
ล ำดับท่ี หน่วยงาน คะแนนเฉล่ีย ข้อเสนอแนะ

1 ส านักวิชาศิลปศาสตร์ 4.47          1. ป้ายบ่งช้ี ไม่ครบทุกพ้ืนท่ี และควรเป็นรูปแบบเดียวกัน

2. โต๊ะท างาน/เคาน์เตอร์มีการ DIY กล่องกระดาษใส่สายไฟ ท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยได้

3. ไม่มีป้ายแสดงรายการของตู้ครบทุกตู้

5. ควรเพ่ิมเติมความสะอาดของแผงสวิตซ์ไฟ

6. เคร่ืองปรับอากาศ มีหยากไย่ไม่มีช่ือผู้รับผิดชอบประสานงานของหน่วยงาน

7. ห้อง/พ้ืนท่ีเก็บของ การจัดการไม่เรียบร้อย ภาชนะอาหารควรมีฝาปิดป้องกันฝุ่น

8. ตู้/พ้ืนท่ี/ห้องเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาด“Best Practice”

9. ห้องควบคุมระบบ ไม่มีช่ือผู้รับผิดชอบ มีแมลงในแผงครอบไฟ

10. การดูแลถังดับเพลิง ช่ือผู้รับผิดชอบหน่วยงานไม่มี

จุดเด่นท่ีน่ำสนใจ

- มีการใช้ป้ายแบบ viscual ท าให้เกิดความน่าสนใจเป็นจุดเด่นท่ีดี

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

- การต้ังเป้าหมายของหน่วยงาน ควรเขียนให้เป็นรูปธรรมมากย่ิงข้ึน

- ความสะอาดของพ้ืนท่ีภายในอาคารยังไม่สะอาดทุกพ้ืนท่ี

4. ห้องประชุม ไม่มีการจัดเก็บไฟให้เรียบร้อย ควรแกะรอยเทปกาวสองหน้าบนผนัง ควร
เพ่ิมเติมวิธีการใช้เคร่ืองฉาย

สรุปผลกำรตรวจประเมิน 5ส หน่วยงำน คร้ังท่ี 1
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- ป้ายต่างๆ มีการเขียนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ท่ีสอดคล้องกับวิถีชีวิตการ
ท างานท่ีหลากหลายของส านักวิชา  ควรเป็นแบบอย่างท่ีดี



ล ำดับท่ี หน่วยงาน คะแนนเฉล่ีย ข้อเสนอแนะ
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- มีการใช้วัสดุกล่องกระดาษ DIY จัดเก็บสายไฟ ซ่ึงอาจเกิดอันตรายได้

- การช ารุดของอุปกรณ์ในห้องควบคุม ไม่ได้รับการแจ้งผู้รับผิดชอบเข้ามาด าเนินการ

- ควรจัดท าแผนผังห้อง และติดไว้ให้ผู้มาติดต่อเห็นชัดเจน

2 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ 4.28          1. บอร์ด 5ส มีขนาดเล็กไม่เป็นจุดท่ีน่าสนใจ

2. ป้ายบ่งช้ี ยังไม่ครบทุกพ้ืนท่ี

3. โต๊ะท างาน/เคาน์เตอร์ มีการใช้วัสดุกล่องกระดาษ DIY จัดเก็บสายไฟ ซ่ึงอาจเกิดอันตรายได้

4. ห้องประชุม ไม่มีเบอร์ช่าง

5. ไม่มีการจัดท าแผงผังสวิตซ์ไฟทุกพ้ืนท่ี

6. เคร่ืองปรับอากาศ ไม่มีช่ือผู้ประสานงาน ป้ายรณงค์ประหยัดพลังงาน

8. ตู้/พ้ืนท่ี/ห้องเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาด “Best Practice”

9. ห้องควบคุมระบบ ไม่มีช่ือผู้รับผิดชอบ มีแมลงในแผงครอบไฟ

10. การดูแลถังดับเพลิง ช่ือผู้รับผิดชอบหน่วยงานไม่มี

11. ห้องสุขา ไม่มีป้ายช่ือผู้รับผิดชอบ มีกล่ิน ชักโครกช ารุดไม่มีป้าย ไม่มีการแจ้งซ่อม

ข้อเสนอแนะอ่ืน

7. ห้องเตรียมอาหาร/มุม ควรมีการจัดเก็บสายไฟ และมีผลตรวจคุณภาพน้ าไม่เกิน 1 ปี และ
ในซอกมุมยังไม่สะอาด

- ไม่มีการแก้ไขเร่ืองพ้ืนยางขอบผนัง (บัวพ้ืน) ท่ีช ารุดอันเน่ืองมาจากการเส่ือมสภาพของกาว 
ซ่ึงมีอายุการใช้งานมานาน



ล ำดับท่ี หน่วยงาน คะแนนเฉล่ีย ข้อเสนอแนะ
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- ควรมีการท าความสะอาดคราบเทปกาวท่ีติดผนังให้เรียบร้อย

- ควรจัดท าแผนผังห้อง และติดไว้ให้ผู้มาติดต่อเห็นชัดเจน

3 ส านักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ - ไม่มีผลกำรตรวจ

4 ส านักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 4.00          1. บอร์ด 5ส ไม่ได้ก าหนดเป้าหมาย การเข้าถึงเว็บไซต์ไม่สะดวก

2. ไม่มีการติดป้ายบอกการช ารุดของถังดับเพลิง

3. โต๊ะท างาน/เคาน์เตอร์จัดเก็บสายไฟไม่เรียบร้อย

4. ตู้เก็บเอกสาร“Best Practice”

5. แฟ้มเอกสาร“Best Practice”

6. คอมพิวเตอร์ จัดเก็บสายไฟไม่เรียบร้อย ไม่มีรางหรือกระดูกงูพันสายไฟ

7. อุปกรณ์ส านักงาน จัดเก็บสายไฟไม่เรียบร้อย ไม่มีรางหรือกระดูกงูพันสายไฟ

6. ห้องประชุม ไม่มีช่ือผู้ประสานงานในอาคารหรือเบอร์ช่าง

7. ไม่มีการจัดท าแผงผังสวิตซ์ไฟทุกพ้ืนท่ี

8. เคร่ืองปรับอากาศไม่มีเบอร์ช่าง ช่ือผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน

11. การดูแลถังดับเพลิง ไม่มีป้าย และวิธีการใช้งาน

9. ห้องเตรียมอาหาร/มุม จัดเก็บสายไฟไม่เรียบร้อย ไม่มีรางหรือกระดูกงูพันสายไฟ ไม่สะอาด
 ไม่มีถังขยะแยก

10. ห้องควบคุมระบบ ไม่มีเบอร์ช่าง ช่ือผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน มีวัสดุอ่ืนท่ีไม่เก่ียวข้อง
ภายในห้อง
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13. ห้องสุขา ไม่มีช่ือผู้ประสานงานของหน่วยงาน

14. ควรมีการท าความสะอาดคราบเทปกาวท่ีติดผนังให้เรียบร้อย

15. ควรจัดท าแผนผังห้อง และติดไว้ให้ผู้มาติดต่อเห็นชัดเจน

5 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ 4.05          

3. ควรใช้รางเก็บสายไฟแบบหลังเต๋าเพ่ือป้องกันการสะดุด

4. ห้องประชุม“Best Practice” มีความพร้อม เรียบร้อย สวยงาม โล่ง โปร่ง สะอาด

5. ไม่มีการติดป้ายสวิตซ์ไฟทุกพ้ืนท่ี

6. ไม่มีป้ายรณรงค์การประหยัดพลังงานทุกจุด

12. ตู้น้ าด่ืมไม่มีการเตรียมท่ีใส่กรวยกระดาษ  จัดเก็บสายไฟไม่เรียบร้อย ไม่มีป้ายช่ือ
ผู้รับผิดชอบ มีการตรวจคุณภาพน้ าด่ืม

1. ต าแหน่งท่ีติดต้ังบอร์ดไม่เหมาะสม เน่ืองจากพ้ืนท่ีติดต้ังบริเวณทางเข้าด้านข้าง หากพ้ืนท่ี
จ ากัดให้ด าเนินการในรูปแบบเว็บไซต์ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ ท่ีเหมาะสม และบุคลากร
สามารถเรียนรู้ข้อมูลได้อย่างสะดวก

2. ควรมีป้ายบ่งช้ี “ระวังล่ืน” ทุกพ้ืนท่ีท่ีเกิดความเส่ียง เช่น พ้ืนในห้องน้ าซ่ึงขณะตรวจมีน้ า 
และพ้ืนทางเข้าด้านข้างซ่ึงมีการล้างพ้ืน

7. ไม่มีการแสดงรายการของวัสดุท่ีจัดเก็บ และการจัดเก็บยังไม่เรียบร้อย ทางเดินไม่สะดวก
ในการเข้าถึง ข้อดีมีการจัดแบ่งพ้ืนท่ีเป็นสัดส่วน

8. ใช้พ้ืนท่ีร่วมกับ ส.เทคโนโลยีการเกษตรฯ ไม่ควรวางไมโครเวฟติดกับอ่างล้าง ตู้เย็นไม่
สะอาด จัดเก็บยังไม่เรียบร้อย
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11. การดูแลถังดับเพลิง หน่วยงานควรด าเนินการในข้ันต้นเก่ียวกับป้ายแสดงวิธีการใช้งาน 
ข้อมูลผู้รับผิดชอบ และข้อมูลเบอร์โทรฉุกเฉินท่ีจ าเป็นเร่งด่วน ก่อนให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ  (เห็นควรให้เพ่ิมแผนผังอาคารท่ีบ่งช้ีจุดท่ีต้ังถังดับเพลิง เพ่ือความปลอดภัยของผู้ท่ี
อยู่ในอาคาร และติดแสดงข้อมูลชัดเจน และควรท าป้ายให้มีความคงทน เช่น การเคลือบ
กระดาษ ซ่ึงบางหน่วยงานมีเคร่ืองเคลือบสามารถขอความอนุเคราะห์ยืมใช้งานได้ เช่น ศูนย์
กีฬาฯ ภายใต้นโยบาย “ประหยัดคุ้มค่า” ในกรณีน้ีไม่มีการตัดคะแนน)

9. ตู้/พ้ืนท่ี/ห้องเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาด “Best Practice” พนักงานท าความสะอาดมี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีใจรักการบริการ รักในงาน เอาใจใส่รายละเอียดการปฏิบัติงานท่ี
น่าช่ืนชม แต่เห็นควรให้มีการเสนอผู้บริหารในการจัดพ้ืนท่ีให้เหมาะสมในการใช้เป็นพ้ืนท่ีเก็บ
อุปกรณ์ เน่ืองจากมีการจัดเก็บในห้องควบคุมระบบไฟฟ้า อาจเกิดความเส่ียงท่ีเกิดจากอุปกรณ์
ไฟฟ้า วัสดุดังกล่าวสามารถเป็นเช้ือเพลิงได้เป็นอย่างดี

10. ห้องควบคุมระบบมีวัสดุอุปกรณ์ท าความสะอาดกีดขวาง และอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวข้อง 
ซ่ึงควรหาพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ในการจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ

12. ตู้น้ าด่ืม ไม่มีการตรวจบ ารุงรักษาจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ท าให้รายการประเมินย่อย
ข้อ 7 ทางคณะกรรมการไม่ประเมิน (N/A)

13. ถังขยะในห้องส านักงานบางโต๊ะยังมีการจัดเก็บถังขยะด้านข้างเก้าอ้ีปฏิบัติงาน สามารถ
เกิดการสะดุดได้ เห็นควรให้เก็บไว้ด้านหลังห่างจากเก้าอ้ีปฏิบัติงานรัศมีไม่น้อยกว่า 3 ฟุต 
หรืออาจจัดเก็บไว้ใต้โต๊ะท างานโดยให้พิจารณาความเหมาะสมกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานท่ี
สะดวกเป็นหลัก
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6 ส านักวิชาแพทย์ศาสตร์ 3.47          1. ป้ายบ่งช้ีมีไม่ครบทุกพ้ืนท่ี เช่น ป้ายหนีไฟ

3. ไม่มีการแสดงรายการเอกสารในตู้ทุกตู้

6. ห้องรับแขก/มุม มีคราบบนหนังชุดรับแขก

7. มีแผงสวิตซ์ไฟไม่ครบถ้วนทุกพ้ืนท่ี  และบนแผงหลอดไฟมีหยากไย่

8. ควรมีช่ือผู้รับผิดชอบของหน่วยงานติดไว้ทุกจุด

4. คอมพิวเตอร์ ควรจัดเก็บสายไฟในรางทุกโต๊ะ มีฝุ่นละอองบน CPU และควรให้มีการวาง 
CPU ให้เหมาะสมในต าแหน่งท่ีปลอดภัยป้องกันการหล่น และฝุ่นละอองท่ีสะสมอยู่ภายใน
เคร่ืองท่ีอาจจะพ่นออกมาท าให้ผู้ปฏิบัติงานสูดดม สะสมนานไปเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้

5. อุปกรณ์ส านักงานควรจัดเก็บสายไฟให้เรียบร้อย ฝุ่นละอองบนเคร่ือง ควรติดป้ายบ่งช้ีรอ
การเคล่ือนย้ายติดต้ังสายไฟ และควรระบุวันท่ีแจ้ง และวันนัดหมายติดไว้ให้ชัดเจนเพ่ือสะดวก
ในการติดตาม

13. ถังขยะในห้องส านักงานบางโต๊ะยังมีการจัดเก็บถังขยะด้านข้างเก้าอ้ีปฏิบัติงาน สามารถ
เกิดการสะดุดได้ เห็นควรให้เก็บไว้ด้านหลังห่างจากเก้าอ้ีปฏิบัติงานรัศมีไม่น้อยกว่า 3 ฟุต 
หรืออาจจัดเก็บไว้ใต้โต๊ะท างานโดยให้พิจารณาความเหมาะสมกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานท่ี
สะดวกเป็นหลัก

14. ห้องสุขาไม่มีการติดป้ายห้อง และบันทึกการตรวจทุกห้อง ควรมีการติดต้ังกล่องกระดาษ
ห่อผ้าอนามัยไว้ผนังห้องน้ า ไม่ควรต้ังบนเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า (หากเป็นไปได้ควรให้
พนักงานท าความสะอาดฉีดสเปรย์กล่ินหอมภายในห้องน้ าท่ีมีความถ่ีในปริมาณการใช้งาน
อย่างต่อเน่ือง ไม่ได้น ามาตัดคะแนน)

2. ควรจัดเก็บสายไฟในรางทุกโต๊ะ มีฝุ่นละอองบนวัสดุอุปกรณ์ภายในส านักงาน ในตู้ยามีป้าย
ช่ือยาใช้ภายใน ยาใช้ภายนอก แต่มีการต้ังยาสลับกันอาจท าให้เกิดความเส่ียงไม่ปลอดภัยได้



ล ำดับท่ี หน่วยงาน คะแนนเฉล่ีย ข้อเสนอแนะ

สรุปผลกำรตรวจประเมิน 5ส หน่วยงำน คร้ังท่ี 1
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12. ห้องควบคุมระบบ ไม่ระบุผู้รับผิดชอบของหน่วยงานมีฝุ่นละออง

14. ไม่มีป้ายบ่งช้ีจุดต้ังถังขยะ

15. ห้องสุขา“Best Practice” มีความสะอาด สวยงาม กล่ินหอม ข้อเสนอเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
บานกระจกเพ่ือระบายอากาศภายในห้องน้ า ไม่ควรเปิดเพ่ือป้องกันอันตรายจากการเดินชน 
ควรติดต้ังพัดลมดูดอากาศแบบเจาะกระจกแทน

9. ห้อง/พ้ืนท่ีเก็บของจัดเก็บวัสดุไม่เรียบร้อย ควรมีแผนผังรายการตามหมวดหมู่ติดไว้ มีการ
วางวัสดุไว้บริเวณตู้ควบคุมระบบ ควรตีเส้นสีแดง มีข้อความว่า “ห้ามวางส่ิงของในบริเวณน้ี” 
อากาศไม่ถ่ายเท เน่ืองจากเป็นห้องท่ีมีเคร่ืองปรับอากาศ (คณะกรรมการเห็นว่าควรใช้
ประโยชน์ในพ้ืนท่ีดังกล่าวได้อย่างคุ้มค่า ในกรณีน้ีไม่ได้น ามาตัดคะแนน เป็นเพียงข้อเสนอแนะ)

10. ห้องเตรียมอาหาร/มุม ไม่มีป้ายช่ือผู้รับผิดชอบ ไม่มีแผงสวิตซ์ไฟ ไม่แยกถังขยะเปียกถัง
ขยะแห้ง จัดเก็บวัสดุไม่เรียบร้อย ภายในห้องส านักงานมีมุมเตรียมอาหาร เพ่ือความเหมาะสม
ทางคณะกรรมการเห็นควรให้จัดมุมน้ันเป็นห้องเตรียมเคร่ืองด่ืม (กาแฟ) เน่ืองจากมีห้อง
เตรียมอาหารเฉพาะแล้ว

11. ตู้/พ้ืนท่ี/ห้องเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาด (ค่าคะแนนร่วมกับส านักเภสัชฯ) ไม่มีป้ายแสดง
ผู้รับผิดชอบ และรายการแสดงอุปกรณ์ท่ีชัดเจน

13. การดูแลถังดับเพลิง ไม่ระบุผู้รับผิดชอบของหน่วยงานทุกจุด (เห็นควรให้เพ่ิมแผนผัง
อาคารท่ีบ่งช้ีจุดท่ีต้ังถังดับเพลิง เพ่ือความปลอดภัยของผู้ท่ีอยู่ในอาคาร และติดแสดงข้อมูล
ชัดเจน และควรท าป้ายให้มีความคงทน เช่น การเคลือบกระดาษ ซ่ึงบางหน่วยงานมีเคร่ือง
เคลือบสามารถขอความอนุเคราะห์ยืมใช้งานได้ เช่น ศูนย์กีฬาฯ ภายใต้นโยบาย “ประหยัด
คุ้มค่า” ในกรณีน้ีไม่มีการตัดคะแนน)



ล ำดับท่ี หน่วยงาน คะแนนเฉล่ีย ข้อเสนอแนะ

สรุปผลกำรตรวจประเมิน 5ส หน่วยงำน คร้ังท่ี 1
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7 ส านักวิชาเภสัชศาสตร์ 3.79          1. ไม่มีป้ายห้องเก็บของ ห้องควบคุมระบบ ห้องน้ า

2. โต๊ะท างาน/เคาน์เตอร์ สายไฟบางจุดยังไม่เรียบร้อย และมีฝุ่นละอองตามซอก

3. คอมพิวเตอร์ มีฝุ่นละอองบนเคร่ือง สายไฟจัดเก็บไม่เรียบร้อยบางจุด

4. อุปกรณ์ส านักงาน มีฝุ่นละอองบนเคร่ือง ไม่มีป้ายติดผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน

6. มีหยากไย่บนแผงสวิตซ์ไฟ

7. เคร่ืองปรับอากาศ ไม่มีช่ือผู้รับผิดชอบทุกจุด

15. ห้องสุขา“Best Practice” มีความสะอาด สวยงาม กล่ินหอม ข้อเสนอเพ่ิมเติมเก่ียวกับ
บานกระจกเพ่ือระบายอากาศภายในห้องน้ า ไม่ควรเปิดเพ่ือป้องกันอันตรายจากการเดินชน 
ควรติดต้ังพัดลมดูดอากาศแบบเจาะกระจกแทน

5. ห้องประชุม ควรย้ายป้ายแผงสวิตซ์ให้เหมาะสม และก าหนดจุดวางต าแหน่งของกระดาน
ไวท์บอร์ด สายไฟจัดเก็บไม่เรียบร้อย ควรท าป้ายให้มีความคงทน เช่น การเคลือบกระดาษ

8. ห้อง/พ้ืนท่ีเก็บของ จัดเก็บไม่เป็นระเบียบ มีฝุ่นละออง ไม่มีรายการแสดงวัสดุเป็นหมวดหมู่
 และแผนผังติดไว้อย่างชัดเจน

9. ห้องเตรียมอาหาร/มุม ตู้ยาไม่สะอาด มีฝุ่นละออง วัสดุท่ีไม่เก่ียวข้องไม่มีการย้ายไปเก็บใน
ห้องเก็บของ เช่น กระเช้าตะกร้าท่ีเป็นไม้ เป็นสาเหตุของฝุ่นละอองท่ีเกิดจากเช้ือราบนไม้

10. ตู้/พ้ืนท่ี/ห้องเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาด(ค่าคะแนนร่วมกับส านักแพทย์ฯ) ไม่มีป้ายแสดง
ผู้รับผิดชอบ และรายการแสดงอุปกรณ์ท่ีชัดเจน

11. ห้องควบคุมระบบ ไม่มีป้ายห้อง ช่ือผู้รับผิดชอบ มีฝุ่น มีน้ าบนพ้ืนเน่ืองจากท่อประปาร่ัว 
ควรเพ่ิมความระมัดระวังการท าให้พ้ืนแห้ง เพ่ือความปลอดภัย



ล ำดับท่ี หน่วยงาน คะแนนเฉล่ีย ข้อเสนอแนะ
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12. การดูแลถังดับเพลิง ควรติดช่ือเบอร์โทรฉุกเฉินในต าแหน่งท่ีเห็นชัดเจน

13. ถังขยะ“Best Practice”

8 ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน 4.62          ข้อช่ืนชม

1.ป้ายบ่งช้ีมีสัญลักษณ์สวยงามชัดเจน

ข้อเสนอแนะ

1.ในการก าหนดเป้าหมายของ  5 ส ควรเพ่ิมเป็น 80% ข้ึนไป

2.ควรจัดท าป้ายรอแจ้งซ่อมฝาครอบไฟตรงเพดาน

3.ให้ระบุทิศทางในการหนีไฟ

4.ป้ายเก้าอ้ีรอหุ้มเบาะมีขนาดเล็กเกินไป และควรติดป้ายแยกเก้าอ้ีแต่ละตัว

5.ตู้เอกสารไม่มีป้ายแสดงรายการประเภทเอกสารในตู้

6.ควรจัดวางกระถางต้นไม้ ซ่ึงมีน้ าบรรจุอยู่ ให้ห่างจากคอมพิวเตอร์

8.พ้ืนท่ีจัดเก็บของส านักงานไม่มีแผนผังแสดงต าแหน่งการจัดเก็บ

14. ห้องสุขา ไม่มีช่ือผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน (หากเป็นไปได้ควรให้พนักงานท าความ
สะอาดฉีดสเปรย์กล่ินหอมภายในห้องน้ าท่ีมีความถ่ีในปริมาณการใช้งานอย่างต่อเน่ือง ไม่ได้
น ามาตัดคะแนน)

7.อุปกรณ์ส านักงานท่ีวางข้างนอกห้องควรระบุหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบ ภายใน
หน่วยงาน



ล ำดับท่ี หน่วยงาน คะแนนเฉล่ีย ข้อเสนอแนะ
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9 หน่วยตรวจสอบภายใน 4.64          ข้อช่ืนชม

1.บอร์ด 5ส ประจ าหน่วยงานมีความสวยงามและสร้างสรรค์

ข้อเสนอแนะ

1.ในการก าหนดเป้าหมายของ  5 ส ควรเพ่ิมเป็น 80% ข้ึนไป

2.ควรจัดท าป้ายระบุต าแหน่งถังขยะ และระบุสถานะโต๊ะวางเอกสารด้านหลัง office

3.ให้ระบุทิศทางในการหนีไฟ

4.ควรจัดท าป้ายแสดงรายการประเภทเอกสารและดัชนีในตู้ให้ครบถ้วน

10 ส่วนแผนงานและยุทธศาสตร์ 4.15          ข้อช่ืนชม

1. ป้ายระบุส่ิงของมีสีสันสวยงาม และมีภาพประกอบ เช่น รองเท้า ถังขยะ อุปกรณ์ส านักงาน

2. รูปแบบและต าแหน่งการจัดโต๊ะเป็นรูปแบบเดียวกัน เช่น การจัดวางกระถางต้นไม้

ข้อเสนอแนะ

1.ในการก าหนดเป้าหมายของ  5 ส ควรเพ่ิมเป็น 80% ข้ึนไป

2.มีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดท าท่ีวางจอคอมพิวเตอร์และ มีแท่นในการวาง CPU ท่ีมี
ความสวยงามและสะดวกต่อการท าความสะอาด

3.สายดึงเปิดปิดระบบไฟมีความสวยงามและสร้างสรรค์และสอดคล้องกับต าแหน่งของไฟ โดย
ใช้สีของสายเป็นตัวสังเกต (สีฟ้า สีส้ม)

5.ในห้องสุขา ควรมีป้ายระบุเพ่ือบ่งช้ี เช่น ระบุว่าเป็นสบู่เหลว บ่งช้ีต าแหน่งในการจัดวางถัง
ขยะ



ล ำดับท่ี หน่วยงาน คะแนนเฉล่ีย ข้อเสนอแนะ
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2.โต๊ะส าหรับผู้มาติดต่อควรมีป้ายบ่งช้ีบอกว่าเป็นโต๊ะอะไร

