ก

คำนำ
ตำมที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน ได้มีนโยบำยกิจกรรม 5ส เพื่อใช้พัฒนำคุณภำพ
บุคลำกร ระบบงำน และสภำพแวดล้อมในกำรทำงำนมำอย่ำงต่อเนื่อง เป็นระยะเวลำที่ยำวนำน ดังนั้น
เพื่อเป็นกำรยกระดับมำตรฐำนขององค์กร และตอบสนองนโยบำยด้ำนกำรประหยัดทรัพยำกร จึงนำ
กิจกรรม 7ส มำใช้เป็นพื้นฐำนในกำรพัฒ นำคุณภำพภำยในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย สะสำง สะดวก
สะอำด สุขลักษณะ สร้ำงนิสัย สวยงำม และสิ่งแวดล้อม
คู่มือกำรดำเนินงำนกิจกรรม 7ส เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทำงมำตรฐำนให้บุค ลำกรและ
หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยฯ สำมำรถดำเนินงำนกิจกรรม 7ส เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ตั้งแต่กำร
จัดท ำแผนกำรดำเนินงำนกิจกรรม 7ส มำตรฐำน 7ส กำรตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ตลอดจนแบบ
รำยงำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้ ง เพื่อให้ เป็ นแนวทำงในกำรกำกับ ติด ตำม ตรวจสอบ และพัฒ นำ
กิจ กรรม 7ส ให้ มี ป ระสิ ท ธิภ ำพตำมเป้ ำประสงค์ ข องมหำวิท ยำลั ย ฯ หวัง เป็ น อย่ ำงยิ่ ง ว่ำ คู่ มื อ กำร
ดำเนินงำนกิจกรรม 7ส เล่มนี้ จะเป็นคู่มือที่ส่งเสริมในหน่วยงำนภำยใต้สังกัดมหำวิทยำลัยฯ สำมำรถ
ดำเนินกำรกิจกรรม 7ส ได้อย่ำงมีประสิทธิผล และนำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพองค์กรที่เข้มแข็ง ต่อเนื่อง

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง)
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1.1 บทนำ
โดยที่มำตรำ 36 แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 บัญญัติให้สถำนศึกษำของ
รัฐที่ จัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สำมำรถดำเนินกิจกำรได้โดยอิสระ สำมำรถ
พัฒ นำระบบบริหำรและกำรจัด กำรที่เป็นของตนเอง มีควำมคล่องตั ว มีเสรีภำพทำงวิชำกำรและอยู่
ภำยใต้กำรกำกับของสภำสถำนศึกษำ ดังนั้นสมควรจัดตั้งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลจำนวน 9
แห่ง ขึ้นแทนสถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล
มหำวิ ท ยำลั ย เทคโนโลยี รำชมงคลอี ส ำนได้ รับ กำรสถำปนำเป็ น สถำบั น อุ ด มศึ ก ษำของรั ฐ
ด้ำนวิชำชีพและเทคโนโลยีตำม พ.ร.บ. มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน เมื่อวันที่ 8 มกรำคม
พ.ศ. 2548 มีวัตถุประสงค์ให้กำรศึกษำส่งเสริมวิชำกำรและวิชำชีพชั้นสูงที่มุ่งเน้นกำรปฏิบัติ ทำกำรวิจัย
ผลิตครูวิชำชีพ ให้บริกำรทำงวิชำกำร ในด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
มหำวิ ท ยำลั ย เทคโนโลยี รำชมงคลอี ส ำน ประกอบด้ ว ย 5 วิ ท ยำเขต กระจำยอยู่ ทั่ ว ภำค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศไทย ประกอบด้ ว ย มหำวิ ท ยำลั ย เทคโนโลยี ร ำชมงคลอี ส ำน
นครรำชสีมำ วิทยำเขตสุรินทร์ วิทยำเขตขอนแก่น วิทยำเขตกำฬสินธุ์ และวิทยำเขตสกลนคร และเมื่อ
วันที่ 8 กันยำยน 2558 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตกำฬสินธุ์ และมหำวิทยำลัย
รำชภัฏกำฬสินธุ์ จัดตั้งเป็น “มหำวิทยำลัยกำฬสินธุ์” ดังนั้น มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน จึง
ประกอบไปด้วย 4 วิทยำเขต ดังนี้
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน นครรำชสีมำ (www.rmuti.ac.th)
เลขที่ 744 ถ.สุรนำรำยณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 30000
โทรศัพท์ 0-4423-3000 โทรสำร 0-4423-3051-2
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสุรินทร์ (www.surin.rmuti.ac.th)
เลขที่ 185 ถ.สุรินทร์-ปรำสำท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000
โทรศัพท์ 0-4451-1022, 0-4451-9036 โทรสำร 0-4451-9034
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตขอนแก่น (www.kkc.rmuti.ac.th)
เลขที่ 150 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4323-7492 , 0-4333-6370 โทรสำร 0-4323-7483
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสกลนคร (www.skc.rmuti.ac.th)
เลขที่ 199 หมู่ 3 ถ.พังโคน-วำริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160
โทรศัพท์ 0-4273-4724-5 โทรสำร 0-4273-4723
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1.2 ประวัติของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน และสถำนที่ตั้ง

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน เกิดขึ้นตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคล พ.ศ. 2548 เหตุผลโดยที่ มำตรำ 36 แห่งพระรำชบัญ ญั ติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542
บัญ ญัติให้ สถำนศึกษำของรัฐที่ จัด กำรศึกษำระดั บปริญญำเป็นนิติบุค คล เพื่อให้สถำนศึกษำของรัฐ
ด ำเนิ นกิจ กำรได้ โดยอิส ระ สำมำรถพั ฒ นำระบบบริหำรและกำรจัด กำรที่ เป็ นของตนเอง มีค วำม
คล่องตัว มีเสรีภำพทำงวิชำกำร และอยู่ภำยใต้กำรกำกับดูแลของสภำมหำวิทยำลัยฯ ดังนั้น สมควร
จัด ตั้งมหำวิท ยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล จำนวน 9 แห่ง ขึ้นแทนสถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล และ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำนเป็นหนึ่งในจำนวนมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลทั้ง 9 แห่ง
เป็นสถำบันอุดมศึกษำของรัฐที่เน้นด้ำนวิชำชีพและเทคโนโลยี ที่มีวัตถุประสงค์ให้กำรศึกษำ ส่งเสริม
วิชำกำรและวิชำชีพชั้นสูง ที่มุ่งเน้นกำรปฏิบัติ ทำกำรสอน ทำกำรวิจัย ผลิตครูวิชำชีพ ให้บริกำร
ทำงวิชำกำรในด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒ นธรรม โดยต่อยอดให้
ผู้สำเร็จกำรอำชีวศึกษำมีโอกำสในกำรศึกษำต่อด้ำนวิชำชีพจนถึงระดับปริญญำ
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1.2.1 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน นครรำชสีมำ

มหำวิท ยำลั ยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน อยู่ห่ ำ ง
จำกศูนย์กลำงเมืองประมำณ 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมำณ
330 ไร่ ทิ ศ เหนื อติ ด ถนนสุ รนำรำยณ์ ทิ ศ ใต้ ติด คลองล ำ
ตะคอง ทิศตะวันตกติดมหำวิทยำลัยรำชภัฏ นครรำชสีมำ
และทิศตะวันออกติดที่ดินของเอกชน บริเวณนี้แต่เดิมมีต้น
ตะโกขึ้นอยู่เป็นจำนวนมำกดังนั้น จึงมีชื่ อสำมัญ เรียกกัน
ว่ำ “ทุ่ งตะโกรำย” มหำวิท ยำลั ยฯ นครรำชสีมำ มีค วำม
เป็นมำดังนี้
 พ.ศ. 2499 วิทยำลัยเทคนิคภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ นครรำชสีมำ
(กรมอำชีวศึกษำ)
 พ.ศ. 2518 วิทยำลัยเทคโนโลยีและ
อำชีวศึกษำ วิทยำเขตภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ นครรำชสีมำ
 พ.ศ. 2531 สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล วิทยำ
เขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ นครรำชสีมำ
 พ.ศ. 2548 ยกฐำนะเป็นมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำนจำกประกำศในรำชกิจจำ
นุเบกษำ เมื่อวันที่ 18 มกรำคม พ.ศ. 2548
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1.2.2 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสุรินทร์

มหำวิท ยำลั ยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิท ยำเขต
สุ ริ น ทร์ ตั้ ง อยู่ ร ะหว่ ำ งกิ โ ลเมตรที่ 2/400-3/200 ด้ ำ นทิ ศ
ตะวันออกของถนน สำยสุรินทร์ - ช่องจอม ในเขตพื้นที่ตำบล
นอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสุรินทร์ เดิมตั้งขึ้นตำมนโยบำยของเสนำบดี
กระทรวงธรรมกำรในสมัยนั้น คือ เจ้ำพระยำธรรมศักดิ์มนตรี ที่ได้กำหนดให้มณฑลและจังหวัดจัดตั้ง สุ
ริยรำชวรำภัย (ธำนี วิเศษโกสินทร์) ข้ำหลวงประจำจังหวัดสุรินทร์ และขุนพิสุทธิวรวำท ธรรมกำร
จังหวัดสุรินทร์ จึงได้กำหนดให้มีกำรจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2470 ที่บริเวณทุ่งนำด้ำนทิศตะวันออกของ
กำแพงเมืองชั้นนอกของเมืองสุรินทร์ที่เรียกว่ำ ทุ่งยำง (เวียลเวง) ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสุรวิ
ทยำคำร โรงเรียนสิรินธร โรงเรียนอนุบำลสุรินทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ วิทยำลัยอำชีวศึกษำสุรินทร์
วิทยำลัยเทคนิคสุรินทร์ และโรงพยำบำลสุรินทร์ รวมพื้นที่ประมำณ 300 ไร่ ชื่อ "โรงเรียนศรีสุรินทร์
กสิกรรม" เป็นโรงเรียนประเภทประถมวิสำมัญกสิกรรม สังกัดกรมวิสำมัญ เปิดสอนทั้งระดับประถม
สำมัญ คืออยู่ในเกณฑ์บังคับเรียน (ประถม 1- 3) และประถมวิสำมัญ (4-6) รวมเรียกว่ำประถมบริบูรณ์
โดยมีครูประจำกำร และครูใหญ่คนแรก เมื่อเดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2472 ชื่อ นำยมั่น เพชรศรีสม และ
ได้เปิดรับนักเรียน เมื่อวันที่ 13 มิถุนำยน พ.ศ. 2473
 วันที่ 1 พฤษภำคม พ.ศ. 2481 จัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมสุรินทร์ สังกัดกรมอำชีวศึกษำที่
บริเวณริมฝั่งห้วยเสนง ฝั่งขวำ ด้ำนทิศตะวันตกของถนนสำยสุรินทร์ - ช่องจอม
 พ.ศ. 2483 ย้ำยโรงเรียนเกษตรกรรมสุรินทร์มำอยู่ฝั่งทิศตะวันออกของถนน สุรินทร์ – ช่อง
จอม คื อ ที่ ตั้ ง ปั จ จุ บั น ในปี เดี ย วกั น นั่ น เองได้ เริ่ม บุ ก เบิ ก พื้ น ที่ เป็ น เวลำ 2 ปี ได้ พื้ น ที่
ทั้งหมด 1,500 ไร่
 พ.ศ. 2498 พระบำทสมเด็ จ พระเจ้ ำอยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช เสด็ จ พระรำชด ำเนิ น เยี่ ย ม
โรงเรียนเกษตรกรรมสุรินทร์ ซึ่งทำงโรงเรียนจัดสร้ำงศำลำที่ประทับแบบจตุรมุขทรงโปร่ง
ทั้ง 4 ด้ำน และตกแต่งบริเวณโดยรอบให้สวยงำมด้วยพันธุ์ไม้ต่ำง ๆ ซึ่งต่อมำขนำนนำม
สถำนที่แห่งนี้ว่ำ "เกำะเสด็จประภำส"
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 พ.ศ. 2508 โรงเรียนเกษตรสุรินทร์ได้รับกำรยกฐำนะเป็นวิทยำลัยเกษตรกรรมสุรินทร์ พ.ศ.
2518 วิ ท ยำลั ยเกษตรกรรมสุริน ทร์ เข้ำสัง กัด กรมวิท ยำลั ยเทคโนโลยี แ ละอำชีวศึ ก ษำ
กระทรวง ศึกษำธิกำร และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยำลัยเทคโนโลยีและอำชีวศึกษำ วิทยำ
เขตเกษตรสุรินทร์"
 พ.ศ. 2531 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระมหำกรุณำธิคุณโปรด
เกล้ำโปรดกระหม่อม พระรำชทำนนำมใหม่เป็น "สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล วิทยำเขต
สุรินทร์"
 พ.ศ. 2548 ได้ยกฐำนะเป็น "มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสุรินทร์"
ตำมประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 18 มกรำคม พ.ศ. 2548
 ปัจจุบันเปิดสอน 2 คณะ
 คณะเกษตรศำสตร์และเทคโนโลยี
 คณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร
1.2.3 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตขอนแก่น
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตขอนแก่น
ก่อตั้งจำกสัญญำควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐบำลไทย และรัฐบำลสหพันธ์
สำธำรณ รั ฐ เยอรมั น ในนำม “วิ ท ยำลั ย เทคนิ ค ไทย- เยอรมั น
ขอนแก่น” (2506 - 2518)
 พ.ศ. 2518 เข้ำร่วมเป็ นวิท ยำเขตหนึ่ งในสังกัด วิท ยำลัย
เทคโนโลยีแ ละอำชีวศึ กษำ ได้ รับ พระรำชทำนนำมเป็ น
สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล ในปี พ.ศ. 2531
 พ.ศ. 2548 มีพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคล พ.ศ. 2548 ให้สถำบันเทคโนโลยีรำชมงคล (เดิม)
จัดตั้งเป็นมหำวิทยำลัย รวม 9 แห่ง แต่ละแห่งมีลักษณะ
เป็นนิติบุคคล
ปั จจุ บั น วิ ท ยำเขต ขอน แก่ น เป็ น วิ ท ยำเขต ห นึ่ งขอ ง
มห ำวิ ท ยำลั ย เท ค โน โลยี ร ำช มงค ลอี ส ำน สั ง กั ด ส ำนั กงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ กระทรวงศึกษำธิกำร จัดกำรศึกษำทั้ง
ในระดับต่ำกว่ำปริญญำ และระดับปริญญำตรีจำกสถำบัน ในอนำคต
มี เป้ ำห ม ำยที่ จะจั ด กำรศึ ก ษ ำระดั บ สู ง กว่ ำ ป ริ ญ ญ ำต รี จ ำก
สถำบันกำรศึกษำที่จัดกำรเรียนกำรสอนในระดับอำชีวศึกษำ สำยช่ำง
อุตสำหกรรม เมื่อ 40 ปีเศษที่ผ่ำนมำภำยใต้คำขวัญ “ฝีมือ ระเบียบ
วิ นั ย น้ ำใจ” ชื่ อ เสี ย งของเทคนิ ค ไทย – เยอรมั น ขอนแก่ น เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ใ นด้ ำ นฝี มื อ ควำมรู้
ควำมสำมำรถ ศิษย์ของเรำเป็นที่ยอมรับของสถำนประกอบกำรทั้งในภำครัฐและเอกชนเสมอมำ
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 ปัจจุบันเปิดสอน 3 คณะ
 คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม
 คณะวิศวกรรมศำสตร์
 คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1.2.4 มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน วิทยำเขตสกลนคร

 พ.ศ. 2535 ได้ รับ ที่ ดิ นท ำเลเลี้ยงสัต ว์จำกสภำต ำบลพังโคน ซึ่งมีพื้นที่ 293 ไร่ โดยกำร
อนุมัติของกระทรวงมหำดไทย พ.ศ.2536 ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณเป็นค่ำเชื้อเพลิง
ในกำรปรั บ ปรุ ง พื้ น ที่ จ ำนวน 100,000 บำท จำกสมำชิ ก สภำผู้ แ ทนรำษฎรเอกพร
รักควำมสุข
 พ.ศ. 2537 ได้ รั บ งบประมำณเพิ่ ม อี ก 1,000,000 บำท จำกสมำชิ ก สภำผู้ แ ทนรำษฎร
เอกพร รักควำมสุข เพื่อสร้ำงรั้วล้อมพื้นที่และสร้ำงถนนดินลูกรังทำงเข้ำวิทยำเขต พร้อมทั้ง
ได้รับควำมร่วมมือจำกวิทยำเขตขอนแก่น และวิทยำเขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ในกำร
วำงแผนแม่บท ออกแบบสร้ำงอำคำรต่ำง ๆ
 พ.ศ. 2538 ประกำศจัดตั้งวิทยำเขตสกลนคร
 พ.ศ. 2539 ท ำพิธีวำงศิลำฤกษ์อำคำรอำนวยกำร โดยหลวงพ่ อคูณ ปริสุท โธ (พระรำช
วิทยำคม)และดำเนินกำรเปิดอย่ำงเป็นทำงกำรเมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2539
 พ.ศ. 2548 เปลี่ ย นสถำนภำพของวิ ท ยำเขต มำอยู่ ภ ำยในสั ง กั ด ของมหำวิ ท ยำลั ย
เทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน จำกประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เมื่อวันที่ 18 มกรำคม 2548
 ปัจจุบันเปิดสอน 2 คณะ
 คณะอุตสำหกรรมและเทคโนโลยี
 คณะทรัพยำกรธรรมชำติ
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1.3 แผนที่ภำคอีสำน แสดงจังหวัดที่มีหน่วยงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน

สำนักงำนวิทยำเขตขอนแก่น
สำนักงำนวิทยำเขต
สกลนคร

สำนักงำนอธิกำรบดี

สำนักงำนวิทยำเขตสุรินทร์
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1.4 ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ นโยบำย ประเด็นยุทธศำสตร์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์
และนโยบำยคุณภำพ
1.4.1 ปณิธำน (Determination)
สร้ำงคนสู่งำน เชี่ยวชำญเทคโนโลยี
1.4.2 วิสัยทัศน์ (Vision)
มหำวิ ท ยำลั ยเทคโนโลยีรำชมงคลอี สำน เป็ น มหำวิท ยำลัย ด้ ำนวิท ยำศำสตร์แ ละ
เทคโนโลยีคุณภำพชั้นนำในประเทศ ที่เน้นกำรผลิตนักปฏิบัติด้ำนวิชำชีพ เพื่อพัฒนำชุมชน
และสังคม อย่ำงยั่งยืน ตอบสนองประชำคมอำเซียน
1.4.3 พันธกิจ (Mission)
 จั ด กำรศึ ก ษำระดั บ อุด มศึ ก ษำบนพื้ น ฐำนด้ ำนวิ ท ยำศำสตร์แ ละเทคโนโลยีที่ มี
คุณภำพตำมมำตรฐำน สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
 สร้ ำ งงำนวิ จั ย สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ และนวั ต กรรม บนพื้ น ฐำนของวิ ท ยำศำสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีสู่กำรผลิต กำรบริกำร และกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้ประเทศ
 บริกำรวิชำกำรและถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่สังคม
 ทำนุบำรุงศำสนำ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และรักษำสิ่งแวดล้อม
 บริหำรจัดกำรโดยยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
 สนองโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริฯ
 พัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือทั้งในและต่ำงประเทศ
1.4.4 เป้ำประสงค์ (Goals)
 มหำวิ ท ยำลั ยเทคโนโลยีรำชมงคลอีส ำน เป็ น แหล่ งกำรศึ กษำด้ ำนวิช ำชีพ ทำง
เทคโนโลยีเชิงบูรณำกำร ที่มีควำมเข้มแข็งด้ำนวิชำกำร เป็ นที่พึ่งของประชำชนใน
ทุกพื้นที่ให้สำมำรถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
 ผลิต บัณ ฑิ ตทำงวิช ำชีพ ที่ มีค วำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี มีคุณ ธรรม และ
ปฏิบัติงำนได้อย่ำงมืออำชีพ
 ประชำชนมี ศั ก ยภำพในกำรสร้ำ งงำนด้ ำ นวิ ช ำชี พ ด้ ำ นเทคโนโลยี ที่ ส ำมำรถ
แข่งขันได้
1.4.5 นโยบำย (Policy)
 สร้ำงควำมพร้อมต่อกำรเปลี่ยนแปลง (Relevance)
 สร้ำงควำมผูกพัน (รัก เชื่อมั่น ศรัทธำ) ต่อองค์กร (Involvement)
 สร้ำงควำมมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละให้กับองค์กร (Dedication)
 สร้ำงจิตสำนึกในกำรเป็นผู้ประกอบกำร (Income Oriented)
 ส่งเสริม สนับสนุน กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ (Networking)
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 จัดระบบบริหำรจัดกำรโดยใช้หลักธรรมำภิบำล (Good Governances)
 พัฒนำคุณภำพทุกด้ำน (Quality)
 ยึดมัน่ ในกำรพัฒนำภำวะผู้นำทุกระดับ (Accumulated Leadership)
1.4.6 ประเด็นยุทธศำสตร์
 ศูนย์กลำงกำรศึกษำและควำมรู้ (Hub) ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีที่มีควำม
เข้มแข็ง
 สร้ำงคนดี คนเก่ง ที่มีทั กษะในกำรท ำงำนทำให้เป็นทุนมนุษ ย์ (Human capital)
ของประเทศ
 ศู น ย์ ส่ ง เสริ ม กำรเรี ย นรู้ ต ลอดจนกำรถ่ ำ ยทอดควำมรู้ ด้ ำ นวิ ท ยำศำสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี เชิงบูรณำกำรที่ได้มำตรฐำน เพื่อควำมเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย
1.4.7 อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
 อัตลักษณ์บัณฑิต มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน
“บัณฑิตนักปฏิบัติ
 อัตลักษณ์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน
“ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะพร้อมปฏิบัติงำน”
 เอกลักษณ์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน
“เป็นมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีแห่งกำรสร้ำงอำชีพเฉพำะทำง”
1.4.8 นโยบำยคุณภำพ
“เรำมุ่งมั่นจัดกำรศึกษำวิชำชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภำพ
ตอบสนองควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร
ด้วยกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง”
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ส่วนที่ 2
กำรดำเนินงำนกิจกรรม 7ส
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คณะกรรมกำรบริหำรงำนกิจกรรม 7ส
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร หมำยถึง ผู้บริหำรระดับสูงของหน่วยงำน
มีหน้ำที่ กำหนดนโยบำยกิจกรรม 7ส วำงแผนกำรดำเนินงำนกิจกรรม 7ส เป็นที่ปรึกษำ ให้
คำแนะนำ ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรดำเนินงำนกิจกรรม 7ส
2. คณะกรรมกำรดำเนินงำน หมำยถึง ผู้บริหำรของหน่วยงำน
มี ห น้ ำที่ ถ่ ำยทอดนโยบำยกิ จ กรรม 7ส ลงสู่ ก ำรปฏิ บั ติ ส่ ง เสริม สนั บ สนุ น และก ำกั บ กำร
ด ำเนิ น งำนกิ จ กรรม 7ส พร้อ มทั้ ง ด ำเนิ น กำรปรับ ปรุง และพั ฒ นำผลกำรด ำเนิ น งำนอย่ ำงต่ อ เนื่ อ ง
ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ และบรรลุเป้ำหมำย
2.1 ฝ่ำยประสำนงำนกิจกรรม 7ส หมำยถึง บุคลำกรภำยในหน่วยงำนอย่ำงน้อย 1 คน
มีหน้ำที่ ประสำนงำนเกี่ยวกับงำนกิจกรรม 7ส กับหน่วยงำนภำยในหรือหน่วยงำนอื่น
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประสำนงำนและอำนวยควำมสะดวกให้กับผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 7ส
2.2 ฝ่ำยปฏิบัติงำนประจำพื้นที่ (ผู้รับผิดชอบประจำพื้นที่) หมำยถึง บุคลำกรภำยในหน่วยงำน
ซึ่งต้องมีจำนวนอย่ำงน้อยเท่ำกับจำนวนพื้นที่ หรือ หน่วยงำนภำยใน
มีห น้ำที่ ทำกิจกรรม 7ส ในแต่ละพื้นที่ ต ำมมำตรฐำน 7ส ที่ มหำวิท ยำลัยฯ กำหนด
โดยเริ่มจำก สะสำง สะดวก สะอำด สุขลักษณะ สร้ำงนิสัย สวยงำม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสรุปผล
กำรดำเนินงำนและรำยงำนผลกำรดำเนินงำนต่อผู้บริหำรหน่วยงำน
2.3 ฝ่ำยประชำสัมพันธ์ หมำยถึง บุคลำกรภำยในหน่วยงำนอย่ำงน้อย 1 คน
มี ห น้ ำ ที่ ประชำสั ม พั น ธ์ ใ ห่ บุ ค ลำกรภำยในหน่ ว ยงำน เห็ น ควำมส ำคั ญ ของกำร
ด ำเนิ นงำนกิ จ กรรม 7ส เผยแพร่ข้อมูล ข่ำวสำรเกี่ย วกั บ กำรด ำเนิ น งำนกิจกรรม 7ส เช่น แผนกำร
ด ำเนิ น งำนกิ จ กรรม 7ส ก ำหนดกำรตรวจประเมิ น กิ จ กรรม 7ส กิจ กรรมต่ ำง ๆ เป็ น ต้ น พร้อ มทั้ ง
ถ่ำยภำพพื้นที่ของหน่วยงำนก่อนและหลังทำกิจกรรม 7ส
3. คณะกรรมกำรตรวจประเมินกิจกรรม 7ส หมำยถึง ผู้ผ่ำนกำรอบรมผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 7ส และมี
ชื่ออยู่ในฐำนข้อมูลผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 7ส
มีหน้ำที่ ตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ตำมมำตรฐำน 7ส ของมหำวิทยำลัยฯ ครบทุกพื้นที่ของ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ จัดทำรำยงำนผลกำรตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ตำมแบบฟอร์มที่มหำวิทยำลัยฯ
กำหนด
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนกิจกรรม 7ส
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน

คณะกรรมกำรอำนวยกำร

คณะกรรมกำรดำเนินงำน

ฝ่ำยประสำนงำนกิจกรรม 7ส

ฝ่ำยปฏิบัติงำนประจำพื้นที่
(ผู้รับผิดชอบประจำพื้นที่)
ฝ่ำยประชำสัมพันธ์

คณะกรรมกำรตรวจประเมิน
กิจกรรม 7ส
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แผนกำรดำเนินงำนกิจกรรม 7ส
1. เป้ำหมำย
1.1 กำหนดให้มีกำรดำเนินงำนกิจกรรม 7ส โดยมุ่งเน้น สะสำง สะดวก สะอำด และสวยงำม ทุก
พื้นที่ภำยในหน่วยงำน พร้อมทั้งดำเนินกำรปรับปรุง และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
1.2 พื้นที่ดำเนินงำนตำมเป้ำหมำยแบ่งออกตำมมำตรฐำน 7ส เป็น 3 ประเภท คือ
1.2.1
ส่วนงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
1.2.2 ส่วนงำนสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน
1.2.3 ส่วนสภำพแวดล้อมโดยรวม
1.3 กำหนดให้พื้นที่เป้ำหมำยตำม ข้อ 1.2 ต้องผ่ำนเกณฑ์กำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจ
ประเมินกิจกรรม 7ส ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 85
2. แผนกำรดำเนินงำนกิจกรรม 7ส กิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย
2.1 ประกำศนโยบำยกิจกรรม 7ส หรือถ่ำยทอดนโยบำยกิจกรรม 7ส
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนกิจกรรม 7ส ได้แก่
2.2.1 คณะกรรมกำรอำนวยกำร
2.2.2 คณะกรรมกำรดำเนินงำน
2.2.3 คณะกรรมกำรตรวจประเมินกิจกรรม 7ส
2.3 กำหนดพื้นที่รับผิดชอบ
2.4 ประชำสัมพันธ์กำรจัดกิจกรรม 7ส และถ่ำยภำพพื้นที่เป้ำหมำยก่อนเริ่มทำกิจกรรม 7ส
2.5 ด ำเนิ น งำนกิ จ กรรม 7ส ในแต่ ล ะพื้ น ที่ ต ำมแนวทำงที่ ก ำหนดอย่ ำ งน้ อ ยปี ล ะ 2 ครั้ ง
โดยเริ่มจำก
2.5.1 สะสำง
: คัดแยกสิ่งของที่จำเป็นต้องใช้งำน โดยถ้ำใช้งำนบ่อย ให้เก็บในที่ใกล้
จุดใช้งำน หยิบใช้งำนได้สะดวก รวดเร็ว ถ้ำใช้งำนนำน ๆ ครั้ง ให้
จัดเก็บในที่เหมำะสม ค้นหำง่ำย ถ้ำไม่ได้ใช้งำนแต่จำเป็นต้องจัดเก็บ
ให้เก็บในที่เหมำะสม มีป้ำยบ่งชี้ ส่วนสิ่งของที่ไม่จำเป็นต้องใช้งำน
ให้คัดแยกเป็น สิ่งของที่ใช้งำนได้ ให้แจ้งหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อขอ
บริจำค จำหน่ำย หรือดำเนินกำรตำมควำมเหมำะสม หำกสิ่งของใช้
งำนไม่ ไ ด้ แ ล้ ว ถ้ ำ มี ค่ ำ อำจบริ จ ำคหรื อ จ ำหน่ ำ ย ถ้ ำ ไม่ มี ค่ ำ ควร
จัดกำรทำลำยตำมควำมเหมำะสม
2.5.2 สะดวก
: จัดสิ่งของต่ำงๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สำมำรถหยิบใช้งำนได้อย่ำง
สะดวก โดยวำงสิ่งของให้เป็นที่ มีป้ำยบ่งชี้ชัดเจน นำของมำใช้แล้ว
เก็บ เข้ำที่ เดิ ม จั ด แยกเป็ น หมวดหมู่ ตำมแนวคิ ด ที่ ว่ำ “หยิ บ ก็ ง่ำ ย
หำยก็รู้ ดูก็งำมตำ”
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2.5.3 สะอำด

2.6
2.7
2.8
2.9

: ท ำควำมสะอำดพื้ น ที่ แ ละอุ ป กรณ์ ต่ ำ งๆ ให้ อ ยู่ ใ นสภำพที่ ดี และ
ก่อให้เกิดควำมปลอดภัย
2.5.4 สุขลักษณะ : กำรรัก ษำและปรับ ปรุง กำรปฏิ บั ติ 3ส แรก ให้ ดี ขึ้น และรัก ษำให้ ดี
ตลอดไป เป็นกำรรักษำสุขภำพชีวิตให้ดีขึ้น
2.5.5 สร้ำงนิสัย : กำรสร้ำงนิสัยในกำรท ำกิจกรรม 7ส อย่ำงต่อเนื่องและเป็ นประจำ
จนเป็นนิสัย
2.5.6 สวยงำม : สร้ำงบรรยำกำศในที่ทำงำน ให้ดูดี สบำยตำ สดชื่น แต่ไม่ฟุ่มเฟือย
เกินควำมจำเป็น
2.5.7 สิ่งแวดล้อม : ยึ ด หลั ก ประหยั ด ทรั พ ยำกร เช่ น ไฟฟ้ ำ น้ ำ กระดำษ เป็ น ต้ น
หลีกเลี่ยงกำรใช้ทรัพยำกรที่ไม่จำเป็น (Avoid) ลดกำรใช้ทรัพยำกร
(Reduce) นำทรัพยำกรกลับมำใช้ซ้ำ (Reuse) นำทรัพยำกรไปผลิต
ใหม่ (Recycle)
ประชำสั ม พั น ธ์ กำรด ำเนิ น งำนของพื้ น ที่ ต่ ำง ๆ แต่ ล ะขั้น ตอน พร้อ มทั้ ง ถ่ ำยภำพพื้ น ที่ ที่
ดำเนินกำรเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อแสดงผลควำมก้ำวหน้ำ
ตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนกิจกรรม 7ส ตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่กำหนด โดยคณะกรรมกำร
ตรวจประเมินกิจกรรม 7ส
จัดทำแผนปรับปรุงหรือพัฒนำกำรดำเนินงำนกิจกรรม 7ส
ดำเนินกำรตำมข้อ 2.1-2.8 ทบทวน ปรับปรุง และพัฒ นำอย่ำงต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดย
กำหนดเกณฑ์มำตรฐำนแต่ละพื้นที่ให้สูงขึ้นตำมลำดับ
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ตัวอย่ำงแผนกำรดำเนินงำนกิจกรรม 7ส
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ส่วนที่ 3
มาตรฐาน 7ส
แนวทางรายการตรวจสอบอุปกรณ์/ เครื่องใช้สานักงานเฉพาะบุคคล (Check list)
รายการ
1. ปากกานาเงิน/ ดา/ แดง
2. ปากกาเน้นข้อความ
3. ดินสอ
4. ยางลบดินสอ/ ยางลบหมึก
5. ปากกาลบคาผิด
6. ไม้บรรทัดสัน/ ยาว
7. กล่อง/ ที่ใส่กระดาษ
8. กล่อง/ ถาดใส่ปากกาหรือดินสอ
9. คัดเตอร์
10. กรรไกร
11. เครื่องคานวณ
12. ลวดเสียบกระดาษ
13. ลวดเย็บกระดาษ
14. ที่เย็บกระดาษ
15. คลิปหนีบกระดาษ
16. ที่เจาะกระดาษขนาดเล็ก
17. แท่นเทปใส ขนาดเล็ก
18. ปฏิทินตังโต๊ะ
19. กาวนา/ แท่ง
20. ตะกร้าผง/ ถังขยะ (ขนาดเล็ก)
21. ที่เหลาดินสอ
22. เอกสารประกอบงาน
23. แฟ้มต่าง ๆ พร้อมดัชนี
24. กระดาษโน๊ต

จานวน
3 ด้าม
1 ด้าม
2 แท่ง
1 ก้อน
1 ด้าม
1 อัน
1 อัน
1 อัน
1 อัน
1 อัน
1 เครื่อง
1 กล่อง
1 กล่อง
1 อัน
5 ตัว
1 อัน
1 แท่น
1 อัน
1 อัน
1 ใบ
1 เครื่อง
พอประมาณ
พอประมาณ
พอประมาณ

ต่อจานวนคน

3 คน

3 คน

หมายเหตุ
ร า ย ก า ร อุ ป ก ร ณ์
ดังกล่าว ไม่จาเป็นต้อง
มี ทุ ก ค น แ ต่ ใ ห้
พิ จ ารณ าต ามความ
จ าเป็ น ความถี่ และ
ความต้ อ งการใช้ ง าน
เป็ นสาคัญ เพื่ อให้ เกิด
ประโยชน์ สู ง สุ ด และ
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
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มาตรฐาน 7ส : การบริหารจัดการกิจกรรม 7ส
รายการ
1. การดาเนินงาน
กิจกรรม 7ส

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

2. การประชาสัมพันธ์

3. การตรวจประเมิน
กิจกรรม 7ส

2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4

4. บุคลากร

5.1
5.2
5.3
5.4

มาตรฐาน
มีนโยบายเกี่ยวกับกิจกรรม 7ส ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ
มีแผนการดาเนินงานกิจกรรม 7ส ประจาปีของหน่วยงาน
ผู้บริหารทุกระดับมีความมุ่งมั่น ให้ความสาคัญและให้ความร่วมมือเป็น
อย่างดี
มีการแต่งตังคณะกรรมการดาเนินงานครบถ้วน
มีการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกทุกคน
ดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานกิจกรรม 7ส ครบทุกกิจกรรม และตรง
ตามช่วงเวลาที่กาหนดไว้
มีบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรม 7ส และทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
มีเอกสารหลักฐานการดาเนินงานกิจกรรม 7ส เช่น ภาพถ่ายก่อน – หลัง
มีกิจกรรมส่งเสริมการดาเนินงานกิจกรรม 7ส เช่น Big Cleaning Day
มีคู่มือมาตรฐาน 7ส
ผู้บริหารสนับสนุนให้มกี ารตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครบทุกพืนที่
มีการแจ้งกาหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ให้บุคลากรทุกคนทราบ
มีการนาข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินฯ ครังที่ผ่านมา ไปปรับปรุงการ
ดาเนินงานให้ดียิ่งขึน
มีการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรดาเนินงานกิจกรรม 7ส เช่น การให้รางวัล
การชมเชยในที่ประชุม การยกย่องให้เป็นตัวอย่าง เป็นต้น
บุคลากรเข้าร่วมประชุมเปิด – ปิดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครบทุกคน
บุคลากรให้ความร่วมมือในการดาเนินงานกิจกรรม 7ส
บุคลากรดาเนินงานกิจกรรม 7ส อย่างจริงจัง ครบทุกคน
บุคลากรให้ความสาคัญกับกิจกรรม 7ส

มาตรฐาน 7ส : ห้องเรียน
รายการ
1. สภาพทั่วไป

2. ประสิทธิภาพ คุณภาพ
และความปลอดภัยของ
วัสดุ/ อุปกรณ์การเรียน

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4

มาตรฐาน
ป้ายบอกหมายเลขห้องหรือชือ่ ห้อง และผู้รับผิดชอบห้อง
มีข้อปฏิบัติและตารางการใช้ห้องที่เป็นปัจจุบัน
กาหนดพืนที่และจัดทาผังแสดงตาแหน่งอุปกรณ์/ ครุภัณฑ์ที่อยู่ภายในห้อง
จัดวางอุปกรณ์/ ครุภัณฑ์ ที่สอดคล้องกับผังแสดงตาแหน่งในข้อ 1.3
ติดป้าย ผัง ภาพ หรือเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
สะอาด เป็นระเบียบ
อุปกรณ์สวิตช์และปลั๊กเสียบไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่มีความปลอดภัย
ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัย และมีปริมาณแสงสว่างอย่างพอเพียง
สัญลักษณ์แสดงตาแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าชัดเจนและอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ใน
ตาแหน่งที่กาหนด
วัสดุ/ อุปกรณ์การเรียนการสอนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
บอกวิธีการใช้งานวัสดุ/ อุปกรณ์/ เครื่องมือที่มีลักษณะพิเศษอย่างชัดเจน
มีแผนการบารุงรักษาและบันทึกการใช้งานที่เป็นปัจจุบัน
ป้ายแจ้งสถานะของวัสดุ/ อุปกรณ์/ เครื่องมือที่ชารุดเสียหาย
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3. โต๊ะ เก้าอี

4. พืนที่บริเวณห้อง

5. ทางเดิน

6. ไฟฟ้าแสงสว่าง

2.5
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
5.4
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7

