


 

สารจากคณบด ี
 

กิจกรรม 5ส เป็นเครื่องมือในการจัดการด้านคุณภาพที่มีประโยชน์ทั้งต่อหน่วยงาน และต่อบุคลากร
เป็นรายบุคคล เนื่องจากกิจกรรม 5ส จะช่วยพัฒนาคุณภาพในการทํางาน และพัฒนาคุณลักษณะของบุคลากร
เป็นรายบุคคลด้วย กิจกรรม 5ส จะไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจ 
จากบุคลากรทุกระดับและทุกคน ในการดูแลพ้ืนที่รับผิดชอบของส่วนตัวและพื้นที่ส่วนรวม 

ในนามสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ขอขอบคุณและขอยกย่องในความตั้งใจของคณะอนุกรรมการประจํา
หน่วยงาน เพื่อดําเนินกิจกรรม 5ส ประจําปีงบประมาณ 2560  ที่ได้เสียสละเวลาและทุ่มเทให้กับการดําเนิน
กิจกรรม 5ส เป็นอย่างดีและเกิดผลสําเร็จเป็นรูปธรรม 

 

              
(รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร  ชํานิประศาสน์) 

คณบดีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
  



 

คํานํา 

กิจกรรม 5ส เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานช่วยให้องค์กรมี
สภาพแวดล้อมในการทํางานที่ดี และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัด
กิจกรรม 5ส ปรับปรุงคู่มือและมาตรฐาน 5ส อย่างต่อเนื่องเพื่อความเหมาะสมและเป็นปัจจุบัน 

 ในปีงบประมาณ 2560  คณะอนุกรรมการประจําหน่วยงาน โดยฝ่ายวิชาการได้ปรับปรุงมาตรฐาน 5ส 
เป็น 4 ประเภท ได้แก่  สําหรับพนักงานสายวิชาการ สําหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 
(สํานักงานคณบดี)  สําหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (สาขาวิชา) และ สําหรับผู้ช่วย
สอนและวิจัย  เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะการทํางานของบุคลากร อันจะทําให้การดําเนินกิจกรรม 5ส ของ
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สํานักวิชาฯ และมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

คณะอนุกรรมการฯ 
10 มกราคม 2560 

 



 

สารบัญ 
 

 หน้า 
ความเป็นมาและการพัฒนากิจกรรม 5ส ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 1 
วัตถุประสงค์ 5 
ขอบเขต 6 
มาตรฐาน 5ส 7 
แผนการด าเนินกิจกรรม 5ส 17 
พ้ืนที่ความรับผิดชอบบริเวณชั้น 1 18 
พ้ืนที่ความรับผิดชอบบริเวณชั้น 2 19 
พ้ืนที่ความรับผิดชอบบริเวณชั้น 4 20 
ภาคผนวก ก ประกาศ และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง ก-1 
ภาคผนวก ข แบบประเมินกิจกรรม 5ส ส าหรับพนักงานสายวิชาการ ข-1 
ภาคผนวก ค แบบประเมินกิจกรรม 5ส ส าหรับผู้ช่วยสอนและวิจัย ค-1 
ภาคผนวก ง แบบประเมินกิจกรรม 5ส ส าหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ง-1 
 (ส านักงานคณบดี) 
ภาคผนวก จ แบบประเมินกิจกรรม 5ส ส าหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป จ-1 
 (สาขาวิชา) 
บรรณานุกรม ฉ-1 
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ความเป็นมาและการพัฒนากิจกรรม 5ส ส านักวิชาวศิวกรรมศาสตร์ 

 คณะอนุกรรมการประจ าหน่วยงานเพ่ือด าเนินกิจกรรม 5ส ได้ด าเนินกิจกรรมตามแผนประจ าปี สรุป
กิจกรรมที่ได้ด าเนินการแล้ว ดังต่อไปนี้ 

1) กิจกรรมประกวดค าขวัญ 
2) ประชุมชี้แจงการด าเนินกิจกรรม 5ส และพ้ืนที่รับผิดชอบแก่บุคลากร   
3) จัดท าคู่มือและมาตรฐาน 5ส 
4) จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์การท า 5ส ของส านักวิชาฯ 
5) ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม 5ส ของบุคลากรในส านักวิชาฯ 
6) จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ 
7) น าบุคลากรไปศึกษาดูงาน 5ส  นอกสถานที่ 
8) ให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีผลการประเมินยอดเยี่ยมประจ าปี 

 
1.  กิจกรรมประกวดค าขวัญ 

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ จัดให้มีการประกวดค าขวัญของส านักวิชาฯ ขึ้นในปี พ.ศ. 2544 ค าขวัญที่
ได้รับรางวัล คือ “สววศ. ก้าวหน้า  เพราะการพัฒนา 5ส” โดยนางภัทรวรรณ สิทธิกวินกุล พนักงานสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป และปี พ.ศ. 2549 ค าขวัญที่ได้รับรางวัล คือ “สววศ. ก้าวไกล ร่วมใจ 
5ส” โดย อาจารย์เชาวน์ หิรัญตียะกุล อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
 
2.  ประชุมชี้แจงการด าเนินกิจกรรม 5ส และพื้นที่รับผิดชอบแก่บุคลากร 

คณะอนุกรรมการฯ มีการประชุมและชี้แจงการด าเนินกิจกรรม 5ส  และแจ้งพ้ืนที่ความรับผิดชอบให้
บุคลากรทราบเป็นประจ าทุกปี โดยมีพ้ืนที่การด าเนินกิจกรรม 5ส ครอบคลุมพ้ืนที่ต่างๆ ของส านักวิชาฯ ดังนี้ 

พ.ศ. 2544 ด าเนินกิจกรรม 5ส ส าหรบัพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานทั่วไป 
พ.ศ. 2545 ด าเนินกิจกรรม 5ส ส าหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงาน

ทั่วไป และผู้บริหารส านักวิชาฯ และหัวหน้าสาขาวิชา 
พ.ศ. 2546 ด าเนินกิจกรรม 5ส  ส าหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงาน

ทั่วไป  ผู้บริหารส านักวิชาฯ   หัวหน้าสาขาวิชา  และคณาจารย์ 
 
3.  คู่มือมาตรฐาน 5ส 

คณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินกิจกรรม 5ส สววศ. จัดท าคู่มือและมาตรฐาน 5ส ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือแจกจ่ายให้กับบุคลากรของส านักวิชาฯ ปี พ.ศ.  2544 - 2547 ปีละ 100 เล่ม และจัดท า
เพ่ิมจ านวนเป็น 170 เล่ม ในปี พ.ศ. 2548 และ ปี พ.ศ. 2549 เพ่ือให้เพียงพอกับบุคลากรของส านักวิชาฯ ที่มี
จ านวนเพ่ิมมากขึ้น ในปี พ.ศ. 2550 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คณะอนุกรรมการฯ ได้ปรับปรุง
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รายละเอียดในแบบประเมินกิจกรรม 5ส เพ่ือให้เหมาะสมกับงาน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ส าหรับ
พนักงานสายวิชาการ และส าหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป และในปีงบประมาณ 2560 ได้
ปรับปรุงมาตรฐาน 5ส โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ส าหรับพนักงานสายวิชาการ ส าหรับพนักงานสายปฏิบัติการ
วิชาชีพและบริหารทั่วไป (ส านักงานคณบดี)  ส าหรับพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั ่วไป 
(สาขาวิชา) และส าหรับผู้ช่วยสอนและวิจัย เพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะงานแต่ละประเภท อันจะท าให้การด าเนิน
กิจกรรม 5ส ของส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ส านักวิชาฯ และมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
4.  บอร์ดประชาสัมพันธ์ และ Website 5ส ของส านักวิชาฯ 

คณะอนุกรรมเพ่ือด าเนินกิจกรรม 5ส สววศ. ได้จัดท าบอร์ดกิจกรรม 5ส เพ่ือให้บุคลากรได้เข้าใจ
กิจกรรม 5ส และทราบก าหนดการรวมถึงกิจกรรมของกิจกรรม 5ส ของส านักวิชาฯ จ านวน 3 บอร์ด  และ
ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา ได้จัดท า Website 5ส สววศ. เพื่อให้หน่วยงานภายนอกได้รับทราบกิจกรรม 5ส ของ
ส านักวิชาฯ มากยิ่งข้ึน 
 
5.  การประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม 5ส ของบุคลากรในส านักวิชาฯ 

5.1  การประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 5ส ประเภทพนักงานสายปฏิบัติการ มีการพัฒนาขึ้นเป็นล าดับ 
และในปีที่ผ่านมา อยู่ในระดับดีมากและดีเยี่ยม 
 5.2  การประเมินการปฏิบัติกิจกรรม 5ส ประเภทพนักงานสายวิชาการ ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ช่วยสอน
และวิจัย ในปีที่ผ่านมาส่วนใหญ่ผลการประเมินอยู่ในระดับดี  และมีผู้ได้รับผลการประเมินในระดับดีเยี่ยม
เพ่ิมข้ึน 
 
6.  กิจกรรม Big Cleaning Day 

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โดยคณะอนุกรรมการฯ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day  เป็นประจ าทุกปี 
 
7.  การไปศึกษาดูงาน 5ส นอกสถานที่ 

คณะอนุกรรมการฯ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่  ภายใต้การสนับสนุนของส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสศึกษา เพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในกิจกรรม 5ส ดังนี้ 

พ.ศ. 2544 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โรงพยาบาลจิตเวช นครราชสีมา และ บริษัท ทาคาฮาชิ 
โคราช (1995) จ ากัด อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

พ.ศ. 2545 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย ) จ ากัด 
สาขาสูงเนิน อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  

พ.ศ. 2546 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 
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พ.ศ. 2548 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท รอยัล พอร์ซเลน จ ากัด (มหาชน) อ าเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี 

พ.ศ. 2549 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ส านักทางหลวงที่ 8 ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 

พ.ศ. 2550 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2557 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ ศูนย์วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย-

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา 
พ.ศ. 2558 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา 
พ.ศ. 2560 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ วัดถ้ าเขาวง และวัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 

 
8.  การให้รางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มีผลการประเมินยอดเยี่ยมประจ าปี 

คณะอนุกรรมการประจ าหน่วยงานเพ่ือด าเนินกิจกรรม 5ส สววศ. และส านักวิชาฯ มอบรางวัลให้กับ
บุคลากรที่ได้รับผลการประเมินยอดเยี่ยมแต่ละปีในวัน Big Cleaning Day ของส านักวิชาฯ เพ่ือเป็นก าลังใจให้
บุคลากรได้ด าเนินกิจกรรม 5ส ต่อไป รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

พ.ศ. 2544 
 ประเภทพนักงานสายปฏิบัติการ ได้แก่ นางชดช้อย รวยสูงเนิน คะแนนร้อยละ 89 
 ประเภทกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสีส้ม ประกอบด้วยสมาชิก ดังนี้ นางวิไลลักษณ์ เ สริมกุลเชื้อ 

นางสาวรัชนี หอมกลาง นางพันทิพา น าสว่างรุ ่งเรือง และนางชดช้อย รวยสูงเนิน 
คะแนนร้อยละ 86 

 พ.ศ. 2545 
 ประเภทพนักงานสายปฏิบัติการ ได้แก่ นางอาภรณ์พรรณ ศรีอัครวิทยา นางสาวทัศนีย์ ทิพย์

สาคร และนางสาวมณีรัตน์ ทุมพงษ์ คะแนนร้อยละ 94 
 ประเภทกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสีชมพู ประกอบด้วยสมาชิก ดังนี้ นางอัญชุลี รักด่านกลาง นาง

อาภรณ์พรรณ ศรีอัครวิทยา และนางสาวทัศนีย์ ทิพย์สาคร คะแนนร้อยละ 86  
 ประเภทผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อาจารย์ ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล 

คะแนนร้อยละ 98 
พ.ศ. 2546 

 ประเภทพนักงานสายปฏิบัติการ ได้แก่ นางพันทิพา น าสว่างรุ่งเรือง คะแนนร้อยละ 98 
 ประเภทกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสีแดง ประกอบด้วยสมาชิก ดังนี้ นางพันทิพา น าสว่างรุ่งเรือง 

นางสาวรัชนี หอมกลาง และ นางสาวนารี กลิ่นกลาง คะแนนร้อยละ 86 
 ประเภทผู้บริหาร ได้แก่ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทวัส 

ยมจินดา คะแนนร้อยละ 83 
 ประเภทอาจารย์ ได้แก่ อาจารย์ ดร.จรียา ยิ้มรัตนบวร คะแนนร้อยละ 91 
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พ.ศ. 2547 
 ประเภทพนักงานสายปฏิบัติการ ได้แก่ นางณัฐญา กิ่งโคกกรวด และ นางพรรณพิจิตร 

มานิมนต์ คะแนนร้อยละ 94 
 ประเภทกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสีแดง นางพันทิพา น าสว่างรุ่งเรือง นางสาวรัชนี หอมกลาง และ 

นางสาวนารี กลิ่นกลาง คะแนนร้อยละ 86 
 ประเภทผู้บริหาร ได้แก่ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี ลอประยูร และ 

