ผลการตรวจประเมิน 5ส ส่วนพัสดุ ปี พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562
ปี
2560

วัน/เดือน/ปี
16 พ.ค. 2560

18 ส.ค. 2560

คะแนนเฉลี่ย
ข้อเสนอแนะ
4.79 1. บางส่วนยังมีจานชามวางไว้อยู่บนโต๊ะบ้าง
2. บางตู้ไม่มีป้าย ชื่อตู้ (ประเภทของเอกสารในตู้)
3. ไม่มีเบอร์โทรศัพท์ของผู้ที่รับผิดชอบอุปกรณ์
สานักงาน
4. ควรร่วมกับส่วนสื่อสารองค์กรพัฒนาปรับปรุง
ห้ อ งเตรี ย มอาหารให้ เ ป็ น พื้ น ที่ ส่ ว นกลางที่
สามารถใช้งานได้สมประโยชน์
5. ควรกาหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนกับส่วนสื่อสาร
องค์ ก ร และก าหนดพื้ น ที่ ที่ เ หมาะสมในการ
จัด เก็ บ อุ ป กรณ์ ท าความสะอาดแม่ บ้ า นยั งไม่
เหมาะสม ไม่ควรอยู่ในห้องไฟฟ้า
6. ไม่มีวิธีการใช้ถังดับเพลิง และไม่มีป้ายบ่งชี้รอ
ดาเนินการ
5.00 1. ควรจัดเก็บกระเป๋าลงในกล่องส่วนตัวใต้โต๊ะให้
เรียบร้อย
2. เสนอแนะให้ดรรชนีแฟ้มที่ติดด้านในตู้เอกสาร
มีข้อมูลจาแนกการจัดเก็บแฟ้มตามชั้นวาง
3. บางตู้เอกสารมีกลิ่นอาหาร
4. เสนอแนะให้ช่วยท าป้ ายระบุ ชื่อ /ผังอุป กรณ์
ไฟฟ้า บริเวณหน้าห้องสานักงานเพิ่มด้วย เพื่อ
ความชั ด เจนแก่ ก ารใช้ ง านหรื อ เมื่ อ เกิ ด
เหตุขัดข้อง
5. เสนอแนะถึ ง หน่ ว ยบริ ก ารกลาง ควรแยกถั ง
ดับเพลิงออกจากการเก็บรวมกัน ในตู้เก็บสาย
ฉีดเพื่อให้มองเห็นชัด หยิบใช้งานได้สะดวก

ข้อชืน่ ชม
1. ข้อมูลบอร์ดครบถ้วนสมบูรณ์มาก มีการแบ่ง
กลุ่มอย่างดี/ทุกคนให้ความร่วมมือกันอย่างดี
2. แฟ้ม/สันแฟ้มจัดได้ดี
3. ชื่นชมมีฐานรองเคสคอมพิวเตอร์ปอ้ งกันไฟฟ้ารั่ว

1. ชื่นชมบอร์ด 5ส ที่มีข้อมูลแสดงนอกเหนือจาก
เกณฑ์ตามมาตรฐาน เช่น ข้อมูลการเปรียบเทียบ
แผนงานและผลทีเ่ กิดขึ้น แสดงข้อมูลที่
คณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะเมื่อคราวตรวจ
รอบกลางปีเปรียบเทียบด้วยภาพที่ได้พัฒนา
ปรับปรุงตามข้อแนะนานั้นแล้ว รวมถึงแสดง
ข้อมูลที่ทาให้เห็นถึงการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง
ของกิจกรรม 5ส ในหน่วยงาน
2. ชื่นชมการจัดทาป้ายบ่งชี้ได้ครบถ้วนและเห็นได้
ชัดเจน
3. ชื่นชมตู้เก็บวัสดุสานักงานนอกจากจัดเก็บวัสดุ
เป็นหมวดหมู่ตามชั้นแล้ว ยังมีการจัดทาทะเบียน
คุมการเบิกจ่ายวัสดุทุกรายการเป็นรูปเล่ม