7. เครื่องปรับอากาศ

6.8
6.9
7.1
7.2

7.3

7.4
7.5

มีหลักฐานแจ้งผู้รับผิดชอบเพือ่ ดาเนินการซ่อมแซม/ แก้ไข
สะอาด
สภาพดี ไม่ชารุดจนเป็นอันตรายต่อการใช้งาน
จัดเป็นระเบียบเรียบร้อย
พืนห้อง-ฝาผนัง-กันสาด-ขอบประตู-หน้าต่าง สะอาด ไม่มีเศษขยะ
ผ้าม่าน มู่ลี่ สะอาด ไม่มีฝุ่น
เพดานห้องไม่มหี ยักไย่หรือสิ่งสกปรก
บริเวณทางเดินหน้าห้องเรียนสะอาด
มีการกาหนดพืนที่สาหรับวางรองเท้าหน้าห้องเรียน (ถ้ามี)
ไม่มีสิ่งของ อุปกรณ์ กีดขวางทางเดิน
บันไดทางเชื่อมระหว่างชันสะอาด มีป้ายบอกทางขึน-ลง
เปิด – ปิดไฟฟ้าแสงสว่างในส่วนที่จาเป็นเท่านัน
ปิดสวิตซ์ไฟทุกครังเมือ่ ไม่ใช้งาน
ติดสัญลักษณ์บริเวณสวิตซ์เปิด - ปิด เพื่อระบุหลอดไฟ
หมั่นทาความสะอาดเพดาน หลอดไฟ และโคมไฟอย่างสม่าเสมอ
ใช้แสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟในบางบริเวณที่ไม่ต้องใช้แสงสว่างมากนัก
เช่น ทางเดิน เป็นต้น
ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน
ถอดหลอดไฟออกครึ่งหนึ่งในบริเวณที่มีความต้องการใช้แสงสว่างน้อย หรือ
บริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอแล้ว
แยกสวิตช์ไฟออกจากกัน ให้สามารถเปิด-ปิดได้เฉพาะจุดได้
หากพบหลอดไฟชารุด/เสีย ให้รีบแจ้งผู้รับผิดชอบและติดตามการซ่อมบารุง
ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครังที่ไม่ใช้งาน
ตรวจบารุงเครือ่ งปรับอากาศอย่างสม่าเสมอ โดยทาความสะอาดแผ่นกรอง
อากาศทุกเดือน และล้างทาความสะอาดชุดระบายความร้อนทุก 6 เดือน
หรือตามรอบระยะเวลาตรวจสอบซ่อมบารุง
ตังอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส หรือตังอุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศใช้เหมาะสมกับการใช้งาน และปิดประตูห้องทุกครังที่เปิด
เครื่องปรับอากาศ
ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเลิกใช้งานเล็กน้อย เพือ่ ประหยัดไฟ
กาหนดเวลาการปิด-เปิดเครื่องปรับอากาศให้ครอบคลุมทุกพืนที่

มาตรฐาน 7ส : ห้องปฏิบัติการ
รายการ
1. สภาพทั่วไป

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

มาตรฐาน
ป้ายบอกหมายเลขห้องหรือชื่อห้องและผู้รับผิดชอบ
ตารางการใช้หอ้ ง/ การใช้พืนที่ ที่เป็นปัจจุบัน
กาหนดพืนที่และจัดทาผังแสดงตาแหน่งอุปกรณ์/ ครุภัณฑ์ ที่อยู่ภายในห้อง
จัดวางอุปกรณ์/ ครุภัณฑ์ ที่สอดคล้องกับผังแสดงตาแหน่งในข้อ 1.3
กาหนดระเบียบ/ ข้อปฏิบัตกิ ารใช้ห้อง/ การใช้พืนที่
ติดป้าย ผัง ภาพ หรือเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
สะอาด เป็นระเบียบ
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2. ประสิทธิภาพ คุณภาพ
และความปลอดภัยวัสดุ/
อุปกรณ์

3. ไฟฟ้าแสงสว่าง

1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

4. เครื่องปรับอากาศ

3.8
3.9
4.1
4.2

4.3

4.4
4.5

สภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมสาหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติการ
ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัย และมีแสงสว่างเพียงพอ
สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง สภาพดี ไม่ชารุด พร้อมใช้งาน
บอกวิธีการใช้งานวัสดุ/ อุปกรณ์/ เครื่องมือที่มีลักษณะพิเศษอย่างชัดเจน
กาหนดตาแหน่งวางวัสดุ/ อุปกรณ์/ เครื่องมือที่ชัดเจนและเหมาะสม
แผนการบารุงรักษาที่เป็นปัจจุบัน
บันทึกการใช้งานและการบารุงรักษาที่เป็นปัจจุบัน
ปิดป้ายแจ้งสถานะวัสดุ/ อุปกรณ์/ เครือ่ งมือที่ชารุดเสียหาย
มีหลักฐานแจ้งผู้รับผิดชอบเพื่อดาเนินการซ่อมแซม/ แก้ไข
เปิด – ปิดไฟฟ้าแสงสว่างในส่วนที่จาเป็นเท่านัน
ปิดสวิตซ์ไฟทุกครังเมือ่ ไม่ใช้งาน
ติดสัญลักษณ์บริเวณสวิตซ์เปิด - ปิด เพื่อระบุหลอดไฟ
หมั่นทาความสะอาดเพดาน หลอดไฟ และโคมไฟอย่างสม่าเสมอ
ใช้แสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟในบางบริเวณที่ไม่ต้องใช้แสงสว่างมากนัก
เช่น ทางเดิน เป็นต้น
ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน
ถอดหลอดไฟออกครึ่งหนึ่งในบริเวณที่มีความต้องการใช้แสงสว่างน้อย หรือ
บริเวณที่มีแสงสว่างพอเพียงแล้ว
แยกสวิตช์ไฟออกจากกัน ให้สามารถเปิด-ปิดได้เฉพาะจุดได้
หากพบหลอดไฟชารุด/เสีย ให้รีบแจ้งผู้รับผิดชอบและติดตามการซ่อมบารุง
ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครังที่ไม่ใช้งาน
ตรวจบารุงเครือ่ งปรับอากาศอย่างสม่าเสมอ โดยทาความสะอาดแผ่นกรอง
อากาศทุกเดือน และล้างทาความสะอาดชุดระบายความร้อนทุก 6 เดือน
หรือตามรอบระยะเวลาตรวจสอบซ่อมบารุง
ตังอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส หรือตังอุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศใช้เหมาะสมกับการใช้งาน และปิดประตูห้องทุกครังที่เปิด
เครื่องปรับอากาศ
ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเลิกใช้งานเล็กน้อย เพือ่ ประหยัดไฟ
กาหนดเวลาการปิด-เปิดเครื่องปรับอากาศให้ครอบคลุมทุกพืนที่

มาตรฐาน 7ส : ห้องเก็บสารเคมี
รายการ
1. สภาพทั่วไป

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

มาตรฐาน
ป้ายบอกหมายเลขห้องหรือชือ่ ห้องและผู้รับผิดชอบ
กาหนดพืนที่และจัดทาผังแสดงตาแหน่งอุปกรณ์/ ครุภัณฑ์ ที่อยู่ภายในห้อง
จัดวางอุปกรณ์/ ครุภัณฑ์ ที่สอดคล้องกับผังแสดงตาแหน่งในข้อ 1.2
กาหนดระเบียบ/ ข้อปฏิบัติการใช้ห้อง/ การใช้พืนที่ อย่างชัดเจน
ติดป้าย ผัง ภาพ หรือเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง
สภาพแวดล้อมเหมาะกับการใช้งานของห้อง/ พืนที่
ติดตังระบบไฟฟ้าที่มีความปลอดภัย
สัญลักษณ์แสดงตาแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าชัดเจนและอยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสม
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2. การจัดเก็บและการเบิก จ่าย
3. การควบคุมระบบความ
ปลอดภัย

2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4

จัดเก็บสารเคมีตามหมวดหมู่
ป้ายบอกหมวดหมู่ของสารเคมีที่ชัดเจน
บันทึกการเบิก-จ่าย และสารเคมีคงเหลือที่เป็นปัจจุบัน
จัดเก็บสารเคมีที่เป็นอันตรายอย่างถูกต้องและปลอดภัย
มีอุปกรณ์ในการป้องกันพิษจากสารเคมีตามความเหมาะสม
แจ้งข้อกาหนดในการใช้สารเคมีแต่ละประเภทอย่างชัดเจน
บอกวันหมดอายุของสารเคมี พร้อมข้อกาหนดในการทาลายที่ปลอดภัย

มาตรฐาน 7ส : โรงฝึกงาน
รายการ
1. สภาพทั่วไป

2. ประสิทธิภาพ คุณภาพ
และความปลอดภัย วัสดุ/
อุปกรณ์/ เครือ่ งมือ

มาตรฐาน
1.1 ป้ายบอกหมายเลขห้องหรือชือ่ ห้องและผู้รับผิดชอบ
1.2 ตารางการใช้หอ้ ง/ การใช้พืนที่ ที่เป็นปัจจุบัน
1.3 กาหนดพืนที่และจัดทาผังแสดงตาแหน่งอุปกรณ์/ ครุภัณฑ์ ที่อยู่ภายในห้อง
1.4 จัดวางอุปกรณ์/ ครุภัณฑ์ ที่สอดคล้องกับผังแสดงตาแหน่งในข้อ 1.3
1.5 กาหนดระเบียบ/ ข้อปฏิบัติการใช้ห้อง/ การใช้พืนที่
1.6 ติดป้าย ผัง ภาพ หรือเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ
1.7 สะอาด เป็นระเบียบ
1.8 สภาพแวดล้อมเหมาะกับการใช้งานของห้อง/ พืนที่
1.9 ติดตังระบบไฟฟ้าที่มีความปลอดภัย
1.10 ผังแสดงตาแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าชัดเจนและอยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสม
1.11 จัดเก็บอุปกรณ์ทาความสะอาดอย่างเป็นระเบียบโดยไม่เสื่อมคุณภาพ
1.12 แยกประเภทถังรองรับขยะตามชนิดของขยะ
1.13 อุปกรณ์ดับเพลิงอยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสมและพร้อมใช้งาน
1.14 มีสัญลักษณ์บอกจุดอันตรายและวิธีการป้องกัน
2.1 สะอาดปราศจากฝุ่นละออง
2.2 วัสดุ/ อุปกรณ์/ เครือ่ งมือ อยู่ในสภาพดีไม่ชารุดจนเป็นอันตรายต่อ
การใช้งาน
2.3 บอกวิธีการใช้งานวัสดุ/ อุปกรณ์/ เครื่องมือ ที่มีลักษณะพิเศษโดยคานึง
ถึงสภาพ การใช้งานและความปลอดภัยเป็นสาคัญ
2.4 กาหนดตาแหน่งวางวัสดุ/ อุปกรณ์/ เครื่องมือ ที่ชัดเจนและเหมาะสม
2.5 จัดเก็บวัสดุ/ อุปกรณ์/ เครื่องมือ อย่างเป็นระบบโดยไม่เสื่อมคุณภาพ
2.6 แผนการบารุงรักษาที่เป็นปัจจุบัน
2.7 บันทึกการใช้งานและการบารุงรักษาที่เป็นปัจจุบัน
2.8 ปิดป้ายแจ้งสถานะวัสดุ/ อุปกรณ์/ เครื่องมือ ที่ชารุดเสียหาย
2.9 มีหลักฐานแจ้งผู้รับผิดชอบเพือ่ ดาเนินการซ่อมแซม/ แก้ไข
2.10 บันทึกการสารวจวัสดุ/ อุปกรณ์/ เครื่องมือ ภายในห้อง ที่เป็นปัจจุบัน
2.11 กาหนดหมายเลขประจาวัสดุ/ อุปกรณ์/ เครือ่ งมือ
2.12 กาหนดผู้รับผิดชอบประจาวัสดุ/ อุปกรณ์/ เครือ่ งมือ
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มาตรฐาน 7ส : ห้องเก็บวัสดุฝึก อุปกรณ์ เครื่องมือ (รวมทังงานฟาร์ม)
รายการ
1. สภาพทั่วไป

มาตรฐาน
1.1 ป้ายบอกหมายเลขห้องหรือชือ่ ห้องและผู้รับผิดชอบ
1.2 กาหนดพืนที่และจัดทาผังแสดงตาแหน่งอุปกรณ์/ ครุภัณฑ์ ที่อยู่
ภายในห้อง
1.3 จัดวางอุปกรณ์/ ครุภัณฑ์ ที่สอดคล้องกับผังแสดงตาแหน่งในข้อ 1.2
1.4 กาหนดระเบียบ/ ข้อปฏิบัติการใช้ห้อง/ การใช้พืนที่
1.5 ติดป้าย ผัง ภาพ หรือเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและอยู่ใน
บริเวณที่มองเห็นได้ชดั เจน
1.6 สะอาด เป็นระเบียบ
1.7 สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการใช้งาน
1.8 ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัย และแสงสว่างพอเพียง
2. ประสิทธิภาพ คุณภาพและ 2.1 สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง
ความปลอดภัย วัสดุ/
2.2 วัสดุ/ อุปกรณ์/ เครื่องมือ อยู่ในสภาพดีไม่ชารุดจนเป็นอันตรายต่อการใช้
อุปกรณ์/ เครือ่ งมือ
งาน
2.3 แยกประเภทวัสดุฝกึ / อุปกรณ์/ เครื่องมือ และจัดเก็บตามมาตรฐานการ
จัดเก็บวัสดุฝกึ / อุปกรณ์/ เครื่องมือ แต่ละชนิด
2.4 บอกวิธีการใช้งานวัสดุ/ อุปกรณ์/ เครื่องมือที่มีลักษณะพิเศษโดยคานึงถึง
สภาพ การใช้งานและความปลอดภัยเป็นสาคัญ
2.5 กาหนดตาแหน่งวางวัสดุ/ อุปกรณ์/ เครื่องมือที่ชัดเจน และเหมาะสมกับ
สภาพ การใช้งานของวัสดุ/ อุปกรณ์/ เครื่องมือ แต่ละประเภท
2.6 จัดเก็บวัสดุ/ อุปกรณ์/ เครื่องมืออย่างเป็นระบบโดยไม่เสื่อมคุณภาพ
2.7 แผนการบารุงรักษาที่เป็นปัจจุบัน
2.8 บันทึกการใช้งานและการบารุงรักษาที่เป็นปัจจุบัน
2.9 ปิดป้ายแจ้งสถานะวัสดุ/ อุปกรณ์/ เครือ่ งมือที่ชารุดเสียหาย
2.10 มีหลักฐานแจ้งผู้รับผิดชอบเพื่อดาเนินการซ่อมแซม/ แก้ไข
2.11 มีระบบดัชนีเพื่อบ่งชีรายการวัสดุฝกึ / อุปกรณ์/ เครื่องมือ
2.12 บันทึกการ เบิก - จ่ายวัสดุฝึก/ อุปกรณ์/ เครือ่ งมือ ที่เป็นปัจจุบัน
2.13 จัดลาดับ ก่อน - หลัง การใช้วัสดุฝกึ / อุปกรณ์/ เครื่องมือ
2.14 ระบบการยืม - คืนอุปกรณ์ เครื่องมือ และบันทึกประวัตกิ ารยืม - คืน
2.15 กาหนดผู้รับผิดชอบประจาวัสดุ/ อุปกรณ์/ เครือ่ งมือ

มาตรฐาน 7ส : ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า/ ระบบปฏิบัติการ
รายการ
1. สภาพทั่วไป

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

มาตรฐาน
ป้ายบอกหมายเลขห้องหรือชือ่ ห้องและผู้รับผิดชอบ
กาหนดพืนที่และจัดทาผังแสดงตาแหน่งอุปกรณ์/ ครุภัณฑ์ ที่อยู่ภายในห้อง
จัดวางอุปกรณ์/ ครุภัณฑ์ ที่สอดคล้องกับผังแสดงตาแหน่งในข้อ 1.2
กาหนดระเบียบ/ ข้อปฏิบัติการใช้ห้อง/ การใช้พืนที่
ติดป้าย ผัง ภาพ หรือเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและอยู่ใน
บริเวณที่มองเห็นได้ชดั เจน
สะอาด เป็นระเบียบ
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2. ประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัย

1.7
1.8
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

3. ระบบฐานข้อมูล
ห้องควบคุม

2.8
3.1
3.2
3.3

ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัย และแสงสว่างพอเพียง
ผังแสดงตาแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าชัดเจนและอยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสม
ปราศจากตัวนาไฟฟ้า
ระบบการเดินสายส่งได้มาตรฐานและปลอดภัย
ไม่ใช้อุปกรณ์ตอ่ พ่วงที่เกินพิกัดความปลอดภัย
มีระบบตรวจสอบความพร้อมการใช้งาน
บอกวิธีการใช้งานอุปกรณ์/ เครื่องมือที่มีลักษณะพิเศษโดยคานึงถึงสภาพ
การใช้งานและความปลอดภัยเป็นสาคัญ
แผนการบารุงรักษาที่เป็นปัจจุบัน
แจ้งสถานะอุปกรณ์/ เครือ่ งมือที่ชารุดเสียหายและแจ้งผู้รบั ผิดชอบเพือ่
ดาเนินการซ่อม
มีหลักฐานแจ้งผู้รับผิดชอบเพื่อดาเนินการซ่อมแซม/ แก้ไข
มีวิธีปฏิบัติการใช้อปุ กรณ์/ เครือ่ งมือ
มีระบบการตรวจสอบความพร้อมชัดเจน
บันทึกการใช้งานอุปกรณ์/ เครื่องมือในห้องควบคุมที่เป็นปัจจุบัน

มาตรฐาน 7ส : ห้องพักอาจารย์
รายการ
1. สภาพทั่วไป

2. โต๊ะและเก้าอีทางาน

3. ตู้เอกสารและชันวาง
เอกสาร
4. มุมกาแฟ/ อาหารว่าง/
โต๊ะอาหาร

5. ไฟฟ้าแสงสว่าง

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.1
5.2
5.3
5.4

มาตรฐาน
ป้ายแสดงหมายเลขห้องหรือชื่อห้องหรือชื่ออาจารย์
ติดป้าย ผัง ภาพ หรือเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
สะอาด
สวิตช์และปลัก๊ เสียบไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่มีความปลอดภัย
มีปริมาณของแสงสว่างที่เพียงพอ
พืนที่วางอุปกรณ์และวัสดุส่วนกลางเหมาะสมและเป็นระเบียบ
อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน
ป้ายชื่อ นามสกุล บุคลากรมองเห็นชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันทังห้อง
เอกสารและสิ่งของบนโต๊ะทางานจัดวางอย่างเป็นระเบียบ
หากมีสิ่งของวางอยู่ใต้โต๊ะ ต้องจัดให้เป็นระเบียบ
อยู่ในสภาพดีและสะอาด
หากมีสิ่งของวางบนหลังตู้ ต้องจัดวางให้เรียบร้อยและปลอดภัย
ระบบการจัดเอกสารเหมาะสม คานึงถึงความสะดวกและปลอดภัย
มีการกาหนดชื่อผู้รับผิดชอบ
มีข้อปฏิบัติในการใช้พืนที่
มีการแบ่งพืนที่เป็นสัดส่วน สะอาด และเป็นระเบียบ
ไม่มีอุปกรณ์อื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับมุมกาแฟ/ อาหารว่าง
มีพืนที่สาหรับจัดเก็บอาหารมิดชิด ปราศจากกลิ่น
เปิด – ปิดไฟฟ้าแสงสว่างในส่วนที่จาเป็นเท่านัน
ปิดสวิตซ์ไฟทุกครังเมือ่ ไม่ใช้งาน
ติดสัญลักษณ์บริเวณสวิตซ์เปิด - ปิด เพื่อระบุหลอดไฟ
หมั่นทาความสะอาดเพดาน หลอดไฟ และโคมไฟอย่างสม่าเสมอ
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6. เครื่องปรับอากาศ

5.5 ใช้แสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟในบางบริเวณที่ไม่ต้องใช้แสงสว่างมากนัก
เช่น ทางเดิน เป็นต้น
5.6 ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน
5.7 ถอดหลอดไฟออกครึ่งหนึ่งในบริเวณที่มีความต้องการใช้แสงสว่างน้อย หรือ
บริเวณที่มีแสงสว่างพอเพียงแล้ว
5.8 แยกสวิตช์ไฟออกจากกัน ให้สามารถเปิด-ปิดได้เฉพาะจุดได้
5.9 หากพบหลอดไฟชารุด/เสีย ให้รีบแจ้งผู้รับผิดชอบและติดตามการซ่อมบารุง
6.1 ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครังที่ไม่ใช้งาน
6.2 ตรวจบารุงเครือ่ งปรับอากาศอย่างสม่าเสมอ โดยทาความสะอาดแผ่นกรอง
อากาศทุกเดือน และล้างทาความสะอาดชุดระบายความร้อนทุก 6 เดือน
หรือตามรอบระยะเวลาตรวจสอบซ่อมบารุง
6.3 ตังอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส หรือตังอุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศใช้เหมาะสมกับการใช้งาน และปิดประตูห้องทุกครังที่เปิด
เครื่องปรับอากาศ
6.4 ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเลิกใช้งานเล็กน้อย เพือ่ ประหยัดไฟ
6.5 กาหนดเวลาการปิด-เปิดเครื่องปรับอากาศให้ครอบคลุมทุกพืนที่

