
รายงานผลการประเมินคุณภาพกิจกรรม 5ส 
ส านักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือจัดระเบียบเรียบร้อยในหน่วยงาน 
2. เพ่ือก่อให้เกิดสภาพการท างานที่ดีในหน่วยงาน 
3. เพ่ือความสะดวกในการท างานของบุคลากร 
4. เพ่ือสร้างนิสัย ระเบียบวินัย ในการปฏิบัติงานให้เกิดข้ึนกับบุคลากรในหน่วยงาน 

เพ่ือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
 
วิธีการประเมินกิจกรรม 5ส 
 ตรวจพื้นที่การด าเนินกิจกรรม 5ส โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานตามแบบประเมิน และประเมินผลกิจกรรม 5ส 
โดยใช้วิธีการสังเกตและสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 



คณะกรรมการประเมินคุณภาพกิจกรรม 5ส  
 
พื้นที่ส านักงาน 
 

กลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่ม กรรมการประเมิน 
งานบริการการศึกษา นางสาวนันธิยา  รักซ้อน นางสาวกาญจนา  สุขสง่า 
งานการเงินและบัญชี นางสาวพรทิพย์  ศรีเชี่ยวชาญ นางสาวฐานิศรา  ปัญญาภา 
งานพัสดุ นางสาวชดา  เกิดโภคา นางสาวพัชนี  สมพงษ์ 
งานบริหาร นางสาวนภาพร  ศรีโพธิ์ นางสาวสุกัญญา  เดวิเลาะ 
งานโสตทัศนูปกรณ์ นายวัฒน์ชัย  พิริยะศรีแก้ว นายบุญกอง  ราตรีวงษ์ 
งานนโยบายและแผน นายดนุพล  วัฒนา นางนงนุช  จิตตสงัด 

 



ตารางสรุปผลการด าเนินกิจกรรม 5 ส 
ส านักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 

 
กลุ่มงาน คะแนน 

ครั้งที่ 1 
(ธ.ค. 2554) 

คะแนน 
ครั้งที่ 2 

(มี.ค. 55) 

คะแนน 
ครั้งที่ 3 

(มิ.ย. 55) 

รวม คะแนน 
เป็นร้อยละ 

งานบริการการศึกษา 91 92    
งานการเงินและบัญชี 89 96    
งานพัสดุ 64 75    
งานบริหารและธุรการ 89 95    
งานโสตทัศนูปกรณ์ 83 91    
งานนโยบายและแผน 81 94    

 



สรุปผลการปรับปรุงแก้ไขผลการประเมินกิจกรรม 5ส ปีการศึกษา  2554 
พื้นที่ส านักงาน  งานบริการการศึกษา 

 
ผลสรุปและข้อบกพร่องที่พบ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 
- โต๊ะท างานบางโต๊ะยังมีสิ่งของ - โต๊ะท างานมีความเป็น  
ไมท่ี่จ าเป็นวางอยู่ ระเบยีบเรียบร้อย  
- ตู้เก็บเอกสาร ยังเก็บของไม่เป็น - ตู้เก็บเอกสารเป็นระเบียบ  
ระเบียบ ป้ายหน้าตู้เอกสารยังไม่ครบ  มากขึ้น มีป้ายหน้าตู้เอกสาร  
ทุกลิ้นชัก ครบทุกตู้  
- เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มีคู่มือบอกขั้นตอน - เครื่องคอมพิวเตอร์มี  
การใช้งาน มีอุปกรณ์ที่ไม่จ าเป็นวาง สมุดบันทึกการเช็คตรวจสอบ  
ปะปนอยู่ ประจ าปี  
- สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ยังมีของที่
ไม่จ าเป็นวางอยู่ที่พ้ืน 

- สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่
โดยรวมสะอาดเรียบร้อย 

 

 ปลอดภัย  
- การพัฒนากิจกรรม 5ส ภายในกลุ่ม - มีการแบ่งพ้ืนที่รับผิดกิจกรรม  
ยังไม่ค่อยชัดเจน 5ส กันภายในกลุ่ม  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 



