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สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ  
การตรวจประเมิน 5 ส (self-audit) ห้องทำงานอาจารย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563 

ระหว่างวันที่ 2-6 มีนาคม 2563 
 

หมายเลขห้อง คะแนน 
(เต็ม 20 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

227 19.23 ป้ายบ่งชี้ตำแหน่งการจัดวางถังขยะไม่ต้องติดบนพ้ืน ให้ติดไว้ที่ผนังห้อง 
243 17.69 1) ให้ติดชื่อผู้รับผิดชอบเครื่องปรับอากาศ  

2) จัดเก็บสายไฟให้เรียบร้อย (* รอไส้ไก่พันสายไฟ) 
223 19.23 1) กำจัดหยากไย่เล็กน้อย 

2) เปลี่ยนสีเทปกาวติดที่พ้ืนโดยให้เทปกาวมีสีที่ใกล้เคียงกับสีพ้ืน 
242 17.69 1) ไม่ควรมีสิ่งของส่วนตัวปะปนอยู่ในลิ้นชักอุปกรณ์สำนักงาน (หูฟัง)  

2) แบ่งชั้นและติดป้ายระบุ ของใช้ส่วนตัว / อุปกรณ์สำนักงาน   
3) จัดเก็บสายไฟให้เรียบร้อย (* รอไส้ไก่พันสายไฟ) 

210 10.77 1) ไม่ควรมีของกินปะปนในห้องทำงาน 
2) อุปกรณ์สำนักงานจัดเก็บไม่เป็นระเบียบ 
3) มีกล่องใต้โต๊ะทำงาน 
4) รูปแบบของสันแฟ้มไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน / ไม่มีดัชนี 
5) มีอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องวางบน CPU คอมพิวเตอร์  
6) ไม่มีชื่อผู้รับผิดชอบเครื่องปรับอากาศ 
7) อุปกรณ์ใกล้ถังขยะควรมีการบ่งชี้ชนิดและสถานการณ์ใช้งาน 

241 13.85 1) จัดทำป้ายระบุ เอกสารส่วนตัว  
2) เอกสารบนโต๊ะทำงาน ให้จัดทำป้ายระบุ “เอกสารกำลังดำเนินการ”   
3) ระบุดัชนีแฟ้มเฉพาะในส่วนที่มีเอกสารในแฟ้ม 
4) จัดทำป้ายระบุ “เอกสารรอการทำลาย”    
5) จัดทำป้ายระบุ “รอการเคลื่อนย้าย” 

235 17.00 1) ให้ติดป้ายบ่งชี้ตำแหน่งการจัดวางถังขยะ   
2) ให้ติดชื่อผู้รับผิดชอบเครื่องปรับอากาศ  
3) ให้จัดทำป้ายระบุว่าเป็น “อุปกรณ์โครงการ อยู่ระหว่างการดำเนินการ”  
4) จัดเก็บสายไฟให้เรียบร้อย (* รอไส้ไก่พันสายไฟ) 
ไม่มีอุปกรณ์สำนักงาน ของใช้ส่วนตัว และแฟ้มเอกสาร จึงระบุเป็น NA (6 ข้อ) 

249 15.38 1) ให้จัดเรียงลำดับแฟ้มตามดัชนีที่ระบุไว้ 
2) ต้องไม่มีอุปกรณ์ท่ีไม่เกี่ยวข้องบน CPU คอมพิวเตอร์ เช่น กระถางต้นไม้ 
อุปกรณ์ประดับตกแต่ง (โคมไฟ)  
3) ให้เอา Magnet และโปสการ์ด ที่ติดข้างๆ CPU ออก 
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หมายเลขห้อง คะแนน 
(เต็ม 20 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

4) ในลิ้นชักอุปกรณ์สำนักงานมีของใช้ส่วนตัวปะปนอยู่ ให้เอาออก 
5) ให้ติดชื่อผู้รับผิดชอบเครื่องปรับอากาศ 
6) ป้ายบ่งชี้ตำแหน่งการจัดวางถังขยะไม่ต้องติดบนพ้ืน ให้ติดไว้ที่ผนังห้อง 
7) ไม่ควรมีเสื้อสูท/ชุดครุยในห้องทำงาน 
8) ไม่ควรมีของกินปะปนในห้องทำงาน  
9) คอมพิวเตอร์และโต๊ะวางคอมพิวเตอร์มีฝุ่นเล็กน้อย 
9) จัดเก็บสายไฟให้เรียบร้อย (* รอไส้ไก่พันสายไฟ) 

244 19.23 1) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมีฝุ่น 
252 17.69 1) UPS ไม่มีบาร์โค้ด ควรมีบาร์โค้ด 

2) ขอให้เก็บสายไฟด้วยกระดูกงูเพ่ิมอีก สายปลั๊กไม่ควรพันกับตัวปลั๊ก 
3) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมีฝุ่นและใยแมงมุมเกาะ 