มาตรฐาน 7ส : ห้องสานักงาน
รายการ
1. สภาพทั่วไป

2. โต๊ะและเก้าอีทางาน

3. ตู้เอกสารและชันวาง
เอกสาร

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4

มาตรฐาน
ป้ายบอกหมายเลขห้องหรือชือ่ ห้อง
ป้ายแนะนาขันตอนการให้บริการ
มีชื่อและภาพบุคลากรในห้อง
มีผังแสดงตาแหน่งอุปกรณ์/ ครุภัณฑ์ในห้อง
กาหนดระเบียบข้อปฏิบัตกิ ารใช้ห้อง/ การใช้พืนที่
ติดป้าย ผัง ภาพ หรือเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
สะอาด
สภาพแวดล้อมและพืนที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
สวิตช์และปลัก๊ เสียบไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่มีความปลอดภัย
มีปริมาณของแสงสว่างที่เพียงพอ
พืนที่วางอุปกรณ์และวัสดุส่วนกลางเหมาะสมและเป็นระเบียบ
อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานและสะอาด
ป้ายชื่อ นามสกุล บุคลากรมองเห็นสะดวกและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทังห้อง
บนโต๊ะทางาน ไม่มีเอกสาร/ สิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทางาน
หากมีสิ่งของวางอยู่ใต้โต๊ะและเก้าอีต้องจัดให้เป็นระเบียบ
เอกสารและสิ่งของบนโต๊ะทางานเป็นระเบียบ
อยู่ในสภาพดีและสะอาด
หากมีสิ่งของวางบนหลังตู้ ต้องจัดวางให้เรียบร้อยและปลอดภัย
มีดัชนีกากับรายการเอกสารและจัดเก็บเป็นมาตรฐานเดียวกันทังห้อง
รวมทังกาหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
ระบบการจัดเอกสารเหมาะสม คานึงถึงความสะดวกและปลอดภัย
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4. อุปกรณ์และเครื่องใช้
สานักงาน

5. มุมกาแฟ/ อาหารว่าง/
โต๊ะอาหาร

6. ประหยัดพลังงาน

7. ประหยัดกระดาษ

8. คัดแยกขยะ

4.1 อยู่ในสภาพดี สะอาด
4.2 ตาแหน่งของอุปกรณ์เหมาะสม โดยมุ่งเน้นที่ความปลอดภัยและความสะดวก
ของการใช้งาน
4.3 ระบุวิธีการใช้งานที่เครือ่ งใช้สานักงานหรือบริเวณใกล้เคียงและกาหนดชื่อ
ผู้รับผิดชอบ
5.1 มีการกาหนดชื่อผู้รับผิดชอบ
5.2 มีข้อปฏิบัติในการใช้พืนที่
5.3 มีการแบ่งพืนที่เป็นสัดส่วน สะอาด และเป็นระเบียบ
5.4 ไม่มีอุปกรณ์อื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับมุมกาแฟ/ อาหารว่าง
5.5 มีพืนที่สาหรับจัดเก็บอาหารมิดชิด ปราศจากกลิ่น
6.1 แสงสว่าง เช่น ลดจานวนหลอดไฟที่ไม่จาเป็น ไม่เปิดไฟทิงไว้เมือ่ ไม่ใช้งาน
ปิดไฟบางบริเวณให้เร็วขึน
6.2 เครื่องปรับอากาศ เช่น ตังอุณหภูมิอยู่ที่ 25 – 26 องศาเซลเซียส ปิด
เครื่องปรับอากาศก่อนเลิกใช้งาน 15 – 30 นาที
6.3 คอมพิวเตอร์ เช่น ปิดจอภาพเมือ่ ไม่ใช้งานนานเกินกว่า 15 นาที ถอดปลั๊ก
เมื่อเลิกใช้งาน
6.4 เครื่องถ่ายเอกสาร เช่น ไม่วางเครื่องถ่ายเอกสารไว้ในห้องที่มี
เครื่องปรับอากาศ กดปุ่มพัก (Standby Mode) เมื่อใช้งานเสร็จ
7.1 มีการตังจุดเก็บกระดาษใช้แล้วหน้าเดียว เป็นส่วนกลาง เพือ่ ให้ทุกคนนา
กระดาษมาใช้ซา (ใช้กระดาษสองหน้า)
7.2 ลดการใช้กระดาษ โดยใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หนังสือแจ้งเวียนผ่าน
ระบบ E-Document การส่งไฟล์ทางอีเมล์ เว็บไซต์
7.3 มีการคัดแยกประเภทกระดาษ เช่น กระดาษสี กระดาษใช้แล้วหน้าเดียว
กระดาษใช้แล้วสองหน้า
7.4 มีการจัดเก็บซองเอกสารที่ใช้แล้ว นากลับมาใช้งานอีก
8.1 มีการคัดแยกขยะเปียก เช่น เศษอาหาร อย่างมิดชิด ไม่มีกลิ่น และตังในพืนที่
ที่เหมาะสม
8.2 มีการคัดแยกขยะทั่วไป ที่ไม่สามารถรีไซเคิลได้ อย่างเหมาะสม
8.3 มีการคัดแยกขยะอันตราย เช่น หลอดไฟ ถ่าน แบตเตอรี่ สารเคมี อย่างถูก
วิธี
8.4 มีการคัดแยกขยะรีไซเคิล เช่น ขวดพลาสติก แก้ว ลังกระดาษ กระป๋อง เพือ่
นาส่งธนาคารขยะ
8.5 จัดการขยะ โดยอาศัยหลัก 5 R คือ
- Reduce การลดปริมาณขยะ โดยลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีบรรจุภัณฑ์
สินเปลือง
- Reuse การนามาใช้ซา เช่น ขวดแก้ว กล่องกระดาษ กระดาษพิมพ์หน้า
หลัง เป็นต้น
- Repair การซ่อมแซมแก้ไขสิ่งของต่างๆ ให้สามารถใช้งานต่อได้
- Reject การหลีกเลี่ยงใช้สิ่งที่กอ่ ให้เกิดมลพิษ
- Recycle การแปรสภาพและหมุนเวียนนากลับมาใช้ได้ใหม่ โดยนาไปผ่าน
กระบวนการผลิตใหม่อีกครัง
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9. พืนที่โดยรวม

9.1
9.2
9.3
9.4

บรรยากาศโดยรวมสวยงาม สบายตา น่าอยู่
มีการวางผังโต๊ะ เก้าอี ตู้ ชัน หรืออุปกรณ์ อย่างเป็นระเบียบ
มีการวางผังทางเดินภายในสานักงานอย่างเหมาะสม
มีพืนที่สาหรับผู้มาใช้บริการ หรือผู้มาติดต่อ

มาตรฐาน 7ส : วัสดุสานักงาน
รายการ
1. พืนที่จัดเก็บ

2. การเบิกจ่าย

3. การควบคุม

มาตรฐาน
1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4

มีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบ
มีแผนผัง (Layout) การจัดวางวัสดุ
มีป้ายชื่อวัสดุเพือ่ แสดงตาแหน่งในการจัดวาง
สะอาด สะดวกในการใช้งาน
มีมาตรฐานการเบิก - จ่ายแบบ FIFO
มีการแจ้งแนวทางในการเบิกจ่ายให้ทุกคนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
มีบัญชีคุมวัสดุ (Stock card)
มีการบันทึกรายการในบัญชีคุมวัสดุ (Stock card) ที่เป็นปัจจุบนั
จานวนวัสดุและยอดคงเหลือในบัญชีคุมวัสดุ (Stock card) ถูกต้องตรงกัน
มีการกาหนดจานวนวัสดุขันต่าสุด/ สูงสุด
จานวนวัสดุที่จัดเก็บไม่มากและไม่หนาแน่นเกินไป
มีการป้องกันในการจัดเก็บวัสดุ เช่น มีการล็อคกุญแจตู้หรือห้องที่ใช้เก็บวัสดุ
สานักงาน มีผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายวัสดุที่ชัดเจน

มาตรฐาน 7ส : ห้องประชุม
รายการ
1. สภาพทั่วไป

2. ประสิทธิภาพ คุณภาพ
และความปลอดภัยของ
วัสดุ/ อุปกรณ์/
เครื่องมือประจาห้อง/
พืนที่

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

มาตรฐาน
ป้ายบอกหมายเลขห้องหรือชือ่ ห้องและชือ่ ผู้รับผิดชอบ
ระเบียบหรือข้อปฏิบัติในการใช้ห้องประชุม
ผังแสดงตาแหน่งอุปกรณ์/ ครุภณ
ั ฑ์ ที่อยู่ภายในห้อง
พืนที่วางอุปกรณ์/ ครุภัณฑ์ สอดคล้องกับผังแสดงตาแหน่งในข้อ 1.3
ติดป้าย ผัง ภาพ หรือเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
สะอาด ไม่มีหยักไย่ หรือฝุ่น
สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการใช้งานห้อง/ พืนที่
ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัย
สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง สภาพดี
บอกวิธีการใช้งานวัสดุ/ อุปกรณ์/ เครื่องมือที่มีลักษณะพิเศษ
ตาแหน่งวางวัสดุ/ อุปกรณ์/ เครื่องมือ ชัดเจนและเหมาะสมกับสภาพการใช้
งาน
จัดเก็บวัสดุ/ อุปกรณ์/ เครื่องมือ อย่างเป็นระบบ
แผนการบารุงรักษาเป็นปัจจุบัน บันทึกการใช้งานและการบารุงรักษาเป็น
ปัจจุบัน
ปิดป้ายแจ้งสถานะวัสดุ/ อุปกรณ์/ เครือ่ งมือที่ชารุดเสียหาย และแจ้ง
ผู้รับผิดชอบเพือ่ ดาเนินการซ่อม
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3. พืนที่โดยรวม

4. ไฟฟ้าแสงสว่าง

2.7
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

5. เครื่องปรับอากาศ

4.8
4.9
5.1
5.2

5.3

5.4
5.5

มีหลักฐานแจ้งผู้รับผิดชอบเพื่อดาเนินการซ่อมแซม/ แก้ไข
บรรยากาศโดยรวมสวยงาม สบายตา
มีการวางผังโต๊ะ เก้าอี หรืออุปกรณ์ อย่างเป็นระเบียบ
มีการวางผังทางเดินภายในห้องประชุมอย่างเหมาะสม
มีพืนที่สาหรับลงทะเบียน หรือจัดอาหารอย่างเหมาะสม
เปิด – ปิดไฟฟ้าแสงสว่างในส่วนที่จาเป็นเท่านัน
ปิดสวิตซ์ไฟทุกครังเมือ่ ไม่ใช้งาน
ติดสัญลักษณ์บริเวณสวิตซ์เปิด - ปิด เพื่อระบุหลอดไฟ
หมั่นทาความสะอาดเพดาน หลอดไฟ และโคมไฟอย่างสม่าเสมอ
ใช้แสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟในบางบริเวณที่ไม่ต้องใช้แสงสว่างมากนัก
เช่น ทางเดิน เป็นต้น
ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน
ถอดหลอดไฟออกครึ่งหนึ่งในบริเวณที่มีความต้องการใช้แสงสว่างน้อย หรือ
บริเวณที่มีแสงสว่างพอเพียงแล้ว
แยกสวิตช์ไฟออกจากกัน ให้สามารถเปิด-ปิดได้เฉพาะจุดได้
หากพบหลอดไฟชารุด/เสีย ให้รีบแจ้งผู้รับผิดชอบและติดตามการซ่อมบารุง
ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครังที่ไม่ใช้งาน
ตรวจบารุงเครือ่ งปรับอากาศอย่างสม่าเสมอ โดยทาความสะอาดแผ่นกรอง
อากาศทุกเดือน และล้างทาความสะอาดชุดระบายความร้อนทุก 6 เดือน
หรือตามรอบระยะเวลาตรวจสอบซ่อมบารุง
ตังอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส หรือตังอุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศใช้เหมาะสมกับการใช้งาน และปิดประตูห้องทุกครังที่เปิด
เครื่องปรับอากาศ
ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเลิกใช้งานเล็กน้อย เพือ่ ประหยัดไฟ
กาหนดเวลาการปิด-เปิดเครื่องปรับอากาศให้ครอบคลุมทุกพืนที่

มาตรฐาน 7ส : ห้องนา/ ห้องสุขา
รายการ
1. สภาพทั่วไป

2. สุขภัณฑ์

มาตรฐาน
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.1
2.2
2.3
2.4

กาหนดผู้รับผิดชอบ
แห้ง สะอาด ปราศจากกลิ่น
กาหนดระเบียบ ข้อปฏิบัติในการใช้หอ้ งนา/ ห้องสุขา
ระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพดี และปลอดภัย
ระบบระบายนาใช้งานได้ดี สะอาด ปราศจากสิ่งตกค้าง
กาหนดเวลาทาความสะอาด
ป้ายแยกประเภทกลุ่มผูใ้ ช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ไม่ควรมีอ่างล้างภาชนะอยูใ่ นห้องนา
สภาพดี สะอาด และปลอดภัย
มีอ่างล้างมือที่ไม่ชารุด และใช้งานได้ปกติ
บันทึกการทาความสะอาดเป็นปัจจุบัน
กรณีชารุด/ อยูร่ ะหว่างซ่อมแซม ต้องมีปา้ ยแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ และแจ้ง
ผู้รับผิดชอบเพือ่ ดาเนินการซ่อม
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3. วัสดุ

4. นา

3.1 มีวัสดุทาความสะอาดเพียงพอ เช่น นายาฆ่าเชือโรค สบู่หรือเจลล้างมือ
นายาดับกลิ่น นายาถูพืน นายาเช็ดกระจก
3.2 มีกระดาษชาระ และถุงขยะ
3.3 อุปกรณ์ทาความสะอาดกระจก
3.4 วัสดุ/อุปกรณ์ ทาความสะอาดพร้อมใช้งาน
4.1 ตรวจการรั่วไหลของนา
4.2 ตรวจท่อนารัว่ ภายในอาคาร
4.3 ใช้นาอย่างประหยัด ปิดก๊อกนาเมื่อไม่ใช้
4.4 หากพบเห็นอุปกรณ์ ระบบนาประปาชารุดหรือเกิดรอยรั่ว ให้แจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพือ่ ซ่อมบารุงทันที

มาตรฐาน 7ส : ห้องพยาบาล
รายการ
1. สภาพทั่วไป

2. ตู้ยาและเวชภัณฑ์

3. ห้องพักผู้ปว่ ย

4. ไฟฟ้าแสงสว่าง

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

มาตรฐาน
ป้ายชือ่ ห้อง และชื่อผู้รับผิดชอบ
ป้ายแนะนาขันตอนการให้บริการ ระเบียบ/ ข้อปฏิบัตกิ ารใช้ห้อง
ผังแสดงตาแหน่งอุปกรณ์/ ครุภณ
ั ฑ์ ที่อยู่ภายในห้อง
พืนที่วางอุปกรณ์/ ครุภัณฑ์ สอดคล้องกับผังแสดงตาแหน่งในข้อ 1.3
ติดป้าย ผัง ภาพ หรือเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง
ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัย ผังแสดงตาแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าชัดเจน
อยู่ในสภาพดี สะอาดและพร้อมใช้งาน
หากมีสิ่งของวางบนหลังตูต้ ้องจัดวางให้เรียบร้อย
มีดัชนีกากับรายการสิ่งของและระบุชื่อผู้รับผิดชอบชัดเจน
ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเวชภัณฑ์เป็นระยะ
ตรวจสอบอายุของยาให้เป็นปัจจุบัน
บันทึกการใช้งานและการเบิกจ่ายเป็นปัจจุบัน
ป้ายบอกขันตอนการใช้เวชภัณฑ์ที่จาเป็น
แยกประเภทยาใช้ภายใน/ ภายนอกออกจากกัน
เก็บรักษายาโดยคานึงถึงคุณภาพโดยไม่ให้เกิดการเสียหาย
เตียงนอน ผ้าปู ปอกหมอน ผ้าห่ม ต้องสะอาดและจัดวางให้เรียบร้อย พร้อม
ใช้งาน
จัดเก็บอุปกรณ์ภายในห้องในตาแหน่งที่เหมาะสมและเรียบร้อย
กาหนดระยะเวลาในการทาความสะอาดเป็นประจาและต่อเนือ่ ง
เปิด – ปิดไฟฟ้าแสงสว่างในส่วนที่จาเป็นเท่านัน
ปิดสวิตซ์ไฟทุกครังเมือ่ ไม่ใช้งาน
ติดสัญลักษณ์บริเวณสวิตซ์เปิด - ปิด เพื่อระบุหลอดไฟ
หมั่นทาความสะอาดเพดาน หลอดไฟ และโคมไฟอย่างสม่าเสมอ
ใช้แสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟในบางบริเวณที่ไม่ต้องใช้แสงสว่างมากนัก
เช่น ทางเดิน เป็นต้น
ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน
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5. เครื่องปรับอากาศ

4.7 ถอดหลอดไฟออกครึ่งหนึ่งในบริเวณที่มีความต้องการใช้แสงสว่างน้อย หรือ
บริเวณที่มีแสงสว่างพอเพียงแล้ว
4.8 แยกสวิตช์ไฟออกจากกัน ให้สามารถเปิด-ปิดได้เฉพาะจุดได้
4.9 หากพบหลอดไฟชารุด/เสีย ให้รีบแจ้งผู้รับผิดชอบและติดตามการซ่อมบารุง
5.1 ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครังที่ไม่ใช้งาน
5.2 ตรวจบารุงเครือ่ งปรับอากาศอย่างสม่าเสมอ โดยทาความสะอาดแผ่นกรอง
อากาศทุกเดือน และล้างทาความสะอาดชุดระบายความร้อนทุก 6 เดือน
หรือตามรอบระยะเวลาตรวจสอบซ่อมบารุง
5.3 ตังอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส หรือตังอุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศใช้เหมาะสมกับการใช้งาน และปิดประตูห้องทุกครังที่เปิด
เครื่องปรับอากาศ
5.4 ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเลิกใช้งานเล็กน้อย เพือ่ ประหยัดไฟ
5.5 กาหนดเวลาการปิด-เปิดเครื่องปรับอากาศให้ครอบคลุมทุกพืนที่

มาตรฐาน 7ส : ห้องเอกสารการพิมพ์
รายการ
1. สภาพทั่วไป

2. อุปกรณ์และเครื่องใช้
ต่าง ๆ

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
2.1
2.2
2.3
2.4

3. ตู้เก็บวัสดุ ชันวางของ
สถานที่วาง/ เก็บของ

4. การจัดเก็บเอกสาร และ
การให้บริการ

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4.1
4.2

มาตรฐาน
ป้ายบอกหมายเลขห้องหรือชือ่ ห้องและชือ่ ผู้รับผิดชอบ
ป้ายแนะนาขันตอนการให้บริการ
มีผังแสดงตาแหน่งอุปกรณ์/ ครุภัณฑ์ ที่อยูภ่ ายในห้อง
จัดวางอุปกรณ์/ ครุภัณฑ์ สอดคล้องกับผังแสดงตาแหน่งในข้อ 1.3
ติดป้าย ผัง ภาพ หรือเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
สะอาด เป็นระเบียบ
สภาพแวดล้อมของพืนที่มีความเหมาะสม
อุปกรณ์สวิตช์และปลั๊กเสียบไฟฟ้าอยู่ในสภาพดีมีความปลอดภัย
มีแสงสว่างที่เพียงพอ
พืนที่วางอุปกรณ์และวัสดุส่วนกลางเหมาะสมและเป็นระเบียบ
มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่พร้อมใช้งาน
อยู่ในสภาพดี สะอาด และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
มีการจัดวางตาแหน่งของอุปกรณ์และเครือ่ งใช้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดย
มุ่งเน้นที่ความปลอดภัย
ระบุวิธีการใช้งานที่เครื่องใช้สานักงานหรือบริเวณใกล้เคียง
แผนการบารุงรักษาและรายงานหรือบันทึกการใช้งาน/ ซ่อมบารุงที่เป็น
ปัจจุบัน
อยู่ในสภาพดี สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง
หากมีสิ่งของวางบนหลังตู้ ต้องจัดวางให้เรียบร้อยและปลอดภัย
มีดัชนีกากับรายการสิ่งของ และการจัดเก็บ เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ระบบการควบคุมการสั่งซือ และการเบิกจ่ายควรเป็นแบบระบบ First In –
First Out (FIFO)
ตรวจสอบสภาพและปริมาณวัสดุให้เหมาะสมและถูกต้องเป็นปัจจุบัน
แยกที่เก็บสาหรับงานที่ดาเนินการเสร็จแล้วและงานที่ยังไม่ดาเนินการ
เอกสารที่เป็นความลับต้องมีที่เก็บอย่างมิดชิดและปลอดภัย
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5. การบริหารภาพรวม

