
สรุปผลการตรวจประเมิน 5 ส อาคารสํานักงานอธิการบดี 

วันท่ี 23 ถึง 27 สิงหาคม 2564  

____________________________ 

คณะกรรมการ 

1. นายไพรตัน แดงเอม     กองบริหารงานท่ัวไป       ประธาน 

2. นายเทวัญ คงพิพัฒนกุล      กองทรัพยากรบุคคล       รองประธาน 

3. นางสาวดุจดาว ตูจินดา     สํานักงานสภามหาวิทยาลัย      คณะทํางาน 

4. นางสาวแวววรรณ บําเพ็ญเกียรตกุิล    สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม    คณะทํางาน 

5. นางสาวมัญชุสา แสงหยกอรณุ    ศูนยตรวจสอบภายใน      คณะทํางาน 

6. นางสาวจิราภา รอดเทไภย     ศูนยบริหารจัดการความเสี่ยง      คณะทํางาน 

7. นางสาวประภาพรรณ ศูนยกลาง    ศูนยสงเสริมจริยธรรมการวิจัย     คณะทํางาน 

8. นายกุลภัทร นุกิจรังสรรค     กองเทคโนโลยสีารสนเทศ      คณะทํางาน 

9. นางสาวอมรรตัน ยินด ี     กองบริหารงานวิจัย       คณะทํางาน 

10. นางสาวอริสรา นะวาระหะคณุ    กองพัฒนาคุณภาพ       คณะทํางาน 

11. นางสาวสุชาดา ขุนภักด ี     กองวิเทศสัมพันธ       คณะทํางาน 

12. นางสาวอาริษา รุงฤทธ์ิ     กองคลัง        คณะทํางาน 

13. นายสิรภพ แดงพัด      กองแผนงาน       คณะทํางาน 

14. นายปณิธิ เพชรด ี      กองกฏหมาย       คณะทํางาน 

15. นางสาวจณิกาญจน ไกรสังข     โครงการจดัตั้งวิทยาเขตนครสวรรค     คณะทํางาน 

16. นางสาวขนิษฐา สามติร     โครงการจดัตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ     คณะทํางาน 

17. นายฉัตรชัย เชิงทวี      กองบริหารงานท่ัวไป      คณะทํางาน 

18. นางสาวพัชราภรณ ธาวินัย     กองบริหารงานท่ัวไป       คณะทํางาน/เลขานุการ 

19. นางสาวพิชญา แซเตียว     กองบริหารงานท่ัวไป       เลขานุการ  



กองเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มาตรฐาน คะแนนท่ีได หมายเหตุ 

1. มาตรฐานโตะทํางาน หรือ เคานเตอรในสํานักงาน 3.83  

2. มาตรฐานเกาอ้ีทํางาน 3.33  

3. มาตรฐานเครื่องโทรศัพท / โทรสาร / คอมพิวเตอร / อุปกรณตอพวง  4.17  

4. มาตรฐานตูเก็บของใชสวนกลาง / ช้ันวางเอกสาร / ตูเก็บอุปกรณสาํนักงาน ตูเซฟในสํานักงาน 4.00  

5. มาตรฐานการจัดเก็บเอกสาร / หนังสือ / แฟม 3.33  

6. มาตรฐานถังขยะในหองทํางาน 5.00  

7. มาตรฐานประตู / หนาตาง 4.00  

8. มาตรฐานฝาผนัง / เพดาน / กําแพง 4.25  

9. มาตรฐานบอรดขอมลู /ขาวสาร / ติดประกาศ และประชาสัมพันธ 3.00  

10. มาตรฐานอุปกรณไฟฟา/ เครื่องปรับอากาศ 4.00  

11. มาตรฐานทางเดิน / พ้ืนท่ีทํางาน 5.00  

12. มาตรฐานตูเย็น  3.00  

13. มาตรฐานหองอาหาร 3.00  

14. มาตรฐานเครื่องถายเอกสาร 5.00  

คะแนนรวม 3.92  

 

ผูตรวจประเมิน 

 นางสาวดุจดาว ตูจินดา (สาํนักงานสภามหาวิทยาลยั), นางสาวประภาพรรณ ศูนยกลาง (ศูนยสงเสริมจริยธรรมการวิจัย), นายปณิธิ เพชรดี (กองกฏหมาย) 