 
สรุปผลการปรับปรุงแก้ไขผลการประเมินกิจกรรม 5ส ปีการศึกษา  2554 

พื้นที่ส านักงาน  งานการเงินและบัญชี 
 

ผลสรุปและข้อบกพร่องที่พบ 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 

- โต๊ะท างานความสะอาดโดยทั่วไป - โต๊ะท างานมีของที่ไม่  
บางตัวยังไม่ค่อยสะอาด ของรกโต๊ะ จ าเป็นวางอยู่บ้างเล็กน้อย  
- ตู้เก็บเอกสารวางของไม่เป็น - ตู้เก็บเอกสาร/เก็บของเป็น  
ระเบียบ  หาเอกสารไม่เจอ ระเบียบเรียบร้อย  
- อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า - เครื่องคอมพิวเตอร์มีสมุดบันทึก  
ไม่มีคู่มือบอกข้ันตอน การตรวจเช็คคอมพิวเตอร์  
การท างาน เครื่องคอมฯ ไม่มีสิ่งของที่ไม่จ าเป็นวางบน  
บางเครื่องยังมีสิ่งของ เครื่องคอมพิวเตอร์  
วางอยู่บนเครื่อง   
- สภาพแวดล้อมโดยรวมยังมี - สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่  
สิ่งของที่ไม่จ าเป็นวางอยู่บนพ้ืน มีการติดป้ายบอกตรงที่อันตราย  
บ้าง พ้ืนที่มีความปลอดภัย  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 



สรุปผลการปรับปรุงแก้ไขผลการประเมินกิจกรรม 5ส ปีการศึกษา  2554 
พื้นที่ส านักงาน  งานพัสดุ 

 
ผลสรุปและข้อบกพร่องที่พบ 

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 
- โต๊ะท างานโดยรวมยังไม่ค่อย - โต๊ะท างานมีความเป็น  
เป็นระเบียบ เอกสารวางอยู่บนโต๊ะ ระเบียบมากข้ึน  สะอาด  
เยอะ มีพ้ืนที่ว่างส าหรับเขียน มีพ้ืนที่ว่างส าหรับเขียน  
หนังสือน้อย หนังสือ  
- ตู้เก็บของมีป้ายบอก - ตู้เก็บของมีป้ายบอก  
ว่าใช้เก็บอะไร ยังมีสิ่งของที่ไม่ ภายในตู้เก็บเอกสารเป็นระเบียบ  
จ าเป็นวางอยู่บนหลังตู้  ภายในตู้ เรียบร้อยมากข้ึน  
ยังไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าที่ควร   
- อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่มีคู่มือ - เครื่องคอมพิวเตอร์มีสมุด  
บอกขั้นตอนการปฏิบัติงาน แต่ม ี บันทึกการตรวจเช็ค  
ความพร้อมที่จะใช้งานอยู่เสมอ คอมพิวเตอร์ไม่มีสิ่งของที่ไม่

จ าเป็นวางบนเครื่อง 
 

 คอมพิวเตอร์  
- สภาพแวดล้อมของ - สภาพแวดล้อมของพ้ืนที่  
พ้ืนที่โดยรวมมีการวาง ไม่มีการวางสิ่งของที่ไม่จ าเป็น  
สิ่งของอยู่ตามชั้นต่างๆ อยู่บนพื้น  
ไม่เป็นระเบียบ   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 



 
สรุปผลการปรับปรุงแก้ไขผลการประเมินกิจกรรม 5ส ปีการศึกษา  2554 

พื้นที่ส านักงาน  งานบริหารและธุรการ 
 

ผลสรุปและข้อบกพร่องที่พบ 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 

- บนโต๊ะท างานมีพ้ืนที่ - โต๊ะท างานโดยรวมเป็น  
ส าหรับเขียนหนังสือน้อย ระเบียบเรียบร้อย มีพ้ืนที่ส าหรับ  
มีสิ่งของที่ไม่จ าเป็นวางอยู่บนโต๊ะ เขียนหนังสือเพ่ิมมากข้ึน  
ท างาน   
- ตู้เก็บเอกสารมีป้ายบอก - ตู้เก็บของมีป้ายติดในที่  
รหัสครุภัณฑ์ มีป้ายบอก เหมาะสม เก็บของอย่าง  
ว่าใช้เก็บอะไร ภายในตู้ เป็นระเบียบเรียบร้อย  
เก็บของอย่างเป็นระเบียบ   
- ไม่มีคู่มือบอกขั้นตอนการใช้ - เครื่องคอมพิวเตอร์มี  
งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ป้ายบอกรหัสครุภัณฑ์  
 ไม่มีสิ่งของบนเครื่อง  
 คอมพิวเตอร์  มีสมุดบันทึก  
 การตรวจเช็คคอมพิวเตอร์  
 ติดอยู่ที่เครื่อง  
- สภาพแวดล้อมพ้ืนที่ - สภาพแวดล้อมโดยรวม  
โดยรวมยังมีสิ่งของที่ไม่จ าเป็นวาง สะอาดเรียบร้อย  
อยู่บริเวณพ้ืนห้อง   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 