3.ควรระบุป้ายบ่งช้ีและต าแหน่งกล่องเช่ือมต่อสัญญาณโทรทัศน์

4.ให้ระบุทิศทางในการหนีไฟ

5.ควรจัดท าป้ายแสดงรายการประเภทเอกสารและดัชนีในตู้เอกสารให้ครบถ้วน

6.โทรสารควรเพ่ิมหมายเลขประสานงานติดต่อช่าง

7. ควรระบุต าแหน่งของช้ันวางกระดาษ เน่ืองจากสามารถเคล่ือนท่ีได้

8.ไม่มีแผนผังบอกต าแหน่งของหลอดไฟในส านักงานและการแบ่งโซนท่ีชัดเจน

9.ควรท าป้ายแสดงพ้ืนท่ีมุมครัวให้ชัดเจนและระบุเก้าอ้ีของพ้ืนท่ีเตรียมอาหาร

11 ศูนย์กิจการนานาชาติ 4.43          ข้อช่ืนชม

1. ป้ายระบุส่ิงของมีสีสันสวยงาม และมีภาพประกอบ เช่น รองเท้า ถังขยะ อุปกรณ์ส านักงาน

ข้อเสนอแนะ

1.บอร์ด 5ส ควรเพ่ิมส่ือแสดงเป็นภาษาอังกฤษ

2. ในการก าหนดเป้าหมายของ  5 ส ควรเพ่ิมเป็น 80% ข้ึนไป

3.ให้ระบุทิศทางในการหนีไฟ

4.ควรจัดท าป้ายแสดงรายการประเภทเอกสารและดัชนีในตู้ให้ครบถ้วน ติดป้ายในรูปแบบ
เดียวกัน และมีขนาดท่ีเหมสะสม

10.ไม่มีช่ือป้ายห้อง electrical room โดยให้จัดท าในรูปแบบท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ีห้องประชุม
ตุมปังและเพ่ิมเบอร์ติดต่อหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ



ล ำดับท่ี หน่วยงาน คะแนนเฉล่ีย ข้อเสนอแนะ
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5.ควรจัดเก็บสายไฟในห้อง ผู้ก ากับหน่วยงานภายในให้เรียบร้อย

6.โทรสารควรเพ่ิมหมายเลขประสานงานติดต่อช่าง

7.ควรระบุต าแหน่งของช้ันวางกระดาษ เน่ืองจากสามารถเคล่ือนท่ีได้

8.ไม่มีแผนผังบอกต าแหน่งของหลอดไฟในส านักงานและการแบ่งโซนท่ีชัดเจน

9.ควรท าป้ายแสดงพ้ืนท่ีมุมครัวให้ชัดเจนและระบุเก้าอ้ีของพ้ืนท่ีเตรียมอาหาร

10.ระบุปีของการตรวจสอบถังดับเพลิงให้ครบถ้วน

11.ฝาตู้สายดับเพลิงช ารุด ให้แสดงป้ายบ่งช้ีว่าแจ้งซ่อม

12 ส านักงานผู้บริหาร 3.89          ข้อช่ืนชม

ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีป้ายบ่งช้ีท่ีมีความเหมาะสมสวยงามเหมาะสมกับสถานท่ี (ห้องผู้บริหาร) เช่น ถังขยะ

2. ควรจัดเก็บสายไฟให้เรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัย

1. มีการจัดเก็บสูทท่ีดี เช่น ห้อง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายชุมชนฯ



ล ำดับท่ี หน่วยงาน คะแนนเฉล่ีย ข้อเสนอแนะ

สรุปผลกำรตรวจประเมิน 5ส หน่วยงำน คร้ังท่ี 1
ระหว่ำงวันท่ี 15- 22 พฤษภำคม 2560

13 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 4.57          ข้อช่ืนชม

1.บอร์ด 5ส มีความคิดสร้างสรรค์สวยงาม

ข้อเสนอแนะ

1.ให้ระบุป้ายเก้าอ้ีบริเวณโต๊ะส าหรับผู้มาติดต่อ

2.ขาดป้ายบ่งช้ี สถานะของส่ิงของในพ้ืนท่ี (บริเวณท่ีจัดวางโต๊ะ 2 ตัว หน้าห้อง)

3.ควรระบุป้ายบ่งช้ีในต าแหน่งการจัดวางพัดลม ภายในห้องท างานหัวหน้า

4.ให้ระบุทิศทางในการหนีไฟ

5.อุปกรณ์ส านักงานท่ีเม่ือใช้งานเสร็จแล้วน าไปจัดเก็บในตู้ควรระบุป้ายบ่งช้ี

6ควรระบุต าแหน่งของส่ิงของใต้โต๊ะพร้อมป้ายบ่งช้ี

8. อุปกรณ์เสริมฐานรอง CPU ควรใช้ฐานวางท่ีมีความแข็งแรง

9. ควรจัดเก็บสายไฟให้เรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัย

10.ตะแกรงใส่เอกสารรับโทรสารควรระบุหน่วยงานท่ีเป็นผู้รับเอกสาร (ตะแกรง 3 ช้ัน)

11.พิจารณาต าแหน่งการจัดวางกระดาษให้ใกล้เคร่ืองโทรสาร

7.ภายในห้องหัวหน้าหน่วยงาน ตู้เอกสารควรจัดท าป้ายดัชนีบ่งช้ีประเภทเอกสารและการ
จัดเก็บเอกสารควรจัดท าหมวดหมู่ รวมท้ังแฟ้มเอกสารควรจัดท าสันแฟ้มให้เรียบร้อยตาม
มาตรฐานและรูปแบบเดียวกับหน่วยงาน

12.ห้องรับแขก/มุมรับแขก การระบุผู้รับผิดชอบพิจารณารูปแบบตามความเหมาะสมสวยงาม
เหมาะกับการสถานท่ี



ล ำดับท่ี หน่วยงาน คะแนนเฉล่ีย ข้อเสนอแนะ

สรุปผลกำรตรวจประเมิน 5ส หน่วยงำน คร้ังท่ี 1
ระหว่ำงวันท่ี 15- 22 พฤษภำคม 2560

14.ควรระบุปีของการตรวจสอบถังดับเพลิง

15.ให้บรรจุสบู่เหลวในภาชนะท่ีติดต้ังถาวรท่ีมีอยู่ พร้อมระบุประเภท

14 ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 4.17          ข้อช่ืนชม

1. มีการระบุป้ายผู้รับผิดชอบเก้าอ้ีท างานเป็นรายบุคคล

ข้อเสนอแนะ

2.ให้ระบุป้ายเก้าอ้ีบริเวณโต๊ะส าหรับผู้มาติดต่อ

3ให้ระบุทิศทางในการหนีไฟ

4.ให้มีรูปแบบป้ายบ่งช้ีเดียวกันท้ังหน่วยงาน

5.ควรจัดท าป้ายแสดงรายการประเภทเอกสารและดัชนี  ในตู้และช่ือผู้รับผิดชอบให้ครบถ้วน

6.กรณีใช้พ้ืนท่ีตู้เอกสารเป็นตู้เก็บยา ควรมีป้ายบ่งช้ีท่ีชัดเจน

8.มีการน า CPU  หรืออุปกรณ์ต่อพ่วง มาวางบนโต๊ะซ้อนกัน ควรค านึงถึงความปลอดภัย

13.ควรพิจารณาต าแหน่งการจัดวางถังแยกขยะท้ัง 3 ใบท่ีอยู่ใต้จุดวางถังดับเพลิงบริเวณหน้า
ห้องน้ าไม่ให้กีดขวางการเข้าถึงถังดับเพลิงในระยะ 50 ซม. (เน่ืองจากพ่ึงมีการจัดวางถังขยะ
ในวันตรวจ)

1.บอร์ด 5ส ควรจัดท าให้มีความน่าสนใจและชัดเจนมากกว่าน้ี และก าหนดเป้าหมาย 80% 
ข้ึนไป

7.มีของท่ีไม่จ าเป็นวางไว้บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เช่น อาหาร แว่นตา ปฏิทิน กล่องกระดาษ
ช าระ



ล ำดับท่ี หน่วยงาน คะแนนเฉล่ีย ข้อเสนอแนะ

สรุปผลกำรตรวจประเมิน 5ส หน่วยงำน คร้ังท่ี 1
ระหว่ำงวันท่ี 15- 22 พฤษภำคม 2560

9.ควรก าหนดแผนผังบอกต าแหน่งของหลอดไฟในส านักงาน

10.ท าป้ายแสดงพ้ืนท่ีมุมครัวให้ชัดเจน

11.ให้บรรจุสบู่เหลวในภาชนะท่ีติดต้ังถาวรท่ีมีอยู่ พร้อมระบุประเภท

15 ศูนย์บรรณสารฯ 3.65 1. รูปแบบป้ายของหน่วยงานไม่เป็นรูปแบบเดียวกันท้ังหน่วยงาน

2. โต๊ะท างานมีป้ายระบุของส่วนตัวมากกว่า 1 ล้ินชัด/ตู้

3. การจัดเก็บและป้ายบงช้ีการวางวัสดุ/อุปกรณ์ ยังไม่ได้ท าหลายจุด

4. ขอให้เพ่ิมป้ายรณรงค์การใช้แอร์ให้ครบทุกจุดท้ังหน่วยงาน

5. การวางถังขยะ ยังไม่เป็นระเบียบไม่มีจุดวางท่ีแน่นอน ไม่มีสัญลักษณ์ หรือ เส้นก าหนดจุดวาง