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

 โตะทํางานมเีอกสารวางไมเปนระเบียบ พบสิ่งของและลังกระดาษอยูใตโตะ 

 พบวามีเสื้อพาดอยูท่ีพนักเกาอ้ีบางสวน 

 บอรดมีคราบฝุนและไมมีขอมูลขาวสารประชาสมัพันธ 

 บริเวณกําแพงดานหนา มีคราบเทป/สไีมสม่ําเสมอ 

 



กองกฏหมาย 

มาตรฐาน คะแนนท่ีได หมายเหตุ 

1. มาตรฐานโตะทํางาน หรือ เคานเตอรในสํานักงาน 4.83  

2. มาตรฐานเกาอ้ีทํางาน 5.00  

3. มาตรฐานเครื่องโทรศัพท / โทรสาร / คอมพิวเตอร / อุปกรณตอพวง  4.67  

4. มาตรฐานตูเก็บของใชสวนกลาง / ช้ันวางเอกสาร / ตูเก็บอุปกรณสาํนักงาน ตูเซฟในสํานักงาน 5.00  

5. มาตรฐานการจัดเก็บเอกสาร / หนังสือ / แฟม 5.00  

6. มาตรฐานถังขยะในหองทํางาน 5.00  

7. มาตรฐานประตู / หนาตาง 5.00  

8. มาตรฐานฝาผนัง / เพดาน / กําแพง 5.00  

9. มาตรฐานบอรดขอมลู /ขาวสาร / ติดประกาศ และประชาสัมพันธ 5.00  

10. มาตรฐานอุปกรณไฟฟา/ เครื่องปรับอากาศ 4.50  

11. มาตรฐานทางเดิน / พ้ืนท่ีทํางาน 5.00  

12. มาตรฐานตูเย็น  5.00  

13. มาตรฐานหองอาหาร 4.40  

14. มาตรฐานเครื่องถายเอกสาร 5.00  

คะแนนรวม 4.89  

 

ผูตรวจประเมิน 

 นางสาวมัญชุสา แสงหยกอรณุ (ศนูยตรวจสอบภายใน), นางสาวสุชาดา ขุนภักดี (กองวิเทศสัมพันธ), นายสิรภพ แดงพัด (กองแผนงาน) 

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

 เปนระเบียบเรียบรอย  

 หองครัวสะอาดเปนสดัสวน แตไมมีอางลางจานและอุปกรณลางจาน 

 

 

 



สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

มาตรฐาน คะแนนท่ีได หมายเหตุ 

1. มาตรฐานโตะทํางาน หรือ เคานเตอรในสํานักงาน 4.67  

2. มาตรฐานเกาอ้ีทํางาน 4.67  

3. มาตรฐานเครื่องโทรศัพท / โทรสาร / คอมพิวเตอร / อุปกรณตอพวง  4.50  

4. มาตรฐานตูเก็บของใชสวนกลาง / ช้ันวางเอกสาร / ตูเก็บอุปกรณสาํนักงาน ตูเซฟในสํานักงาน 5.00  

5. มาตรฐานการจัดเก็บเอกสาร / หนังสือ / แฟม 5.00  

6. มาตรฐานถังขยะในหองทํางาน 5.00  

7. มาตรฐานประตู / หนาตาง 5.00  

8. มาตรฐานฝาผนัง / เพดาน / กําแพง 5.00  

9. มาตรฐานบอรดขอมลู /ขาวสาร / ติดประกาศ และประชาสัมพันธ - ไมมีบอรด 

10. มาตรฐานอุปกรณไฟฟา/ เครื่องปรับอากาศ 5.00  

11. มาตรฐานทางเดิน / พ้ืนท่ีทํางาน 5.00  

12. มาตรฐานตูเย็น  5.00  

13. มาตรฐานหองอาหาร 4.80  

14. มาตรฐานเครื่องถายเอกสาร 5.00  

คะแนนรวม 4.90  

 

ผูตรวจประเมิน 

 นางสาวมัญชุสา แสงหยกอรณุ (ศนูยตรวจสอบภายใน), นางสาวสุชาดา ขุนภักดี (กองวิเทศสัมพันธ), นายสิรภพ แดงพัด (กองแผนงาน) 