4.3
4.4
5.1
5.2

มีเอกสารหลักฐานการรับ - ส่งงานเป็นปัจจุบัน
มีลาดับการให้บริการก่อน - หลังชัดเจน
อากาศถ่ายเทสะดวก
มีการคัดแยกกระดาษที่ไม่ใช้แล้วหน้าเดียว นากลับมาใช้ใหม่ หรือคัดแยก
กระดาษที่ไม่ใช้แล้วสองหน้า หรือกระดาษสี
5.3 มีการคัดแยกขยะอัตราย
5.4 มีพืนที่สาหรับผู้มาใช้บริการเพียงพอ

มาตรฐาน 7ส : ยานพาหนะ
รายการ
1. สภาพทั่วไป

2. การบันทึกการใช้งาน
ยานพาหนะ

3. สภาพยานพาหนะและ
โรงจอดยานพาหนะ
4. ประสิทธิภาพ คุณภาพ
และความปลอดภัยของ
เครื่องมือในการ
บารุงรักษายานพาหนะ

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

มาตรฐาน
ติดป้ายและผังแสดงที่จอดยานพาหนะอย่างชัดเจน
ป้ายแนะนาขันตอนการให้บริการ
มีตารางการใช้งานยานพาหนะ
มีป้ายแสดงหมายเลขยานพาหนะและที่แขวนกุญแจ
บันทึกการใช้ยานพาหนะตามระเบียบทางราชการ
บันทึกขอใช้ยานพาหนะ (ล่วงหน้า)
บันทึกการตรวจสอบสภาพยานพาหนะก่อนและหลังการใช้งาน
มีแผนการบารุงรักษา และบันทึกการบารุงรักษาเป็นปัจจุบัน
บันทึกการเกิดอุบัตเิ หตุประจายานพาหนะ
บันทึกการสินเปลืองนามันและความสึกหรอของยานพาหนะ
ไม่มีสิ่งของทีไ่ ม่จาเป็นอยูภ่ ายในยานพาหนะ
ไม่มีฝุ่นผง คราบนามัน สิ่งสกปรกอยู่ภายในและภายนอกยานพาหนะ
โรงจอดยานพาหนะสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัย
สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง
เครื่องมือสะอาด พร้อมใช้งาน
บอกวิธีการใช้งานวัสดุ/ อุปกรณ์/ เครื่องมือที่มีลักษณะพิเศษ
ตาแหน่งวางวัสดุ/ อุปกรณ์/ เครื่องมือ ชัดเจนและเหมาะสม
จัดเก็บวัสดุ/ อุปกรณ์/ เครื่องมือ อย่างเป็นระบบโดยไม่เสื่อมคุณภาพ
แผนการบารุงรักษาเป็นปัจจุบัน
บันทึกการใช้งานและการบารุงรักษาเป็นปัจจุบัน
ปิดป้ายแจ้งสถานะวัสดุ/ อุปกรณ์/ เครื่องมือที่ชารุดเสียหายและแจ้ง
ผู้รับผิดชอบเพือ่ ดาเนินการซ่อม
มีหลักฐานแจ้งผู้รับผิดชอบเพือ่ ดาเนินการซ่อมแซม/ แก้ไข

มาตรฐาน 7ส : ห้องสมุด - ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
รายการ
1. สภาพทั่วไป

1.1
1.2
1.3
1.4

มาตรฐาน
ป้ายบอกหมายเลขห้องหรือชือ่ ห้อง และชือ่ ผูร้ ับผิดชอบ
ป้ายแนะนาขันตอนการให้บริการ
ผังแสดงตาแหน่งอุปกรณ์/ ครุภณ
ั ฑ์ ที่อยู่ภายในห้อง
พืนที่วางอุปกรณ์/ ครุภัณฑ์ สอดคล้องกับผังแสดงตาแหน่งในข้อ 1.3
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2.

3.

4.

5.

1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
โต๊ะ เก้าอี
2.1
2.2
2.3
สื่อ/ สารสนเทศ
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
ตู้ ชันวางอุปกรณ์ และ 4.1
สื่ออิเล็กทรอนิกส์
4.2
4.3
4.4
ประสิทธิภาพ คุณภาพ
5.1
และความปลอดภัยของ 5.2
วัสดุ/ อุปกรณ์/ ครุภัณฑ์ 5.3
ประจาห้อง/ พืนที่
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

6. ไฟฟ้าแสงสว่าง

5.9
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

กาหนดระเบียบ/ ข้อปฏิบัติการใช้ห้อง/ การใช้พืนที่
ติดป้าย ผัง ภาพ หรือเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
สะอาด สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการใช้งานห้อง/ พืนที่
ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัย
ผังแสดงตาแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าชัดเจนและอยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสม
กาหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุมดูแลส่วนงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน
รณรงค์การสร้างนิสัยในการเข้าใช้บริการศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
มีโต๊ะ เก้าอี ในปริมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการ
โต๊ะ เก้าอี อยูใ่ นสภาพที่ดีไม่ชารุดและพร้อมใช้งาน
ตาแหน่งโต๊ะ เก้าอี เป็นระเบียบ สะดวกต่อการเข้าใช้บริการ
จัดทาฐานข้อมูลรายการสื่อ/ สารสนเทศ
ระบบการสืบค้นง่าย สะดวก และรวดเร็ว
ระบบบันทึกการยืม - คืน ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน
จัดหมวดหมู่สื่อ/ สารสนเทศ เป็นระบบ ถูกต้อง ชัดเจน
สื่อ/ สารสนเทศอยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้งาน
มีการซ่อมแซมอุปกรณ์และสื่อ/ สารสนเทศที่ชารุด
ระบบการเข้าถึงอุปกรณ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
จัดวางอุปกรณ์และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์เป็นระเบียบเรียบร้อย
ตู้ ชันวางอุปกรณ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในสภาพที่แข็งแรงปลอดภัย
มีระยะกว้างเพียงพอ และสะดวกต่อการเข้าใช้บริการ
สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง
สภาพดีไม่ชารุดและพร้อมใช้งาน
มีคู่มือและบอกวิธกี ารใช้งานวัสดุ/ อุปกรณ์/ ครุภัณฑ์ที่มีลักษณะพิเศษโดย
คานึงถึงสภาพการใช้งานและความปลอดภัยเป็นสาคัญ
ตาแหน่งวางวัสดุ/ อุปกรณ์/ ครุภัณฑ์ชัดเจนและเหมาะสมกับสภาพการใช้
งานของวัสดุ/ อุปกรณ์/ ครุภัณฑ์แต่ละประเภท
จัดเก็บวัสดุ/ อุปกรณ์/ ครุภัณฑ์ อย่างเป็นระบบโดยไม่เสื่อมคุณภาพ
แผนการบารุงรักษาเป็นปัจจุบัน
บันทึกการใช้งานและการบารุงรักษาเป็นปัจจุบัน
ปิดป้ายแจ้งสถานะวัสดุ/ อุปกรณ์/ ครุภัณฑ์ที่ชารุดเสียหายและแจ้ง
ผู้รับผิดชอบเพือ่ ดาเนินการซ่อม
มีหลักฐานแจ้งผู้รับผิดชอบเพือ่ ดาเนินการซ่อมแซม /แก้ไข
เปิด – ปิดไฟฟ้าแสงสว่างในส่วนที่จาเป็นเท่านัน
ปิดสวิตซ์ไฟทุกครังเมือ่ ไม่ใช้งาน
ติดสัญลักษณ์บริเวณสวิตซ์เปิด - ปิด เพื่อระบุหลอดไฟ
หมั่นทาความสะอาดเพดาน หลอดไฟ และโคมไฟอย่างสม่าเสมอ
ใช้แสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟในบางบริเวณที่ไม่ต้องใช้แสงสว่างมากนัก
เช่น ทางเดิน เป็นต้น
ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน
ถอดหลอดไฟออกครึ่งหนึ่งในบริเวณที่มีความต้องการใช้แสงสว่างน้อย หรือ
บริเวณที่มีแสงสว่างพอเพียงแล้ว
แยกสวิตช์ไฟออกจากกัน ให้สามารถเปิด-ปิดได้เฉพาะจุดได้
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7. เครื่องปรับอากาศ

6.9 หากพบหลอดไฟชารุด/เสีย ให้รีบแจ้งผู้รับผิดชอบและติดตามการซ่อมบารุง
7.1 ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครังที่ไม่ใช้งาน
7.2 ตรวจบารุงเครือ่ งปรับอากาศอย่างสม่าเสมอ โดยทาความสะอาดแผ่นกรอง
อากาศทุกเดือน และล้างทาความสะอาดชุดระบายความร้อนทุก 6 เดือน
หรือตามรอบระยะเวลาตรวจสอบซ่อมบารุง
7.3 ตังอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส หรือตังอุณหภูมิ
เครื่องปรับอากาศใช้เหมาะสมกับการใช้งาน และปิดประตูห้องทุกครังที่เปิด
เครื่องปรับอากาศ
7.4 ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาเลิกใช้งานเล็กน้อย เพือ่ ประหยัดไฟ
7.5 กาหนดเวลาการปิด-เปิดเครื่องปรับอากาศให้ครอบคลุมทุกพืนที่

มาตรฐาน 7ส : โรงอาหาร
รายการ
1. สภาพทั่วไป

2. ห้องปรุงอาหารและพืนที่
โดยรอบ

3. ภาชนะที่ใช้ในการ
ประกอบ อาหาร และ
ภาชนะบรรจุอาหาร

4. การป้องกันอัคคีภยั

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

มาตรฐาน
ป้ายบอกชื่อร้านค้า ป้ายบอกราคาแต่ละร้านแสดงอย่างชัดเจน
ระเบียบ/ ข้อปฏิบัตกิ ารใช้โรงอาหาร
บริเวณโรงอาหารสะอาดและถูกสุขลักษณะ
สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการให้บริการ
ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัย
สัญลักษณ์แสดงตาแหน่งอุปกรณ์ไฟฟ้าชัดเจนและอยูใ่ นตาแหน่งที่เหมาะสม
มีสภาพที่สะอาด ถูกหลักอนามัย
มีการแยกประเภทขยะ เททิงทันทีเมื่อเต็ม และไม่มีขยะค้างเกิน 1 วัน
มีฝาปิดภาชนะบรรจุขยะ
รางระบายนามีความสะอาด ปราศจากกลิ่นเหม็น
มีที่จัดเก็บจานและอุปกรณ์ที่ถกู สุขลักษณะ
มีถังเก็บเศษอาหารอย่างมิดชิด
จัดเก็บอุปกรณ์ทาความสะอาดอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย
ผู้ประกอบอาหารต้องใส่ผ้ากันเปื้อน ผ้าคลุมผมพร้อมเก็บผมเรียบร้อย
และเล็บมือสะอาด
ภาชนะที่ใช้ประกอบอาหาร และบรรจุอาหาร เช่น หม้อ กระทะ เตา ทัพพี
จาน ชาม ช้อน ส้อม ฯลฯ ต้องอยู่ในสภาพที่สะอาดถูกสุขลักษณะ
การทาความสะอาดภาชนะประกอบอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร ต้องมีการ
เปลี่ยนนาเป็นระยะ และล้างนาสะอาดอย่างน้อย 2 ครัง
มีการใช้เครื่อง/ วิธปี ้องกันแมลงวันหรือสัตว์ที่เป็นพาหะนาโรค
ภาชนะที่ใช้ประกอบและบรรจุอาหารต้องมีในปริมาณที่พอเพียง
ภาชนะที่ใช้ประกอบอาหารหรือบรรจุต้องไม่ชารุด หรือมีอันตรายต่อผู้บริโภค
มีหม้อต้มนาเดือดเพื่อลวกช้อน ส้อม และตะเกียบ
สภาพถังแก๊ส สายท่อแก๊ส เตาแก๊ส ต้องอยู่ในสภาพดีและปลอดภัย
วางตาแหน่งถังแก๊ส อยู่ในพืนที่ระบายอากาศได้ดี
ปิดวาล์วทุกครังที่เลิกใช้แก๊ส
ตรวจสอบถังแก๊ส สายท่อแก๊ส และเตาแก๊สเป็นระยะ
อุปกรณ์ไฟฟ้าอยูใ่ นสภาพที่ปลอดภัย
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4.6 อุปกรณ์ดับเพลิงอยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสมและพร้อมใช้งาน

มาตรฐาน 7ส : สภาพแวดล้อม
รายการ
1. ประตูทางเข้า – ออก

2. เสาธง
3. สวนหย่อม

4. ถนน

5. ลานจอดรถ

6. ป้อมยาม

7. แหล่งนา

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.1
5.2
5.3
5.4
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

มาตรฐาน
บริเวณทางเข้า - ทางออก มีความสะอาด
มีผังแสดงบริเวณโดยรอบ
ตัวหนังสือบนผังชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
บริเวณป้ายชือ่ มหาวิทยาลัย/วิทยาเขต สะอาด ไม่มีขยะ
มีความสวยงาม
มีป้ายแสดงทางเข้า - ทางออกอย่างชัดเจน
มีป้ายแสดงเวลาเปิด - ปิดอย่างชัดเจน
บริเวณรอบเสาธงมีความสะอาด สวยงาม
ผืนธง เชือก และเสา อยู่ในสภาพสมบูรณ์
มีความสะอาด
มีชื่อผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน
ตัดตกแต่งสวนหย่อมให้สวยงาม
ไม่มีกิ่งไม้หัก
กาจัดวัชพืชอย่างสม่าเสมอ ไม่มีวัชพืชสูงเกิน 15 ซม. ไม่รกรุงรัง
ไม่มขี ยะ ถุงพลาสติกในบริเวณ
พืนถนน ไหล่ถนน มีความสะอาด ไม่มีกิ่งไม้ ใบไม้ หรือสิ่งกีดขวาง
มีการซ่อมแซมถนนส่วนที่ชารุด
มีป้ายจราจร หรือป้ายบอกทางที่ชัดเจน
มีลูกระนาดชะลอความเร็วบริเวณทางแยกและหน้าอาคาร
ล้างทาความสะอาดถนน อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง
มีเครื่องหมายแสดงสถานที่จอดรถ - ห้ามจอดรถอย่างชัดเจน
ลานจอดรถมีความสะอาดเป็นระเบียบ
แยกจุดจอดตามประเภทรถที่จอด
ตีเส้นจอดแสดงอย่างชัดเจน
สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
จัดเก็บวางอุปกรณ์ในป้อมยามอย่างเป็นระเบียบ
มีป้ายแสดงชือ่ ผูป้ ฏิบัติงานและตารางการปฏิบัติงาน
มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่อยูป่ ระจาป้อมตลอดเวลา
มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อใช้งานได้ และดูแลรักษาสม่าเสมอ
บัญชีรายชื่อผูป้ ฏิบัติงานประจาวัน
บันทึกรายงานเหตุการณ์ประจาวัน
บันทึกการเข้า - ออกของบุคคลภายนอก
สะอาด และไม่มีสิ่งปฏิกูลอยู่ในแหล่งนา และบริเวณโดยรอบ
มีป้ายระบุความลึกของแหล่งนา
มีป้ายข้อควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติติดไว้ชัดเจน
มีแผนการบารุงรักษาและดาเนินงานตามแผนเป็นปัจจุบัน
ค่า PH อยู่ระหว่าง 5.5 – 9.0
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8. สนามกีฬา

7.6
8.1
8.2
8.3
8.4

ค่า BOD < 20 mg/l
มีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
มีป้ายข้อควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติติดไว้ชัดเจนในการใช้สนาม
สะอาด อุปกรณ์ต่าง ๆ จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ
มีการติดป้ายบอกสถานะของอุปกรณ์ที่ชารุด
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ส่วนที่ 4
การตรวจประเมินกิจกรรม 7ส
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เกณฑ์การให้คะแนน
มีการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน ครบทุกข้อ
ให้ 4 คะแนน
มีการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน ขาด 1 ข้อ
ให้ 3 คะแนน
มีการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน ขาด 2 ข้อ
ให้ 2 คะแนน
มีการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน ขาด 3 ข้อ
ให้ 1 คะแนน
ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน ตามรายการประเมิน
ให้ 0 คะแนน
ในแต่ละประเภทมาตรฐาน 7ส ให้คิดคะแนนรวมและเทียบเป็นค่าร้อยละหรือเปอร์เซนต์
ในแต่ละพื้นที่ให้นาคะแนนแต่ละประเภทมาตรฐาน 7ส มารวมกัน แล้วคิดค่าเฉลี่ยเป็น ร้อยละหรือ
เปอร์เซนต์

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส และผู้รับ
การตรวจประเมินกิจกรรม 7ส
คะแนน
5
4
3
2
1

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

หมายเหตุ : ใช้แบบประเมินความพึงพอใจตามที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนด
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วิธีปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ของแต่ละหน่วยงาน
1. ก่อนการลงพื้นที่ตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ประธานกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ต้องกล่าว
เปิ ด ประชุ ม (Open Meeting) โดยชี้ แ จงวัต ถุ ป ระสงค์ ในการตรวจประเมิ น กิ จ กรรม 7ส แนะน า
คณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ และแจ้งพื้นที่ในการลงตรวจประเมินฯ ให้ผู้รับการตรวจประเมินฯ
รับทราบ
2. ขอดู Layout ของหน่วยงานที่รับการตรวจประเมินฯ
3. ขอผู้นาทางในการตรวจประเมินฯ แต่ละพื้นที่
4. ดาเนินการมอบหมายคณะกรรมการ ตรวจประเมิน 100% ทุกพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย
5. การส่งข้อมูลการตรวจประเมินฯ กาหนดให้เลขานุการทีมตรวจประเมินฯ ส่งข้อมูลหลังการตรวจ
ประเมินกิจ กรรม 7ส ภายใน 7 วัน (ขอความอนุ เคราะห์ให้ค ณะกรรมการได้ สรุป ผลการตรวจ
ประเมินฯ ร่วมกัน)
6. หากหน่ ว ยงานที่ รั บ การตรวจประเมิ น ฯ ไม่ ไ ด้ รั บ ผิ ด ชอบพื้ น ที่ ที่ ก าหนด ในแบบตรวจ
ประเมิ น ฯ ให้ ทั ก ท้ ว งคณะกรรมการตรวจประเมิ น ฯ ก่ อ นลงพื้ น ที่ ต รวจประเมิ น ฯ และผู้ ต รวจ
ประเมินฯ ต้องคิดคะแนนเต็มใหม่ โดยคิดเฉพาะพื้นที่ที่ลงตรวจประเมินฯ จริง
7. ในกรณี ที่มี ปัญ หาเกิดขึ้นระหว่างการตรวจประเมินฯ ให้คณะกรรมการตรวจประเมินฯ แต่ละทีม
ร่วมกันตัดสินใจ เพื่อหาข้อสรุป
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เอกสารหมายเลข 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แบบตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ประเภทการบริหารจัดการกิจกรรม 7ส
คณะ/สานัก/สถาบัน/กอง.............................………….……………………สาขาวิชา/งาน....…………………………..………………....
 ครั้งที่ 1
 ครั้งที่ 2
 ครั้งที่.................
ประจาปีการศึกษา..............................
วันที่ตรวจ …..……...…… เดือน ………………….…..……….. พ.ศ. …………….……..
ผู้ตรวจประเมิน
1) ............................................................................................. ประธานกรรมการ
2) ............................................................................................. กรรมการ
3) ............................................................................................. กรรมการและเลขานุการ
เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อที่
1. การดาเนิน
งานกิจกรรม
7ส