6. แก้ไขผังการใช้สวิทช์ไฟฟ้า ให้เป็นท่ีเข้าใจ

16 ศูนย์สหกิจศึกษาฯ 4.29 1. ควรมีระบุของใช้ส่วนตัว ควรมีป้ายบ่งช้ีอุปกรณ์ส านักงานเพียง 1 ตู้/ล้ินชัก

2. ไม่มีป้ายแสดงรายการเอกสาร  ป้ายดัชนีบ่งช้ีมีไม่ครบทุกตู้  การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นหมวดหมู่  

3. รูปแบบสันแฟ้มยังไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และมีจไนวนไม่ครบ ป้ายแสดงรายการมีไม่ครบ

4. มีบางจุดจัดเก็ยสายไฟไม่เป็นระเบียบ

5. ไม่มีป้ายบ่งช้ีแสดงสถานะและต าแหน่งท่ีชัดเจน รวมถึงวิธีการใช้งานห้องควบคุมไฟฟ้า

6. มีตะแกรงและจักรยานกีดขวางถังดับเพลิง

7. ศูนย์สหกิจศึกษาฯ มีจ านวนบุคลากร เพ่ิมข้ึนและมีกิจกรรมท่ีต้องสนับสนุนนักศึกษาเป็น
จ านวนมาก ดังน้ัน เห็นว่าหากได้มีการขยายพ้ืนท่ี ท่ีเหมาะสมจะสามารถจัดส านักงานให้
สวยงามและมีความคล่องตัวมากข้ึน



ล ำดับท่ี หน่วยงาน คะแนนเฉล่ีย ข้อเสนอแนะ

สรุปผลกำรตรวจประเมิน 5ส หน่วยงำน คร้ังท่ี 1
ระหว่ำงวันท่ี 15- 22 พฤษภำคม 2560

17 ส่วนกิจการนักศึกษา 4.35 ควำมคิดเห็นเพ่ิมเติม

1. มีตู้ส่วนตัวมากกว่า 1 ตู้

2. เพ่ิมดัชนีป้ายบงช้ีประเภทเอกสารให้ครบทุกตัว

3. มีแผนผังบอกต าแหน่งแต่ยังไม่ชัดเจนและยังไม่ครบทุกจุดท้ังหน่วยงาน

4. เพ่ิมผังแสดงการจัดเก็บไว้ภายในห้องเก็บของ

จุดเด่น

1. การจัดเก็บสายไฟมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม

18 ศูนย์บริการการศึกษา 4.58

2. ควรระบุรายละเอียดของสัญลักษณ์ป้ายบ่งช้ีให้ทุกคนเข้าใจ และมีให้ครบทุกพ้ืนท่ี

3. มีอุปกรณ์ท่ีไม่เก่ียวข้องกับวัสดุส านักงาน เช่น แก้วน้ า ผ้าเช็ดมือ เป็นต้น

5. ขาดป้ายแสดงรายการเอกสารภายในตู้

6. สันแฟ้มเก็บเอกสารช้ันสองยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

6. ควรเพ่ิมแสงสว่างในห้องรับแขกด้านล่าง

1. จุดเด่นคือมีบอร์ด 5 ส Electronic  ท่ีมีข้อมูลครอบคลุม สวยงาม แต่ควรเพ่ิมการส่ือสารสู่
หน้าเวบไซด์หน่วยงาน

4. จุดเด่น คือ มีภาพสัญญลักษณ์บ่งช้ีแทนตัวอีกษรท าให้ดูแล้วเข้าใจง่าย เหมือนกันทุกคน 
เช่น รองเท้า เมาส์ คีย์บอร์ด

2. มีการปรับปรุงพ้ืนท่ีได้เหมาะสม และมีการเปล่ียนแปลงไปจากการประเมินคร้ังแรกมาก ท า
ให้ส านักงานดูสวยงามข้ึน



ล ำดับท่ี หน่วยงาน คะแนนเฉล่ีย ข้อเสนอแนะ

สรุปผลกำรตรวจประเมิน 5ส หน่วยงำน คร้ังท่ี 1
ระหว่ำงวันท่ี 15- 22 พฤษภำคม 2560

8. ควรจัดให้มีป้ายรณรงค์ลดการใช้เคร่ืองปรับอากาศทุกจุด

10. ควรติดป้ายวิธีการใช้ถังดับเพลิงให้อยู่ในต าแหน่งท่ีใช้งานได้ชัดเจน

11. ภาชนะรองรับกรวยด่ืมน้ าควรมีฝาปิด

12. มีจุดเด่นคือ มีช่ือผู้รับผิดชอบและประสานงานในห้องน้ าชัดเจนทุกห้อง

19 ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ฯ 4.47 1. บอร์ด5ส ให้ปรับปรุงมาตรฐานกลาง5 ส เป็นฉบับปัจจุบัน

2. ป้ายบ่งช้ี ให้เพ่ิมป้ายบบ่งช้ีเพ่ือความปลอดภัย เช่น ทางต่างระดับ แจ้งซ่อม

4. ตู้เก็บเอกสาร ขาดดัชนีบ่งช้ีประเภทเอกสาร

5. แฟ้มเอกสาร เพ่ิมดัชนีก ากับเอกสารประจ าแฟ้ม

7. จุดเด่นของหน่วยงาน คือมีแผนผังบอกต าแหน่งสวิทไฟท่ีชัดเจนและสวยงามมาก เป็น
ตัวอย่างได้ดี

6. ไม่ควรติดกระดาษโน๊ต สติกเกอร์บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์  และไม่ควรมีอุปกรณ์ท่ีไม่
เก่ียวข้องวางใกล้เคร่ืองคอมพิวเตอร์

3. โต๊ะท างานและเคาน์เตอร์ ยังมีของใช้ส่วนตัวอยู่ในโต๊ะท างาน  มีอุปกรณ์ท่ีไม่เก่ียวข้องอยู่ใน
โต๊ะท างาน

7. แผนผังบอกต าแหน่งไม่ชัดเจนและมีไม่ครอบคลุมทุกต าแหน่ง เช่น ห้องน้ า เป็นต้น  และ
แยกผังเป็นจุดย่อยๆ

9. ไม่มีแผนผังแสดงต าแหน่งการจัดเก็บ  ไม่มีป้ายระบุประเภทวัสดุ อุปกรณ์อย่างชัดเจน ควร
จัดท า stock card  หรือรายละเอียดการเบิกจ่าย



ล ำดับท่ี หน่วยงาน คะแนนเฉล่ีย ข้อเสนอแนะ

สรุปผลกำรตรวจประเมิน 5ส หน่วยงำน คร้ังท่ี 1
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8. ห้อง/พ้ืนท่ีเก็บของส านักงาน ขาดแผนผังแสดงต าแหน่งการจัดเก็บ

9. ห้องเตรียมอาหาร เพ่ิมความสะอาดในอุปกรณ์จัดเก็บช้อน ภายในตู้เย็น

11. การดูแลถังดับเพลิง ควรติดป้ายวิธีการใช้ถังดับเพลิงให้อยู่ในต าแหน่งท่ีใช้งานได้ชัดเจน

20 ส่วนพัสดุ 4.79           1. ข้อมูลบอร์ดครบถ้วนสมบูรณ์มาก/มีการแบ่งกลุ่มอย่างดี/ทุกคนให้ความร่วมมือกันอย่างดี

 2. บางส่วนยังมีจานชามวางไว้อยู่บนโต๊ะท างานบ้าง

 3. ตู้เก็บเอกสารบางตู้ไม่มีป้าย ช่ือตู้ (ประเภทของเอกสารเอกสารในตู้)

 4. แฟ้ม/สันแฟ้มจัดได้ดี

5. ช่ืนชมมีฐานรองเคสคอมพิวเตอร์ ป้องกันไฟฟ้าร่ัว

6. ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ของผู้ท่ีรับผิดชอบ

9. ไม่มีวิธีการใช้ถังดับเพลิง และ ไม่มีป้ายบ่งช้ีรอด าเนินการ

12. ตู้/พ้ืนท่ี/ห้องจัดเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาด ควรให้ตู้จัดเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดอยู่
ภายใต้การดูแลของศูนย์เคร่ืองมือ

10. ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า เคร่ืองปรับอากาศ และระบบอินเทอร์เน็ต ไม่มีการตรวจความ
พร้อม และป้ายบ่งช้ี

8. ควรก าหนดผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจนกับส่วนส่ือสารองค์กร และก าหนดพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการ
อุปกรณ์ ท าความสะอาดแม่บ้านยังไม่เหมาะสม ไม่ควรอยู่ในห้องไฟฟ้า

7. ควรร่วมกับส่วนส่ือสารองค์กรพัฒนาปรับปรุงห้องเตรียมอาหารให้เป็นพ้ืนท่ีส่วนกลางท่ีสามารใช้
งานได้สมประโยชน์



ล ำดับท่ี หน่วยงาน คะแนนเฉล่ีย ข้อเสนอแนะ

สรุปผลกำรตรวจประเมิน 5ส หน่วยงำน คร้ังท่ี 1
ระหว่ำงวันท่ี 15- 22 พฤษภำคม 2560

21 ส่วนส่ือสารองค์กร 4.41           1. บอร์ด 5ส มีส่ือน าเสนอหลากหลาย ช่ืนชมการเผยแพร่บนเว็บไซต์

 2. ควรมีป้ายบ่งช้ี ระวังอันตราย พ้ืนไม่เรียบ อาจเดินสะดุด และป้ายบ่งช้ีกล่องใต้โต๊ะ

 3. โต๊ะท างาน บางโต๊ะ ยังไม่เป็นระเบียบ เช่นเอกสารแบบฟอร์ม ควรรวมอยู่ท่ีเดียวกัน

 4.  ควรมีช่ือป้ายตู้แสดงประเภทเอกสารในตู้

 5.  การจัดเก็บสายบางจุด ยังไม่เป็นระเบียบ เรียบร้อย

 6.  ควรเพ่ิมข้อมูลบอกโซนพ้ืนท่ีหลอดไฟก ากับหมายเลขในผัง

 11. ไม่มีป้ายแสดงการตรวจรักษาตู้น้ าด่ืม

22 ส่วนการเงินและบัญชี 4.63           1. บอร์ด 5ส ควรแสดงเป้าหมายท่ีบ่งช้ีให้เห็นความส าเร็จท่ีเป็นตัวเลข

 7. ไม่มีทะเบียนคุมวัสดุส านักงานและวัสดุ อุปกรณ์การจัดกิจกรรม และควรมีช้ันจัดเก็บ เพ่ือจัดแยก
ให้เป็นหมวดหมู่ย่ิงข้ึนพร้อมแสดงผังท่ีต้ังวัสดุแต่ละประเภทด้วย

 8. ควรร่วมกับส่วนพัสดุพัฒนาปรับปรุงห้องเตรียมอาหารให้เป็นพ้ืนท่ีส่วนกลางท่ีสามารถใช้งานได้
สมประโยชน์

 9.  ควรก าหนดผู้รับผิดชอบท่ีชัดเจนกับส่วนพัสดุ และก าหนดพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในการจัดเก็บอุปกรณ์
 ท าความสะอาดแม่บ้านยังไม่เหมาะสม ไม่ควรอยู่ในห้องไฟฟ้า

 10. ไม่ปลอดภัย เน่ืองจากมีอุปกรณ์อ่ืนอยู่ในห้อง เช่น อุปกรณ์และสารเคมีท าความสะอาดของ
แม่บ้าน และออฟฟิศแม่บ้านในห้องไฟ ดังน้ันควรย้ายแยกออกไปเก็บในห้องแม่บ้านแทน

 2. ไม่มีการบ่งช้ีสถานะ เคร่ืองส าหรับใคร/ผู้รับผิดชอบ/บ่งบอกสถานะ เช่น โต๊ะวางเอกสารรอ
อนุมัติ/เอกสาร A4 /แฟ้มรอใช้งาน/เคร่ืองพิมพ์ดีไฟฟ้าท่ีเสียรอการซ่อม



ล ำดับท่ี หน่วยงาน คะแนนเฉล่ีย ข้อเสนอแนะ

สรุปผลกำรตรวจประเมิน 5ส หน่วยงำน คร้ังท่ี 1
ระหว่ำงวันท่ี 15- 22 พฤษภำคม 2560

 3. เคร่ืองมือส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 80 ไม่มีการติดผู้รับผิดชอบ
 4. การวางถาด/ตระกร้าใต้โต๊ะ วางท่ีพ้ืนบ้างหรือวางบนโต๊ะบ้าง ยังไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

 5. ไม่มีป้ายช่ือตู้ว่า  เป็นประเภทใด

23 ส่วนอ านวยการและสารบรรณ 4.71           1. ตู้เอกสารและตู้ประกอบข้าง งานประชุม ไม่มีป้ายช่ือบอกประเภทเอกสารในตู้

 2. การจัดเก็บสายไฟ บางโต๊ะ ยังไม่เรียบร้อย

 3. ควรเพ่ิมข้อมูลบอกโซนพ้ืนท่ีหลอดไฟก ากับหมายเลขในผังสวิซต์ไฟ

 4. ห้องวัสดุงานบ้านงานครัวไม่มีผังในการจัดเก็บส่ิงของเพ่ือความสะดวกในการค้นหา

 5. ไม่มีป้ายแสดงการตรวจรักษาตู้น้ าด่ืม

24 ศูนย์บริหารทรัพย์สิน 4.77          1. บอร์ด 5ส ขาดโครงสร้างของกรรมการ และหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ  ไม่มีแผนกิจกรรม/ภาพประกอบ

2. การเก็บของใช้ส่วนตัวไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

25 ส่วนนิติการ 3.18          1. หากไม่มีพ้ืนท่ีในการจัดบอร์ด ควรท่ีจะท าไว้บนเว็ปไซด์

2. ควรจัดท าป้ายบ่งช้ีให้ครบตามเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ

3. มีป้ายช่ือตู้ / ผู้รับผิดชอบ ไม่ครบ

5. การจัดเก็บสายไฟยังไม่เป็นระเบียบ

6. การจัดเก็บสายไฟไม่เป็นระเบียบควรท าป้ายบ่งช้ี ให้ม่ี ข้อมูลแสดงผู้รับผิดชอบ

7. ไม่มีทะเบียนคุมวัสดุส านักงาน

4. ควรสะสางพ้ืนท่ี เพ่ือจัดเก็บสัญญาและเอกสารส าคัญ ให้เป็นระเบียบ และจัดท าแฟ้มตาม
มาตรฐาน



ล ำดับท่ี หน่วยงาน คะแนนเฉล่ีย ข้อเสนอแนะ

สรุปผลกำรตรวจประเมิน 5ส หน่วยงำน คร้ังท่ี 1
ระหว่ำงวันท่ี 15- 22 พฤษภำคม 2560

8. พ้ืนท่ีเตรียมอาหารดูแลพ้ืนท่ี ร่วมกับ สารบรรณ

26 ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม 4.70          1.  ปรับปรุงต าแหน่งปล๊ักให้เหมาะสมกับกาต้มน้ า

27 อาศรมวัฒนธรรม 4.86          1.  ควรแยกสัดส่วน พ้ืนท่ีเตรียมอาหารและเคร่ืองถ่ายเอกสารให้ห่างกันมากข้ึน 

28 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2.81          1.  ควรน ามาตรฐาน 5ส มาปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้

2.  ห้องควบคุมระบบไฟฟ้าไม่ควรมีส่ิงของท่ีไม่เก่ียวข้องวางไว้

3.  ห้องน าคนพิการ ไม่ควรใช้เป็นห้องเก็บของ

2.  เป็นหน่วยงานท่ีเป็นแบบอย่างของ 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ดี  บุคลากรมีความ
ร่วมมือร่วมใจท้ังหน่วยงาน  มีความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอข้อมูล การจัดพ้ืนท่ี

2.  เป็นหน่วยงานท่ีได้พ้ืนท่ีส านักงานใหม่  โดยใช้ได้ 5ส ในการจัดพ้ืนท่ีหน่วยงานได้อย่าง
เหมาะสม เป็นระเบียบ สะอาด