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

 พบวามีเสื้อพาดอยูท่ีพนักเกาอ้ีเปนจํานวนมาก 

 ภาพรวมสะอาด แบงพ้ืนท่ีเปนสดัสวน  

 จัดแฟมเปนระเบียบ หยิบใชงาย 

 ไมมีบอรด แตมีกระดาษ/short note ตดิอยูบรเิวณตูเพ่ือเพ่ือแจงขอมูล 

 ไมมีปายช่ือบริเวณโตะทํางาน แตพบวามีรายช่ือรูปถายของบุคลากรบริเวณกําแพง 



ศูนยประสานงานวิทยาเขต 

มาตรฐาน คะแนนท่ีได หมายเหตุ 

1. มาตรฐานโตะทํางาน หรือ เคานเตอรในสํานักงาน 4.17  

2. มาตรฐานเกาอ้ีทํางาน 5.00  

3. มาตรฐานเครื่องโทรศัพท / โทรสาร / คอมพิวเตอร / อุปกรณตอพวง  4.50  

4. มาตรฐานตูเก็บของใชสวนกลาง / ช้ันวางเอกสาร / ตูเก็บอุปกรณสาํนักงาน ตูเซฟในสํานักงาน 4.67  

5. มาตรฐานการจัดเก็บเอกสาร / หนังสือ / แฟม 2.33  

6. มาตรฐานถังขยะในหองทํางาน 4.00  

7. มาตรฐานประตู / หนาตาง 5.00  

8. มาตรฐานฝาผนัง / เพดาน / กําแพง 4.75  

9. มาตรฐานบอรดขอมลู /ขาวสาร / ติดประกาศ และประชาสัมพันธ 4.00  

10. มาตรฐานอุปกรณไฟฟา/ เครื่องปรับอากาศ 4.00  

11. มาตรฐานทางเดิน / พ้ืนท่ีทํางาน 5.00  

12. มาตรฐานตูเย็น  - ไมมตีูเย็น 

13. มาตรฐานหองอาหาร - ไมมีหองอาหาร 

14. มาตรฐานเครื่องถายเอกสาร 5.00  

คะแนนรวม 4.37  

 

ผูตรวจประเมิน 

 นายกุลภัทร นุกิจรังสรรค (กองเทคโนโลยีสารสนเทศ), นางสาวอรสิรา นะวาระหะคณุ (กองพัฒนาคุณภาพ), นางสาวพิชญา แซเตียว (กองบริหารงานท่ัวไป) 

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

 เน่ืองจากเปนหองทํางานช่ัวคราวและอยูในระหวางรอยาย ทําใหมเีอกสารวางท่ีโตะเปนจํานวนมากและไมเปนระเบียบ 

 การจัดเก็บเอกสาร จัดเก็บลงตะกรา ไมมีแฟมในการจดัเก็บ 

 ไมมีปายบงช้ีสวิตชไฟฟา 

 

 



กลุมปฏิบัติงานดานชีววิทยาศาสตรคอมพิวเตอร 

มาตรฐาน คะแนนท่ีได หมายเหตุ 

1. มาตรฐานโตะทํางาน หรือ เคานเตอรในสํานักงาน 3.67  

2. มาตรฐานเกาอ้ีทํางาน 5.00  

3. มาตรฐานเครื่องโทรศัพท / โทรสาร / คอมพิวเตอร / อุปกรณตอพวง  3.83  

4. มาตรฐานตูเก็บของใชสวนกลาง / ช้ันวางเอกสาร / ตูเก็บอุปกรณสาํนักงาน ตูเซฟในสํานักงาน 4.33  

5. มาตรฐานการจัดเก็บเอกสาร / หนังสือ / แฟม 4.67  

6. มาตรฐานถังขยะในหองทํางาน - ไมมีถังขยะ 

7. มาตรฐานประตู / หนาตาง 4.75  

8. มาตรฐานฝาผนัง / เพดาน / กําแพง 3.50  

9. มาตรฐานบอรดขอมลู /ขาวสาร / ติดประกาศ และประชาสัมพันธ - ไมมีบอรด 

10. มาตรฐานอุปกรณไฟฟา/ เครื่องปรับอากาศ 4.00  

11. มาตรฐานทางเดิน / พ้ืนท่ีทํางาน 5.00  

12. มาตรฐานตูเย็น  - ไมมตีูเย็น 

13. มาตรฐานหองอาหาร - ไมมีหองอาหาร 

14. มาตรฐานเครื่องถายเอกสาร 5.00  

คะแนนรวม 4.38  

 