2. การประชา
สัมพันธ์

3. การตรวจ
ประเมิน
กิจกรรม 7ส

4. บุคลากร

ครบทุกข้อ
4 คะแนน

ขาด 1 ข้อ
3 คะแนน

ขาด 2 ข้อ
2 คะแนน

รายการประเมิน
1. มีนโยบายเกี่ยวกับกิจกรรม 7ส ที่สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยฯ
2. มีแผนการดาเนินงานกิจกรรม 7ส ประจาปี ของหน่วยงาน
3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานกิจกรรม 7ส ของหน่วยงาน
4. ดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานกิจกรรม 7ส ครบทุกกิจกรรม และ
ตรงตามช่วงเวลาที่กาหนดไว้
1. มีบอร์ดประชาสัมพันธ์กจิ กรรม 7ส และทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2. มีเอกสารหลักฐานการดาเนินงานกิจกรรม 7ส เช่น ภาพถ่ายก่อน หลัง
3. มีกิจกรรมส่งเสริมการดาเนินงานกิจกรรม 7ส เช่น Big Cleaning Day
4. มีคู่มือมาตรฐาน 7ส
1. มีผลการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ครบทุกพื้นที่ โดยคณะกรรมการ
ตรวจประเมินฯ ที่มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้ง
2. มีการแจ้งกาหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ให้บุคลากรทุกคน
ทราบ
3. มีการนาข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินฯ ครั้งที่ผ่านมา ไปปรับปรุง
การดาเนินงานให้ดียิ่งขึ้น
4. มีการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรดาเนินงานกิจกรรม 7ส เช่น การให้
รางวัล การชมเชยในที่ประชุม การยกย่องให้เป็นตัวอย่าง เป็นต้น
1. บุคลากรเข้าร่วมประชุมเปิด-ปิดการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส
ครบทุกคน
2. บุคลากรให้ความร่วมมือในการดาเนินงานกิจกรรม 7ส
3. บุคลากรดาเนินงานกิจกรรม 7ส อย่างจริงจัง ครบทุกคน
4. บุคลากรให้ความสาคัญกับกิจกรรม 7ส

ขาด 3 ข้อ
1 คะแนน
คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน

ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน

ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน

ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน

คะแนนรวม
เต็ม .......... คะแนน
ลงชือ่ …………………………………………………... ผู้ตรวจประเมิน
(……………………………..…………………………)

ขาด 4 ข้อ
0 คะแนน
หมายเหตุ
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เอกสารหมายเลข 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แบบตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ประเภทห้องเรียน
คณะ/สานัก/สถาบัน/กอง.............................………….……………………สาขาวิชา/งาน....…………………………..………………....
 ครั้งที่ 1
 ครั้งที่ 2
 ครั้งที่.................
ประจาปีการศึกษา..............................
วันที่ตรวจ …..……...…… เดือน ………………….…..……….. พ.ศ. …………….……..
ผู้ตรวจประเมิน
1) ............................................................................................. ประธานกรรมการ
2) ............................................................................................. กรรมการ
3) ............................................................................................. กรรมการและเลขานุการ
เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อที่
1. สภาพทั่วไป

2. อุปกรณ์
ไฟฟ้า/
อุปกรณ์การ
เรียน
3. โต๊ะ เก้าอี้

4. พื้นที่บริเวณ
ห้อง

5. ทางเดิน

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

ครบทุกข้อ
4 คะแนน

ขาด 1 ข้อ
3 คะแนน

ขาด 2 ข้อ
2 คะแนน

รายการประเมิน
มีหมายเลขห้องหรือชื่อห้อง และชื่อผูร้ ับผิดชอบห้อง
มีข้อปฏิบัติและตารางการใช้หอ้ งที่เป็นปัจจุบัน
จัดทาผังแสดงตาแหน่งของอุปกรณ์/ ครุภัณฑ์ที่อยู่ภายในห้อง
จัดวางอุปกรณ์/ ครุภัณฑ์ สอดคล้องกับผังแสดงตาแหน่ง
สภาพเรียบร้อย พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย และมีชื่อผู้รับผิดชอบ
มีวิธีการใช้งานและบันทึกการใช้งานที่เป็นปัจจุบัน
มีแผนการบารุงรักษาและบันทึกการใช้งานทีเ่ ป็นปัจจุบัน
มีป้ายแจ้งสถานะชารุดเสียหาย/ ซ่อมแซม
สะอาด เรียบร้อย
จัดเป็นระเบียบ สวยงาม สบายตา
ไม่มีโต๊ะ/ เก้าอี้ สภาพชารุดปะปน
โต๊ะ/ เก้าอี้ มีปริมาณเพียงพอกับการใช้งาน
พื้นห้อง-ฝาผนัง-กันสาด-ขอบประตู-หน้าต่าง สะอาด ไม่มีเศษขยะ
ผ้าม่าน มู่ลี่ สะอาด ไม่มีฝุ่น
เพดานห้องไม่มีหยักไย่หรือสิง่ สกปรก
บอร์ดหรือป้ายประชาสัมพันธ์ ภายในห้องหรือหน้าห้อง เป็นปัจจุบัน
บริเวณทางเดินหน้าห้องเรียนสะอาด
มีการกาหนดพื้นที่สาหรับวางรองเท้าหน้าห้องเรียน (ถ้ามี)
ไม่มีสิ่งของ อุปกรณ์ กีดขวางทางเดิน
บันไดทางเชือ่ มระหว่างชั้นสะอาด มีป้ายบอกทางขึ้น – ลง

ขาด 3 ข้อ
1 คะแนน
คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน

ขาด 4 ข้อ
0 คะแนน
หมายเหตุ
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ข้อที่
6. ประหยัด
พลังงาน

1.
2.
3.
4.

รายการประเมิน
มีป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ติดสัญลักษณ์บริเวณสวิตซ์เปิด-ปิดหลอดไฟ
มีกาหนดเวลาเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ
มีแผนบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศและบันทึกเป็นปัจจุบัน

คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน

คะแนนรวม
เต็ม .......... คะแนน

ลงชือ่ …………………………………………………... ผู้ตรวจประเมิน
(……………………………..…………………………)

หมายเหตุ
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เอกสารหมายเลข 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แบบตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ประเภทห้องปฏิบัติการ
คณะ/สานัก/สถาบัน/กอง.............................………….……………………สาขาวิชา/งาน....…………………………..………………....
 ครั้งที่ 1
 ครั้งที่ 2
 ครั้งที่.................
ประจาปีการศึกษา..............................
วันที่ตรวจ …..……...…… เดือน ………………….…..……….. พ.ศ. …………….……..
ผู้ตรวจประเมิน
1) ............................................................................................. ประธานกรรมการ
2) ............................................................................................. กรรมการ
3) ............................................................................................. กรรมการและเลขานุการ
เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อที่
1. สภาพทั่วไป

2. อุปกรณ์/
เครื่องมือ

3. โต๊ะ
ปฏิบัติการ

4. พื้นที่บริเวณ
ห้อง

5. ทางเดิน

6. ประหยัด
พลังงาน

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

ครบทุกข้อ
4 คะแนน

ขาด 1 ข้อ
3 คะแนน

ขาด 2 ข้อ
2 คะแนน

รายการประเมิน
มีหมายเลขห้องหรือชื่อห้อง และชื่อผูร้ ับผิดชอบห้อง
มีข้อปฏิบัติและตารางการใช้หอ้ งที่เป็นปัจจุบัน
จัดทาผังแสดงตาแหน่งของอุปกรณ์/ ครุภัณฑ์ที่อยู่ภายในห้อง
จัดวางอุปกรณ์/ ครุภัณฑ์ สอดคล้องกับผังแสดงตาแหน่ง
สภาพเรียบร้อย พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย และชื่อผู้รับผิดชอบ
มีวิธีการใช้งานและบันทึกการใช้งานที่เป็นปัจจุบัน
มีแผนการบารุงรักษาและบันทึกให้เป็นปัจจุบัน
มีป้ายแจ้งสถานะชารุดเสียหาย/ ซ่อมแซม
สะอาด
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
สิ่งของที่จาเป็นวางบนโต๊ะอย่างเป็นระเบียบ
ไม่มีสิ่งของที่ไม่จาเป็นวางอยู่บนโต๊ะ/ ใต้โต๊ะ
ของใช้วางเป็นระเบียบ สวยงาม สบายตา
สะอาด ไม่มีขยะ
ขอบประตู-หน้าต่าง สะอาด
พื้นห้อง-ฝาผนัง-กันสาด สะอาด
บริเวณทางเดินหน้าห้องสะอาด
มีการกาหนดพื้นที่สาหรับวางรองเท้าหน้าห้องเรียน (ถ้ามี)
มีการจัดระเบียบสิง่ ของทีว่ างบริเวณทางเดิน
บันไดทางเชือ่ มระหว่างชั้นสะอาด มีป้ายบอกทางขึ้น – ลง
มีป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ติดสัญลักษณ์บริเวณสวิตซ์เปิด-ปิดหลอดไฟ
มีกาหนดเวลาเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ
มีแผนบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศและบันทึกเป็นปัจจุบัน

ขาด 3 ข้อ
1 คะแนน
คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน

ขาด 4 ข้อ
0 คะแนน
หมายเหตุ
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ข้อที่
รายการประเมิน
7. การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีอันตราย (ถ้ามี)
7.1 การจัดเก็บ 1. มีการจัดเก็บทีเ่ ป็นระเบียบ และปลอดภัย
2. มีการแยกประเภทการจัดเก็บทีช่ ัดเจน
3. มีผังแสดงพื้นที่จัดเก็บพร้อมป้ายชื่อ
4. สะอาด และไม่มีฝุ่น
7.2 การเบิก - 1. มีบัญชีคุมวัสดุ และบันทึกรายการในบัญชีคุมวัสดุเป็นปัจจุบัน
จ่าย
2. มีมาตรฐานการเบิก-จ่ายแบบ FIFO
3. จานวนวัสดุอุปกรณ์ทจี่ ัดเก็บไม่มากและหนาแน่นเกินไป
4. มีการกาหนดจานวนวัสดุขั้นต่าสุด/ สูงสุด
7.3 การควบคุม 1. จัดเก็บสารเคมีที่เป็นอันตรายอย่างถูกต้องและปลอดภัย
ความ
2. มีอุปกรณ์ในการป้องกันพิษจากสารเคมีตามความเหมาะสม
ปลอดภัย
3. แจ้งข้อกาหนดในการใช้สารเคมีแต่ละประเภทอย่างชัดเจน
4. บอกวันหมดอายุของสารเคมี พร้อมข้อกาหนดในการทาลายที่
ปลอดภัย

คะแนน

ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน

ได้ .......... คะแนน
คะแนนรวม
เต็ม .......... คะแนน

ลงชือ่ …………………………………………………... ผู้ตรวจประเมิน
(……………………………..…………………………)

หมายเหตุ
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เอกสารหมายเลข 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แบบตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ประเภทโรงฝึกงาน
คณะ/สานัก/สถาบัน/กอง.............................………….……………………สาขาวิชา/งาน....…………………………..………………....
 ครั้งที่ 1
 ครั้งที่ 2
 ครั้งที่.................
ประจาปีการศึกษา..............................
วันที่ตรวจ …..……...…… เดือน ………………….…..……….. พ.ศ. …………….……..
ผู้ตรวจประเมิน
1) ............................................................................................. ประธานกรรมการ
2) ............................................................................................. กรรมการ
3) ............................................................................................. กรรมการและเลขานุการ
เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อที่
1. สภาพทั่วไป

2. อุปกรณ์/
เครื่องมือ

3. พื้นที่
โดยรอบ

4. อุปกรณ์
ไฟฟ้า
สายไฟ
5. ถังขยะ

6. อุปกรณ์
ดับเพลิง

7. เครื่องจักร

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

ครบทุกข้อ
4 คะแนน

ขาด 1 ข้อ
3 คะแนน

ขาด 2 ข้อ
2 คะแนน

รายการประเมิน
มีหมายเลขห้องหรือชื่อห้อง และชื่อผูร้ ับผิดชอบห้อง
มีข้อปฏิบัติและตารางการใช้หอ้ งที่เป็นปัจจุบัน
จัดทาผังแสดงตาแหน่งของอุปกรณ์/ ครุภัณฑ์ที่อยู่ภายในห้อง
จัดวางอุปกรณ์/ ครุภัณฑ์ สอดคล้องกับผังแสดงตาแหน่ง
สภาพเรียบร้อย พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย และชื่อผู้รับผิดชอบ
มีวิธีการใช้งานและบันทึกการใช้งานที่เป็นปัจจุบัน
มีแผนการบารุงรักษาและบันทึกให้เป็นปัจจุบัน
มีการปิดป้ายแจ้งสถานะชารุดเสียหาย/ ซ่อมแซม
มีแผนผัง (Layout) แสดงพื้นที่โรงฝึกงาน
สะอาด ไม่มีขยะ
มีการทาสีตีเส้นกาหนดขอบเขตชัดเจน
มีป้ายหรือสัญลักษณ์แสดงการใช้งานหรือข้อห้ามอย่างชัดเจน
มีอุปกรณ์ไฟฟ้าเหมาะสมกับการใช้งาน
สภาพเรียบร้อยและมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน
มีสัญลักษณ์บอกตาแหน่งของสวิตซ์ควบคุม
มีการบารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง
มีจานวนเพียงพอ
มีสภาพดี และพร้อมใช้งาน
มีการแยกประเภทของขยะ
มีการจัดวางในตาแหน่งที่เหมาะสม
สภาพดี พร้อมใช้งาน
มีการดูแลรักษาและตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
จัดวางในตาแหน่งทีเ่ หมาะสม
มีป้ายบอกวิธีการใช้งานและชือ่ ผู้รับผิดชอบ
อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย
มีคู่มือ/ คาแนะนาวิธีใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์
มีแผนการบารุงรักษา
มีการบันทึกการดาเนินการตามแผนที่เป็นปัจจุบัน

ขาด 3 ข้อ
1 คะแนน
คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน

ขาด 4 ข้อ
0 คะแนน
หมายเหตุ
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ข้อที่
8. ป้ายแสดง
สถานะของ
เครือ่ งจักร
9. วัสดุฝึก

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

รายการประเมิน
มีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบ
มีป้ายชื่อและหมายเลขเครื่องจักร
มีป้ายแสดงสถานะของเครื่องจักรทีช่ ารุด
มีบันทึกการใช้งานที่เป็นปัจจุบัน
มีมาตรฐานการเบิก-จ่ายแบบ FIFO
จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ และปลอดภัย
มีบันทึกการยืม-คืน ที่เป็นปัจจุบัน
มีบัญชีคุมวัสดุฝึก

คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน

คะแนนรวม
เต็ม .......... คะแนน

ลงชือ่ …………………………………………………... ผู้ตรวจประเมิน
(……………………………..…………………………)

หมายเหตุ
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เอกสารหมายเลข 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แบบตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ประเภทฟาร์มพืช – สัตว์ – ประมง
คณะ/สานัก/สถาบัน/กอง.............................………….……………………สาขาวิชา/งาน....…………………………..………………....
 ครั้งที่ 1
 ครั้งที่ 2
 ครั้งที่.................
ประจาปีการศึกษา..............................
วันที่ตรวจ …..……...…… เดือน ………………….…..……….. พ.ศ. …………….……..
ผู้ตรวจประเมิน
1) ............................................................................................. ประธานกรรมการ
2) ............................................................................................. กรรมการ
3) ............................................................................................. กรรมการและเลขานุการ
เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อที่
1. สภาพทั่วไป

1.
2.
3.
4.
2. เรือนเพาะชา 1.
2.
3.
4.
3. แปลงปลูก
1.
พืช
2.
3.
4.
4. คอกสัตว์
1.
2.
3.
4.
5. บ่อประมง/ 1.
บ่อเพาะเลีย้ ง 2.
สัตว์น้า
3.
4.

ครบทุกข้อ
4 คะแนน

ขาด 1 ข้อ
3 คะแนน

ขาด 2 ข้อ
2 คะแนน

รายการประเมิน
มีแผนผัง (Layout) แสดงพื้นที่
มีป้ายระบุพื้นที่และชื่อผู้รับผิดชอบ
สะอาด
มีสภาพพร้อมใช้งาน
มีป้ายชื่อเรือนเพาะชา และชือ่ ผู้รับผิดชอบหรือผู้ควบคุม
มีข้อปฏิบัติในการใช้เรือนเพาะชา
ระบบน้า ระบบไฟฟ้า อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
มีแผนการบารุงรักษาและบันทึกที่เป็นปัจจุบัน
แผนผังการใช้พื้นที่แปลงปลูกพืช
ปฏิทินการปลูกพืชในแต่ละฤดูปลูก
ป้ายชื่อแปลง และชื่อผู้รับผิดชอบ
ระบบน้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา
แผนผังคอกสัตว์ที่ชัดเจน ป้ายชื่อและผู้รับผิดชอบ
ตารางกาหนดเวลาการปฏิบัตงิ านที่เป็นปัจจุบัน
บันทึกการตรวจสุขภาพสัตว์เป็นระยะ
กาหนดพื้นที่ชัดเจนเพื่อแยกสัตว์ป่วย
ป้ายบอกชือ่ บ่อ/ ชือ่ สัตว์น้า และชือ่ ผู้รับผิดชอบ
ตารางกาหนดเวลาการปฏิบัตงิ านที่เป็นปัจจุบัน
บันทึกผลการตรวจคุณภาพน้าตามเวลาที่กาหนด
ทาความสะอาดบ่อ ขอบบ่อ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

ขาด 3 ข้อ
1 คะแนน
คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน

คะแนนรวม
เต็ม .......... คะแนน

ลงชือ่ …………………………………………………... ผู้ตรวจประเมิน
(……………………………..…………………………)

ขาด 4 ข้อ
0 คะแนน
หมายเหตุ
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เอกสารหมายเลข 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แบบตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ประเภทห้องพักอาจารย์
คณะ/สานัก/สถาบัน/กอง.............................………….……………………สาขาวิชา/งาน....…………………………..………………....
 ครั้งที่ 1
 ครั้งที่ 2
 ครั้งที่.................
ประจาปีการศึกษา..............................
วันที่ตรวจ …..……...…… เดือน ………………….…..……….. พ.ศ. …………….……..
ผู้ตรวจประเมิน
1) ............................................................................................. ประธานกรรมการ
2) ............................................................................................. กรรมการ
3) ............................................................................................. กรรมการและเลขานุการ
เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อที่
1. สภาพทั่วไป

2. โต๊ะ เก้าอี้
ทางาน

3. ตู้เอกสาร
และชั้นวาง
เอกสาร
4. มุมกาแฟ/
อาหารว่าง/
โต๊ะอาหาร
5. ประหยัด
พลังงาน

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

ครบทุกข้อ
4 คะแนน

ขาด 1 ข้อ
3 คะแนน

ขาด 2 ข้อ
2 คะแนน

รายการประเมิน
มีป้ายแสดงหมายเลขห้องหรือชือ่ ห้องหรือชือ่ อาจารย์
สะอาด
ติดป้าย หรือเอกสารต่าง ๆ เป็นระเบียบ
มีการจัดเก็บสายไฟที่เหมาะสม อยู่ในสภาพปลอดภัย
อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน
มีป้ายชื่อตั้งโต๊ะมองเห็นได้ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
เอกสารและสิง่ ของบนโต๊ะทางานจัดวางอย่างเป็นระเบียบ
หากจาเป็นต้องวางสิง่ ของใต้โต๊ะทางาน ต้องจัดให้เป็นระเบียบ
มีชื่อผู้รับผิดชอบ และมีดัชนีหน้าตู้กากับรายการเอกสาร
แยกประเภทเอกสารอย่างเหมาะสม
จัดวางเอกสารอย่างเป็นระเบียบ สะดวกในการใช้งาน
หากจาเป็นต้องวางสิง่ ของบนตู้เอกสาร ต้องจัดให้เป็นระเบียบ
มีชื่อผู้รับผิดชอบ และข้อปฏิบัติในการใช้
แบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน สะอาด
ไม่มีสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่ไม่เกีย่ วข้องปะปน
มีตู้หรือชั้นหรือกล่องจัดเก็บอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ
มีป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ติดสัญลักษณ์บริเวณสวิตซ์เปิด-ปิดหลอดไฟ
มีกาหนดเวลาเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ
มีแผนบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศและบันทึกเป็นปัจจุบัน