ปี
2561

วัน/เดือน/ปี
28 ก.พ. 61

7 ส.ค. 61

2562

14 ก.พ. 62

6 ส.ค. 62

คะแนนเฉลี่ย
ข้อเสนอแนะ
ข้อชืน่ ชม
5.00 - ในส่วนมาตรฐานพื้นที่ใต้บันได ควรทาป้ายบ่งชี้ 1. “บอร์ด” มีข้อมูลครบถ้วนชัดเจน มีชีวิตชีวา มี
“ระวังศีรษะ เพื่อความปลอดภัยในการใช้พื้นที่
การนาวัสดุเหลือใช้มาประยุกต์สร้างสรรค์
- ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในห้อง
สวยงาม
ควบคุมระบบไฟฟ้าและระบบเครือข่าย “ตู้
2. มีการคานึงต่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของ
ไฟฟ้า” มีการจัดเก็บสายไฟที่ไม่เป็นระเบียบ
พนักงาน โดยกาหนด “พื้นที่พิมพ์เอกสาร” ที่
เสี่ยงต่อการเกิดอันตราย
เป็นสัดส่วนชัดเจนและมีกาหนดผู้รับผิดชอบที่
ตรวจสอบความพร้อมใช้ทุกสัปดาห์
5.00 - ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากมีการ 1. มีความตระหนักในการทา 5ส อย่างต่อเนื่อง จน
ปรับปรุงพื้นที่เก่าและชารุด จะสร้างภาพลักษณ์
กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร เช่น กาหนด 5ส ใน
ของหน่วยงานที่ดี และป้องกันความเสี่ยงด้าน
วาระการประชุมหน่วยงานประจาเดือน เก็บ
อัคคีภัยจากไฟฟ้าลัดวงจร เนื่องจากเป็น
เอกสารและอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบหลังเลิก
หน่วยงานที่ดูแลเอกสารสาคัญของมหาวิทยาลัย งานทุกวัน
2. บอร์ด 5ส ประจาหน่วยงาน มีการเชื่อมโยงให้
เห็นกิจกรรมการทางานของหน่วยงานผ่าน
บอร์ด 5ส ได้อย่างชัดเจน
3. พนักงานมีความพร้อมและตั้งใจในการทา 5ส
อย่างเต็มที่
5.00 1. บอร์ด 5ส เนื่องจากส่วนพัสดุมบี อร์ดที่มีขนาด 1. มีการใช้วงจร PDCA มาใช้ในการนาเสนอ
ใหญ่ สามารถจัดทาผังการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ แผนการปฏิบตั ิงานได้อย่างเหมาะสม
ให้ชัดเจนขึ้นกว่านี้
2. เมื่อมีการประชุม ผู้รับผิดชอบจะมีการแจ้ง
2. บอร์ด การเพิ่มรูปภาพ “Before-After” ให้
ข่าวสารเกีย่ วกับ 5ส ให้ทราบทุกเดือน
มากขึ้น
3. ควรทาป้ายบ่งชี้ระบุอุปกรณ์สานักงานที่
นอกเหนือจากข้อมาตรฐาน เช่น Scanner
4. เพิ่มชื่อระบุหน้าห้อง “ตู้/พื้นที่/ห้องจัดเก็บ
อุปกรณ์ทาความสะอาด”
5.00 1. ควรให้ความสาคัญกับความปลอดภัยในการจัด 1. มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นไปตาม
วางวัสดุต่าง ๆ บนตู้เอกสาร
มาตรฐาน 5ส
2. ควรปรับปรุงบอร์ด 5ส ให้มีความสะดุดตา
2. บุคลากรในหน่วยงานมีความพร้อมรับการตรวจ
และเพิ่มจุดเด่นที่เห็นได้อย่างชัดเจน จะเพิ่ม
ประเมิน
ความน่าสนใจของบอร์ด 5ส หน่วยงาน
3. บุคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจและมีส่วน
ร่วมในการทา 5ส
4. มีความเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกันใน
หน่วยงาน

