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ส่งคืนอนุกรรมการในวันตรวจประเมิน 
  

 

 

แบบฟอร์มประเมินตนเองกิจกรรม 5ส คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   (ปรับปรงุ 8 ธ.ค.58 ) 
หน่วยงาน.............................................................................…………….…วันท่ีตรวจประเมิน.......................................... 

กลุ่มส านักงาน 

มาตรฐาน รายละเอียด 4 3 2 1 ข้อเสนอแนะ 
1. ห้องท างาน 1.เปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ  และไฟฟ้าตามเวลาการท างาน

และมาตรฐานการประหยัดพลังงาน 
     

 2.จัดวางวัสดุและอุปกรณ์ส านักงานอย่างเป็นระเบยีบ และมี
ป้ายบอกชัดเจน 

     

 3.สะอาด  ปราศจากฝุ่นหรือคราบสกปรก        

 4.ถังขยะจัดวางในต าแหน่งท่ีเหมาะสม ส าหรับขยะเปียกควร
มีที่รองรับ 

     

2. โต๊ะท างาน 
 

5.โต๊ะท างานสะอาด ปราศจากฝุ่นหรือคราบสกปรก  และจัด
วางสิ่งของให้เป็นระเบียบ ไม่เกินรอ้ยละ 25 ของพื้นที่ท างาน 

     

 6.สอดเก้าอี้นั่งเข้าที่หรือประชิดโตะ๊ทุกครั้งเมื่อลุกออกจาก
โต๊ะท างาน 

     

 7.ลิ้นชักหรือตู้ข้างโตะ๊ ภายในจดัวางเป็นระเบยีบ        
 8.แก้วน้ าขณะใช้งาน วางได้ไมเ่กิน 1 ใบ (มีฝาปิด)      
 9.โต๊ะ สนง. หากมปี้ายช่ือต้องเป็นรูปแบบเดยีวกัน      
3. ชุด
คอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์ 

10.ไม่วางอาหารและเครื่องดื่มบนโต๊ะคอมพิวเตอร ์      
11.สะอาด ปราศจากฝุ่นหรือคราบสกปรก สายอุปกรณ์ต่อ
พ่วงคอมพิวเตอร์ต้องจัดเก็บอยา่งเป็นระเบียบ 

     

4. การจัดท าตู้
เก็บเอกสาร 
และแฟ้ม
เอกสาร 

12.ก าหนดหมายเลขตู้ และป้ายชือ่หมวดเอกสาร      
13.จัดท าแฟ้มเอกสารโดยมีดัชนีแฟ้มติดด้านหน้า และสัน
แฟ้มอย่างชัดเจน  พร้อมระบุหน่วยงานเจ้าของแฟ้ม 

     

14.การติดดัชนีแฟ้มอ่อนเรียงจากซ้ายไปขวา และแฟ้มแข็ง  
ให้ติดตามแนวนอนหรือแนวตั้งห่างจาก มุมบนประมาณ 1 
นิ้ว จัดเรียงให้เป็นล าดับ 

     

 15.จัดเจ้าหน้าที่ดูแลและจัดท าแฟม้รายการดัชนีแฟ้ม
เอกสารทัง้หมดของหน่วยไว้  และควรปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่
เสมอ 

     

5. ห้องเก็บพัสดุ 16.การจัดเก็บวสัดุ  อุปกรณ์  แยกหมวดหมู่ชัดเจนเป็น
ระบบ  มีช่องทางเดิน  สามารถหยิบของได้สะดวก 

     

 17.การส ารองวัสดุมีการแสดงปริมาณที่ชัดเจน       
 18.สะอาด ปราศจากฝุ่นหรือคราบสกปรก        
6. ห้องประชุม 19.เมื่อไม่ใช้งาน เช่น เก้าอี ้โสตทศันูปกรณ์ และอุปกรณ์

อื่นๆ ที่จ าเป็น  ต้องดูแลใหส้ะอาดจัดวางให้เป็นระเบียบ
พร้อมใช้งาน 

     

 20.มีค าแนะน าการใช้โสตทัศนูปกรณ์และชื่อผู้รบัผิดชอบ      
 21.ปิดไฟ เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง และอุปกรณ์การ

ประชุมทุกชนิดเมื่อไม่ใช้งาน  เก็บอุปกรณ์และท าความ
สะอาดห้องให้พร้อมใช้งาน 

     

 22.สะอาด  ปราศจากฝุ่นหรือคราบสกปรก        

 23.จัดท าป้ายห้องประชุมติดไว้ในที่เหมาะสม และควรระบุ
สถานะของห้องประชุม (ก าลังประชุม/ว่าง) 
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มาตรฐาน รายละเอียด 4 3 2 1 ขอ้เสนอแนะ 
7. ห้อง Pantry 
/ มุมเคร่ืองด่ืม 

24.ภาชนะและอุปกรณ์ทุกชนิดสะอาด และจดัเก็บให้ เป็น
ระเบียบไมม่ีสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องปะปน 