ผูตรวจประเมิน 

 นายกุลภัทร นุกิจรังสรรค (กองเทคโนโลยีสารสนเทศ), นางสาวอรสิรา นะวาระหะคณุ (กองพัฒนาคุณภาพ), นายฉัตรชัย เชิงทวี (กองบริหารงานท่ัวไป) 

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

 เน่ืองจากอยูในระหวางการรอยายสํานักงาน ทําใหมีเอกสารและอุปกรณตางๆ วางท่ีโตะเปนจํานวนมากและไมเปนระเบียบ 

 แฟมจัดเก็บเอกสาร ไมไดระบุหมายเลขของแฟม 

 ฝาเพดานชํารุดเสียหาย 

 ควรเพ่ิมช้ันวางเอกสารในหองเก็บของ เพ่ือความเปนระเบียบ 

 



ศูนยบริหารสินทรัพย 

มาตรฐาน คะแนนท่ีได หมายเหตุ 

1. มาตรฐานโตะทํางาน หรือ เคานเตอรในสํานักงาน 4.50  

2. มาตรฐานเกาอ้ีทํางาน 4.67  

3. มาตรฐานเครื่องโทรศัพท / โทรสาร / คอมพิวเตอร / อุปกรณตอพวง  4.67  

4. มาตรฐานตูเก็บของใชสวนกลาง / ช้ันวางเอกสาร / ตูเก็บอุปกรณสาํนักงาน ตูเซฟในสํานักงาน 5.00  

5. มาตรฐานการจัดเก็บเอกสาร / หนังสือ / แฟม 5.00  

6. มาตรฐานถังขยะในหองทํางาน 5.00  

7. มาตรฐานประตู / หนาตาง 5.00  

8. มาตรฐานฝาผนัง / เพดาน / กําแพง 4.00  

9. มาตรฐานบอรดขอมลู /ขาวสาร / ติดประกาศ และประชาสัมพันธ 5.00  

10. มาตรฐานอุปกรณไฟฟา/ เครื่องปรับอากาศ 5.00  

11. มาตรฐานทางเดิน / พ้ืนท่ีทํางาน 5.00  

12. มาตรฐานตูเย็น  5.00  

13. มาตรฐานหองอาหาร - ไมมีหองอาหาร 

14. มาตรฐานเครื่องถายเอกสาร 5.00  

คะแนนรวม 4.83  

 

ผูตรวจประเมิน 

 นายกุลภัทร นุกิจรังสรรค (กองเทคโนโลยีสารสนเทศ), นางสาวอรสิรา นะวาระหะคณุ (กองพัฒนาคุณภาพ), นายฉัตรชัย เชิงทวี (กองบริหารงานท่ัวไป) 

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

 มีถังขยะท่ีแยกประเภทขยะชัดเจน 

 มีปายประชาสัมพันธ/ใหขอมูลเรื่องสถานการณโควิด-19 อยูบริเวณประต ู

 มีพ้ืนท่ีเก็บอุปกรณครัว(จาน/ชอน)  

 พ้ืนท่ีทางเดินสะดวก-โลง 

 



มูลนธิิมหาวิทยาลัยมหิดล 

มาตรฐาน คะแนนท่ีได หมายเหตุ 

1. มาตรฐานโตะทํางาน หรือ เคานเตอรในสํานักงาน 3.50  

2. มาตรฐานเกาอ้ีทํางาน 4.67  

3. มาตรฐานเครื่องโทรศัพท / โทรสาร / คอมพิวเตอร / อุปกรณตอพวง  4.33  

4. มาตรฐานตูเก็บของใชสวนกลาง / ช้ันวางเอกสาร / ตูเก็บอุปกรณสาํนักงาน ตูเซฟในสํานักงาน 4.33  