อาจารย์ ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล คะแนนร้อยละ 100 
 ประเภทอาจารย์ ได้แก่ อาจารย์ ดร.กัณทิมา ศิริจีระชัย คะแนนร้อยละ 95 

พ.ศ. 2548 
 ประเภทบุคคล รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางอาภรณ์พรรณ ศรีอัครวิทยา และ นางสาวทัศนีย์ 

ทิพย์สาคร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวหทัยชนก วัฒนศักดิ์ รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ได้แก่ อาจารย์ ดร.วุฒิ ด่านกิตติกุล และ รางวัลการพัฒนายอดเยี่ยม ได้แก่ 
รองศาสตราจารย์ ดร.สิทธิชัย แสงอาทิตย์  

 ประเภทกลุ่ม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มมธุรดา (นางอาภรณ์พรรณ ศรีอัครวิทยา นางสาว
ทัศนีย์ ทิพย์สาคร และนางวันเพ็ญ สืบสาย) รางวัลชมเชย ได้แก่ กลุ่มแก้วเจ้าจอม (นางอัญชุลี 
รักด่านกลาง นางสาวกัลญา พับโพธิ์ และนางสาวดุรยา ชาติเงี้ยว) 

พ.ศ. 2549 
 ประเภทบุคคล (ผู ้บริหาร)  รางวัลดีเด่น  ได้แก่ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธารา เล็กอุทัย) 
 ประเภทบุคคล (อาจารย์ ผู ้ช่วยสอนและวิจัย และผู้ช่วยวิจัย)  รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 

รองศาสตราจารย์ ดร.จรัสศรี ลอประยูร  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อาจารย์
วรรณวนัช บุ ่งสุด และ อาจารย์กาญจน์กรอง สุอังคะ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
ได้แก่ นายพงษ์ศักดิ์ แปงเพ็ชร และนายชวริน วัลย์ศรี หน่วยวิจัยกลศาสตร์ธรณี  

 ประเภทบุคคล (พนักงานสายปฏิบัติการ) รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางพันทิพา น าสว่างรุ่งเรือง 
และนางสาวกัลญา พับโพธิ์ รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวจริยาพร ศรีวิไลลักษณ์ 

 ประเภทบุคคล (พิเศษ) พัฒนายอดเยี่ยม ได้แก่ อาจารย์สนั่น ตั้งสถิตย์ 
 ประเภทกลุ ่ม รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ ่มมธุรดา (นางอาภรณ์พรรณ ศรีอัครวิทยา  

นางสาวทัศนีย์ ทิพย์สาคร นางวันเพ็ญ สืบสาย และ นางสาวกัสกร ต่อชีพ) 
พ.ศ. 2557 
 รางวัลชนะเลิศ    นางสาวรัชนี  หอมกลาง 

นางสาวพรรณวลัย  เชิญกลาง 
นางสาวเสาวลักษณ์  ทะยอมใหม่ 
นางปราณี  กฐินใหม่ 

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นางวันเพ็ญ  สืบสาย 
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 รางวัลชมเชย   นางสาวจารุวี  ค าสมบูรณ์ 
 รางวัลชนะเลิศ สถิติสะสางสูงสุด นางสาวทัศนีย์  ทิพย์สาคร 

พ.ศ. 2558 
พนักงานสายวิชาการ 
 รางวัลรองชนะเลิศ  อาจารย์จรูญศักดิ์ สมพงศ์ 
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 นางเอมอร  ก่อเกียรติสกุล 
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 นางสาวทัศนีย์  ทิพย์สาคร 

พนักงานสายปฏิบัติการและวิชาชีพทั่วไป 
 รางวัลชนะเลิศ    นางสาวรัชนี  หอมกลาง 

นางปราณี  กฐินใหม่ 
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 อาจารย์ ดร. ปิยมน  พัวพงศกร 
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 อาจารย์ ดร. สมศักดิ์  ศิวด ารงพงศ์ 

พ.ศ. 2559 

ประเภทพนักงานสายวิชาการ 

รางวัลชนะเลิศ 
1) อ. ดร.กัญชลา  สุดตาชาติ 
2) ผศ. ดร.สมศักดิ์  วาณิชอนันต์ชัย 
3) หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ 
4) อ. ดร.สงบ  ค าค้อ 
5) อ. ดร.วรรณวนัช  บุ่งสุด 
6) อ. ดร.ปิยมน  พัวพงศกร 
7) อ.จันทร์จีรา  อภิรักษ์เมธาวงศ์ 
8) อ. ดร.สมศักดิ์  ศิวด ารงพงศ์ 
9) ผศ. ดร.สุดจิต  ครุจิต 
10) อ. ดร.นันทวุฒิ คะอังกุ 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ 
1) อ. ดร.ศิริวรรณ  โชคค้า 
2) รศ. ดร.สุกานดา  เจียรศิริสมบูรณ์ 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ 
อ. ดร.อภิชน  วัชเรนทร์วงศ ์

ประเภทพนักงานสายปฏิบัติการและวิชาชีพทั่วไป 

รางวัลชนะเลิศ 

1) นางสาวทัศนีย์  ทิพย์สาคร 
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2) นางปราณี  กฐินใหม่ 
3) นางสาวรัชนี  หอมกลาง 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก ่

นางพันทิพา น าสว่างรุ่งเรือง 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ 
1) นางณิชชาภัทร  สิทธิคุณ 
2) นางสาวจริยาพร  ศรีวิไลลักษณ์ 
รางวัลประเภทบุคคล (พิเศษ) ผู้ที่มีพัฒนาการยอดเยี่ยม 

1) นางสาวอลิษา  ศรีคราม 
2) นางสาวภัทราพร เสมามอญ 

รางวัลชนะเลิศ สถิติสะสางสูงสุด 

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับบุคลากร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ในการด าเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในการท างาน ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยใช้กิจกรรม 5ส สิ่งที่
คาดหวังจากการปฏิบัติกิจกรรม 5ส ของบุคลากร ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์มีความคาดหวัง ดังต่อไปนี้ 

1. รู้จักสะสาง จัดระเบียบพื้นท่ีในการท างานให้สะอาด สะดวก และมีพ้ืนที่ว่างมากขึ้น 
2. สามารถค้นเอกสารได้รวดเร็ว  และจัดเก็บเข้าที่หลังจากใช้งาน 
3. รู้จักสร้างระเบียบวินัยให้กับตนเอง  และหน่วยงาน 
4. มีความสัมพันธ์ที่ดีในหน่วยงาน  สร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน 
5. ลดการเกิดอุบัติเหตุในหน่วยงาน  มีความปลอดภัยมากข้ึน 
6. เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
7. ใช้เป็นพ้ืนฐานในการจัดท าระบบบริหารคุณภาพการศึกษา 
8. มีระบบการท างานที่เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน 

 
ขอบเขต 

 เนื่องจาก ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นส านักวิชาขนาดใหญ่ มี
บุคลากรเป็นจ านวนมาก การเริ่มด าเนินการพร้อมกันทั้งส านักวิชาฯ ท าได้ค่อนข้างยาก คณะอนุกรรมการ
ประจ าหน่วยงานเพ่ือด าเนินกิจกรรม 5ส ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  จึงได้ก าหนดขอบเขตและระยะเวลาใน
การด าเนินกิจกรรม 5ส ดังนี้ 
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ปีที่ 1 พ.ศ. 2544 เริ่มด าเนินกิจกรรม 5ส เฉพาะพ้ืนที่การท างานของพนักงานสายปฏิบัติการฯ และ
พ้ืนที่ส่วนกลางของส านักวิชาฯ เป็นกลุ่มแรกหลังจากสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 5ส ของมหาวิทยาลัยฯ 

ปีที่ 2 พ.ศ. 2545 ขยายพ้ืนที่การปฏิบัติกิจกรรม 5ส ครอบคลุมพ้ืนที่การท างานของคณะผู้บริหาร
ส านักวิชาฯ และห้องหัวหน้าสาขาวิชา 

ปีที่ 3 พ.ศ. 2546 การด าเนินกิจกรรม 5ส ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของส านักวิชาฯ ได้แก่ ห้องผู้บริหาร
ส านักวิชา ห้องหัวหน้าสาขาวิชา ห้องคณาจารย์ พ้ืนที่การปฏิบัติการของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารทั่วไป และพ้ืนที่ส่วนรวมทั้งหมดภายในส านักวิชา 

ปีที่ 4 พ.ศ. 2547 การด าเนินกิจกรรม 5ส ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของส านักวิชาฯ ได้แก่ ห้องผู้บริหาร
ส านักวิชาฯ ห้องหัวหน้าสาขาวิชา ห้องคณาจารย์ พ้ืนที่การปฏิบัติการของพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและ
บริหารทั่วไป และพ้ืนที่ส่วนรวมทั้งหมดภายในส านักวิชา 

ปีที่ 5 – 9 พ.ศ. 2548 – 2552 การด าเนินกิจกรรม 5ส ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของส านักวิชาฯ ได้แก่ 
ห้องผู้บริหารส านักวิชาฯ ห้องหัวหน้าสาขาวิชา ห้องคณาจารย์ พ้ืนที่การปฏิบัติการของพนักงานสายปฏิบัติการ
วิชาชีพและบริหารทั่วไป และพ้ืนที่ส่วนรวมทั้งหมดภายในส านักวิชา ซึ่งมีพ้ืนที่ครอบคลุม ชั้น 1 ชั้น 2 และชั้น 
4 ของอาคารวิชาการ 
 ปีที่ 13 พ.ศ. 2556 - 2557 เนื่องจาก มีการปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 2 และ ชั้น 4 ของอาคารวิชาการ ท าให้
การด าเนินกิจกรรม 5ส สามารถด าเนินการในส่วนพื้นที่ชั้น 1 ส านักงานคณบดี สถานวิจัย และพ้ืนทีช่ั้น 2 ห้อง
ท างานและบริเวณที่รับผิดชอบของพนักงานสายปฏิบัติการ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรม
ขนส่ง สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ และ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
 ปีที่ 14 พ.ศ. 2557-2558 การด าเนินกิจกรรม 5ส ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมดของส านักวิชาฯ ได้แก่ ห้อง
ผู้บริหารส านักวิชาฯ ห้องหัวหน้าสาขาวิชา ห้องคณาจารย์ พ้ืนที่การปฏิบัติการของพนักงานสายปฏิบัติการ
วิชาชีพและบริหารทั่วไป และพ้ืนที่ส่วนรวมทั้งหมดภายในส านักวิชา 
 ปีที่ 15 พ.ศ. 2558-2559 การด าเนินกิจกรรม 5ส ครอบคลุมพ้ืนที่ 100% ของพ้ืนที่ส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ 
 

มาตรฐาน 5ส ส าหรับสายวิชาการ 
หมวด ก.ผู้บริหาร 
1. ผู้บริหารให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม 5ส 

1.1 มีการจัดสรรทรัพยากร เช่น บุคคล อุปกรณ์ หรือเวลา เพ่ือให้พนักงานปฏิบัติกิจกรรม 5ส 
1.2 มีนโยบาย/เป้าหมาย/แผนการปฏิบัติกิจกรรม 5ส ให้แก่พนักงานในหน่วยงาน 
1.3 ผู้บังคับบัญชาเข้าใจในหลักการปฏิบัติ 5ส/เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติกิจกรรม 5ส 

 

หมวด ข.ห้องท างานและสภาพแวดล้อมในห้องท างาน 
2. ห้องท างานและสภาพแวดล้อมในห้องท างาน 
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2.1 มีป้ายชื่อ-นามสกุลติดตั้งในต าแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน 
2.2 บนโต๊ะท างานสะอาด ไม่มีคราบสกปรก 
2.3 บนโต๊ะท างานมีเฉพาะเอกสารและอุปกรณ์ที่จ าเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน จัดวางอย่าง

เป็นระเบียบ 
2.4 บนโต๊ะท างานไม่วางอาหาร ยกเว้น เครื่องดื่ม 
2.5 ใต้โต๊ะท างานไม่วางเอกสารหรือสิ่งของใดๆ ยกเว้น กล่องใส่รองเท้า 1 คู่ และ/หรือถังขยะ 

ขนาดเล็ก 1 ใบ 
2.6 สายโทรศัพท์ จัดเก็บให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและไม่ช ารุดเสียหาย 
2.7 ตกแต่งห้องท างานสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 

3. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ถ้าไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ notebook ให้ยกเว้นการตรวจ) 
3.1 วัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จัดวางอย่างเป็นระเบียน และค านึงถึงความปลอดภัย 

สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟ สายคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย และไม่ช ารุด
เสียหาย 

3.2 ไม่มีภาพหรือข้อความที่ไม่เหมาะสมบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือเล่นเกม 
3.3 ไม่ติดสติ๊กเกอร์หรือกระดาษอ่ืนๆ ที่ไม่จ าเป็น และไม่เกี่ยวข้องกับการรับประกันบนเครื่อง

คอมพิวเตอร์และ/หรือเครื่องพิมพ์ 
3.4 ไม่วางสิ่งของใดๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรือเครื่องพิมพ์ 