ขาด 3 ข้อ
1 คะแนน
คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน

คะแนนรวม
เต็ม .......... คะแนน

ลงชือ่ …………………………………………………... ผู้ตรวจประเมิน
(……………………………..…………………………)

ขาด 4 ข้อ
0 คะแนน
หมายเหตุ
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เอกสารหมายเลข 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แบบตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ประเภทห้องสานักงาน
คณะ/สานัก/สถาบัน/กอง.............................………….……………………สาขาวิชา/งาน....…………………………..………………....
 ครั้งที่ 1
 ครั้งที่ 2
 ครั้งที่.................
ประจาปีการศึกษา..............................
วันที่ตรวจ …..……...…… เดือน ………………….…..……….. พ.ศ. …………….……..
ผู้ตรวจประเมิน
1) ............................................................................................. ประธานกรรมการ
2) ............................................................................................. กรรมการ
3) ............................................................................................. กรรมการและเลขานุการ
เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อที่
1. สภาพทั่วไป

2. ระบบไฟฟ้า

3. โต๊ะ เก้าอี้
ทางาน

4. ตู้เอกสาร
และชั้นวาง
เอกสาร
5. อุปกรณ์และ
เครื่องใช้
สานักงาน
6. มุมกาแฟ/
อาหารว่าง/
โต๊ะอาหาร

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

ครบทุกข้อ
4 คะแนน

ขาด 1 ข้อ
3 คะแนน

ขาด 2 ข้อ
2 คะแนน

รายการประเมิน
มีป้ายแสดงหมายเลขห้องหรือชือ่ ห้อง
มีผังแสดงรายชื่อและภาพถ่ายบุคลากรทุกคน บริเวณหน้าห้อง
มีผังแสดงตาแหน่งโต๊ะทางานของบุคลากรในห้องทุกคน
มีป้ายแนะนาขั้นตอนการให้บริการ
มีสัญลักษณ์ที่สวิตซ์ไฟชัดเจน
มีการจัดเก็บสายไฟที่เหมาะสม อยู่ในสภาพปลอดภัย
มีปริมาณของแสงสว่างที่เพียงพอ
ปลั๊กเสียบอยูใ่ นสภาพดี และมีความปลอดภัย
อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน
มีป้ายชื่อตั้งโต๊ะเป็นมาตรฐานเดียวกัน
บนโต๊ะทางานไม่มีเอกสารหรือสิง่ ของที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทางาน
หากจาเป็นต้องวางสิง่ ของใต้โต๊ะทางาน ต้องจัดให้เป็นระเบียบ
สะอาด
มีชื่อผู้รับผิดชอบ และมีดัชนีหน้าตู้กากับรายการเอกสาร
มีการจัดวางเอกสาร และแยกประเภทเอกสารอย่างเหมาะสม
หากจาเป็นต้องวางสิง่ ของบนตู้เอกสาร ต้องจัดให้เป็นระเบียบ
มีการกาหนดพื้นที่การจัดวาง และชื่อผู้รับผิดชอบ
มีวิธีการใช้งานและบันทึกการใช้งานที่เป็นปัจจุบัน
มีแผนการบารุงรักษา ดาเนินการตามแผน และบันทึกเป็นปัจจุบัน
มีการติดป้ายแสดงสถานะอุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ชารุด
มีชื่อผู้รับผิดชอบ และข้อปฏิบัติในการใช้
แบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน สะอาด
ไม่มีสิ่งของหรืออุปกรณ์ที่ไม่เกีย่ วข้องปะปน
มีตู้หรือชั้นหรือกล่องจัดเก็บอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบ

ขาด 3 ข้อ
1 คะแนน
คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน

ขาด 4 ข้อ
0 คะแนน
หมายเหตุ
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ข้อที่
7. พื้นที่
โดยรวม

8. ประหยัด
พลังงาน

1.
2.
3.
4.
1.
2.

3.
4.

9. ประหยัด
กระดาษ

1.
2.

3.
4.

10. คัดแยกขยะ

1.
2.
3.
4.

รายการประเมิน
บรรยากาศโดยรวมสวยงาม สบายตา น่าอยู่
มีการวางผังโต๊ะ เก้าอี้ ตู้ ชั้น หรืออุปกรณ์ อย่างเป็นระเบียบ
มีการวางผังทางเดินภายในสานักงานอย่างเหมาะสม
มีพื้นที่สาหรับผู้มาใช้บริการ หรือผู้มาติดต่อ
มีการกาหนดมาตรการประหยัดพลังงาน แสงสว่าง เครื่องปรับอากาศ
คอมพิวเตอร์ และเครื่องถ่ายเอกสาร
แจ้งมาตรการประหยัดพลังงานให้บุคลากรทุกคนทราบและถือปฏิบัติ
เช่น ติดป้ายประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดของหน่วยงาน หรือแจ้งในที่ประชุม
ของหน่วยงาน หรือจัดทาหนังสือแจ้งเวียน เป็นต้น
มีการติดตามการดาเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน เช่น
มอบหมายผู้ตรวจสอบฯ หรือจัดทา Checklist เป็นต้น
มีการสรุปผลการดาเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน เช่น
รายงานผลการดาเนินงานในที่ประชุม หรือจัดทารายงานสรุปผล เป็น
ต้น
มีการกาหนดมาตรการประหยัดกระดาษ
แจ้งมาตรการประหยัดกระดาษให้บุคลากรทุกคนทราบและถือปฏิบัติ
เช่น ติดป้ายประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดของหน่วยงาน หรือแจ้งในที่ประชุม
ของหน่วยงาน หรือจัดทาหนังสือแจ้งเวียน เป็นต้น
มีการติดตามการดาเนินงานตามมาตรการประหยัดกระดาษ
มอบหมายผู้ตรวจสอบฯ หรือจัดทา Checklist เป็นต้น
มีการสรุปผลการดาเนินงานตามมาตรการประหยัดกระดาษ เช่น
รายงานผลการดาเนินงานในที่ประชุม หรือจัดทารายงานสรุปผล เป็น
ต้น
มีการกาหนดมาตรการคัดแยกขยะ
แจ้งมาตรการคัดแยกขยะให้บุคลากรทุกคนทราบและถือปฏิบัติ
มีการกาหนดพื้นที่จัดวางถังขยะแต่ละประเภทอย่างเหมาะสม
มีหลักฐานการนาส่งขยะรีไซเคิลที่ธนาคารขยะ

คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน

ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน

ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน

ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน

คะแนนรวม
เต็ม .......... คะแนน

ลงชือ่ …………………………………………………... ผู้ตรวจประเมิน
(……………………………..…………………………)

หมายเหตุ
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เอกสารหมายเลข 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แบบตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ประเภทวัสดุสานักงาน
คณะ/สานัก/สถาบัน/กอง.............................………….……………………สาขาวิชา/งาน....…………………………..………………....
 ครั้งที่ 1
 ครั้งที่ 2
 ครั้งที่.................
ประจาปีการศึกษา..............................
วันที่ตรวจ …..……...…… เดือน ………………….…..……….. พ.ศ. …………….……..
ผู้ตรวจประเมิน
1) ............................................................................................. ประธานกรรมการ
2) ............................................................................................. กรรมการ
3) ............................................................................................. กรรมการและเลขานุการ
เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อที่
1. พื้นที่จัดเก็บ

2. การเบิกจ่าย

3. การควบคุม

ครบทุกข้อ
4 คะแนน

ขาด 1 ข้อ
3 คะแนน

ขาด 2 ข้อ
2 คะแนน

รายการประเมิน
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.

มีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบ
มีแผนผัง (Layout) การจัดวางวัสดุ
มีป้ายชื่อวัสดุเพือ่ แสดงตาแหน่งในการจัดวาง
สะอาด สะดวกในการใช้งาน
มีมาตรฐานการเบิก - จ่ายแบบ FIFO
มีการแจ้งแนวทางในการเบิกจ่ายให้ทุกคนทราบเป็นลายลักษณ์อกั ษร
มีบัญชีคุมวัสดุ (Stock card)
มีการบันทึกรายการในบัญชีคุมวัสดุ (Stock card) ที่เป็นปัจจุบัน
จานวนวัสดุและยอดคงเหลือในบัญชีคุมวัสดุ (Stock card) ถูกต้อง
ตรงกัน
2. มีการกาหนดจานวนวัสดุขั้นต่าสุด/ สูงสุด
3. จานวนวัสดุที่จัดเก็บไม่มากและไม่หนาแน่นเกินไป
4. มีการป้องกันในการจัดเก็บวัสดุ เช่น มีการล็อคกุญแจตู้หรือห้องที่ใช้
เก็บวัสดุสานักงาน มีผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายวัสดุทชี่ ัดเจน

ขาด 3 ข้อ
1 คะแนน
คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน

ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน

ได้ .......... คะแนน
คะแนนรวม
เต็ม .......... คะแนน

ลงชือ่ …………………………………………………... ผู้ตรวจประเมิน
(……………………………..…………………………)

ขาด 4 ข้อ
0 คะแนน
หมายเหตุ

48
เอกสารหมายเลข 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แบบตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ประเภทห้องประชุม
คณะ/สานัก/สถาบัน/กอง.............................………….……………………สาขาวิชา/งาน....…………………………..………………....
 ครั้งที่ 1
 ครั้งที่ 2
 ครั้งที่.................
ประจาปีการศึกษา..............................
วันที่ตรวจ …..……...…… เดือน ………………….…..……….. พ.ศ. …………….……..
ผู้ตรวจประเมิน
1) ............................................................................................. ประธานกรรมการ
2) ............................................................................................. กรรมการ
3) ............................................................................................. กรรมการและเลขานุการ
เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อที่
1. สภาพทั่วไป

2. อุปกรณ์/
เครื่องมือ

3. ระบบไฟฟ้า

4. พื้นที่
โดยรวม

5. ประหยัด
พลังงาน

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

ครบทุกข้อ
4 คะแนน

ขาด 1 ข้อ
3 คะแนน

ขาด 2 ข้อ
2 คะแนน

รายการประเมิน
มีหมายเลขห้องหรือป้ายชือ่ ห้อง และชื่อผู้รับผิดชอบ
มีระเบียบหรือข้อปฏิบัติในการใช้ห้องประชุม
มีตารางการใช้ห้องประชุมและบันทึกเป็นปัจจุบัน
สะอาด และพร้อมใช้งาน
มีการจัดวางเหมาะสม
อุปกรณ์อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
มีแผนการบารุงรักษา และดาเนินการตามแผน
มีป้ายวิธีการใช้งาน
มีสัญลักษณ์บอกตาแหน่งของสวิตซ์ควบคุม
มีการจัดเก็บสายไฟที่เหมาะสม และมีความปลอดภัย
หลอดไฟสามารถใช้งานได้ทุกดวง
มีแสงสว่างเพียงพอ
บรรยากาศโดยรวมสวยงาม สบายตา
มีการวางผังโต๊ะ เก้าอี้ หรืออุปกรณ์ อย่างเป็นระเบียบ
มีการวางผังทางเดินภายในห้องประชุมอย่างเหมาะสม
มีพื้นที่สาหรับลงทะเบียน หรือจัดอาหารอย่างเหมาะสม
มีป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ติดสัญลักษณ์บริเวณสวิตซ์เปิด-ปิดหลอดไฟ
มีกาหนดเวลาเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ
มีแผนบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศและบันทึกเป็นปัจจุบัน

ขาด 3 ข้อ
1 คะแนน
คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน

คะแนนรวม
เต็ม .......... คะแนน

ลงชือ่ …………………………………………………... ผู้ตรวจประเมิน
(……………………………..…………………………)

ขาด 4 ข้อ
0 คะแนน
หมายเหตุ

49
เอกสารหมายเลข 10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แบบตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ประเภทห้องน้า/ ห้องสุขา
คณะ/สานัก/สถาบัน/กอง.............................………….……………………สาขาวิชา/งาน....…………………………..………………....
 ครั้งที่ 1
 ครั้งที่ 2
 ครั้งที่.................
ประจาปีการศึกษา..............................
วันที่ตรวจ …..……...…… เดือน ………………….…..……….. พ.ศ. …………….……..
ผู้ตรวจประเมิน
1) ............................................................................................. ประธานกรรมการ
2) ............................................................................................. กรรมการ
3) ............................................................................................. กรรมการและเลขานุการ
เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อที่
1. สภาพทั่วไป

2. พื้นที่
โดยรอบ

3. สุขภัณฑ์

4. วัสดุ

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

ครบทุกข้อ
4 คะแนน

ขาด 1 ข้อ
3 คะแนน

ขาด 2 ข้อ
2 คะแนน

รายการประเมิน
มีป้ายชื่อห้อง และชือ่ ผู้รับผิดชอบ
มีข้อปฏิบัติในการใช้ห้องน้า/ ห้องสุขา
มีตารางการทาความสะอาดและบันทึกเป็นปัจจุบัน
สะอาด ปราศจากกลิ่น และพร้อมใช้งาน
มีป้ายบอกทาง
มีป้ายบ่งชี้หอ้ งน้าหญิง/ ชาย
พื้นแห้ง ไม่มีคราบสกปรก
มีแสงสว่างเพียงพอ
มีความปลอดภัย
สะอาด
สภาพดี พร้อมใช้งาน
กรณีชารุด ต้องมีป้ายแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ
มีวัสดุทาความสะอาดเพียงพอ เช่น น้ายาฆ่าเชื้อโรค สบู่หรือเจลล้าง
มือ น้ายาดับกลิ่น น้ายาถูพื้น น้ายาเช็ดกระจก
มีกระดาษชาระ และถุงขยะ
อุปกรณ์ทาความสะอาดกระจก
วัสดุ/อุปกรณ์ ทาความสะอาดพร้อมใช้งาน

ขาด 3 ข้อ
1 คะแนน
คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน

ได้ .......... คะแนน
คะแนนรวม
เต็ม .......... คะแนน

ลงชือ่ …………………………………………………... ผู้ตรวจประเมิน
(……………………………..…………………………)

ขาด 4 ข้อ
0 คะแนน
หมายเหตุ

50
เอกสารหมายเลข 11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แบบตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ประเภทห้องพยาบาล
คณะ/สานัก/สถาบัน/กอง.............................………….……………………สาขาวิชา/งาน....…………………………..………………....
 ครั้งที่ 1
 ครั้งที่ 2
 ครั้งที่.................
ประจาปีการศึกษา..............................
วันที่ตรวจ …..……...…… เดือน ………………….…..……….. พ.ศ. …………….……..
ผู้ตรวจประเมิน
1) ............................................................................................. ประธานกรรมการ
2) ............................................................................................. กรรมการ
3) ............................................................................................. กรรมการและเลขานุการ
เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อที่
1. สภาพทั่วไป

2. ประชา
สัมพันธ์

3. ตู้ยาและ
เวชภัณฑ์

4. ห้องพัก
ผู้ป่วย

5. ประหยัด
พลังงาน

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

ครบทุกข้อ
4 คะแนน

ขาด 1 ข้อ
3 คะแนน

ขาด 2 ข้อ
2 คะแนน

รายการประเมิน
มีป้ายชื่อห้อง และชือ่ ผู้รับผิดชอบ
มีผังแสดงตาแหน่งอุปกรณ์/ ครุภัณฑ์ ที่อยู่ภายในห้อง
สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง ไม่มีกลิน่ อับ
มีแสงสว่างเพียงพอ สายไฟจัดเก็บอย่างปลอดภัย
มีป้ายแนะนาขั้นตอนการให้บริการ
มีระเบียบ หรือข้อปฏิบัติในการให้บริการ
มีป้ายประชาสัมพันธ์ข่าวสารทีเ่ ป็นปัจจุบัน จัดวางอย่างเป็นระเบียบ
มีการบันทึกประวัติผู้ใช้บริการชัดเจน
มีการแยกประเภทยาใช้ภายใน/ ภายนอกออกจากกัน
มีดัชนีกากับรายการยาและเวชภัณฑ์
ตรวจสอบอายุของยา และสภาพเวชภัณฑ์อย่างสม่าเสมอ
มีบันทึกการเบิก-จ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน
อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องสะอาด ปราศจากฝุ่นละออง
จัดเก็บอุปกรณ์ภายในห้องในตาแหน่งที่เหมาะสมและเรียบร้อย
กาหนดระยะเวลาในการทาความสะอาดเป็นประจาและต่อเนื่อง
มีบันทึกการทาความสะอาดที่เป็นปัจจุบัน
มีป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ติดสัญลักษณ์บริเวณสวิตซ์เปิด-ปิดหลอดไฟ
มีกาหนดเวลาเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ
มีแผนบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศและบันทึกเป็นปัจจุบัน

ขาด 3 ข้อ
1 คะแนน
คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน

คะแนนรวม
เต็ม .......... คะแนน

ลงชือ่ …………………………………………………... ผู้ตรวจประเมิน
(……………………………..…………………………)

ขาด 4 ข้อ
0 คะแนน
หมายเหตุ

51
เอกสารหมายเลข 12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แบบตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ประเภทห้องเอกสารการพิมพ์
คณะ/สานัก/สถาบัน/กอง.............................………….……………………สาขาวิชา/งาน....…………………………..………………....
 ครั้งที่ 1
 ครั้งที่ 2
 ครั้งที่.................
ประจาปีการศึกษา..............................
วันที่ตรวจ …..……...…… เดือน ………………….…..……….. พ.ศ. …………….……..
ผู้ตรวจประเมิน
1) ............................................................................................. ประธานกรรมการ
2) ............................................................................................. กรรมการ
3) ............................................................................................. กรรมการและเลขานุการ
เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อที่
1. สภาพทั่วไป

2. อุปกรณ์และ
เครื่องใช้
ต่างๆ
3. ตู้/ ชั้นเก็บ
วัสดุ

4. การจัดเก็บ
เอกสารและ
การ
ให้บริการ
5. การบริหาร
ภาพรวม

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

ครบทุกข้อ
4 คะแนน

ขาด 1 ข้อ
3 คะแนน

ขาด 2 ข้อ
2 คะแนน

รายการประเมิน
มีป้ายหมายเลขห้องหรือป้ายชื่อห้อง และชื่อผู้รับผิดชอบ
มีป้ายแนะนาขั้นตอนการให้บริการ
มีผังแสดงตาแหน่งอุปกรณ์/ ครุภัณฑ์ ที่อยู่ภายในห้อง
มีการจัดเก็บสายไฟเป็นระเบียบ มีความปลอดภัย
อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน
มีป้ายแสดงวิธีการใช้งาน
มีแผนการบารุงรักษาและบันทึกเป็นปัจจุบัน
มีบันทึกการใช้งานเป็นปัจจุบัน
สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง
มีดัชนีกากับรายการสิง่ ของ และการจัดเก็บ เป็นมาตรฐานเดียวกัน
มีการเบิกจ่ายแบบระบบ FIFO
มีบัญชีคุมวัสดุ และมียอดคงเหลือของวัสดุทถี่ ูกต้อง
แยกประเภทเอกสารที่ดาเนินการเสร็จแล้ว และยังไม่ดาเนินการชัดเจน
จัดเก็บเอกสารที่เป็นความลับอย่างมิดชิดและปลอดภัย
มีเอกสารหลักฐานการรับ - ส่งงานเป็นปัจจุบัน
มีลาดับการให้บริการก่อน - หลังชัดเจน
อากาศถ่ายเทสะดวก
มีการคัดแยกกระดาษที่ไม่ใช้แล้วหน้าเดียว นากลับมาใช้ใหม่ หรือคัด
แยกกระดาษที่ไม่ใช้แล้วสองหน้า หรือกระดาษสี
มีการคัดแยกขยะอันตราย
มีพื้นที่สาหรับผู้มาใช้บริการเพียงพอ

ขาด 3 ข้อ
1 คะแนน
คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน

ได้ .......... คะแนน
คะแนนรวม
เต็ม .......... คะแนน

ลงชือ่ …………………………………………………... ผู้ตรวจประเมิน
(……………………………..…………………………)

ขาด 4 ข้อ
0 คะแนน
หมายเหตุ
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เอกสารหมายเลข 13
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แบบตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ประเภทยานพาหนะ
คณะ/สานัก/สถาบัน/กอง.............................………….……………………สาขาวิชา/งาน....…………………………..………………....
 ครั้งที่ 1
 ครั้งที่ 2
 ครั้งที่.................
ประจาปีการศึกษา..............................
วันที่ตรวจ …..……...…… เดือน ………………….…..……….. พ.ศ. …………….……..
ผู้ตรวจประเมิน
1) ............................................................................................. ประธานกรรมการ
2) ............................................................................................. กรรมการ
3) ............................................................................................. กรรมการและเลขานุการ
เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อที่
1. สภาพทั่วไป

2. สภาพ
ยานพาหนะ

3. สภาพโรง
จอด
ยานพาหนะ
4. การบันทึก
การใช้งาน

5. เครื่องมือ
ในการ
บารุงรักษา
ยานพาหนะ

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

ครบทุกข้อ
4 คะแนน

ขาด 1 ข้อ
3 คะแนน

ขาด 2 ข้อ
2 คะแนน

รายการประเมิน
มีการตีเส้นแสดงช่องจอดยานพาหนะชัดเจน
มีป้ายแนะนาขั้นตอนการให้บริการ
มีตารางการใช้ยานพาหนะ
มีป้ายแสดงหมายเลขทะเบียนยานพาหนะ และที่แขวนกุญแจ
อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน
ไม่มีสิ่งของที่ไม่จาเป็นอยู่ภายในยานพาหนะ
ไม่มีฝุ่น และขยะภายในยานพาหนะ
มีตารางการทาความสะอาดยานพาหนะและบันทึกเป็นปัจจุบัน
สะอาด
เป็นระเบียบ
มีความปลอดภัย
มีการแยกอุปกรณ์/ เครื่องมือที่ชารุด และติดป้ายแสดงสถานะ
มีบันทึกการตรวจสอบสภาพยานพาหนะก่อนและหลังการใช้งาน
มีแผนการบารุงรักษา และบันทึกการบารุงรักษาเป็นปัจจุบัน
มีการกาหนดผู้รับผิดชอบประจายานพาหนะ
มีบันทึกการเกิดอุบัติเหตุประจายานพาหนะ
มีการระบุตาแหน่งการจัดวางเครื่องมือ
มีแผนการบารุงรักษาเครื่องมือ และบันทึกเป็นปัจจุบัน
มีการบันทึกการใช้งานทีเ่ ป็นปัจจุบัน
พร้อมใช้งาน

ขาด 3 ข้อ
1 คะแนน
คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน

คะแนนรวม
เต็ม .......... คะแนน

ลงชือ่ …………………………………………………... ผู้ตรวจประเมิน
(……………………………..…………………………)

ขาด 4 ข้อ
0 คะแนน
หมายเหตุ
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เอกสารหมายเลข 14
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แบบตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ประเภทห้องสมุด – ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
คณะ/สานัก/สถาบัน/กอง.............................………….……………………สาขาวิชา/งาน....…………………………..………………....
 ครั้งที่ 1
 ครั้งที่ 2
 ครั้งที่.................
ประจาปีการศึกษา..............................
วันที่ตรวจ …..……...…… เดือน ………………….…..……….. พ.ศ. …………….……..
ผู้ตรวจประเมิน
1) ............................................................................................. ประธานกรรมการ
2) ............................................................................................. กรรมการ
3) ............................................................................................. กรรมการและเลขานุการ
เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อที่
1. สภาพทั่วไป

2. โต๊ะ เก้าอี้

3. สื่อ/
สารสนเทศ

4. ตู้/ ชั้นวาง
อุปกรณ์
และสื่อ
อิเล็กทรอ
นิกส์
5. อุปกรณ์/
ครุภัณฑ์

ครบทุกข้อ
4 คะแนน

ขาด 1 ข้อ
3 คะแนน

ขาด 2 ข้อ
2 คะแนน

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

รายการประเมิน
มีป้ายหมายเลขห้องหรือชือ่ ห้อง และชื่อผู้รับผิดชอบ
มีป้ายแนะนาขั้นตอนการให้บริการ ระเบียบการใช้ห้อง
มีป้ายประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์การสร้างนิสัยในการเข้าใช้บริการ
พื้น ฝาผนัง เพดาน กระจก สะอาด ไม่มีฝุ่นละออง
อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน
มีการแยกโต๊ะ เก้าอี้ทชี่ ารุดออกนอกพื้นที่ และติดป้ายแสดงสถานะ
ตาแหน่งโต๊ะ เก้าอี้ เป็นระเบียบ สะดวกต่อการเข้าใช้บริการ
มีโต๊ะ เก้าอี้ ในปริมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการ
จัดทาฐานข้อมูลรายการสือ่ / สารสนเทศ
มีระบบการสืบค้นง่าย สะดวก และรวดเร็ว
มีระบบบันทึกการยืม - คืน ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน
จัดหมวดหมู่สื่อ/ สารสนเทศ เป็นระบบ ถูกต้อง ชัดเจน
มีสภาพที่แข็งแรงปลอดภัย
มีการวางอุปกรณ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นระเบียบเรียบร้อย
การค้นหาอุปกรณ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
มีช่องทางเดินกว้างเพียงพอ และสะดวกต่อการเข้าใช้บริการ

1.
2.
3.
4.

มีการระบุตาแหน่งการจัดวางอุปกรณ์/ ครุภัณฑ์
มีแผนการบารุงรักษาอุปกรณ์/ ครุภัณฑ์ และบันทึกเป็นปัจจุบัน
มีการแยกอุปกรณ์/ ครุภัณฑ์ที่ชารุด และติดป้ายแสดงสถานะ
สะอาด ไม่มีฝุ่นละออง พร้อมใช้งาน

ขาด 3 ข้อ
1 คะแนน
คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน

ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน

ขาด 4 ข้อ
0 คะแนน
หมายเหตุ
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ข้อที่
6. ประหยัด
พลังงาน

1.
2.
3.
4.

รายการประเมิน
มีป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ติดสัญลักษณ์บริเวณสวิตซ์เปิด-ปิดหลอดไฟ
มีกาหนดเวลาเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ
มีแผนบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศและบันทึกเป็นปัจจุบัน

คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน

คะแนนรวม
เต็ม .......... คะแนน

ลงชือ่ …………………………………………………... ผู้ตรวจประเมิน
(……………………………..…………………………)

หมายเหตุ
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เอกสารหมายเลข 15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แบบตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ประเภทโรงอาหาร
คณะ/สานัก/สถาบัน/กอง.............................………….……………………สาขาวิชา/งาน....…………………………..………………....
 ครั้งที่ 1
 ครั้งที่ 2
 ครั้งที่.................
ประจาปีการศึกษา..............................
วันที่ตรวจ …..……...…… เดือน ………………….…..……….. พ.ศ. …………….……..
ผู้ตรวจประเมิน
1) ............................................................................................. ประธานกรรมการ
2) ............................................................................................. กรรมการ
3) ............................................................................................. กรรมการและเลขานุการ
เกณฑ์การให้คะแนน
ข้อที่
1. สภาพทั่วไป

2. พื้นที่
โดยรอบ

3. ห้องปรุง
อาหาร

4. ภาชนะ

5. การป้องกัน
อัคคีภัย

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

ครบทุกข้อ
4 คะแนน

ขาด 1 ข้อ
3 คะแนน

ขาด 2 ข้อ
2 คะแนน

รายการประเมิน
มีป้ายบอกชือ่ ร้านค้าหรือหมายเลขร้านค้า
มีป้ายบอกราคาสินค้าแต่ละร้านแสดงอย่างชัดเจน
ภายในร้านค้ามีการจัดวางสิ่งของอย่างเป็นระเบียบ
สะอาดและถูกสุขลักษณะ
มีการแยกประเภทขยะ และไม่มีขยะค้างเกิน 1 วัน
มีฝาปิดภาชนะบรรจุขยะ
รางระบายน้ามีความสะอาด ปราศจากกลิ่นเหม็น
พื้นแห้ง ไม่มีคราบสกปรก
มีที่จัดเก็บจาน ชาม และอุปกรณ์ที่ถกู สุขลักษณะ เป็นระเบียบเรียบร้อย
มีถังเก็บเศษอาหารอย่างมิดชิด
ผู้ประกอบอาหารต้องใส่ผ้ากันเปื้อน ผ้าคลุมผมพร้อมเก็บผมเรียบร้อย
และเล็บมือสะอาด
มีการทาความสะอาดและจัดเก็บอุปกรณ์ หลังจากใช้งานเสร็จ
ภาชนะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สะอาด
มีปริมาณเพียงพอกับการใช้งาน
ต้องไม่ชารุด หรือมีอันตรายต่อผู้บริโภค
มีหม้อต้มน้าเดือดเพื่อลวกช้อน ส้อม และตะเกียบ
สภาพถังแก๊ส สายท่อแก๊ส เตาแก๊ส ต้องอยูใ่ นสภาพดี ปลอดภัย และ
วางในพื้นที่ระบายอากาศได้ดี
ปิดวาล์วทุกครั้งที่เลิกใช้แก๊ส
อุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
อุปกรณ์ดับเพลิงอยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสมและพร้อมใช้งาน

ขาด 3 ข้อ
1 คะแนน
คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน

ได้ .......... คะแนน
คะแนนรวม
เต็ม .......... คะแนน

ลงชือ่ …………………………………………………... ผู้ตรวจประเมิน
(……………………………..…………………………)

ขาด 4 ข้อ
0 คะแนน
หมายเหตุ
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เอกสารหมายเลข 16
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แบบตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ประเภทสภาพแวดล้อม
คณะ/สานัก/สถาบัน/กอง.............................………….……………………สาขาวิชา/งาน....…………………………..………………....
 ครั้งที่ 1
 ครั้งที่ 2
 ครั้งที่.................
ประจาปีการศึกษา..............................
วันที่ตรวจ …..……...…… เดือน ………………….…..……….. พ.ศ. …………….……..
ผู้ตรวจประเมิน
1) ............................................................................................. ประธานกรรมการ
2) ............................................................................................. กรรมการ
3) ............................................................................................. กรรมการและเลขานุการ
เกณฑ์การให้คะแนน

ครบทุกข้อ
4 คะแนน

ขาด 1 ข้อ
3 คะแนน

ขาด 2 ข้อ
2 คะแนน

ข้อที่
รายการประเมิน
ภาพรวมมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต
1. ประตูทางเข้า 1. มีผังแสดงบริเวณโดยรอบ ตัวหนังสือบนผังชัดเจนและเป็นปัจจุบัน
– ทางออก
2. มีป้ายแสดงทางเข้า - ทางออกอย่างชัดเจน
3. มีป้ายแสดงเวลาเปิด – ปิดอย่างชัดเจน
4. บริเวณป้ายชือ่ มหาวิทยาลัย/วิทยาเขต สะอาด ไม่มีขยะ
มีความสวยงาม
2. เสาธง
1. เสาธงอยู่ในสภาพแข็งแรง
2. ผืนธงและเชือกอยูใ่ นสภาพสมบูรณ์
3. ผืนธงและเชือกผูกมัดอยู่ในสภาพเรียบร้อย
4. บริเวณรอบเสาธงสะอาด และสวยงาม
3. สวนหย่อม
1. กาหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน
2. มีตารางการบารุงรักษาและบันทึกเป็นปัจจุบัน
3. บริเวณโดยรอบมีความสะอาด ไม่มีขยะ
4. ตัดแต่งต้นไม้ หรือสนามหญ้าอย่างสวยงาม
4. ถนน
1. มีป้ายจราจร หรือป้ายบอกทางทีช่ ัดเจน
2. มีลูกระนาดชะลอความเร็วบริเวณทางแยกและหน้าอาคาร
3. พื้นถนน ไหล่ถนน มีความสะอาด ไม่มีกิ่งไม้ ใบไม้ หรือสิง่ กีดขวาง
4. มีการซ่อมแซมถนนส่วนที่ชารุด
5. ลานจอดรถ 1. มีเครื่องหมายแสดงสถานที่จอดรถ - ห้ามจอดรถอย่างชัดเจน
2. ลานจอดรถมีความสะอาดเป็นระเบียบ
3. แยกจุดจอดตามประเภทรถทีจ่ อด
4. ตีเส้นจอดแสดงอย่างชัดเจน
6. ป้อม รปภ.
1. มีการจัดวางอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ อย่างเป็นระเบียบ
2. มีบัญชีรายชือ่ ผู้ปฏิบัติงานประจาวัน
3. มีบันทึกรายงานเหตุการณ์ประจาวัน
4. มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบตั ิหน้าที่อยู่ประจาป้อมตลอดเวลา

ขาด 3 ข้อ
1 คะแนน
คะแนน

ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน

ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน

ขาด 4 ข้อ
0 คะแนน
หมายเหตุ
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ข้อที่
รายการประเมิน
ภาพรวมมหาวิทยาลัย/วิทยาเขต
7. แหล่งน้า
1. มีแผนการบารุงรักษาและดาเนินงานตามแผนเป็นปัจจุบัน
2. มีป้ายระบุความลึกของแหล่งน้า
3. ค่า PH อยู่ระหว่าง 5.5 – 9.0
4. ค่า BOD < 20 mg/l
8. สนามกีฬา
1. มีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
2. มีป้ายข้อควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติในการใช้สนามติดไว้ชัดเจน
3. สะอาด อุปกรณ์ต่าง ๆ จัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ
4. มีการติดป้ายบอกสถานะของอุปกรณ์ที่ชารุด
ภาพรวมหน่วยงาน
1. สวนหย่อม
1. กาหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน
2. มีตารางการบารุงรักษาและบันทึกเป็นปัจจุบัน
3. บริเวณโดยรอบมีความสะอาด ไม่มีขยะ
4. ตัดแต่งต้นไม้ หรือสนามหญ้าอย่างสวยงาม
2. แหล่งน้าที่
1. สะอาด และไม่มีสิ่งปฏิกูลอยู่ในแหล่งน้า และบริเวณโดยรอบ
อยู่บริเวณ
2. มีป้ายระบุความลึกของแหล่งน้า
รอบอาคาร 3. มีป้ายข้อควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัติติดไว้ชัดเจน
4. มีแผนการบารุงรักษาและดาเนินงานตามแผนเป็นปัจจุบัน (ในการ
บารุงรักษา หากไม่สามารถดาเนินการเองได้ อาจขอความอนุเคราะห์
ส่วนกลางดาเนินการให้)

คะแนน

ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน

ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได้ .......... คะแนน
เต็ม 4 คะแนน

ได้ .......... คะแนน
คะแนนรวม
เต็ม .......... คะแนน

ลงชือ่ …………………………………………………... ผู้ตรวจประเมิน
(……………………………..…………………………)

หมายเหตุ
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เอกสารหมายเลข 17
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แบบสรุปข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส
คณะ/สานัก/สถาบัน/กอง.............................………….……………………สาขาวิชา/งาน....…………………………..………………....
 ครั้งที่ 1
 ครั้งที่ 2
 ครั้งที่.................
ประจาปีการศึกษา..............................
วันที่ตรวจ …..……...…… เดือน ………………….…..……….. พ.ศ. …………….……..
ผู้ตรวจประเมิน
1) ............................................................................................. ประธานกรรมการ
2) ............................................................................................. กรรมการ
3) ............................................................................................. กรรมการและเลขานุการ
ลาดับที่

รายการ

จุดเด่น / สิ่งที่ควรพัฒนา / ข้อเสนอแนะ

ลงชือ่ ................................................................................... ประธานกรรมการ
ลงชือ่ ................................................................................... กรรมการ
ลงชือ่ ................................................................................... กรรมการและเลขานุการ
................... /....................... /................... (วัน/เดือน/ปี)
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เอกสารหมายเลข 18
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แบบสรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส
คณะ/สานัก/สถาบัน/กอง.............................………….……………………สาขาวิชา/งาน....…………………………..………………....
 ครั้งที่ 1
 ครั้งที่ 2
 ครั้งที่.................
ประจาปีการศึกษา..............................
วันที่ตรวจ …..……...…… เดือน ………………….…..……….. พ.ศ. …………….……..
ผู้ตรวจประเมิน
1) ............................................................................................. ประธานกรรมการ
2) ............................................................................................. กรรมการ
3) ............................................................................................. กรรมการและเลขานุการ
พื้นที่
ประเภท

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

เต็ม

1. การบริหารจัดการกิจกรรม 7ส
2. ห้องเรียน
3. ห้องปฏิบัติการ
4. โรงฝึกงาน
5. ฟาร์มพืช – สัตว์ – ประมง
6. ห้องพักอาจารย์
7. ห้องสานักงาน
8. วัสดุสานักงาน
9. ห้องประชุม
10. ห้องน้า/ ห้องสุขา

เต็ม

เต็ม

เต็ม

เต็ม

เต็ม

เต็ม

เต็ม

เต็ม

เต็ม

รวม
ร้อยละ

ได้

เต็ม
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พื้นที่
ประเภท

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

ได้

เต็ม

เต็ม

เต็ม

เต็ม

เต็ม

เต็ม

เต็ม

เต็ม

เต็ม

เต็ม

11. ห้องพยาบาล
12. ห้องเอกสารการพิมพ์
13. ยานพาหนะ
14. ห้องสมุด – ศูนย์การเรียนรู้ดว้ ย
ตนเอง
15. โรงอาหาร
16. สภาพแวดล้อม
คะแนนรวม

หมายเหตุ ผลการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส ไม่ต่ากว่าร้อยละ 85 จึงจะบรรลุเป้าหมาย

ลงชือ่ ................................................................................... ประธานกรรมการ
ลงชือ่ ................................................................................... กรรมการ
ลงชือ่ ................................................................................... กรรมการและเลขานุการ
................... /....................... /................... (วัน/เดือน/ปี)

รวม
ร้อยละ

ได้

เต็ม
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เอกสารหมายเลข 19

แบบประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หน่วยงาน ……………………………………………………..
คาชี้แจง
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องของระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความเป็นจริงที่สุด
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
5  มากที่สุด 4  มาก 3  ปานกลาง 2  น้อย 1  น้อยทีส่ ุด
หัวข้อประเมิน

1

ระดับความพึงพอใจ
2
3
4

5

1. มีการจัดทาแผนการใช้พื้นที่และกาหนดผู้รับผิดชอบ
2. มีการเตรียมผูแ้ ทนหน่วยงานทาหน้าที่เป็นผู้นาทาง
ในการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส
3. มีผู้บริหารหรือตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุม เปิด – ปิด
โครงการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส โดยพร้อมเพียงกัน
4. มีความพร้อมด้านบุคลากร สถานที่ และอุปกรณ์
เพื่ออานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ
5. ให้ความร่วมมือและมุ่งมั่นในการดาเนินการกิจกรรม 7ส
ข้อเสนอแนะ :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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เอกสารหมายเลข 20

แบบประเมินความพึงพอใจของหน่วยงานรับตรวจประเมินกิจกรรม 7ส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
หน่วยงาน ……………………………………………………..
คาชี้แจง
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องของระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความเป็นจริงที่สุด
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
5  มากที่สุด 4  มาก 3  ปานกลาง 2  น้อย 1  น้อยทีส่ ุด
หัวข้อประเมิน

1

ระดับความพึงพอใจ
2
3
4

5

1. คณะกรรมการตรวจประเมินมีความรู้ ความเข้าใจในเกณฑ์การ
ตรวจประเมินกิจกรรม 7ส
2. คณะกรรมการตรวจประเมินมีการวางแผนการตรวจประเมิน
กิจกรรม 7ส
3. คณะกรรมการตรวจประเมินลงพื้นที่โดยพร้อมเพียงกัน
4. คณะกรรมการตรวจประเมินมีความเป็นกัลยาณมิตร รับฟัง
ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานรับตรวจ
5. คณะกรรมการตรวจประเมินให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์
ข้อเสนอแนะ :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