     

25.วางอาหารในท่ีที่ก าหนด      
26.ตู้เย็นสะอาด ภายในจดัวางของเป็นระเบียบ ไมม่ีอาหาร
เสียหรือหมดอายุ หรืออาหารที่รับประทานไม่หมด (ตกค้าง) 

     

27.ถังขยะมีถุงพลาสติกรองรบัและวางในต าแหน่งที่
เหมาะสม  แยกขยะเปียก และ Recycle 

     

28.สะอาด  ปราศจากฝุ่นหรือคราบสกปรก        
29.พื้นที่เตรียมอาหารและอุปกรณ์ส าหรับเจา้หน้าท่ี จัดเก็บ
เป็นระเบียบและสะอาด  

     

8. ห้องน  า 30.สะอาด แห้ง ปราศจากฝุ่น คราบสกปรก และกลิ่นเหม็น      
 31.อุปกรณ์ในห้องน้ า  สะอาด ไมม่ีรา และคราบสกปรก      

32.ถังขยะมีฝาปิดมดิชิด       
 33.วางสิ่งของหรืออุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ      

 34.อุปกรณ์ท าความสะอาดเก็บในที่ท่ีก าหนดและอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 

     

 35.ก าหนดเจ้าหน้าท่ีรบัผิดชอบควบคุมดูแล ไว้อย่างชัดเจน      

9. บริเวณ
ทางเดินและ
พื นที่ส่วนกลาง 
 
 

36.สะอาด  ปราศจากฝุ่นหรือคราบสกปรก        
37.ก าหนดจุดบนฝาผนังบรเิวณใดบริเวณหนึ่งส าหรับท า
บอร์ด  เพื่อติดประกาศต่าง ๆ ของหน่วยงาน เอกสารข้อมลู
ที่ติดบอร์ดต้องทันสมัย   เป็นระเบียบ 

     

38.ไม่มีสิ่งกีดขวางบริเวณทางเดินและพื้นที่ส่วนกลาง      
39.ระเบียงและบริเวณรอบหน่วยงาน ต้องจัดวางของให้เป็น
ระเบียบและสะอาด 

     

10. กระจก บาน
ประตู หน้าตา่ง
และผนัง 

40.ไม่มีเอกสารหรือรูปภาพใด ๆ  ติดอยู ่      

41.กระจกต้องใสสะอาด      

11. การป้องกัน
อัคคีภัย 

42.มีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า (เช่น  ถอดปลั๊ก
เครื่องใช้ไฟฟ้าหลังเลิกใช้งาน) 

     

43.มีแผนผัง/ป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟติดไว้เห็นได้ชัดเจน      
 44.ประตูและเส้นทางหนีไฟไม่มสีิง่กีดขวาง      
 45.อุปกรณ์ดับเพลิงปราศจากฝุ่นและหยากไย ่      
 46.ประตูตูเ้ก็บอุปกรณ์ดับเพลิงสามารถเบิกและหยบิใช้ได้

สะดวก 
     

 47.มีค าแนะน าการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง      
 48.อุปกรณ์ดับเพลิงไดร้ับการตรวจสภาพทุก 3 เดือน      
12. การท าแผน 
5ส 

49.มีการจัดท าแผนการด าเนินการ และแบ่งพื้นที่และ
ก าหนดผูร้ับผดิชอบในการด าเนินงาน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที ่

     

 50.มีหลักฐานการท ากิจกรรม 5ส อย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง เช่น มี กก.5ส ประจ าหนว่ยงานมาตรวจสอบ 
มีการลงบันทึกจดัให้มีการท ากิจกรรม 5ส อย่างสม่ าเสมอ 
และต่อเนื่อง 
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หมายเหตุ : ในภาพรวมท่านคิดว่าหน่วยงานของท่านได้ ..............คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
ลงช่ือ.................................................................ผู้ประเมิน     ลงช่ือ...........................................................................ผู้ประเมิน 
ลงช่ือ.................................................................ผู้ประเมิน ลงช่ือ...........................................................................ผู้ประเมิน 
ลงช่ือ.................................................................ผู้ประเมิน ลงช่ือ...........................................................................ผู้ประเมิน 

 วันท่ีประเมิน………………………………………………………………… 
เกณฑ์การให้คะแนน 

4 = ปฏิบัตไิด้  >  95 %  ของรายข้อ 3 = ปฏิบัตไิด้ 87.5 – 94.9 % ของรายข้อ 

2 = ปฏิบัตไิด้ 80.0 – 87.4 %  ของรายข้อ 1 = ปฏิบัตไิด ้< 80 %  ของรายข้อ 

หมายเหตุ  หากประเมินไมไ่ด้ ไม่ตอ้งให้คะแนนและไม่น าหัวข้อนั้นไปเป็นตัวหาร 

ข้อเสนอแนะโดยรวม 

จุดเด่นของหน่วยงาน................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ....................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

 