4. ตู้เก็บเอกสารและช้ันวางของ 
4.1 แฟ้มเอกสารต่างๆ มีป้ายติดสัน คู่มือ หนังสือวิชาการ หรือหนังสืออ้างอิงจัดวางให้เป็นระเบียบ

โดยหันด้านสันออก 
4.2 สิ่งของต่างๆ ที่วางอยู่บนตู้เก็บเอกสารและชั้นวางของ จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบและปลอดภัย 
4.3 จัดวางอาหารและเครื่องดื่มอย่างเหมาะสมและค านึงถึงความสะอาด 
4.4 ไม่วางอาหารและเครื่องดื่มบนหลังตู้เก็บเอกสาร 

5. จุดใด บริเวณใดที่ยังสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้บ้าง มีการปรับปรุงพื้นที่ตามข้อเสนอจากการตรวจ
ครั้งก่อน (ส าหรับการตรวจประเมิน ครั้งที่ 2 เท่านั้น) 
 

มาตรฐาน 5ส ส าหรับผู้ช่วยสอนและวิจัย 
หมวด ก.ผู้บริหาร 
1. ผู้บริหารให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม 5ส 

1.1 มีการจัดสรรทรัพยากร เช่น บุคคล อุปกรณ์ หรือเวลา เพ่ือให้พนักงานปฏิบัติกิจกรรม 5ส 
1.2 มีนโยบาย/เป้าหมาย/แผนการปฏิบัติกิจกรรม 5ส ให้แก่พนักงานในหน่วยงาน 
1.3 ผู้บังคับบัญชาเข้าใจในหลักการปฏิบัติ 5ส/เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติกิจกรรม 5ส 
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หมวด ข.ห้องท างานและสภาพแวดล้อมในห้องท างาน 
2. ห้องท างานและสภาพแวดล้อมในห้องท างาน 

2.1 มีป้ายชื่อ-นามสกุลติดตั้งในต าแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน 
2.2 บนโต๊ะท างานสะอาด ไม่มีคราบสกปรก 
2.3 บนโต๊ะท างานมีเฉพาะเอกสารและอุปกรณ์ที่จ าเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน จัดวางอย่าง

เป็นระเบียบ 
2.4 บนโต๊ะท างานไม่วางอาหาร ยกเว้น เครื่องดื่ม 
2.5 ใต้โต๊ะท างานไม่วางเอกสารหรือสิ่งของใดๆ ยกเว้น กล่องใส่รองเท้า 1 คู่ และ/หรือถังขยะ 

ขนาดเล็ก 1 ใบ 
2.6 สายโทรศัพท์ สายไฟ สาย LAN และ/หรือสายอ่ืนๆ จัดเก็บให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและไม่

ช ารุดเสียหาย 
2.7 ตกแต่งห้องท างานสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 

3. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
3.1 วัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จัดวางอย่างเป็นระเบียบ และค านึงถึงความปลอดภัย 

สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟ สายคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย และไม่ช ารุด
เสียหาย 

3.2 ไม่มีภาพหรือข้อความที่ไม่เหมาะสมบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือเล่นเกม 
3.3 ไม่ติดสติ๊กเกอร์หรือกระดาษอ่ืนๆ ที่ไม่จ าเป็น และไม่เกี่ยวข้องกับการรับประกันบนเครื่อง

คอมพิวเตอร์และ/หรือเครื่องพิมพ์ 
3.4 ไม่วางสิ่งของใดๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรือเครื่องพิมพ์ 

4. ตู้เก็บเอกสารและช้ันวางของ 
4.1 แฟ้มเอกสารต่างๆ มีป้ายติดสัน คู่มือ หนังสือวิชาการ หรือหนังสืออ้างอิงจัดวางให้เป็นระเบียบ

โดยหันด้านสันออก 
4.2 สิ่งของต่างๆ ที่วางอยู่บนตู้เก็บเอกสารและชั้นวางของ จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบและปลอดภัย 
4.3 จัดวางอาหารและเครื่องดื่มอย่างเหมาะสมและค านึงถึงความสะอาด 
4.4 ไม่วางอาหารและเครื่องดื่มบนหลังตู้เก็บเอกสาร 

5. จุดใด บริเวณใดที่ยังสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้บ้าง มีการปรับปรุงพื้นที่ตามข้อเสนอจากการตรวจ
ครั้งก่อน (ส าหรับการตรวจประเมิน ครั้งที่ 2 เท่านั้น) 
 

มาตรฐาน 5ส ส าหรับสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (ส านักงานคณบดี) 
หมวด ก.ผู้บริหาร 
1. ผู้บริหารให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม 5ส 

1.1 มีการจัดสรรทรัพยากร เช่น บุคคล อุปกรณ์ หรือเวลาเพ่ือให้พนักงานปฏิบัติกิจกรรม 5ส 
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1.2 มีนโยบาย/เป้าหมาย/แผนการปฏิบัติกิจกรรม 5ส ให้แก่พนักงานในหน่วยงาน 
1.3 ผู้บังคบับัญชาเข้าใจในหลักการปฏิบัติ 5ส/เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติกิจกรรม 5ส 

หมวด ข.บุคลากร 

2. บุคลากร 
2.1 บุคลากรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่สวมเสื้อยืดไม่มีปก หรือ รองเท้าแตะ 
2.2 มีการแขวน /ติดบัตรประจ าตัวบุคลากร 
หมายเหตุ: ถ้าบุคลากรไม่อยู่ขณะท าการประเมิน ให้คะแนน 0 

หมวด ค.พื้นที่ส านักงาน 
3.1 โต๊ะท างาน/ลิ้นชัก/เก้าอี้ 

3.1.1 มีป้ายชื่อ-นามสกุล และรูปถ่ายของบุคลากรประจ าโต๊ะติดตั้งในต าแหน่งที่เห็นได้
ชัดเจน 

3.1.2 บนโต๊ะท างานสะอาด มีเฉพาะเอกสารและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
มีจ านวนเท่าที่จ าเป็น ตามที่ก าหนดในตารางที่ 1 (หน้าที่ 15) และจัดวางอย่างเป็น
ระเบียบ 

3.1.3 อุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ เช่น ที่เจาะกระดาษ แท่นเทปใส ที่เหลาดินสอให้จัดวาง
อย่างเป็นระเบียบ (ถ้าไม่มีอุปกรณ์ใช้ร่วมกัน ไม่ต้องตรวจให้คะแนน) 

3.1.4 เอกสารรอด าเนินการจัดใส่ชั้นเก็บเอกสารให้เรียบร้อย 
3.1.5 บนโต๊ะท างานไม่วางอาหาร ยกเว้น เครื่องดื่ม 
3.1.6 ใต้โต๊ะท างานไม่วางเอกสารหรือสิ่งของใดๆ ยกเว้น กล่องใส่รองเท้า 1 คู่ และ/หรือถัง

ขยะ ขนาดเล็ก 1 ใบ 
3.1.7 ก าหนดให้ 2 ลิ้นชักจากข้างล่างของโต๊ะท างานใช้เก็บของส่วนตัว และติดป้ายบอก 

3.2 โต๊ะคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
3.2.1 วัสดุ อุปกรณ์บนโต๊ะคอมพิวเตอร์ จัดวางอย่างเป็นระเบียบ และค านึงถึงความปลอดภัย 

สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟ สายคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย ไม่ช ารุด
เสียหาย สายโทรศัพท์ อยู่ในสภาพเรียบร้อย  ไม่ช ารุดเสียหาย  และจัดเก็บอย่างเป็น
ระเบียบ 

3.2.2 ไม่น าอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานในบริเวณพ้ืนที่ของโต๊ะคอมพิวเตอร์ 
3.2.3 ไม่มีภาพหรือข้อความที่ไม่เหมาะสมบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือเล่นเกม 
3.2.4 ไม่ติดสติ๊กเกอร์หรือกระดาษอ่ืนๆ ที่ไม่จ าเป็นและไม่เกี่ยวข้องกับการรับประกัน บนเครื่อง

คอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ 
3.2.5 ไม่วางสิ่งของใดๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 

3.3 ตู้เก็บเอกสารและช้ันวางของ 
3.3.1 ติดหมายเลขตู้เอกสาร บริเวณด้านหน้าตู้ 
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3.3.2 มีระบบการจัดเก็บเอกสาร โดยท าดัชนีควบคุมเอกสาร แยกเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน 
3.3.3 แฟ้มเอกสารต่างๆ มีป้ายติดสัน คู่มือ หนังสือวิชาการ หรือหนังสืออ้างอิง จัดวางให้

เป็นระเบียบ โดยหันด้านสันออก 
3.3.4 เอกสารที่ไม่ได้อยู่ในแฟ้ม จัดเก็บไว้เป็นหมวดหมู่ และติดป้ายบอก 
3.3.5 สิ่งของต่างๆ ที่วางอยู่บนตู้เก็บเอกสาร และชั้นวางของจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบและ

ปลอดภัย 
3.3.6 ไม่วางอาหารและเครื่องดื่มบนตู้เก็บเอกสาร 
3.3.7 เอกสาร อุปกรณ์และสิ่งของต่างๆ ภายในตู้และบนตู้สะอาด 

3.4 สภาพแวดล้อมของที่ท างาน 
3.4.1 สติ๊กเกอร์ เทปใส กระดาษ ประกาศต่างๆ ให้ติดบนบอร์ดที่จัดไว้เท่านั้น 
3.4.2 ตกแต่งห้องท างานสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย 

3.5 ห้องถ่ายเอกสาร 
3.5.1 ติดป้ายชื่อห้อง ติดชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบ 
3.5.2 ค าแนะน าต่างๆ ให้ติดในบริเวณท่ีจัดไว้ 
3.5.3 ห้องสะอาด มีกระดาษถ่ายเอกสารทุกขนาดและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น ติดป้ายบอกให้

ชัดเจน 
3.5.4 เครื่องถ่ายเอกสารอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

3.6 ห้องเก็บพัสดุ/ห้องครุภัณฑ์/ห้องเก็บของ 
3.6.1 ติดป้ายชื่อห้อง ติดชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบ 
3.6.2 มีการแยกประเภทวัสดุ มีป้ายบอกไว้ด้านหน้าตู้ และจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ 
3.6.3 มีการแยกประเภท และจัดเก็บวัสดุเหลือใช้ตามระยะเวลาที่ก าหนด มีที่ใส่ซากวัสดุ 

เพ่ือน าส่งคืนส่วนพัสดุ 
3.6.4 เก็บครุภ ัณฑ์ให้เป็นระเบียบ โดยแยกประเภทที ่ใช ้งานได้และช ารุด  โดย

ค านึงถึงความสะดวกและปลอดภัย 
3.7 ห้องประชุม 

3.7.1 ติดป้ายชื่อห้อง ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ 
3.7.2 ไม่มีอุปกรณ์  หรือสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประชุมอยู่ในห้องประชุม 
3.7.3 กระดานส าหรับเขียนในห้องประชุมสะอาดมีอุปกรณ์เครื่องเขียน แปรงลบกระดาน 

และอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
3.7.4 โต๊ะ เก้าอ้ี กระดานไวท์บอร์ด อุปกรณ์ต่างๆ ต้องสะอาดและจัดเก็บให้เรียบร้อย 

3.8 Common Room 
3.8.1 ติดป้ายชื่อห้อง ติดชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ 
3.8.2 ห้องสะอาด มีการจัดวางสิ่งของและเครื่องใช้อย่างเป็นระเบียบ 
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3.8.3 เครื่องดื่มและอุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
3.9 จุดรับแขก (ส านักวิชาฯ) 

3.9.1 สะอาดและจัดวางสิ่งของเครื่องใช้อย่างเป็นระเบียบ 
3.9.2 ชุดรับรองอยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน 

4. จุดใด บริเวณใดที่ยังสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้บ้าง มีการปรับปรุงพ้ืนที่ตามข้อเสนอจากการตรวจ
ครั้งก่อน (ส าหรับการตรวจประเมิน ครั้งที่ 2 เท่านั้น) 
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มาตรฐาน 5ส ส าหรับสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (สาขาวิชา) 
หมวด ก.ผู้บริหาร 
1. ผู้บริหารให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม 5ส 

1.1 มีการจัดสรรทรัพยากร เช่น บุคคล อุปกรณ์ หรือเวลาเพ่ือให้พนักงานปฏิบัติกิจกรรม 5ส 
1.2 มีนโยบาย/เป้าหมาย/แผนการปฏิบัติกิจกรรม 5ส ให้แก่พนักงานในหน่วยงาน 
1.3 ผู้บังคบับัญชาเข้าใจในหลักการปฏิบัติ 5ส/เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติกิจกรรม 5ส 

หมวด ข.บุคลากร 

2. บุคลากร 
2.1 บุคลากรแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่สวมเสื้อยืดไม่มีปกหรือรองเท้าแตะ 
2.2 มีการแขวน /ติดบัตรประจ าตัวบุคลากร 
หมายเหตุ: ถ้าบุคลากรไม่อยู่ขณะท าการประเมิน ให้คะแนน 0 