 
สรุปผลการปรับปรุงแก้ไขผลการประเมินกิจกรรม 5ส ปีการศึกษา  2554 

พื้นที่ส านักงาน  งานโสตทัศนูปกรณ์ 
 

ผลสรุปและข้อบกพร่องที่พบ 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 

- โต๊ะท างานไม่ค่อยเป็น - โต๊ะท างานเป็นระเบียบ  
ระเบียบเรียบร้อย  เรียบร้อย มีพ้ืนที่ในการเขียน  
 หนังสือ ไม่มีสิ่งของที่ไม่จ าเป็น  
 วางอยู่  
- ตู้เก็บของไม่ค่อยเป็น - ตู้เก็บของเป็นระเบียบมากขึ้น  
ระเบียบ มีป้ายบอกว่าใช้ มีป้ายบอกวัสดุอุปกรณ์ท่ีอยู่ในตู้  
เก็บอะไรไม่ครบ ในตู้ ข้างในตู้มีการจัดวางสิ่งของ  
วางของไม่เป็นระเบียบ เป็นระเบียบ  
- เครื่องคอมพิวเตอร์  - เครื่องคอมพิวเตอร์มี  
มีป้ายบอกรหัสครุภัณฑ์ ชื่อบอกรหัสครุภัณฑ์  
ไม่มีคู่มือบอกข้ันตอน มีการรักษาความสะอาด  
การใช้งานของเครื่อง  ของเครื่องอยู่เสมอ   
มีสิ่งของไม่จ าเป็นวางอยู่บนเครื่อง   
- สภาพแวดล้อมพ้ืนที่มีการ - สภาพแวดล้อมพ้ืนที่สะอาด  
ติดป้ายบอกหน่วยงาน ไม่มีสิ่งของหรือขยะอยู่บนพื้น  
มีขยะวางอยู่บริเวณพ้ืนห้องท างาน ห้องท างาน  
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 



 
สรุปผลการปรับปรุงแก้ไขผลการประเมินกิจกรรม 5ส ปีการศึกษา  2554 

พื้นที่ส านักงาน  งานนโยบายและแผน 
 

ผลสรุปและข้อบกพร่องที่พบ 
ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 

- โต๊ะท างานไม่ค่อยเป็นระเบียบ - โต๊ะท างานเป็นระเบียบ  
มีสิ่งของที่ไม่จ าเป็นวางอยู่บนโต๊ะ สะอาด ไม่มีสิ่งของที่ไม่จ าเป็น  
 วางอยู่บนโต๊ะ  
- ตู้เก็บของเป็นระเบียบ ป้ายบอก - ตู้เก็บของเป็นระเบียบ  
ว่าใช้เก็บวัสดุอุปกรณ์อะไรมีไม่ครบ มีป้ายบอกว่าใช้เก็บอะไร  
ในตู้วางของไม่เป็นระเบียบ ในตู้วางของเป็นระเบียบ  
- เครื่องคอมพิวเตอร์มี - เครื่องคอมพิวเตอร์สะอาด  
ชื่อบอกรหัสครุภัณฑ์ เครื่องใช้ไฟฟ้ามีป้ายบอก  
มีการรักษาความสะอาด ครุภัณฑ ์ บนคอมพิวเตอร์ไม่มี  
ของเครื่องอยู่เสมอ สิ่งของไม่จ าเป็นวางอยู่  
จ าเป็นวางอยู่   
- สภาพแวดล้อมพ้ืนที่เรียบร้อย - สภาพแวดล้อมพ้ืนที่เรียบร้อย  
แต่ยังมีการวางสิ่งที่ไม่จ าเป็นอยู่ มีการติดป้ายบอกหน่วยงาน  
บนพื้น   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