5. มาตรฐานการจัดเก็บเอกสาร / หนังสือ / แฟม 4.67  

6. มาตรฐานถังขยะในหองทํางาน 5.00  

7. มาตรฐานประตู / หนาตาง 4.50  

8. มาตรฐานฝาผนัง / เพดาน / กําแพง 4.00  

9. มาตรฐานบอรดขอมลู /ขาวสาร / ติดประกาศ และประชาสัมพันธ - ไมมีบอรด 

10. มาตรฐานอุปกรณไฟฟา/ เครื่องปรับอากาศ 4.00  

11. มาตรฐานทางเดิน / พ้ืนท่ีทํางาน 4.00  

12. มาตรฐานตูเย็น  - ไมมตีูเย็น 

13. มาตรฐานหองอาหาร - ไมมีหองอาหาร 

14. มาตรฐานเครื่องถายเอกสาร 4.50  

คะแนนรวม 4.32  

 

ผูตรวจประเมิน 

 นายไพรตัน แดงเอม (กองบริหารงานท่ัวไป), นางสาวพัชราภรณ ธาวินัย (กองบริหารงานท่ัวไป), นางสาวพิชญา แซเตยีว (กองบริหารงานท่ัวไป) 

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

 ควรจัดเก็บโตะใหเปนระเบียบ 

 พบเสื้อพาดท่ีพนักเกาอ้ี 

 ไมควรติดปายประชาสัมพันธบรเิวณหนาประตูทางเขา 

 ควรจัดเก็บสายไฟท่ีพ้ืนใหเรียบรอย ไมควรมีเทปแปะสายไฟไวท่ีพ้ืน 

 



ศูนยสงเสริมจริยธรรมการวิจัย 

มาตรฐาน คะแนนท่ีได  หมายเหตุ 

 ชั้น 2 ชั้น 4  

1. มาตรฐานโตะทํางาน หรือ เคานเตอรในสํานักงาน 5.00 4.42  

2. มาตรฐานเกาอ้ีทํางาน 5.00 4.83  

3. มาตรฐานเครื่องโทรศัพท / โทรสาร / คอมพิวเตอร / อุปกรณตอพวง  5.00 4.67  

4. มาตรฐานตูเก็บของใชสวนกลาง / ช้ันวางเอกสาร / ตูเก็บอุปกรณสาํนักงาน ตูเซฟในสํานักงาน 5.00 4.83  

5. มาตรฐานการจัดเก็บเอกสาร / หนังสือ / แฟม 4.67 4.33  

6. มาตรฐานถังขยะในหองทํางาน 5.00 4.75  

7. มาตรฐานประตู / หนาตาง 5.00 4.88  

8. มาตรฐานฝาผนัง / เพดาน / กําแพง 5.00 4.88  

9. มาตรฐานบอรดขอมลู /ขาวสาร / ติดประกาศ และประชาสัมพันธ - 4.75 ช้ัน 2 ไมมีบอรด 

10. มาตรฐานอุปกรณไฟฟา/ เครื่องปรับอากาศ 4.00 4.75  

11. มาตรฐานทางเดิน / พ้ืนท่ีทํางาน 5.00 5.00  

12. มาตรฐานตูเย็น  5.00 4.00  

13. มาตรฐานหองอาหาร - 4.00 ช้ัน 2 ไมมีหองอาหาร 

14. มาตรฐานเครื่องถายเอกสาร 4.50 4.75  

คะแนนรวม 4.85 4.63  

คะแนนรวมทุกพ้ืนท่ี 4.74  

 

ผูตรวจประเมิน  

 ชั้น 2 นายกุลภัทร นุกิจรังสรรค (กองเทคโนโลยสีารสนเทศ), นางสาวอริสรา นะวาระหะคณุ (กองพัฒนาคุณภาพ), นายฉัตรชัย เชิงทวี (กองบริหารงานท่ัวไป)  

 ชั้น 4 นายไพรัตน แดงเอม (กองบริหารงานท่ัวไป), นางสาวพัชราภรณ ธาวินัย (กองบริหารงานท่ัวไป), นางสาวพิชญา แซเตียว (กองบรหิารงานท่ัวไป)  