หมวด ค. พื้นที่ส านักงาน 
3.1 โต๊ะท างาน/ลิ้นชัก/เก้าอี้ 

3.1.1 มีป้ายชื่อ-นามสกุล และรูปถ่ายของบุคลากรประจ าโต๊ะติดตั้งในต าแหน่งที่เห็นได้
ชัดเจน 

3.1.2 บนโต๊ะท างานสะอาด มีเฉพาะเอกสารและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
มีจ านวนเท่าที่จ าเป็น ตามที่ก าหนดในตารางที่ 1 (หน้าที่ 15) และจัดวางอย่างเป็น
ระเบียบ 

3.1.3 อุปกรณ์ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ เช่น ที่เจาะกระดาษ แท่นเทปใส ที่เหลาดินสอให้จัดวาง
อย่างเป็นระเบียบ (ถ้าไม่มีอุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกัน ไม่ต้องตรวจให้คะแนน) 

3.1.4 เอกสารรอด าเนินการจัดใส่ชั้นเก็บเอกสารให้เรียบร้อย 
3.1.5 บนโต๊ะท างานไม่วางอาหาร ยกเว้น เครื่องดื่ม 
3.1.6 ใต้โต๊ะท างานไม่วางเอกสารหรือสิ่งของใดๆ ยกเว้น กล่องใส่รองเท้า 1 คู่ และ/หรือถัง

ขยะ ขนาดเล็ก 1 ใบ 
3.1.7 ก าหนดให้ 2 ลิ้นชักจากข้างล่างของโต๊ะท างานใช้เก็บของส่วนตัว และติดป้ายบอก 

3.2 โต๊ะคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
3.2.1 วัสดุ อุปกรณ์บนโต๊ะคอมพิวเตอร์ จัดวางอย่างเป็นระเบียบ และค านึงถึงความ

ปลอดภัย สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟ สายคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพเรียบร้อย ปลอดภัย 
ไม่ช ารุดเสียหาย สายโทรศัพท์ อยู่ในสภาพเรียบร้อย  ไม่ช ารุดเสียหาย  และจัดเก็บ
อย่างเป็นระเบียบ 

3.2.2 ไม่น าอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานในบริเวณพ้ืนที่ของโต๊ะคอมพิวเตอร์ 
3.2.3 ไม่มีภาพหรือข้อความที่ไม่เหมาะสมบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือเล่นเกม 
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3.2.4 ไม่ติดสติ๊กเกอร์หรือกระดาษอ่ืนๆ ที่ไม่จ าเป็นและไม่เกี่ยวข้องกับการรับประกัน บนเครื่อง
คอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ 

3.2.5 ไม่วางสิ่งของใดๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 
3.3 ตู้เก็บเอกสารและช้ันวางของ 

3.3.1 ติดหมายเลขตู้เอกสาร บริเวณด้านหน้าตู้ 
3.3.2 มีระบบการจัดเก็บเอกสาร โดยท าดัชนีควบคุมเอกสาร แยกเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน 
3.3.3 แฟ้มเอกสารต่างๆ มีป้ายติดสัน คู่มือ หนังสือวิชาการ หรือหนังสืออ้างอิง จัดวางให้

เป็นระเบียบ โดยหันด้านสันออก 
3.3.4 เอกสารที่ไม่ได้อยู่ในแฟ้ม จัดเก็บไว้เป็นหมวดหมู่ และติดป้ายบอก 
3.3.5 สิ่งของต่างๆ ที่วางอยู่บนตู้เก็บเอกสาร และชั้นวางของจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบและ

ปลอดภัย 
3.3.6 ไม่วางอาหารและเครื่องดื่มบนตู้เก็บเอกสาร 
3.3.7 เอกสาร อุปกรณ์และสิ่งของต่างๆ ภายในตู้และบนตู้สะอาด 

3.4 สภาพแวดล้อมที่ท างาน 
3.4.1 สติ๊กเกอร์ เทปใส กระดาษ ประกาศต่างๆ ให้ติดบนบอร์ดที่จัดไว้เท่านั้น 
3.4.2 ตกแต่งห้องท างานสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย 

3.5 มุมถ่ายเอกสาร 
3.5.1 ติดชื่อและหมายเลขโทรศัพท์และผู้รับผิดชอบ 
3.5.2 ค าแนะน าต่างๆ ให้ติดในบริเวณท่ีจัดไว้ 
3.5.3 ห้องสะอาด 
3.5.4 เครื่องถ่ายเอกสารอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

3.6 ห้องเก็บพัสดุ/ห้องครุภัณฑ์/ห้องเก็บของ 
3.6.1 ติดป้ายชื่อห้อง ติดชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบ 
3.6.2 มีการแยกประเภทวัสดุ มีป้ายบอกไว้ด้านหน้าตู้ และจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ 
3.6.3 มีการแยกประเภท และจัดเก็บวัสดุเหลือใช้ตามระยะเวลาที่ก าหนด มีที่ใส่ซากวัสดุ 

เพ่ือน าส่งคืนส่วนพัสดุ 
3.6.4 เก็บครุภัณฑ์ให้เป็นระเบียบ โดยแยกประเภทที่ใช้งานได้และช ารุด โดยค านึงถึงความ

สะดวกและปลอดภัย 
3.7 ห้องประชุม 

3.7.1 ติดป้ายชื่อห้อง ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ 
3.7.2 ไม่มีอุปกรณ์  หรือสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประชุมอยู่ในห้องประชุม 
3.7.3 กระดานส าหรับเขียนในห้องประชุมสะอาดมีอุปกรณ์เครื่องเขียน แปรงลบกระดาน 

และอ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
3.7.4 โต๊ะ เก้าอ้ี กระดานไวท์บอร์ด อุปกรณ์ต่างๆ ต้องสะอาดและจัดเก็บให้เรียบร้อย 
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3.8 Common Room 
3.8.1 ติดป้ายชื่อห้อง ติดชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ 
3.8.2 ห้องสะอาด มีการจัดวางสิ่งของและเครื่องใช้อย่างเป็นระเบียบ 
3.8.3 เครื่องดื่มและอุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

3.9 ห้องน้ าและบริเวณหน้าห้องน้ า 
3.9.1 ติดป้ายระบุประเภทห้องน้ าให้เห็นชัดเจน ที่ฉากบริเวณหน้าห้องน้ า 
3.9.2 ไม่วางของบริเวณหน้าห้องน้ า ยกเว้นรถเข็น 
3.9.3 สะอาดปราศจากกลิ่น หน้ากระจกในห้องน้ ามีไม้ประดับ และสบู่ 
3.9.4 ไฟ พัดลมดูดอากาศ และอุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

3.10 บอร์ดสาขาวิชา 
3.10.1 ติดชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบ 
3.10.2 มีหัวข้อข่าวที่ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน 

3.11 บริเวณหน้าลิฟต์ และในลิฟต์ 
3.11.1 ติดหมายเลขชั้น 
3.11.2 บริเวณหน้าลิฟต์และในลิฟต์สะอาด 
3.11.3 บริเวณหน้าลิฟต์มีชื่อหน่วยงาน และลูกศรบอกทิศทาง 

3.12 ระบบป้องกันอัคคีภัย 
3.12.1 ติดชื่อผู้รับผิดชอบและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
3.12.2 มีป้ายแสดงสัญลักษณ์ทางหนีไฟภายในอาคาร 

3.13 ประตูหนีไฟ 
3.13.1 ติดชื่อผู้รับผิดชอบและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
3.13.2 บริเวณหน้าบันไดหนีไฟ ไม่มีสิ่งกีดขวาง 
3.13.3 ประตูอยู่ในสภาพใช้งานได้ สามารถปิด - เปิด และล็อคได้ 

4. จุดใด บริเวณใดที่ยังสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้บ้าง มีการปรับปรุงพ้ืนที่ตามข้อเสนอจากการตรวจ
ครั้งก่อน (ส าหรับการตรวจประเมิน ครั้งที่ 2 เท่านั้น) 
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ตารางที่ 1 รายการเคร่ืองเขียน วัสดุและอุปกรณ์ส านักงานบริเวณโต๊ะท างาน 

บนโต๊ะท างาน 
1) ตะแกรงเอกสาร     1 อัน หรือตามความจ าเป็นของหน่วยงาน 
2) แก้วน้ า/ถ้วยกาแฟ    1 ใบ เฉพาะเวลาท างานหลังเลิกงานให้เก็บ 
3) ปฏิทิน      1 อัน 
4) โทรศัพท์/โทรสาร    1 เครื่อง หรือตามความจ าเป็นของหน่วยงาน 
5) แจกันหรือของประดับอ่ืน    1 ชิ้น 
6) ป้ายชื่อ-สกุล     1 อัน 
7) คอมพิวเตอร์     1 ชุด 
8) กล่องฉาก     2 กล่อง หรือตามความจ าเป็นของหน่วยงาน 

ใต้โต๊ะท างาน 

1) ตะกร้าขยะ     1 ใบ 
2) รองเท้า      1 คู ่

เก้าอ้ีท างาน 

1) หมอนอิง     1 ใบ 
เครื่องเขียนในโต๊ะท างาน 

1) ดินสอ      3 แท่ง 
2) ปากกา (สีแดง/สีน้ าเงิน/สีด า/ปากกาเน้นข้อความ) 6 ด้าม 
3) ยางลบ/ยางลบหมึก    1 ก้อน 
4) ไม้บรรทัด     1 อนั 
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แผนการด าเนินกิจกรรม 5ส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

กิจกรรม 
ช่วงระยะเวลาด าเนินกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. ก าหนดนโยบาย 5ส สววศ. / แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการฯ 

            ฝ่ายเลขาฯ 

2. ประชุมคณะอนุกรรมการ 5ส 
 

            ฝ่ายเลขาฯ 

3. ปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ์ (บอร์ด/Web Site)             ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 

4. จัดพิมพ์คู่มือ 5ส 
 

            ฝ่ายวิชาการ 

5. จัดท าแบบตรวจประเมิน 5ส              

6. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจพื้นที่กิจกรรม 5ส              

7. ศึกษาดูงาน 5ส นอกสถานที่              

8. ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจติดตามกิจกรรม 
5ส 

 

             

9. ตรวจพื้นที่กิจกรรม 5ส     5ส         

10. กิจกรรมวันท าความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning 
Day) 

             

11. มอบรางวัล         5ส     

12. รายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรม  5ส              

 
 
 

ครั้งท่ี 1 ครั้งท่ี 2 
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พื้นที่ความรับผิดชอบบริเวณชั้น 1  ส านักงานคณบดีส านกัวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

 
 

  

อักษรา 

สาวิตร ี

ณิชชาภัทร 

จารุว ี

พรพิไล 

กรชนก 

 สุนาร ี

 โครงการพิเศษ 

 ส่วนกลางโซน A 

ปราณ ี

รัชน ี

วิไลลักษณ ์

อลิษา 

นิตสรา 

สุกัญญา 

 ปิยธิดา 

 วรรณพร
   ส่วนกลางโซน B 
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พื้นที่ความรับผิดชอบบริเวณชั้น 2 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 

 
 
หมายเหต ุ
  หมายถึง   พ้ืนที่ความรับผิดชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

หมายถึง   พ้ืนที่ความรับผิดชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 
หมายถึง  พ้ืนที่ความรับผิดชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ 
หมายถึง  พ้ืนที่ความรับผิดชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 
หมายถึง  พ้ืนที่ความรับผิดชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
หมายถึง  พ้ืนที่ความรับผิดชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต 
หมายถึง  พ้ืนที่ความรับผิดชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง 
หมายถึง  พ้ืนที่ความรับผิดชอบของสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
หมายถึง  พ้ืนที่ความรับผิดชอบของสาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบ 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



20 

พื้นที่ความรับผิดชอบบริเวณชั้น 4 ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ก-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ประกาศ และคําสั่งที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
  



 

ก-2 

 
 
 
 

 
ประกาศมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
เรื่อง นโยบายการดําเนินกิจกรรม 5ส 

----------------------------- 
 เพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มุ่งเน้นการพัฒนางาน การพัฒนาคน และสืบ
สานวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมการปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการทํางาน เพื่อให้เกิดสภาพการทํางานที่ดีควบคู่ไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพ และความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน จึงเห็นควรกําหนดเป็นนโยบายการปฏิบัติกิจกรรม 5ส สําหรับทุกหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติกิจกรรม 5ส ทุกวันพฤหัสบดี ต้ังแต่เวลา 
15.00 – 16.30 น. ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถนํามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยให้ถือเป็นส่วน
หนึ่งของงานประจํา 

เพื่อให้การปฏิบัติกิจกรรม 5ส ของทุกหน่วยงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และเพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการทํากิจกรรม มหาวิทยาลัยอนุญาตให้พนักงานแต่งกายสวมกางเกงขายาวแบบสุภาพ (ยกเว้น
กางเกงยีนส์ เสื้อยืดไม่มีปก และรองเท้าแตะ) ในวันพฤหัสบดี 

2. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับเป็นผู้นําสําคัญในการสนับสุน ส่งเสริม ติดตาม กํากับดูแล รวมทั้งให้
คําแนะนําในการดําเนินกิจกรรม 5ส อย่างใกล้ชิด โดยมหาวิทยาลัยกําหนดจัดให้มีคณะอนุกรรมการดําเนิน
กิจกรรม 5ส ประจําหน่วยงาน 

3. มหาวิทยาลัยจัดให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับ มีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรม 5ส 
โดยจัดให้มีคณะทํางานฝ่ายวิชาการ 5ส คณะทํางานฝ่ายประชาสัมพันธ์ 5ส และคณะทํางานฝ่ายประเมินผล
การดําเนินกิจกรรม 5ส 

4. จัดให้มีการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม 5ส เป็นระยะต่อเนื่อง 
5. จัดให้มีการประชุมเพื่อนําเสนอผลการดําเนินกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน 5ส เพื่อ

แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และพิจารณาให้รางวัลในความร่วมมือทํากิจกรรม 5ส ทุกพ้ืนที่ 

ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554 
 

      ลงนาม          ประสาท  สืบค้า 
(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
  



 

ก-3 

 
 
 
 
 
 
 



 

ก-4 

 
 



 

ก-5 
 



 

ก-6 

 



 

ก-7 

 



 

ก-8  



 

ก-9  



 

ก-10 

 



 

ก-11 

 



 

ก-12  



 

ก-13 

 



 

ก-14 

 



 

ก-15 
 



 

ก-16 

 
 
  



 

ก-17 

 
 
 

 
ประกาศสาํนักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์

เรื่อง นโยบายการดําเนินกิจกรรม 5ส สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์

 

โดยที่สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีเจตจํานงให้ผู้บริหาร คณาจารย์ 
และบุคลากรทุกระดับในสังกัดสํานักวิชาฯ มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมใน
การทํางาน เพื่อให้เกิดสภาพการทํางานที่ดีควบคู่กันไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยใน
การปฏิบัติงาน จึงเห็นสมควรนํากิจกรรม 5ส มาใช้ในสํานักวิชาฯ โดยกําหนดเป็นนโยบายของสํานักวิชาฯ ดังนี้ 

1. สํานักวิชาฯ มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรทุก
ระดับในสังกัดสํานักวิชาฯ ได้เรียนรู้และตระหนักถึงความสําคัญในการนํากิจกรรม 5ส มา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบงานที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
และจริงจัง ภายใต้คําขวัญ สววศ. ก้าวหน้า เพราะพัฒนา 5ส” 

2. ให้ผู้บริหารสํานักวิชาฯ ทุกระดับ ต้ังแต่ คณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าสถานวิจัย 
และหัวหน้าสํานักงานคณบดี เป็นผู้นําสําคัญในการสนับสนุนและแนะนําการดําเนินกิจกรรม 5ส 
ให้เกิดผล โดยมีการติดตาม กํากับดูแล รวมทั้งให้คําแนะนําในการแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิด และให้
ถือเป็นหนึ่งในภารกิจสําคัญของสํานักวิชาฯ ที่จะต้องกระทําให้บรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

3. จัดต้ังคณะกรรมการ 5ส ประจําหน่วยงาน เพื่อรับผิดชอบการบริหารจัดการการดําเนินกิจกรรม 
5ส ภายในสํานักวิชาฯ ให้มีประสิทธิภาพ 
 
ประกาศ ณ วันที่  5  กุมภาพันธ์  2558  

 

 

(รองศาสตราจารย์ เรืออากาศเอก ดร.กนต์ธร  ชํานิประศาสน์) 
คณบดีสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

  



 

ก-18 

 

 
 



 

ก-19 

 



 

  ข-1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบประเมนิกิจกรรม 5ส ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

สําหรับพนักงานสายวิชาการ 
 
  



 

  ข-2  

 

 

 
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

แบบประเมนิกจิกรรม 5ส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สําหรับพนักงานสายวิชาการ 
 

ชื่อผู้ได้รับการประเมิน    สถานที ่      
 
วันที่ประเมิน    คะแนนที่ได้     % 
การประเมนิครัง้ที่ 1 1)    หัวหนา้ชุดผูป้ระเมิน 

 2)    ผู้ประเมิน 
 3)    ผู้ประเมิน 
 
วันที่ประเมิน    คะแนนที่ได้     % 
การประเมนิครัง้ที่ 2 1)    หัวหนา้ชุดผูป้ระเมิน 

 2)    ผู้ประเมิน 
 3)    ผู้ประเมิน 
 
คะแนนเฉลี่ยประจาํปี  2560   



 

ข-3 

หมวด ก.ผู้บรหิาร 

ลําดบัที ่ หัวข้อการ
ประเมิน 

รายละเอยีด คะแนนเต็ม ครัง้ที ่1 ครัง้ที ่2 
หัวข้อ คะแนน หัวข้อ คะแนน 

1. ผู้บริหารให้การ
สนั บสนุ นและ
ส่งเสริมกิจกรรม  
5ส 

1.1  มีการจัดสรรทรัพยากร เช่น บุคคล อุปกรณ์ หรือเวลา เพื่อให้พนักงานปฏิบัติกิจกรรม 
5ส 

1     

 1.2  มีนโยบาย/เป้าหมาย/แผนการปฏิบัติกิจกรรม 5ส ให้แก่พนักงานในหน่วยงาน 1     
 1.3  ผู้บังคับบัญชาเข้าใจในหลักการปฏิบัติ 5ส/เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติกิจกรรม 5ส 1     
  คะแนนรวม  หมวด ก 3     

 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
ข้อเสนอแนะครั้งที ่2    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 

 

หมวด ข.ห้องทํางานและสภาพแวดล้อมในห้องทํางาน 

ลําดบัที ่ หัวข้อการ
ประเมิน 

รายละเอยีด คะแนนเต็ม ครัง้ที ่1 ครัง้ที ่2 

หัวข้อ คะแนน หัวข้อ คะแนน 

2. ห้องทํางานและ 
สภาพแวดล้อม 
ในห้องทาํงาน 

2.1 มีป้ายชื่อ-นามสกุลติดตั้งในตําแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน 1     

2.2 บนโต๊ะทํางานสะอาด ไม่มีคราบสกปรก 1     

2.3 บนโต๊ะทํางานมีเฉพาะเอกสารและอุปกรณ์ที่จําเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
จัดวางอย่างเป็นระเบียบ 

1     

2.4 บนโต๊ะทํางานไม่วางอาหาร ยกเว้น เครื่องดื่ม 1     

 

 



 

ข-4 

หมวด ข.ห้องทํางานและสภาพแวดล้อมในห้องทํางาน (ต่อ) 

ลําดบัที ่ หัวข้อการ
ประเมิน 

รายละเอยีด คะแนนเต็ม ครัง้ที ่1 ครัง้ที ่2 

หัวข้อ คะแนน หัวข้อ คะแนน 

2. ห้องทํางานและ 
สภาพแวดล้อม 
ในห้องทาํงาน 

2.5 ใต้โต๊ะทํางานไม่วางเอกสารหรือสิ่งของใดๆ ยกเว้น กล่องใส่รองเท้า 1 คู่ และ/หรือ
ถังขยะ ขนาดเล็ก 1 ใบ 

1     

2.6 สายโทรศัพท์ จัดเก็บให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และไม่ชํารุดเสียหาย 1     

2.7 ตกแต่งห้องทํางานสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 1     

คะแนนรวม 7     

 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 

 

 ลาํดับที ่ หัวข้อการ
ประเมิน 

รายละเอยีด คะแนนเต็ม ครัง้ที ่1 ครัง้ที ่2 

หัวข้อ คะแนน หัวข้อ คะแนน 

3. คอมพิวเตอร์และ 
อุปกรณ์ต่อพ่วง 
(ถ้าไม่มีเครื่อง

คอมพิวเตอร์ หรือ 

notebook ให้

ยกเว้นการตรวจ) 

3.1 วัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จัดวางอย่างเป็นระเบียบ และคํานึงถึงความ
ปลอดภัย สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟ สายคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพเรียบร้อย 
ปลอดภัย และไม่ชํารุดเสียหาย 

1     

3.2 ไม่มีภาพหรือข้อความที่ไม่เหมาะสมบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือเล่นเกม 1     

3.3 ไม่ติดสติ๊กเกอร์หรือกระดาษอื่นๆ ที่ไม่จําเป็น และไม่เกี่ยวข้องกับการรับประกัน
บนเครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรือเครื่องพิมพ์ 

1     

 



 

ข-5 

หมวด ข.ห้องทํางานและสภาพแวดล้อมในห้องทํางาน (ต่อ) 

ลําดบัที ่ หัวข้อการ
ประเมิน 

รายละเอยีด คะแนนเต็ม ครัง้ที ่1 ครัง้ที ่2 

หัวข้อ คะแนน หัวข้อ คะแนน 

3. คอมพิวเตอร์และ 
อุปกรณ์ต่อพ่วง 

3.4 ไม่วางสิ่งของใดๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรือเครื่องพิมพ์ 1     

คะแนนรวม 4     
 

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 

 
 ลาํดับที ่ หัวข้อการ

ประเมิน 
รายละเอยีด คะแนนเต็ม ครัง้ที ่1 ครัง้ที ่2 

หัวข้อ คะแนน หัวข้อ คะแนน 

4. ตู้เก็บเอกสารและ
ชั้นวางของ 

4.1 แฟ้มเอกสารต่างๆ มีป้ายติดสัน คู่มือ หนังสือวิชาการ หรือหนังสืออ้างอิงจัดวางให้
เป็นระเบียบโดยหันด้านสันออก 

1     

 4.2 สิ่งของต่างๆ ที่วางอยู่บนตู้เก็บเอกสารและชั้นวางของ จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ
และปลอดภัย 

1     

  4.3 จัดวางอาหารและเครื่องดื่มอย่างเหมาะสมและคํานึงถึงความสะอาด 1     

  4.4 ไม่วางอาหารและเครื่องดื่มบนหลังตู้เก็บเอกสาร 1     

  คะแนนรวม 4     

 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................. 

 



 

ข-6 

หมวด ข.ห้องทํางานและสภาพแวดล้อมในห้องทํางาน (ต่อ) 

ลําดบัที ่ หัวข้อการประเมิน รายละเอยีด คะแนนเต็ม ครัง้ที ่1 ครัง้ที ่2 

หัวข้อ คะแนน หัวข้อ คะแนน 

5. จุดใด บริเวณใดที่ยังสามารถปรับปรงุให้ดีขึ้นได้บ้าง มีการปรบัปรุงพืน้ที่ตามข้อเสนอจากการตรวจครั้ง
ก่อน (สําหรบัการตรวจประเมิน ครัง้ที่ 2 เท่านัน้) 

1     

คะแนนรวม 1     

คะแนนรวม หมวด ข ครั้งที่ 1=15 
ครั้งที่ 2=16 

    

 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 

 

 

 

 

  



 

ข-7 

ผลการประเมนิ 

 

ผลการประเมินครั้งที่ 1   =                                          X 100  X 100 =       % 

 

 

ผลการประเมินครั้งที่ 2 =                                          X 100    X 100 =     % 

 

เกณฑ์การประเมินผลงาน 

ระดับผลงาน คะแนน (%) 
ดีเยี่ยม มากกว่า 90 
ดีมาก 76-90 
ดี 60-75 

พอใช้ ต่ํากว่า  60 
วิธีการประเมิน  

 ส่วนที่รับผิดชอบแล้วทํา 1    คะแนน 
 ส่วนที่รับผิดชอบแล้วไมท่ํา 0    คะแนน 

(คะแนนที่ได้ (ก).........+ (ข) ........)   

(หัวข้อการประเมิน(ก).......+ (ข) ......) 

(คะแนนที่ได้ (ก).........+ (ข) ........) 

(หัวข้อการประเมิน(ก).......+ (ข) ......). 



