุ