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

 ชั้น 2 แฟมจัดเก็บเอกสาร ไมไดระบุหมายเลขของแฟมและไมมีปายบงช้ีสวิตชไฟฟา 

 ชั้น 4 ควรติดปายบอกสิ่งของท่ีจัดเก็บไวบนมมุขวาสุด 



กองแผนงาน 

มาตรฐาน คะแนนท่ีได หมายเหตุ 

1. มาตรฐานโตะทํางาน หรือ เคานเตอรในสํานักงาน 4.33  

2. มาตรฐานเกาอ้ีทํางาน 4.67  

3. มาตรฐานเครื่องโทรศัพท / โทรสาร / คอมพิวเตอร / อุปกรณตอพวง  4.83  

4. มาตรฐานตูเก็บของใชสวนกลาง / ช้ันวางเอกสาร / ตูเก็บอุปกรณสาํนักงาน ตูเซฟในสํานักงาน 4.33  

5. มาตรฐานการจัดเก็บเอกสาร / หนังสือ / แฟม 5.00  

6. มาตรฐานถังขยะในหองทํางาน 5.00  

7. มาตรฐานประตู / หนาตาง 5.00  

8. มาตรฐานฝาผนัง / เพดาน / กําแพง 3.50  

9. มาตรฐานบอรดขอมลู /ขาวสาร / ติดประกาศ และประชาสัมพันธ - ไมมีบอรด 

10. มาตรฐานอุปกรณไฟฟา/ เครื่องปรับอากาศ 5.00  

11. มาตรฐานทางเดิน / พ้ืนท่ีทํางาน 5.00  

12. มาตรฐานตูเย็น  - ไมมตีูเยน็ 

13. มาตรฐานหองอาหาร 3.00 ใชหองอาหาร ช้ัน 3 

14. มาตรฐานเครื่องถายเอกสาร 5.00  

คะแนนรวม 4.56  

 

ผูตรวจประเมิน 

 นายกุลภัทร นุกิจรังสรรค (กองเทคโนโลยีสารสนเทศ), นางสาวอรสิรา นะวาระหะคณุ (กองพัฒนาคุณภาพ), นายฉัตรชัย เชิงทวี (กองบริหารงานท่ัวไป) 

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

 มีเอกสารและอุปกรณตางๆ วางไวบนโตะทํางานจํานวนมาก ไมเปนระเบียบ และมีอุปกรณวางบนตูเก็บอุปกรณ 

 มีพ้ืนท่ีเก็บอุปกรณเปนสดัสวน แตไมใสเขาไปในตูใหเปนระเบียบ 

 มีกระดาษแจงตารางเวรตดิไวท่ีบรเิวณกระจกหองประชุม ควรหาบอรดมาติดตั้งใหเรียบรอย 

 ควรเพ่ิมตูเพ่ือเก็บเอกสารและอุปกรณตางๆ ใหเรียบรอย  

 หองอาหารชั้น 3 อางลางจานชํารุด ในตูเย็น จัดเก็บอุปกรณไมเปนระเบียบ พบอุปกรณลางจาน อาหารท่ีหมดอายุแลว มีคราบนํ้าแข็งเกาะ และไมทําตามขอตกลงท่ีไดตั้งไว 



กองคลัง 

มาตรฐาน คะแนนท่ีได หมายเหตุ 

1. มาตรฐานโตะทํางาน หรือ เคานเตอรในสํานักงาน 3.80  

2. มาตรฐานเกาอ้ีทํางาน 4.67  

3. มาตรฐานเครื่องโทรศัพท / โทรสาร / คอมพิวเตอร / อุปกรณตอพวง  4.20  

4. มาตรฐานตูเก็บของใชสวนกลาง / ช้ันวางเอกสาร / ตูเก็บอุปกรณสาํนักงาน ตูเซฟในสํานักงาน 4.33  

5. มาตรฐานการจัดเก็บเอกสาร / หนังสือ / แฟม 4.33  

6. มาตรฐานถังขยะในหองทํางาน 5.00  

7. มาตรฐานประตู / หนาตาง 4.75  

8. มาตรฐานฝาผนัง / เพดาน / กําแพง 5.00  

9. มาตรฐานบอรดขอมลู /ขาวสาร / ติดประกาศ และประชาสัมพันธ 5.00  

10. มาตรฐานอุปกรณไฟฟา/ เครื่องปรับอากาศ 4.00  

11. มาตรฐานทางเดิน / พ้ืนท่ีทํางาน 4.50  

12. มาตรฐานตูเย็น  4.33  

13. มาตรฐานหองอาหาร 3.00 ใชหองอาหาร ช้ัน 3 

14. มาตรฐานเครื่องถายเอกสาร 5.00  

คะแนนรวม 4.42  

 