 

  ค-1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบประเมนิกิจกรรม 5ส ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

สําหรับผู้ชว่ยสอนและวจิัย 
 
  



 

  ค-2  

 

 

 
สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

แบบประเมนิกจิกรรม 5ส ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สําหรับผู้ช่วยสอนและวิจัย 
 

ชื่อผู้ได้รับการประเมิน    สถานที ่      
 
วันที่ประเมิน    คะแนนที่ได้     % 
การประเมนิครัง้ที่ 1 1)    หัวหนา้ชุดผูป้ระเมิน 

 2)    ผู้ประเมิน 
 3)    ผู้ประเมิน 
 
วันที่ประเมิน    คะแนนที่ได้     % 
การประเมนิครัง้ที่ 2 1)    หัวหนา้ชุดผูป้ระเมิน 

 2)    ผู้ประเมิน 
 3)    ผู้ประเมิน 
 
คะแนนเฉลี่ยประจาํปี  2560   



 

ค-3 

หมวด ก.ผู้บรหิาร 

ลําดบัที ่ หัวข้อการ
ประเมิน 

รายละเอยีด คะแนนเต็ม ครัง้ที ่1 ครัง้ที ่2 
หัวข้อ คะแนน หัวข้อ คะแนน 

1. ผู้บริหารให้การ
สนั บสนุ นและ
ส่งเสริมกิจกรรม  
5ส 

1.1  มีการจัดสรรทรัพยากร เช่น บุคคล อุปกรณ์ หรือเวลา เพื่อให้พนักงานปฏิบัติกิจกรรม 
5ส 

1     

 1.2  มีนโยบาย/เป้าหมาย/แผนการปฏิบัติกิจกรรม 5ส ให้แก่พนักงานในหน่วยงาน 1     
 1.3  ผู้บังคับบัญชาเข้าใจในหลักการปฏิบัติ 5ส/เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติกิจกรรม 5ส 1     
  คะแนนรวม  หมวด ก 3     

 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
ข้อเสนอแนะครั้งที ่2    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 

 

หมวด ข.ห้องทํางานและสภาพแวดล้อมในห้องทํางาน 

ลําดบัที ่ หัวข้อการ
ประเมิน 

รายละเอยีด คะแนนเต็ม ครัง้ที ่1 ครัง้ที ่2 

หัวข้อ คะแนน หัวข้อ คะแนน 

2. ห้องทํางานและ 
สภาพแวดล้อม 
ในห้องทาํงาน 

2.1 มีป้ายชื่อ-นามสกุลติดตั้งในตําแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน 1     

2.2 บนโต๊ะทํางานสะอาด ไม่มีคราบสกปรก 1     

2.3 บนโต๊ะทํางานมีเฉพาะเอกสารและอุปกรณ์ที่จําเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
จัดวางอย่างเป็นระเบียบ 

1     

2.4 บนโต๊ะทํางานไม่วางอาหาร ยกเว้น เครื่องดื่ม 1     

 

 



 

ค-4 

หมวด ข.ห้องทํางานและสภาพแวดล้อมในห้องทํางาน (ต่อ) 

ลําดบัที ่ หัวข้อการ
ประเมิน 

รายละเอยีด คะแนนเต็ม ครัง้ที ่1 ครัง้ที ่2 

หัวข้อ คะแนน หัวข้อ คะแนน 

2. ห้องทํางานและ 
สภาพแวดล้อม 
ในห้องทาํงาน 

2.5 ใต้โต๊ะทํางานไม่วางเอกสารหรือสิ่งของใดๆ ยกเว้น กล่องใส่รองเท้า 1 คู่ และ/หรือ
ถังขยะ ขนาดเล็ก 1 ใบ 

1     

2.6 สายโทรศัพท์ สายไฟ สาย LAN และ/หรือสายอื่นๆ จัดเก็บให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 
และไม่ชํารุดเสียหาย 

1     

2.7 ตกแต่งห้องทํางานสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 1     

คะแนนรวม 7     

 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 

 

 ลาํดับที ่ หัวข้อการ
ประเมิน 

รายละเอยีด คะแนนเต็ม ครัง้ที ่1 ครัง้ที ่2 

หัวข้อ คะแนน หัวข้อ คะแนน 

3. คอมพิวเตอร์และ 
อุปกรณ์ต่อพ่วง 

3.1 วัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จัดวางอย่างเป็นระเบียบ และคํานึงถึงความ
ปลอดภัย สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟ สายคอมพิวเตอร์อยู่ในสภาพเรียบร้อย 
ปลอดภัย และไม่ชํารุดเสียหาย 

1     

3.2 ไม่มีภาพหรือข้อความที่ไม่เหมาะสมบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือเล่นเกม 1     

3.3 ไม่ติดสติ๊กเกอร์หรือกระดาษอื่นๆ ที่ไม่จําเป็น และไม่เกี่ยวข้องกับการรับประกัน
บนเครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรือเครื่องพิมพ์ 

1     



 

ค-5 

หมวด ข.ห้องทํางานและสภาพแวดล้อมในห้องทํางาน (ต่อ) 

ลําดบัที ่ หัวข้อการ
ประเมิน 

รายละเอยีด คะแนนเต็ม ครัง้ที ่1 ครัง้ที ่2 

หัวข้อ คะแนน หัวข้อ คะแนน 

3. คอมพิวเตอร์และ 
อุปกรณ์ต่อพ่วง 

3.4 ไม่วางสิ่งของใดๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์และ/หรือเครื่องพิมพ์ 1     

คะแนนรวม 4     
 

ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 

 
 ลาํดับที ่ หัวข้อการ

ประเมิน 
รายละเอยีด คะแนนเต็ม ครัง้ที ่1 ครัง้ที ่2 

หัวข้อ คะแนน หัวข้อ คะแนน 

4. ตู้เก็บเอกสารและ
ชั้นวางของ 

4.1 แฟ้มเอกสารต่างๆ มีป้ายติดสัน คู่มือ หนังสือวิชาการ หรือหนังสืออ้างอิงจัดวางให้
เป็นระเบียบโดยหันด้านสันออก 

1     

 4.2 สิ่งของต่างๆ ที่วางอยู่บนตู้เก็บเอกสารและชั้นวางของ จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ
และปลอดภัย 

1     

  4.3 จัดวางอาหารและเครื่องดื่มอย่างเหมาะสมและคํานึงถึงความสะอาด 1     

  4.4 ไม่วางอาหารและเครื่องดื่มบนหลังตู้เก็บเอกสาร 1     

  คะแนนรวม 4     

 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................. 

 



 

ค-6 

หมวด ข.ห้องทํางานและสภาพแวดล้อมในห้องทํางาน (ต่อ) 

ลําดบัที ่ หัวข้อการประเมิน รายละเอยีด คะแนนเต็ม ครัง้ที ่1 ครัง้ที ่2 

หัวข้อ คะแนน หัวข้อ คะแนน 

5. จุดใด บริเวณใดที่ยังสามารถปรับปรงุให้ดีขึ้นได้บ้าง มีการปรบัปรุงพืน้ที่ตามข้อเสนอจากการตรวจครั้ง
ก่อน (สําหรบัการตรวจประเมิน ครัง้ที่ 2 เท่านัน้) 

1     

คะแนนรวม 1     

คะแนนรวม หมวด ข ครั้งที่ 1=15 
ครั้งที่ 2=16 

    

 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 

 

 

 

 

  



 

ค-7 

ผลการประเมนิ 

 

ผลการประเมินครั้งที่ 1   =                                          X 100  X 100 =       % 

 

 

ผลการประเมินครั้งที่ 2 =                                          X 100    X 100 =     % 

 

เกณฑ์การประเมินผลงาน 

ระดับผลงาน คะแนน (%) 
ดีเยี่ยม มากกว่า 90 
ดีมาก 76-90 
ดี 60-75 

พอใช้ ต่ํากว่า  60 
วิธีการประเมิน  

 ส่วนที่รับผิดชอบแล้วทํา 1    คะแนน 
 ส่วนที่รับผิดชอบแล้วไมท่ํา 0    คะแนน 

(คะแนนที่ได้ (ก).........+ (ข) ........)   

(หัวข้อการประเมิน(ก).......+ (ข) ......) 

(คะแนนที่ได้ (ก).........+ (ข) ........) 

(หัวข้อการประเมิน(ก).......+ (ข) ......). 



ง-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบประเมินกิจกรรม 5ส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ส าหรับพนักงานสายปฏิบตัิการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (ส านักงานคณบดี) 
 
  



ง-2 

 

 

 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์

แบบประเมินกิจกรรม 5ส ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ส ำหรับพนักงำนสำยปฏิบัติกำรวิชำชีพและบริหำรทั่วไป (ส ำนักงำนคณบดี) 
 

ชื่อผู้ได้รับกำรประเมิน    สถำนที่       
 
วันที่ประเมิน    คะแนนที่ได้     % 
การประเมินครั้งที่ 1 1)    หัวหน้าชุดผู้ประเมิน 
 2)    ผู้ประเมิน 
 3)    ผู้ประเมิน 
 
วันที่ประเมิน    คะแนนที่ได้     % 
การประเมินครั้งที่ 2 1)    หัวหน้าชุดผู้ประเมิน 
 2)    ผู้ประเมิน 
 3)    ผู้ประเมิน 
 
คะแนนเฉลี่ยประจ าปี  2560   



ง-3 

หมวด ก.ผู้บริหาร 

ล าดับที ่ หัวข้อการ
ประเมิน 

รายละเอียด คะแนนเต็ม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
หัวข้อ คะแนน หัวข้อ คะแนน 

1 ผู้บริหารให้การ
สนั บสนุ นและ
ส่งเสริมกิจกรรม  
5ส 

1.1  มีกำรจัดสรรทรัพยำกร เช่น บุคคล อุปกรณ์ หรือเวลำ เพ่ือให้พนักงำนปฏิบัติกิจกรรม 
5ส 

1     

 1.2  มีนโยบำย/เป้ำหมำย/แผนกำรปฏิบัติกิจกรรม 5ส ให้แก่พนักงำนในหน่วยงำน 1     
 1.3  ผู้บังคับบัญชำเข้ำใจในหลักกำรปฏิบัติ 5ส/เป็นแบบอย่ำงในกำรปฏิบัติกิจกรรม 5ส 1     
  คะแนนรวม  หมวด ก 3     

 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 

 

หมวด ข.บุคลากร 

ล าดับที ่ หัวข้อการ
ประเมิน 

รายละเอียด คะแนนเต็ม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
หัวข้อ คะแนน หัวข้อ คะแนน 

2 บุคลากร 2.1 บุคลำกรแต่งกำยสุภำพเรียบร้อย ไม่สวมเสื้อยืดไม่มีปก หรือ รองเท้ำแตะ 1     
  2.2 มีกำรแขวน/ติดบัตรประจ ำตัวบุคลำกร 1     
  หมายเหตุ  ถ้าบุคลากรไม่ขณะท าการประเมิน ให้คะแนน 0      
  คะแนนรวม หมวด ข 2     

 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 

 



ง-4 

หมวด ค.พื้นที่ส านักงาน 
ล าดับที ่ หัวข้อการ

ประเมิน 
รายละเอียด คะแนนเต็ม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

หัวข้อ คะแนน หัวข้อ คะแนน 
3.1 โต๊ะท างาน/

ลิ้นชัก/ เก้าอ้ี 
3.1.1 มีป้ำยชื่อ-นำมสกุล และรูปถ่ำยของบุคลำกรประจ ำโต๊ะติดตั้งในต ำแหน่งที่เห็น

ได้ชัดเจน 
1     

3.1.2 บนโต๊ะท ำงำนสะอำด มีเฉพำะเอกสำรและอุปกรณ์ที่จ ำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับ
กำรปฏิบัติงำนมีจ ำนวนเท่ำที่จ ำเป็น ตำมที่ก ำหนดในตารางที่ 1 และจัดวำง
อย่ำงเป็นระเบียบ 

1     

3.1.3 อุปกรณ์ท่ีสำมำรถใช้ร่วมกันได้ เช่น ที่เจำะกระดำษ แท่นเทปใส ที่เหลำดินสอให้
จัดวำงอย่ำงเป็นระเบียบ (ถ้าไม่มีอุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกัน ไม่ต้องตรวจให้คะแนน) 

1     

3.1.4 เอกสำรรอด ำเนินกำรจัดใส่ชั้นเก็บเอกสำรให้เรียบร้อย 1     
3.1.5 บนโต๊ะท ำงำนไม่วำงอำหำร ยกเว้น เครื่องดื่ม 1     
3.1.6 ใต้โต๊ะท ำงำนไม่วำงเอกสำรหรือสิ่งของใดๆ ยกเว้น กล่องใส่รองเท้ำ 1 คู่ และ/

หรือถังขยะ ขนำดเล็ก 1 ใบ 
1     

3.1.7 ก ำหนดให้ 2 ลิ้นชักจำกข้ำงล่ำงของโต๊ะท ำงำนใช้เก็บของส่วนตัว และติดป้ำย
บอก 

1     

คะแนนรวม 7     
 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
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หมวด ค.พื้นที่ส านักงาน (ต่อ) 
ล าดับที ่ หัวข้อการ

ประเมิน 
รายละเอียด คะแนนเต็ม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

หัวข้อ คะแนน หัวข้อ คะแนน 
3.2 โต๊ะคอมพิวเตอร์  

และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง 

3.2.1 วัสดุ อุปกรณ์บนโต๊ะคอมพิวเตอร์ จัดวำงอย่ำงเป็นระเบียบ และค ำนึงถึงควำม
ปลอดภัย สำยไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟ สำยคอมพิวเตอร์อยู่ในสภำพเรียบร้อย 
ปลอดภัย ไม่ช ำรุดเสียหำย สำยโทรศัพท์ อยู่ในสภำพเรียบร้อย  ไม่ช ำรุดเสียหำย  
และจัดเก็บอย่ำงเป็นระเบียบ 

1     

3.2.2 ไม่น ำอำหำรและเครื่องดื่มมำรับประทำนในบริเวณพ้ืนที่ของโต๊ะคอมพิวเตอร์ 1     
3.2.3 ไม่มีภำพหรือข้อควำมที่ไม่เหมำะสมบนหน้ำจอคอมพิวเตอร์หรือเล่นเกม 1     
3.2.4 ไม่ติดสติ๊กเกอร์หรือกระดำษอ่ืนๆ ที่ไม่จ ำเป็นและไม่เกี่ยวข้องกับกำรรับประกัน 

บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ 
1     

3.2.5 ไม่วำงสิ่งของใดๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 1     
คะแนนรวม 5     

 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 

 
ล าดับที ่ หัวข้อการ

ประเมิน 
รายละเอียด คะแนนเต็ม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

หัวข้อ คะแนน หัวข้อ คะแนน 
3.3 ตู้เก็บเอกสารและ 

ชั้นวางของ 
3.3.1 ติดหมำยเลขตู้เอกสำร บริเวณด้ำนหน้ำตู้ 1     

3.3.2 มีระบบกำรจัดเก็บเอกสำร โดยท ำดัชนีควบคุมเอกสำร แยกเป็นหมวดหมู่ที่
ชัดเจน 

1     

3.3.3 แฟ้มเอกสำรต่ำงๆ มีป้ำยติดสัน คู่มือ หนังสือวิชำกำร หรือหนังสืออ้ำงอิง จัดวำง
ให้เป็นระเบียบ โดยหันด้ำนสันออก 

1     

3.3.4 เอกสำรที่ไม่ได้อยู่ในแฟ้ม จัดเก็บไว้เป็นหมวดหมู่ และติดป้ำยบอก 1     
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หมวด ค.พื้นที่ส านักงาน (ต่อ) 
ล าดับที ่ หัวข้อการ

ประเมิน 
รายละเอียด คะแนนเต็ม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

หัวข้อ คะแนน หัวข้อ คะแนน 
3.3 ตู้เก็บเอกสารและ 

ชั้นวางของ 
3.3.5 สิ่งของต่ำงๆ ที่วำงอยู่บนตู้เก็บเอกสำร และชั้นวำงของจัดเก็บอย่ำงเป็นระเบียบ

และปลอดภัย 
1     

3.3.6 ไม่วำงอำหำรและเครื่องดื่มบนตู้เก็บเอกสำร 1     
3.3.7 เอกสำร อุปกรณ์และสิ่งของต่ำงๆ ภำยในตู้และบนตู้สะอำด 1     

คะแนนรวม 7     
 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 

 
ล าดับที ่ หัวข้อการ

ประเมิน 
รายละเอียด คะแนนเต็ม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

หัวข้อ คะแนน หัวข้อ คะแนน 

3.4 สภาพแวดล้อม
ของที่ท างาน 

3.4.1 สติ๊กเกอร์ เทปใส กระดำษ ประกำศต่ำงๆ ให้ติดบนบอร์ดที่จัดไว้เท่ำนั้น 1     

3.4.2 ตกแต่งห้องท ำงำนสะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อย 1     
คะแนนรวม 2     

 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
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หมวด ค.พื้นที่ส านักงาน (ต่อ) 
ล าดับที ่ หัวข้อการ

ประเมิน 
รายละเอียด คะแนนเต็ม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

หัวข้อ คะแนน หัวข้อ คะแนน 
3.5 ห้องถ่ายเอกสาร 3.5.1 ติดป้ำยชื่อห้อง  ติดชื่อและหมำยเลขโทรศัพท์และผู้รับผิดชอบ 1     

3.5.2 ค ำแนะน ำต่ำงๆ ให้ติดในบริเวณที่จัดไว้ 1     
3.5.3 ห้องสะอำด มีกระดำษถ่ำยเอกสำรทุกขนำดและอุปกรณ์ที่จ ำเป็น  ติดป้ำยบอกให้

ชัดเจน 
1     

3.5.4 เครื่องถ่ำยเอกสำรอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 1     
คะแนนรวม 4     

 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 

 

ล าดับที ่ หัวข้อการ
ประเมิน 

รายละเอียด คะแนนเต็ม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
หัวข้อ คะแนน หัวข้อ คะแนน 

3.6 ห้องเก็บพัสดุ/
ห้องครุภัณฑ์/
ห้องเก็บของ 

3.7.1 ติดป้ำยชื่อห้อง ติดชื่อและหมำยเลขโทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบ 1     

3.7.2 มีกำรแยกประเภทวัสดุ มีป้ำยบอกไว้ด้ำนหน้ำตู้ และจัดเก็บ อย่ำงเป็นระเบียบ 1     
3.7.3 มีกำรแยกประเภท และจัดเก็บวัสดุเหลือใช้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด มีที่ใส่เศษ

ซำกวัสดุ เพ่ือน ำส่งคืนส่วนพัสดุ 
1     

3.7.4 เก็บครุภัณฑ์ให้เป็นระเบียบ โดยแยกประเภทที่ใช้งำนได้ และประเภทช ำรุด โดย
ค ำนึงถึงควำมสะดวกและปลอดภัย 

1     

คะแนนรวม 4     
 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 

 



ง-8 

หมวด ค.พื้นที่ส านักงาน (ต่อ) 
ล าดับที ่ หัวข้อการ

ประเมิน 
รายละเอียด คะแนนเต็ม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

หัวข้อ คะแนน หัวข้อ คะแนน 
3.7 ห้องประชุม 3.7.1 ติดป้ำยชื่อห้อง ชื่อและหมำยเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ 1     

3.7.2 ไม่มีอุปกรณ์  หรือสิ่งของที่ไม่เก่ียวข้องกับกำรประชุมอยู่ในห้องประชุม 1     
3.7.3 กระดำนส ำหรับเขียนในห้องประชุมสะอำดมีอุปกรณ์เครื่ องเขียน แปรงลบ

กระดำน  และอ่ืนๆ ที่จ ำเป็น 
1     

3.7.4 โต๊ะ เก้ำอ้ี กระดำนไวท์บอร์ด อุปกรณ์ต่ำงๆ ต้องสะอำดและจัดเก็บให้เรียบร้อย 1     
คะแนนรวม 4     

 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 

 

ล าดับที ่ หัวข้อการ
ประเมิน 

รายละเอียด คะแนนเต็ม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
หัวข้อ คะแนน หัวข้อ คะแนน 

3.8 Common 
Room 

3.8.1 ติดป้ำยชื่อห้อง ติดชื่อ และหมำยเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ ยกเว้นห้องสำขำวิชำฯ 1     

3.8.2 ห้องสะอำด มีกำรจัดวำงสิ่งของและเครื่องใช้อย่ำงเป็นระเบียบ 1     
3.8.3 เครื่องดื่มและอุปกรณ์อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 1     

คะแนนรวม 3     
 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
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หมวด ค.พื้นที่ส านักงาน (ต่อ) 
ล าดับที ่ หัวข้อการ

ประเมิน 
รายละเอียด คะแนนเต็ม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

หัวข้อ คะแนน หัวข้อ คะแนน 
3.9 จุดรับรองแขก 

(ส านักวิชาฯ) 
3.9.1 สะอำดและจัดวำงสิ่งของเครื่องใช้อย่ำงเป็นระเบียบ 1     

3.9.2 ชุดรับรองอยู่ในสภำพเรียบร้อยพร้อมใช้งำน 1     
คะแนนรวม 2     

 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 

 
ล าดับที ่ หัวข้อการประเมิน รายละเอียด คะแนนเต็ม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

หัวข้อ คะแนน หัวข้อ คะแนน 
4. จุดใด บริเวณใดที่ยังสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้บ้าง มีการปรับปรุงพ้ืนที่ตามข้อเสนอจากการตรวจครั้ง

ก่อน (ส าหรับการตรวจประเมิน ครั้งที่ 2 เท่านั้น) 
1     

คะแนนรวม 1     
คะแนนรวม หมวด ค คร้ังที่ 1=38 

คร้ังที่ 2=39 
    

 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 

 

 



ง-10 

ผลการประเมิน 

 

ผลกำรประเมินครั้งที่ 1   =                                          X 100  X 100 =       % 

 

 

ผลกำรประเมินครั้งที่ 2 =                                          X 100    X 100 =     % 

 

เกณฑ์กำรประเมินผลงำน 

ระดับผลงาน คะแนน (%) 
ดีเยี่ยม มำกกว่ำ 90 
ดีมำก 76-90 

ดี 60-75 
พอใช้ ต่ ำกว่ำ  60 

วิธีการประเมิน  
 ส่วนที่รับผิดชอบแล้วท ำ 1    คะแนน 
 ส่วนที่รับผิดชอบแล้วไม่ท ำ 0    คะแนน 

(คะแนนที่ได้ (ก).........+ (ข) ........)  +(ค)  ........... 

(หัวข้อกำรประเมิน(ก).......+ (ข) ......) +(ค) ........... 

(คะแนนที่ได้ (ก).........+ (ข) ........)  +(ค)  ........... 

(หัวข้อกำรประเมิน(ก).......+ (ข) ......) +(ค) ........... 



จ-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
แบบประเมินกิจกรรม 5ส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ส าหรับพนักงานสายปฏิบตัิการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (สาขาวิชา) 
 
  



จ-2 

 

 

 
ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร ์

แบบประเมินกิจกรรม 5ส ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 ส ำหรับพนักงำนสำยปฏิบัติกำรวิชำชีพและบริหำรทั่วไป (สำขำวิชำ) 
 

ชื่อผู้ได้รับกำรประเมิน    สถำนที่       
 
วันที่ประเมิน    คะแนนที่ได้     % 
การประเมินครั้งที่ 1 1)    หัวหน้าชุดผู้ประเมิน 
 2)    ผู้ประเมิน 
 3)    ผู้ประเมิน 
 
วันที่ประเมิน    คะแนนที่ได้     % 
การประเมินครั้งที่ 2 1)    หัวหน้าชุดผู้ประเมิน 
 2)    ผู้ประเมิน 
 3)    ผู้ประเมิน 
 
คะแนนเฉลี่ยประจ าปี  2560   
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หมวด ก.ผู้บริหาร 

ล าดับที ่ หัวข้อการ
ประเมิน 

รายละเอียด คะแนนเต็ม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
หัวข้อ คะแนน หัวข้อ คะแนน 

1 ผู้บริหารให้การ
สนั บสนุ นและ
ส่งเสริมกิจกรรม  
5ส 

1.1  มีกำรจัดสรรทรัพยำกร เช่น บุคคล อุปกรณ์ หรือเวลำ เพ่ือให้พนักงำนปฏิบัติกิจกรรม 
5ส 

1     

 1.2  มีนโยบำย/เป้ำหมำย/แผนกำรปฏิบัติกิจกรรม 5ส ให้แก่พนักงำนในหน่วยงำน 1     
 1.3  ผู้บังคับบัญชำเข้ำใจในหลักกำรปฏิบัติ 5ส/เป็นแบบอย่ำงในกำรปฏิบัติกิจกรรม 5ส 1     
  คะแนนรวม  หมวด ก 3     

 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 

 

หมวด ข.บุคลากร 

ล าดับที ่ หัวข้อการ
ประเมิน 

รายละเอียด คะแนนเต็ม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
หัวข้อ คะแนน หัวข้อ คะแนน 

2 บุคลากร 2.1 บุคลำกรแต่งกำยสุภำพเรียบร้อย ไม่สวมเสื้อยืดไม่มีปก หรือ รองเท้ำแตะ 1     
  2.2 มีกำรแขวน/ติดบัตรประจ ำตัวบุคลำกร 1     
  หมายเหตุ  ถ้าบุคลากรไม่ขณะท าการประเมิน ให้คะแนน 0      
  คะแนนรวม หมวด ข 2     

 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 

 



จ-4 

หมวด ค.พื้นที่ส านักงาน 
ล าดับที ่ หัวข้อการ

ประเมิน 
รายละเอียด คะแนนเต็ม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

หัวข้อ คะแนน หัวข้อ คะแนน 
3.1 โต๊ะท างาน/

ลิ้นชัก/ เก้าอ้ี 
3.1.1 มีป้ำยชื่อ-นำมสกุล และรูปถ่ำยของบุคลำกรประจ ำโต๊ะติดตั้งในต ำแหน่งที่เห็น

ได้ชัดเจน 
1     

3.1.2 บนโต๊ะท ำงำนสะอำด มีเฉพำะเอกสำรและอุปกรณ์ที่จ ำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับ
กำรปฏิบัติงำนมีจ ำนวนเท่ำที่จ ำเป็น ตำมที่ก ำหนดในตารางที่ 1 และจัดวำง
อย่ำงเป็นระเบียบ 

1     

3.1.3 อุปกรณ์ท่ีสำมำรถใช้ร่วมกันได้ เช่น ที่เจำะกระดำษ แท่นเทปใส ที่เหลำดินสอให้
จัดวำงอย่ำงเป็นระเบียบ (ถ้าไม่มีอุปกรณ์ท่ีใช้ร่วมกัน ไม่ต้องตรวจให้คะแนน) 

1     

3.1.4 เอกสำรรอด ำเนินกำรจัดใส่ชั้นเก็บเอกสำรให้เรียบร้อย 1     
3.1.5 บนโต๊ะท ำงำนไม่วำงอำหำร ยกเว้น เครื่องดื่ม 1     
3.1.6 ใต้โต๊ะท ำงำนไม่วำงเอกสำรหรือสิ่งของใดๆ ยกเว้น กล่องใส่รองเท้ำ 1 คู่ และ/

