แบบประเมินผลพื้นที่กจิ กรรม 5 ส
สำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ชื่อพื้นที่ ................................................................................... จำนวนสมำชิกในพื้นที่ ................................... คน
เกณฑ์ในกำรประเมิน
ดีมำก = 5
ดี = 4
พอใช้ = 3
ควรปรับปรุง = 2
ควรปรับปรุงเร่งด่วน = 1-0
หัวข้อตรวจสอบ
โต๊ะทางาน/โต๊ะ
คอมพิวเตอร์/เก้าอี้/
เคาน์เตอร์ (ตาม
(ตามมาตรฐานข้อ 1-5, 11)

1
2
3
4
5

ตู้/ชั้นหนังสือ/วารสาร
ตู้เก็บของ//ชั้นเก็บเอกสาร

1
2
3

เครื่องใช้/อุปกรณ์/รถเข็น
(ตามมาตรฐานข้อที่ 6-9,16)

สภาพแวดล้อมของพื้นที่
สมาชิกพื้นที่กับการ
ดาเนินกิจกรรม 5 ส (ตาม
มาตรฐานข้อที่ 10, 12,
15-19)

4
5
1
2
3
4

การปรับปรุงพื้นที่ (บอร์ดติด
ประกาศ/บอร์ด
ประชาสัมพันธ์/บอร์ด 5 ส)
กับการใช้ทรัพยากร (ตาม
มาตรฐานข้อที่ 13.14)

ค่าคะแนนที่ได้
1 2 3 4 5

รายละเอียด

1
2
3

ความสะอาดทั่วไป
มีการจัดเก็บของไม่จาเป็นบนโต๊ะหรือใต้โต๊ะหรือไม่
ขอบโต๊ะด้านนอกมีป้ายชื่อ-นามสกุลเจ้าของโต๊ะ และอยู่ในสภาพทีด่ ีหรือไม่
เคาน์เตอร์บริการจัดได้เรียบร้อยเหมาะสมอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
จัดเก็บเก้าอี้นั่งระหว่างไม่อยู่ที่โต๊ะเข้าที่เรียบร้อยหรือไม่
รวม 25 คะแนน
ความสะอาดทั่วไป
มีสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องปะปนกับสิ่งของหรือเอกสารที่จดั เก็บหรือไม่
มีแยกเอกสาร/เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์/อุปกรณ์โสตฯ เป็นหมวดหมู่
อย่างเรียบร้อยหรือไม่
มีการวางเอกสารหรือสิ่งของบนหลังตู้หรือไม่
มีระบบการจัดเก็บที่สะดวกต่อการหยิบใช้งานหรือไม่
รวม 25 คะแนน
สภาพแวดล้อมทั่วไปสะอาดเรียบร้อย
การจัดวางสายไฟ สายโทรศัพท์/สายคอมพิวเตอร์ เครื่องมือดับเพลิง
เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย
มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ปลั๊ก เต้าเสียบ ดวงไฟ สายไฟฟ้าอย่าง
ปลอดภัยหรือไม่
มีการตกแต่งสถานที่ทางานให้สวยงามถูกสุขลักษณะหรือไม่
คะแนนรวม 20 คะแนน
มีการนาเอกสาร/วัสดุเก่ากลับมาใช้ประโยชน์มากน้อยเพียงใด
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือไม่
ความถูกต้องและความทันสมัยของข้อมูล
รวม 15 คะแนน

5 ส -01 (สำหรับผู้ตรวจ)
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หัวข้อตรวจสอบ
ความร่วมมือของสมาชิก
พื้นที่กับการดาเนิน
กิจกรรม 5 ส

ค่าคะแนนที่ได้
1 2 3 4 5

รายละเอียด
1
2
3

สมาชิกในพื้นที่ให้ความร่วมมือในการทากิจกรรม 5 ส และปฏิบัตติ าม
มาตรฐานของกิจกรรมที่กาหนดไว้หรือไม่
มีการกระตุ้น จูงใจ สนับสนุน และส่งเสริมการทากิจกรรม 5 ส จาก
ประธานพื้นที่หรือไม่
มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง/มีการตรวจประเมินภายในพื้นที่ และมีใบ
แสดงผลการตรวจหรือไม่
รวม 15
คะแนน
คะแนนรวมทั้งหมด 100 คะแนน

จุดเด่นของพื้นที่
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุง
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

…………………………………………….กรรมกำรผู้ตรวจประเมิน
................../.........................../...................(วัน/เดือน/ปี)
5 ส -01 (สำหรับผู้ตรวจ)
กุมภำพันธ์ 2560

แบบสรุปผลกำรตรวจประเมินพื้นที่กิจกรรม 5ส
สำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
พื้นที่ ........................................................................................................................................................
หัวหน้ำพื้นที่ .....................................................สัญญลักษณ์ ..................................................................
จำนวนสมำชิกในพื้นที่ .................... คน
คะแนนที่ได้จำกกำรตรวจพื้นที่ครั้งที่ .............................
ได้คะแนนเฉลี่ย ........................ คะแนน อยู่ในเกณฑ์
 ควรปรับปรุงเร่งด่วน  ควรปรับปรุง  พอใช้  ดี  ดีเยี่ยม
ผลสรุปจำกกำรตรวจ
จุดเด่นของพื้นที่
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
คณะกรรมการผู้ประเมิน
1.......................................................ประธานกรรมการ
2........................................................กรรมการ
3........................................................กรรมการ
4.......................................................กรรมการ
5........................................................กรรมการและเลขานุการ
5 ส – 02 (ส่งหัวหน้ำผู้ตรวจประเมินฯ)
กุมภำพันธ์ 2560