ผูตรวจประเมิน 

 นายเทวัญ คงพิพัฒนกุล (กองทรัพยากรบุคคล), นางสาวแวววรรณ บําเพ็ญเกียรติกุล (INT), นางสาวพิชญา แซเตียว (กองบริหารงานท่ัวไป) 

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

 ตูเย็นมีกลิ่น อาหารในตูเย็นเก็บไมเปนระเบียบ 

 มีปายช่ือไมครบทุกโตะ และพบวามีอาหารวางอยูบนโตะ บรเิวณใตโตะมลีังใสเอกสาร 

 มีเสื้อพาดอยูท่ีพนักเกาอ้ีบางสวน 

 หองอาหารชั้น 3 อางลางจานชํารุด ในตูเย็น จัดเก็บอุปกรณไมเปนระเบียบ พบอุปกรณลางจาน อาหารท่ีหมดอายุแลว มีคราบนํ้าแข็งเกาะ และไมทําตามขอตกลงท่ีไดตั้งไว 

 



ศูนยบริหารจัดการความเสี่ยง 

มาตรฐาน คะแนนท่ีได หมายเหตุ 

1. มาตรฐานโตะทํางาน หรือ เคานเตอรในสํานักงาน 5.00  

2. มาตรฐานเกาอ้ีทํางาน 5.00  

3. มาตรฐานเครื่องโทรศัพท / โทรสาร / คอมพิวเตอร / อุปกรณตอพวง  4.83  

4. มาตรฐานตูเก็บของใชสวนกลาง / ช้ันวางเอกสาร / ตูเก็บอุปกรณสาํนักงาน ตูเซฟในสํานักงาน 4.67  

5. มาตรฐานการจัดเก็บเอกสาร / หนังสือ / แฟม 5.00  

6. มาตรฐานถังขยะในหองทํางาน 5.00  

7. มาตรฐานประตู / หนาตาง 5.00  

8. มาตรฐานฝาผนัง / เพดาน / กําแพง 5.00  

9. มาตรฐานบอรดขอมลู /ขาวสาร / ติดประกาศ และประชาสัมพันธ - ไมมีบอรด 

10. มาตรฐานอุปกรณไฟฟา/ เครื่องปรับอากาศ 4.00  

11. มาตรฐานทางเดิน / พ้ืนท่ีทํางาน 5.00  

12. มาตรฐานตูเย็น  5.00  

13. มาตรฐานหองอาหาร 3.00 ใชหองอาหาร ช้ัน 3 

14. มาตรฐานเครื่องถายเอกสาร 5.00  

คะแนนรวม 4.73  

 

ผูตรวจประเมิน 

 นายเทวัญ คงพิพัฒนกุล (กองทรัพยากรบุคคล), นางสาวแวววรรณ บําเพ็ญเกียรติกุล (INT), นางสาวพิชญา แซเตียว (กองบริหารงานท่ัวไป) 

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

 โทรศัพทบางเครื่องไมมีระบุหมายเลขโทรศัพท 

 มีลังเอกสารและสิ่งของบางสวนอยูบนหลังตู 

 ไมมีปายบงช้ีสวิตชไฟฟา  

 หองอาหารชั้น 3 อางลางจานชํารุด ในตูเย็น จัดเก็บอุปกรณไมเปนระเบียบ พบอุปกรณลางจาน อาหารท่ีหมดอายุแลว มีคราบนํ้าแข็งเกาะ และไมทําตามขอตกลงท่ีไดตั้งไว 

 



ศูนยตรวจสอบภายใน 

มาตรฐาน คะแนนท่ีได หมายเหตุ 

1. มาตรฐานโตะทํางาน หรือ เคานเตอรในสํานักงาน 5.00  

2. มาตรฐานเกาอ้ีทํางาน 4.67  

3. มาตรฐานเครื่องโทรศัพท / โทรสาร / คอมพิวเตอร / อุปกรณตอพวง  4.83  

4. มาตรฐานตูเก็บของใชสวนกลาง / ช้ันวางเอกสาร / ตูเก็บอุปกรณสาํนักงาน ตูเซฟในสํานักงาน 4.33  