หรือถังขยะ ขนำดเล็ก 1 ใบ 
1     

3.1.7 ก ำหนดให้ 2 ลิ้นชักจำกข้ำงล่ำงของโต๊ะท ำงำนใช้เก็บของส่วนตัว และติดป้ำย
บอก 

1     

คะแนนรวม 7     
 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 

 
 

 

 



จ-5 

หมวด ค.พื้นที่ส านักงาน (ต่อ) 
ล าดับที ่ หัวข้อการ

ประเมิน 
รายละเอียด คะแนนเต็ม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

หัวข้อ คะแนน หัวข้อ คะแนน 

3.2 โต๊ะคอมพิวเตอร์  
และอุปกรณ์ต่อ
พ่วง 

3.2.1 วัสดุ อุปกรณ์บนโต๊ะคอมพิวเตอร์ จัดวำงอย่ำงเป็นระเบียบ และค ำนึงถึงควำม
ปลอดภัย สำยไฟ ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟ สำยคอมพิวเตอร์อยู่ในสภำพเรียบร้อย 
ปลอดภัย ไม่ช ำรุดเสียหำย สำยโทรศัพท์ อยู่ในสภำพเรียบร้อย ไม่ช ำรุดเสียหำย  
และจัดเก็บอย่ำงเป็นระเบียบ 

1     

3.2.2 ไม่น ำอำหำรและเครื่องดื่มมำรับประทำนในบริเวณพ้ืนที่ของโต๊ะคอมพิวเตอร์ 1     

3.2.3 ไม่มีภำพหรือข้อควำมที่ไม่เหมำะสมบนหน้ำจอคอมพิวเตอร์หรือเล่นเกม 1     

3.2.4 ไม่ติดสติ๊กเกอร์หรือกระดำษอ่ืนๆ ที่ไม่จ ำเป็นและไม่เกี่ยวข้องกับกำรรับประกัน 
บนเครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ 

1     

3.2.5 ไม่วำงสิ่งของใดๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 1     
คะแนนรวม 5     

 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 

 
ล าดับที ่ หัวข้อการ

ประเมิน 
รายละเอียด คะแนนเต็ม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

หัวข้อ คะแนน หัวข้อ คะแนน 

3.3 ตู้เก็บเอกสารและ
ชั้นวางของ 

3.3.1 ติดหมำยเลขตู้เอกสำร บริเวณด้ำนหน้ำตู้ 1     

3.3.2 มีระบบกำรจัดเก็บเอกสำร โดยท ำดัชนีควบคุมเอกสำร แยกเป็นหมวดหมู่ที่
ชัดเจน 

1     

3.3.3 แฟ้มเอกสำรต่ำงๆ มีป้ำยติดสัน คู่มือ หนังสือวิชำกำร หรือหนังสืออ้ำงอิง จัดวำง
ให้เป็นระเบียบ โดยหันด้ำนสันออก 

1     



จ-6 

หมวด ค.พื้นที่ส านักงาน (ต่อ) 
ล าดับที ่ หัวข้อการ

ประเมิน 
รายละเอียด คะแนนเต็ม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

หัวข้อ คะแนน หัวข้อ คะแนน 

3.3 ตู้เก็บเอกสารและ
ชั้นวางของ 

3.3.4 เอกสำรที่ไม่ได้อยู่ในแฟ้ม จัดเก็บไว้เป็นหมวดหมู่ และติดป้ำยบอก 1     

3.3.5 สิ่งของต่ำงๆ ที่วำงอยู่บนตู้เก็บเอกสำร และชั้นวำงของจัดเก็บอย่ำงเป็นระเบียบ
และปลอดภัย 

1     

3.3.6 ไม่วำงอำหำรและเครื่องดื่มบนตู้เก็บเอกสำร 1     

3.3.7 เอกสำร อุปกรณ์และสิ่งของต่ำงๆ ภำยในตู้และบนตู้สะอำด 1     
คะแนนรวม 7     

 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 

 
ล าดับที ่ หัวข้อการ

ประเมิน 
รายละเอียด คะแนนเต็ม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

หัวข้อ คะแนน หัวข้อ คะแนน 

3.4 สภาพแวดล้อม
ของที่ท างาน 

3.4.1 สติ๊กเกอร์ เทปใส กระดำษ ประกำศต่ำงๆ ให้ติดบนบอร์ดที่จัดไว้เท่ำนั้น 1     

3.4.2 ตกแต่งห้องท ำงำนสะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อย 1     
คะแนนรวม 2     

 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 

  



จ-7 

หมวด ค.พื้นที่ส านักงาน (ต่อ) 
ล าดับที ่ หัวข้อการ

ประเมิน 
รายละเอียด คะแนนเต็ม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

หัวข้อ คะแนน หัวข้อ คะแนน 
3.5 มุมถ่ายเอกสาร 3.5.1 ติดชื่อและหมำยเลขโทรศัพท์และผู้รับผิดชอบ 1     

3.5.2 ค ำแนะน ำต่ำงๆ ให้ติดในบริเวณท่ีจัดไว้ 1     

3.5.3 ห้องสะอำด 1     

3.5.4 เครื่องถ่ำยเอกสำรอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 1     
คะแนนรวม 4     

 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 

 

ล าดับที ่ หัวข้อการ
ประเมิน 

รายละเอียด คะแนนเต็ม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
หัวข้อ คะแนน หัวข้อ คะแนน 

3.6 ห้องเก็บพัสดุ/
ห้องครุภัณฑ์/
ห้องเก็บของ 

3.6.1 ติดป้ำยชื่อห้อง ติดชื่อและหมำยเลขโทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบ 1     

3.6.2 มีกำรแยกประเภทวัสดุ มีป้ำยบอกไว้ด้ำนหน้ำตู้ และจัดเก็บ อย่ำงเป็นระเบียบ 1     
3.6.3 มีกำรแยกประเภท และจัดเก็บวัสดุเหลือใช้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด มีที่ใส่เศษ

ซำกวัสดุ เพ่ือน ำส่งคืนส่วนพัสดุ 
1     

3.6.4 เก็บครุภัณฑ์ให้เป็นระเบียบ โดยแยกประเภทที่ใช้งำนได้ และประเภทช ำรุด โดย
ค ำนึงถึงควำมสะดวกและปลอดภัย 

1     

คะแนนรวม 4     
 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 



จ-8 

หมวด ค.พื้นที่ส านักงาน (ต่อ) 
ล าดับที ่ หัวข้อการ

ประเมิน 
รายละเอียด คะแนนเต็ม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

หัวข้อ คะแนน หัวข้อ คะแนน 
3.7 ห้องประชุม 3.7.1 ติดป้ำยชื่อห้อง ชื่อและหมำยเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ 1     

3.7.2 ไม่มีอุปกรณ์  หรือสิ่งของที่ไม่เก่ียวข้องกับกำรประชุมอยู่ในห้องประชุม 1     
3.7.3 กระดำนส ำหรับเขียนในห้องประชุมสะอำดมีอุปกรณ์เครื่ องเขียน  แปรงลบ

กระดำน  และอ่ืนๆ ที่จ ำเป็น 
1     

3.7.4 โต๊ะ เก้ำอ้ี กระดำนไวท์บอร์ด อุปกรณ์ต่ำงๆ ต้องสะอำดและจัดเก็บให้เรียบร้อย 1     
คะแนนรวม 4     

 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 

 
ล าดับที ่ หัวข้อการ

ประเมิน 
รายละเอียด คะแนนเต็ม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

หัวข้อ คะแนน หัวข้อ คะแนน 
3.8 Common 

Room 
3.8.1 ติดป้ำยชื่อห้อง ติดชื่อ และหมำยเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ 1     

3.8.2 ห้องสะอำด มีกำรจัดวำงสิ่งของและเครื่องใช้อย่ำงเป็นระเบียบ 1     
3.8.3 เครื่องดื่มและอุปกรณ์อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 1     

คะแนนรวม 3     
 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 

 



จ-9 

หมวด ค.พื้นที่ส านักงาน (ต่อ) 
ล าดับที ่ หัวข้อการ

ประเมิน 
รายละเอียด คะแนนเต็ม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

หัวข้อ คะแนน หัวข้อ คะแนน 
3.9 ห้องน้ าและ

บริเวณหน้า
ห้องน้ า 

3.9.1 ติดป้ำยระบุประเภทห้องน้ ำให้เห็นชัดเจน และชื่อและหมำยเลขโทรศัพท์
ผู้รับผิดชอบ ที่ฉำกบริเวณหน้ำห้องน้ ำ 

1     

3.9.2 ไม่วำงของบริเวณหน้ำห้องน้ ำ ยกเว้นรถเข็น 1     
3.9.3 สะอำดปรำศจำกกลิ่น หน้ำกระจกในห้องน้ ำมีไม้ประดับ และสบู่ 1     
3.9.4 ไฟ พัดลมดูดอำกำศ และอุปกรณ์อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 1     

คะแนนรวม 4     
 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 

 
ล าดับที ่ หัวข้อการ

ประเมิน 
รายละเอียด คะแนนเต็ม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

หัวข้อ คะแนน หัวข้อ คะแนน 
3.10 บอร์ดสาขาวิชา 3.10.1 ติดชื่อและหมำยเลขโทรศัพท์และผู้รับผิดชอบ 1     

3.10.2 มีหัวข้อข่ำวที่ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน 1     
3.10.3 จัดบอร์ดให้สะอำดเรียบร้อย 1     

คะแนนรวม 3     
 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 

 



จ-10 

หมวด ค.พื้นที่ส านักงาน (ต่อ) 
ล าดับที ่ หัวข้อการ

ประเมิน 
รายละเอียด คะแนนเต็ม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

หัวข้อ คะแนน หัวข้อ คะแนน 
3.11 บริเวณหน้า

ลิฟต ์และใน
ลิฟต์ 

3.11.1 ติดหมำยเลขชั้น 1     
3.11.2 บริเวณหน้ำลิฟต์และในลิฟต์สะอำด 1     
3.11.3 บริเวณหน้ำลิฟต์มีชื่อหน่วยงำน และลูกศรบอกทิศทำง 1     

คะแนนรวม 3     
 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 

 
ล าดับที ่ หัวข้อการ

ประเมิน 
รายละเอียด คะแนนเต็ม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

หัวข้อ คะแนน หัวข้อ คะแนน 
3.12 ระบบป้องกัน

อัคคีภัย 
3.12.1 ติดชื่อผู้รับผิดชอบและหมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ 1     

3.12.2 มีป้ำยแสดงสัญลักษณ์ทำงหนีไฟภำยในอำคำร 1     
คะแนนรวม 2     

 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 

 
  



จ-11 

หมวด ค.พื้นที่ส านักงาน (ต่อ) 
ล าดับที ่ หัวข้อการ

ประเมิน 
รายละเอียด คะแนนเต็ม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 

หัวข้อ คะแนน หัวข้อ คะแนน 
3.13 ประตูหนีไฟ 3.13.1 ติดชื่อผู้รับผิดชอบและหมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ 1     

3.13.2 บริเวณหน้ำบันไดหนีไฟ ไม่มีสิ่งกีดขวำง 1     
3.13.3 ประตูอยู่ในสภำพใช้งำนได้ สำมำรถปิด - เปิด และล็อคได้ 1     

คะแนนรวม 3     
 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 

 

ล าดับที ่ หัวข้อการประเมิน รายละเอียด คะแนนเต็ม ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
หัวข้อ คะแนน หัวข้อ คะแนน 

4 จุดใด บริเวณใดที่ยังสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้บ้าง มีการปรับปรุงพ้ืนที่ตามข้อเสนอจากการตรวจครั้ง
ก่อน (ส าหรับการตรวจประเมิน ครั้งที่ 2 เท่านั้น) 

1     

คะแนนรวม 1     
คะแนนรวม หมวด ค คร้ังที่ 1=51 

คร้ังที่ 2=52 
    

 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 1    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
ข้อเสนอแนะครั้งที่ 2    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................... 
 

 



จ-12 

ผลการประเมิน 

 

ผลกำรประเมินครั้งที่ 1   =                                          X 100  X 100 =       % 

 

 

ผลกำรประเมินครั้งที่ 2 =                                          X 100    X 100 =     % 

 

เกณฑ์กำรประเมินผลงำน 

ระดับผลงาน คะแนน (%) 
ดีเยี่ยม มำกกว่ำ 90 
ดีมำก 76-90 

ดี 60-75 
พอใช้ ต่ ำกว่ำ  60 

วิธีการประเมิน  
 ส่วนที่รับผิดชอบแล้วท ำ 1    คะแนน 
 ส่วนที่รับผิดชอบแล้วไม่ท ำ 0    คะแนน 

(คะแนนที่ได้ (ก).........+ (ข) ........)  +(ค)  ........... 

(หัวข้อกำรประเมิน(ก).......+ (ข) ......) +(ค) ........... 

(คะแนนที่ได้ (ก).........+ (ข) ........)  +(ค)  ........... 

(หัวข้อกำรประเมิน(ก).......+ (ข) ......) +(ค) ........... 
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