แบบรำยงำนผลกำรตรวจประเมินพื้นที่กิจกรรม 5ส
สำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
ชือ่ พื้นที่ ....................................................................... หัวหน้ำพื้นที่ ................................................
จำนวนสมำชิกในพื้นที่ .............. คน สัญลักษณ์ ................................................................................
คะแนนที่ได้จำกกำรตรวจพื้นที่ ครั้งที่ .............................. เดือน .............................................. ..........
ได้ ................. คะแนน
อยู่ในเกณฑ์  ควรปรับปรุงเร่งด่วน  ควรปรับปรุง  พอใช้  ดี  ดีเยี่ยม

รำยงำนผลกำรตรวจ
จุดเด่นของพื้นที่
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
คณะกรรมการผู้ประเมิน
1.......................................................ประธานกรรมการ
2........................................................กรรมการ
3........................................................กรรมการ
4.......................................................กรรมการ
5........................................................กรรมการและเลขานุการ
................./......................./.......................(วัน/เดือน/ปี)
5 ส – 02 (ส่ง หัวหน้ำพื้นที่)
กุมภำพันธ์ 2560

แบบสรุปผลกำรตรวจประเมินพื้นที่กิจกรรม 5ส
สำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยรำมคำแหง
งาน ............................................................................................................................. ................................
การตรวจพื้นที่ประจาเดือน ........................ ...................................................................... ........................
1. พื้นที่ ………………………………….. หัวหน้าพื้นที่ ..................................................................
จานวนสมาชิกในพื้นที่ .............. คน
ได้คะแนนเฉลี่ย ..................... คะแนน อยู่ในเกณฑ์
 ควรปรับปรุงเร่งด่วน
 ควรปรับปรุง
 พอใช้
 ดี  ดีเยี่ยม
2. พื้นที่ ………………………………….. หัวหน้าพื้นที่ ..................................................................
จานวนสมาชิกในพื้นที่ .............. คน ประเภทพื้นที่  สานักงาน  ปฏิบัติการ
ได้คะแนนเฉลี่ย ..................... คะแนน อยู่ในเกณฑ์
 ควรปรับปรุงเร่งด่วน
 ควรปรับปรุง
 พอใช้
 ดี  ดีเยี่ยม
3. พื้นที่ ………………………………….. หัวหน้าพื้นที่ ...................................................................
จานวนสมาชิกในพื้นที่ .............. คน ประเภทพื้นที่  สานักงาน  ปฏิบัติการ
ได้คะแนนเฉลี่ย ..................... คะแนน อยู่ในเกณฑ์
 ควรปรับปรุงเร่งด่วน
 ควรปรับปรุง
 พอใช้
 ดี  ดีเยี่ยม
4. พื้นที่ ………………………………….. หัวหน้าพื้นที่ ...................................................................
จานวนสมาชิกในพื้นที่ .............. คน ประเภทพื้นที่  สานักงาน  ปฏิบัติการ
ได้คะแนนเฉลี่ย ..................... คะแนน อยู่ในเกณฑ์
 ควรปรับปรุงเร่งด่วน
 ควรปรับปรุง
 พอใช้
 ดี  ดีเยี่ยม
5. พื้นที่ ………………………………….. หัวหน้าพื้นที่ ...................................................................
จานวนสมาชิกในพื้นที่ .............. คน ประเภทพื้นที่  สานักงาน  ปฏิบัติการ
ได้คะแนนเฉลี่ย ..................... คะแนน อยู่ในเกณฑ์
 ควรปรับปรุงเร่งด่วน
 ควรปรับปรุง
 พอใช้
 ดี  ดีเยี่ยม
6. พื้นที่ ………………………………….. หัวหน้าพื้นที่ ..................................................................
จานวนสมาชิกในพื้นที่ .............. คน ประเภทพื้นที่  สานักงาน  ปฏิบัติการ
ได้คะแนนเฉลี่ย ..................... คะแนน อยู่ในเกณฑ์
 ควรปรับปรุงเร่งด่วน
 ควรปรับปรุง
 พอใช้
 ดี  ดีเยี่ยม

5ส – 03 (ส่ง หนง.)
กุมภำพันธ์ 2560
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จุดเด่นของพื้นที่
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
................................................................................................................................ ............................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
............................................................................................................................. ...............................................................
....................................................................................................................................................................................... .....
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
................................................................................................................................ ............................................................
............................................................................................................................................................................................

คณะกรรมการผู้ประเมิน
1.......................................................ประธานกรรมการ
2........................................................กรรมการ
3........................................................กรรมการ
4.......................................................กรรมการ
5........................................................กรรมการและเลขานุการ
................./......................./.......................(วัน/เดือน/ปี)

5ส – 03 (ส่ง หนง.)
กุมภำพันธ์ 2560