ล ำดับท่ี หน่วยงาน คะแนนเฉล่ีย ข้อเสนอแนะ

สรุปผลกำรตรวจประเมิน 5ส หน่วยงำน คร้ังท่ี 1
ระหว่ำงวันท่ี 15- 22 พฤษภำคม 2560

4.  ตู้น้ าด่ืมควรมีสภาพพร้อมใช้งาน

29 อุทยานพฤษศาสตร์ 4.31          1.  ห้องระบบไฟฟ้า ไม่มีผังและเบอร์โทรช่าง , ไม่ควรวางส่ิงของท่ีไม่เก่ียวข้อง

30 ส่วนอาคารสถานท่ี 4.29          

2.  ควรพัฒนา บอร์ด 5ส ให้มีความน่าสนใจ และข้อมูลครบถ้วน
31 ศูนย์บริการวิชาการ 4.84          จุดเด่น

2.บอร์ด 5ส มีความโดดเด่นและสวยงาม

1. มีการความเป็นมาตรฐาน 5ส อยู่ในระดับดีเย่ียมและสามารถเป็นตัวอย่างท่ีดีให้หน่วยงาน

อ่ืนๆได้

3. มีการดูแลพ้ืนท่ีส่วนกลางได้ดีและมีการประสานท่ีดีท าให้มีการด าเนินงานตามมาตรฐานได้

เต็มรูปแบบ

4.ภาพรวมหน่วยงานถือว่าท าได้ดี ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานเป็นอย่างดี มี

ความเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีมากเม่ือเทียบกับการตรวจเพ่ือนเย่ียมเพ่ือน

5. มีกระบวนการขับเคล่ือน 5ส ของหน่วยงานท่ีดีมากสามารถเป็นต้นแบบแก่หน่วยงานอ่ืนๆได้

 เช่น การประชุม การอบรมภายใน การแบ่งพ้ืนท่ีรับผิดชอบ การฝึกทักษะตรวจประเมินภายใน

 เป็นต้น

2.  สถานท่ีท างานร่มร่ืน น่าอยู่  บรรยากาศเอ้ือต่อการท างาน การจัดระบบห้องเก็บของเป็น
ระเบียบ

1.  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสูง  มีพัฒนาการดีมาก เป็นแบบอย่างความร่วมมือของบุคล
กรกรในหน่วยงาน



ล ำดับท่ี หน่วยงาน คะแนนเฉล่ีย ข้อเสนอแนะ

สรุปผลกำรตรวจประเมิน 5ส หน่วยงำน คร้ังท่ี 1
ระหว่ำงวันท่ี 15- 22 พฤษภำคม 2560

6.ป้ายบ่งช้ีภายในหน่วยงานและอาคารเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

1. ควรเพ่ิมป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าในห้องประชุม

32 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม 4.89          จุดเด่น

2.บอร์ด 5ส มีความโดดเด่นและสวยงาม

3. มีการดูแลพ้ืนท่ีส่วนกลางได้ดีและมีการประสานท่ีดีท าให้มีการด าเนินงานตามมาตรฐานได้

เต็มรูปแบบ

4.ภาพรวมหน่วยงานถือว่าท าได้ดี ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานเป็นอย่างดี มี

ความเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีมากเม่ือเทียบกับการตรวจเพ่ือนเย่ียมเพ่ือน

3. อุปกรณ์ท าความสะอาดท่ีอยู่ในห้องน้ า  ควรน าไปจัดเก็บไว้ในพ้ืนท่ีหรือห้องจัดเก็บอุปกรณ์

ท าความสะอาดให้เป็นระเบียบเน่ืองจากพบว่ามีอุปกรณ์ท าความสะอาดเก็บไว้ในห้องท่อ

ประปาท่ีอยู่ในห้องน้ า

2. เคร่ืองถ่ายเอกสารท่ีอยู่บริเวณส่วนกลาง ควรเพ่ิมป้ายช่ือผู้รับผิดชอบ จากการสอบถาม

พบว่าเป็นเคร่ืองถ่ายเอกสารท่ีใช้ร่วมกับสถาบันวิจัยควรตกลงกันว่าหน่วยงานไหนเป็น

ผู้รับผิดชอบดูแล

1. มีการความเป็นมาตรฐาน 5ส อยู่ในระดับดีเย่ียมและสามารถเป็นตัวอย่างท่ีดีให้หน่วยงาน

อ่ืนๆได้

5. มีกระบวนการขับเคล่ือน 5ส ของหน่วยงานท่ีดีมากสามารถเป็นต้นแบบแก่หน่วยงานอ่ืนๆได้

 เช่น การประชุม การอบรมภายใน การแบ่งพ้ืนท่ีรับผิดชอบ การฝึกทักษะตรวจประเมินภายใน

 เป็นต้น



ล ำดับท่ี หน่วยงาน คะแนนเฉล่ีย ข้อเสนอแนะ

สรุปผลกำรตรวจประเมิน 5ส หน่วยงำน คร้ังท่ี 1
ระหว่ำงวันท่ี 15- 22 พฤษภำคม 2560

6.ป้ายบ่งช้ีภายในหน่วยงานและอาคารเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

33 ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 4.06          จุดเด่น
1. มีการความเป็นมาตรฐาน 5ส อยู่ในระดับดีมาก

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

1. ข้อมูลบอร์ด 5ส ยังไม่ครบถ้วน ยังไม่ระบุผังโครงสร้าง และเป้าหมายการด าเนินกิจกรรม 5ส

1. ควรท าความสะอาดกระดานไวท์บอร์ด 2 หน้า  ท่ีวางอยู่ในห้องประชุม ทุกคร้ังหลังเสร็จ

ภาระกิจเพ่ือความสะดวกต่อผู้ใช้งานคร้ังต่อไป

2. อุปกรณ์ท าความสะอาดท่ีอยู่ในห้องน้ า  ควรน าไปจัดเก็บไว้ในพ้ืนท่ีหรือห้องจัดเก็บอุปกรณ์

ท าความสะอาดให้เป็นระเบียบเน่ืองจากพบว่ามีอุปกรณ์ท าความสะอาดเก็บไว้ในห้องท่อ

ประปาท่ีอยู่ในห้องน้ า

2. ตู้เก็บเอกสารท่ีอยู่ในห้องธุรการ, ห้องเครือข่าย, ห้องซ่อมบ ารุง และห้องพัฒนาระบบ ยังไม่
มีป้ายแสดงรายการประเภทเอกสารในตู้และป้ายดัชนีบ่งช้ีประเภทเอกสารท่ีจัดเก็บ

2.มีการจัดท าดัชนีตู้เอกสารโดยใช้คิวอาร์โค้ดซ่ึงเป็นนวัตกรรมใหม่ท่ีน่าสนใจและเป็นตัวอย่าง

ให้หน่วยงานอ่ืนๆได้

3.ภาพรวมหน่วยงานถือว่าท าได้ดี ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานเป็นอย่างดี มี

ความเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีมากเม่ือเทียบกับการตรวจเพ่ือนเย่ียมเพ่ือน

5. มีกระบวนการขับเคล่ือน 5ส ของหน่วยงานท่ีดีมากสามารถเป็นต้นแบบแก่หน่วยงานอ่ืนๆได้

 เช่น การประชุม การอบรมภายใน การแบ่งพ้ืนท่ีรับผิดชอบ การฝึกทักษะตรวจประเมินภายใน

 เป็นต้น



ล ำดับท่ี หน่วยงาน คะแนนเฉล่ีย ข้อเสนอแนะ

สรุปผลกำรตรวจประเมิน 5ส หน่วยงำน คร้ังท่ี 1
ระหว่ำงวันท่ี 15- 22 พฤษภำคม 2560

5. ภายในห้องรองผู้อ านวยการฯ และห้องซ่อมบ ารุง พบว่าสายไฟยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย

7. ป้ายบ่งช้ีเคร่ืองพร้ินเตอร์ ยังระบุช่ือผิดประเภท 

8. ในห้องน้ าหญิงควรเพ่ิมป้าย ห้ำมท้ิงผ้ำอนำมัยลงในโถส้วม ให้ครบทุกห้อง

34 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ 4.82          จุดเด่น

1. มีการความเป็นมาตรฐาน 5ส อยู่ในระดับดีมาก

2. ภาพรวมหน่วยงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีการแบ่งโซนพ้ืนท่ีชัดเจน
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

1. บริเวณตู้ควบคุมไฟ ควรเพ่ิมป้ายช่ือผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน และเบอร์โทรติดต่อช่าง
กรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับระบบไฟฟ้า

2. ในห้องเก็บของส านักงานควรเพ่ิมแผนผังแสดงต าแหน่งการจัดเก็บ ป้ายช่ือระบุประเภทวัสดุ
 อุปกรณ์ และป้ายช่ือผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน

2. ตู้เก็บเอกสารท่ีอยู่ในห้องธุรการ, ห้องเครือข่าย, ห้องซ่อมบ ารุง และห้องพัฒนาระบบ ยังไม่
มีป้ายแสดงรายการประเภทเอกสารในตู้และป้ายดัชนีบ่งช้ีประเภทเอกสารท่ีจัดเก็บ

3. ในห้องประชุมควรมีแผนผังและรายการวัสดุ คุรุภัณฑ์ประจ าห้องปิดแสดง เพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรฐานกลางห้องประชุมท่ีก าหนดไว้

4. โต๊ะท างานในห้องพัฒนาระบบ 2 พบว่าล้ินชักท่ีเก็บอุปกรณ์ส านักงาน บางโต๊ะยังไม่มีป้าย
บ่งช้ีวัสดุอุปกรณ์

6. อุปกรณ์ท าความสะอาด ควรจัดเก็บไว้ในพ้ืนท่ีหรือห้องจัดเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดให้
เป็นระเบียบ ไม่ควรวางไว้ในห้องประปา



ล ำดับท่ี หน่วยงาน คะแนนเฉล่ีย ข้อเสนอแนะ

สรุปผลกำรตรวจประเมิน 5ส หน่วยงำน คร้ังท่ี 1
ระหว่ำงวันท่ี 15- 22 พฤษภำคม 2560

4.  บริเวณหลังตู้เก็บเอกสารในห้องส านักงานยังมีคราบฝุ่นละออง 

35 สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 4.94          จุดเด่น

2. บอร์ด 5ส มีความโดดเด่นและสวยงาม

3. ป้ายโครงสร้างหน่วยงานครบถ้วและสวยงาม

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม

36 ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 4.33          1. พ้ืนท่ีโดยรวมมีความสะอาดและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระเบียบ บุคลากรในหน่วยงานให้ความ
ร่วมมือในการท ากิจกรรม 5ส

2. พ้ืนท่ีส่วนรวมประจ าอาคาร ควรมีตัวแทนแต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ เช่น ห้องควบคุม
ระบบไฟฟ้า ระบบอินเทอร์เน็ต และระบบเคร่ืองปรับอากาศ  และตู้น้ าต่ืม เป็นต้น

2. ตู้เก็บวัสดุส านักงานในภาพรวมยังเก็บไม่เป็นระเบียบแต่มีการก าหนดดัชนีและหมวดหมู่
เรียบร้อย

1. มีการความเป็นมาตรฐาน 5ส อยู่ในระดับดีมากและสามารถเป็นตัวอย่างท่ีดีให้หน่วยงาน

อ่ืนๆได้

3. ตู้น้ าด่ืมควรเร่งด าเนินการติดต้ัง หรือแจ้งงานบริการกลาง ในการติดต้ังระบบสายดินเพ่ือ
ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

4. มีการดูแลพ้ืนท่ีส่วนกลางได้ดีและมีการประสานท่ีดีท าให้มีการด าเนินงานตามมาตรฐานได้

เต็มรูปแบบ

1. ตู้น้ าด่ืมควรเร่งด าเนินการติดต้ังหรือแจ้งงานบริการกลาง ในการติดต้ังระบบสายดินเพ่ือ
ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร



ล ำดับท่ี หน่วยงาน คะแนนเฉล่ีย ข้อเสนอแนะ

สรุปผลกำรตรวจประเมิน 5ส หน่วยงำน คร้ังท่ี 1
ระหว่ำงวันท่ี 15- 22 พฤษภำคม 2560

3. ห้องท างานคณบดีมีความสะอาดเรียบร้อยมาก ๆ

37 ส านักวิชาสหเวชศาสตร์ 4.93          1. บุคลากรและอาจารย์ให้ความร่วมมือการท ากิจกรรม 5ส ทุกคน ทุกห้องเป็นแบบอย่างท่ีดี

2. การจัดท า 5ส เป็นไปตามมาตรฐานกลางของมหาวิทยาลัย

3. หน่วยงานมีพ้ืนท่ีจ ากัด ดังน้ัน การจัดท ากิจกรรม 5ส จะยังไม่ครบทุกมาตรฐาน (N/A)

38 ส านักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 3.88          

39 ส านักวิชาการจัดการ 4.11          1. การจัดท าบอร์ด  5ส แบ่งพ้ืนท่ีความรับผิดชอบไม่ชัดเจน

2. ผนังห้องท างานอาจารย์ ช ารุด สีหลุดลอกออกมา ส านักแจ้งว่าได้ด าเนินการแจ้งซ่อมไปยัง
มหาวิทยาลัยแล้วแต่ยังไม่ได้มีการด าเนินการซ่อมแซม

4. หน่วยงานมีการจัดท า 5ส ได้เป็นไปตามมาตรฐาน เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับกิจกรรม 5ส 
มหาวิทยาลัยต่อไป

4. หน่วยงานมีการจัดท า 5ส ได้เป็นไปตามมาตรฐาน เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับกิจกรรม 5ส 
มหาวิทยาลัยต่อไป

2. พ้ืนท่ีส่วนรวมประจ าอาคาร ควรมีตัวแทนแต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ เช่น ห้องควบคุม
ระบบไฟฟ้า ระบบอินเทอร์เน็ต และระบบเคร่ืองปรับอากาศ  และตู้น้ าต่ืม เป็นต้น

3. พ้ืนท่ีส่วนรวมประจ าอาคาร ควรมีตัวแทนแต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ เช่น ห้องควบคุม
ระบบไฟฟ้า ระบบอินเทอร์เน็ต และระบบเคร่ืองปรับอากาศ

2. ห้องคณบดีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ยกเว้นแต่ผนังเพดานช ารุด อาจจะท าให้
เกิดอันตรายได้

1. การจัดท าแผนผัง ด้วยกระดาษสี มีความชัดเจนและสวยงาม เป็นระเบียบ เป็นแบบอย่าง
ได้ดีมาก



ล ำดับท่ี หน่วยงาน คะแนนเฉล่ีย ข้อเสนอแนะ

สรุปผลกำรตรวจประเมิน 5ส หน่วยงำน คร้ังท่ี 1
ระหว่ำงวันท่ี 15- 22 พฤษภำคม 2560

4. ห้องท างานคณบดีมีความสะอาดเรียบร้อยมาก ๆ

40 ส านักวิชาสารสนเทศศาสตร์ 4.61          

3. ห้องท างานคณบดีมีความสะอาดเรียบร้อยมาก ๆ

41 ส านักวิชาเทคโนโลยีเกษตร 4.29          1. ห้องท างานคณบดีมีความสะอาดเรียบร้อยมาก ๆ

2. มีการจัดท ากิจกรรม 5ส เป็นไปตามมาตรฐาน

3. ห้องประชุม ควรจัดให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

42 หน่วยประสานงาน กทม. ยังไม่ได้ตรวจ

4. พ้ืนท่ีส่วนรวมประจ าอาคาร ควรมีตัวแทนแต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ เช่น ห้องควบคุม
ระบบไฟฟ้า ระบบอินเทอร์เน็ต และระบบเคร่ืองปรับอากาศ  และถังดับเพลิงเป็นต้น

1. พ้ืนท่ีส่วนกลางประจ าอาคารท่ีใช้งานร่วมกัน เช่น ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 
เคร่ืองปรับอากาศ และระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น หน่วยงานท่ีใช้ร่วมกันควรมีการแบ่งพ้ืนท่ี
และผู้รับผิดชอบร่วมกัน

2. มหาวิทยาลัยควรน าถังดับเพลิงท่ีอยู่ในห้องออกมาติดต้ังไว้นอกห้องเพ่ือความสะดวกในการ
ใช้งานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

3. พ้ืนท่ีส่วนกลางของอาคารควรมีการท าความตกลงกันระหว่างหน่วยงานท่ีใช้งานเพ่ือจะได้
มอบหมายการดูแล ประสานงาน กับส่วนกลางของมหาวิทยาลัย

4. หน่วยงานมีการจัดท า 5ส ได้เป็นไปตามมาตรฐาน เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับกิจกรรม 5ส 
มหาวิทยาลัยต่อไป































5. การวางถังขยะ ยังไม่เป็นระเบียบไม่มีจุดวางท่ีแน่นอน ไม่มีสัญลักษณ์ หรือ เส้นก าหนดจุดวาง

2. ไม่มีป้ายแสดงรายการเอกสาร  ป้ายดัชนีบ่งช้ีมีไม่ครบทุกตู้  การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นหมวดหมู่  











4.94 สถาบันวิจัยสุขภาพ



4.89 สถาบันวิจัย

4.86 อาศรม

4.84 ศบว.

4.82 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์
