208 15.38 1) ให้หาตู้ใส่ของใช้ส่วนตัวพร้อมระบุว่าเป็นของใช้ส่วนตัวโดยไม่ใส่ของสำหรับ
ทำงานในตู้นั้น 
2) ควรนำตะแกรงเอกสารออกจากลิ้นชักสำนักงาน 
3) ในลิ้นชักมีฝุ่น ควรทำความสะอาด 
4) ให้จัดวางของในตู้ให้เป็นระเบียบและตรงตามหมวดหมู่ เช่น ภาพต้นไม้ และ
ห้ามวางเอกสารบนที่วางคีย์บอร์ด 
5) ให้ระบุประเภทของแฟ้มและเก็บเข้าตู้ให้ถูกต้อง 
6) แฟ้มที่ไม่มีเอกสารให้นำออกจากตู้ หากเอกสารลับให้อยู่ในตู้และมีกุญแจล๊อค 
7) เก็บสายไฟให้เรียบร้อย ให้นำถุงพลาสติกออกจากสายพ่วง 
8) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมีฝุ่น ควรทำความสะอาด 

214 16.92 1) ของหลังตู้ที่ไม่เก่ียวข้องกับการทำงานให้นำออก 
2) ห้ามผูกกับพลาสติกให้ใช้สันกระดูกงู 
3) มีคราบฝุ่นที่ CPU คีย์บอร์ด 
4) ถังขยะ ห้ามทิ้งขยะเปียก (กล่องนม) 

248 14.61 1) ควรแจ้งให้ช่างมาซ่อมที่ดึงล๊อคเกอร์ และควรเขียนป้ายกำกับว่า รอการมา
ซ่อมแซม 
2) ควรวาง CPU ไว้ด้านบน เพราะห้องอาจารย์ไม่มีลูกยางข้างใต้ 
3) ใช้กระดูกงูพันสายให้เรียบร้อย 
4) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมีฝุ่น ควรทำความสะอาด 
5) เครื่องปรับอากาศ ไม่มีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบ โปรดระบุด้วย 
6) ไม่มีถังขยะ แจ้งได้ที่คุณเสาวลี เพ่ือขอรับถังขยะ 
7) ขอให้มีรูปถังขยะ/ตัวอักษร และติดข้างฝา ห้ามติดที่พ้ืน 
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หมายเลขห้อง คะแนน 
(เต็ม 20 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

230 20 - 
209 12.23 1) โต๊ะทํางาน มีของเยอะอยู่บนโต๊ะ พื้นที่ในการจัดเก็บของใช้ส่วนตัว เกิน 1 ใน 

3 ของพ้ืนที่ที่ใช้ในการจัดเก็บทั้งหมดในห้อง 
2) จัดเก็บเอกสาร/คู่มือ/หนังสือ/รายงาน ควรจัดให้เป็นระเบียบ 
3) มีฟิวเจอร์บอรด์วางหลังตู้ ควรติดไว้ให้เรียบร้อย ป้องกันการตกหล่น 
4) การจัดเก็บเอกสาร บางชั้นยังวางไม่เรียบร้อย 
5) บริเวณเครื่องคอมพิวเตอร์ มีขวดน้ำวางอยู่ 
6) เก็บสายไฟให้เรียบร้อย ให้นำถุงพลาสติกออกจากสายพ่วง 
7) คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมีฝุ่น ควรทำความสะอาด 
8) ควรเอาถุงพลาสติกออกที่สายโทรศัพท์ 

225 18.46 บริเวณหลังคอมพิวเตอร์ หรือหน้าจอยังไม่สะอาด หรือมีฝุ่น ไยแมงมุม บริเวณ
สายไฟด้านหลัง 
ไม่มีป้ายบ่งชี้ตำแหน่งการจัดวางถังขยะ 

224 18.46 1) บริเวณหลังคอมพิวเตอร์ หรือหน้าจอยังไม่สะอาด หรือมีฝุ่น ไยแมงมุม 
บริเวณสายไฟด้านหลัง 
2) ไม่มีป้ายบ่งชี้ตำแหน่งการจัดวางถังขยะ 

xx 20 1) มีกล่องวัสดุ จำนวน 3 กล่อง วางบริเวณข้างโต๊ะ ใกล้กับจุดสายไฟข้างหลัง
คอมฯ (แต่ไม่ได้เอากล่องปิดทับ) 

213 18.46 1) อุปกรณ์สำนักงาน: ลิ้นชักล่างเปิดลิ้นชักไม่ได้ 
2) บริเวณหลังคอมพิวเตอร์ หรือหน้าจอยังไม่สะอาด หรือมีฝุ่น ไยแมงมุม 
บริเวณสายไฟด้านหลัง 
3) มีป้ายแสดงหมายเลขประจำเครื่องโดยตัวเครื่องโทรศัพท์สะอาดและอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน => ไม่ผ่าน  

210 19.23 1) ตู้เอกสารลับ ยังมีวัสดุสำนักงาน หากไม่อยากเปิดเผยเอกสารด้านในแนะนำ
ให้ล้อคตู้ 
2) อุปกรณ์สำนักงาน: มีถุงกันกระแทกในลิ้นชักล่าง 
3) บริเวณหลังคอมพิวเตอร์ หรือหน้าจอยังไม่สะอาด หรือมีฝุ่น ไยแมงมุม 
บริเวณสายไฟด้านหลัง 

238 19.23 ไม่มีป้ายชื่อช่างและผู้รับผิดชอบพร้อมเบอร์ติดต่อ 
 
 


