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ส่งคืนอนุกรรมการในวันตรวจประเมิน 
แบบฟอร์มประเมินตนเองกิจกรรม 5ส คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   (ปรับปรุง 8 ธ.ค.58 ) 
ช่ือหน่วยงาน..............................................................................ครั้งท่ี …………….…วันท่ีตรวจประเมิน.......................................... 

กลุ่มห้องปฏิบัติการ 
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. การจัดท าตู้
เก็บเอกสาร 
และแฟ้ม
เอกสาร 

10.ก าหนดหมายเลขตู้ และป้ายชือ่หมวดเอกสาร      
11.จัดท าแฟ้มเอกสารโดยมีดัชนีแฟ้มติดด้านหน้า และสัน
แฟ้มอย่างชัดเจน  พร้อมระบุหน่วยงานเจ้าของแฟ้ม 

     

12.การติดดัชนีแฟ้มอ่อนเรียงจากซ้ายไปขวา และแฟ้มแข็ง  
ให้ติดตามแนวนอนหรือแนวตั้งห่างจากมุมบนประมาณ 1 
นิ้ว จัดเรียงให้เป็นล าดับ 

     

 13.จัดเจ้าหน้าที่ดูแลและจัดท าแฟม้รายการดัชนีแฟ้ม
เอกสารทั้งหมดของหน่วยไว้  และควรปรับปรุงให้ ทันสมัย
อยู่เสมอ 

     

4. เคาน์เตอร์
ปฏิบัติการ 

14.พื้นเคาน์เตอร์ต้องสะอาดอยูเ่สมอ ไม่มีคราบสกปรก และ
ฝุ่นหลังปฏบิัติการ เช็ดบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานด้วยน้ ายาฆ่า
เชื้อ  

     

15.วางสารเคม ี/ สารละลายต่าง ๆ เท่าที่จ าเป็น และจัดเก็บ
ไม่ให้เกิดเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ 

     

 16.จัดวางเครื่องมือและวสัดุอุปกรณ์ ท่ีใช้ประจ าวัน ให้เป็น
ระเบียบ   

     

 17.วางแฟ้มเอกสารเฉพาะทีเ่กี่ยวข้องกับการทดลองทาง
ห้องปฏิบัติการ 

     

 18.วางวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้บ่อยให้สะดวกต่อการใช้งานใน
ปริมาณที่เหมาะสม 

     

 19.ท าความสะอาด เกบ็ของเข้าที่ หลังใช้งาน เคาน์เตอร์อยู่
ในสภาพพร้อมใช้งาน  
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ส่งคืนอนุกรรมการในวันตรวจประเมิน 

มาตรฐาน รายละเอียด 4 3 2 1 ข้อเสนอแนะ 
5. เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์ 
และวัสด ุ

20.เครื่องมือมีป้ายบอกวิธีการใช้ และตารางการบ ารุงรักษา      

21.วัสดุที่ใช้กับเครื่องมือมีการแสดงปริมาณที่ชัดเจน 
พอเหมาะกับการใช้งาน (ไม่เก็บวัสดุ สต๊อก  ไว้จ านวนมาก) 

     

 22.ปิดเครื่องและท าความสะอาดเป็นประจ าหลังใช้งาน ไม่มี
ฝุ่นและคราบสกปรก 

     

6. ตู้เก็บ
สารเคม ี

23.จัดวางสารเคมี หรือสารละลายต่างๆ เป็นหมวดหมูด่้วย
ระบบ FIFO และไม่หมดอาย ุ

     

 24.สารเคมีเก็บเข้าตู้ วางเป็นระเบยีบ ตามมาตรฐานสากล      
 25.ช้ันวางสารเคมีสะอาด ไม่มีกลิน่ และคราบสกปรก      
 26.มีป้ายเตือนบอกสารอันตราย      
 27.มีความสะอาด ปราศจากฝุ่น      
7. ตู้เก็บ
อุปกรณ์ต่างๆ 
และเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์ 

28.จัดวางอุปกรณ์เป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการหยิบใช้      
29.มีป้ายบอกชนิดหรือขนาดของอุปกรณ ์      
30.ภายในตู้สะอาด ไมม่ีฝุ่นและกลิ่นอับ      
31.ท าความสะอาดและเก็บอุปกรณ์หรือเครื่องมือหลังใช้งาน
ทุกครั้ง 

     

8. กระจก บาน
ประต ูหน้าต่าง
และผนัง 

32.กระจกต้องใสสะอาด      
33.ไม่มีเอกสารหรือรูปภาพใดๆ  ติดอยู ่      

9. ทางเดินและ
พ้ืนที่ส่วนกลาง 

34.ไม่มีสิ่งกีดขวาง      
35.มีแสงสว่างเพียงพอ      
36.พื้นห้องสะอาด ไม่มคีราบสกปรก และฝุ่น      

 37.มีป้ายเตือนพ้ืนท่ีความเสี่ยง ตอ่ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้มาเยือน      
10. การ
ป้องกันอัคคีภัย 

38.มีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า (เช่น ถอดปลั๊ก
เครื่องใช้ไฟฟ้าหลังเลิกใช้งาน) 

     

 39.มีแผนผัง/ป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟติดไว้เห็นได้ชัดเจน      
 40.ประตูและเส้นทางหนีไฟไม่มสีิง่กีดขวาง      
 41.อุปกรณ์ดับเพลิงปราศจากฝุ่นและหยากไย ่      
 42.ประตูตูเ้ก็บอุปกรณ์ดับเพลิงสามารถเบิกและหยบิใช้ได้

สะดวก 
     

 43.มีค าแนะน าการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง      
 44.อุปกรณ์ดับเพลิงไดร้ับการตรวจสภาพทุก 3 เดือน      
11. การท า
แผน 5ส 

45.  มีการจัดท าแผนการด าเนินการ และแบ่งพื้นที่และ
ก าหนดผูร้ับผดิชอบในการด าเนินงาน ให้ครอบคลุมทุกพื้นที ่

     

 46. มีหลักฐานการท ากิจกรรม 5ส อย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง เช่น มี กก.5ส ประจ าหนว่ยงานมาตรวจสอบมีการ
ลงบันทึกจัดให้มีการท ากจิกรรม 5ส อย่างสม่ าเสมอ และ
ต่อเนื่อง 
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ส่งคืนอนุกรรมการในวันตรวจประเมิน 

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

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

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