5. มาตรฐานการจัดเก็บเอกสาร / หนังสือ / แฟม 4.67  

6. มาตรฐานถังขยะในหองทํางาน 5.00  

7. มาตรฐานประตู / หนาตาง 5.00  

8. มาตรฐานฝาผนัง / เพดาน / กําแพง 5.00  

9. มาตรฐานบอรดขอมลู /ขาวสาร / ติดประกาศ และประชาสัมพันธ 5.00  

10. มาตรฐานอุปกรณไฟฟา/ เครื่องปรับอากาศ 4.50  

11. มาตรฐานทางเดิน / พ้ืนท่ีทํางาน 5.00  

12. มาตรฐานตูเย็น  4.67  

13. มาตรฐานหองอาหาร 3.00 ใชหองอาหาร ช้ัน 3 

14. มาตรฐานเครื่องถายเอกสาร 5.00  

คะแนนรวม 4.69  

 

ผูตรวจประเมิน 

 นายเทวัญ คงพิพัฒนกุล (กองทรัพยากรบุคคล), นางสาวแวววรรณ บําเพ็ญเกียรติกุล (INT), นางสาวพิชญา แซเตียว (กองบริหารงานท่ัวไป) 

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

 โทรศัพทบางเครื่องไมมีระบุหมายเลขโทรศัพท 

 มีผาพาดท่ีพนักเกาอ้ี 

 มีคราบฝุนท่ีตูเก็บเอกสารบางสวน  

 หองอาหารชั้น 3 อางลางจานชํารุด ในตูเย็น จัดเก็บอุปกรณไมเปนระเบียบ พบอุปกรณลางจาน อาหารท่ีหมดอายุแลว มีคราบนํ้าแข็งเกาะ และไมทําตามขอตกลงท่ีไดตั้งไว 

 



กองพัฒนาคุณภาพ 

มาตรฐาน คะแนนท่ีได หมายเหตุ 

1. มาตรฐานโตะทํางาน หรือ เคานเตอรในสํานักงาน 5.00  

2. มาตรฐานเกาอ้ีทํางาน 5.00  

3. มาตรฐานเครื่องโทรศัพท / โทรสาร / คอมพิวเตอร / อุปกรณตอพวง  4.83  

4. มาตรฐานตูเก็บของใชสวนกลาง / ช้ันวางเอกสาร / ตูเก็บอุปกรณสาํนักงาน ตูเซฟในสํานักงาน 4.67  

5. มาตรฐานการจัดเก็บเอกสาร / หนังสือ / แฟม 4.33  

6. มาตรฐานถังขยะในหองทํางาน 5.00  

7. มาตรฐานประตู / หนาตาง 5.00  

8. มาตรฐานฝาผนัง / เพดาน / กําแพง 5.00  

9. มาตรฐานบอรดขอมลู /ขาวสาร / ติดประกาศ และประชาสัมพันธ - ไมมีบอรด 

10. มาตรฐานอุปกรณไฟฟา/ เครื่องปรับอากาศ 5.00  

11. มาตรฐานทางเดิน / พ้ืนท่ีทํางาน 5.00  

12. มาตรฐานตูเย็น  5.00  

13. มาตรฐานหองอาหาร 3.00 ใชหองอาหาร ช้ัน 3 

14. มาตรฐานเครื่องถายเอกสาร 5.00  

คะแนนรวม 4.76  

 

ผูตรวจประเมิน 

 นายเทวัญ คงพิพัฒนกุล (กองทรัพยากรบุคคล), นางสาวแวววรรณ บําเพ็ญเกียรติกุล (INT), นางสาวพิชญา แซเตียว (กองบริหารงานท่ัวไป) 

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

 โทรศัพทบางเครื่องไมระบุหมายเลขโทรศัพท 

 ไมมีการจัดทํา INDEX การเก็บเอกสาร เน่ืองจากจดัเก็บเอกสารใสกลอง 

 หองอาหารชั้น 3 อางลางจานชํารุด ในตูเย็น จัดเก็บอุปกรณไมเปนระเบียบ พบอุปกรณลางจาน อาหารท่ีหมดอายุแลว มีคราบนํ้าแข็งเกาะ และไมทําตามขอตกลงท่ีไดตั้งไว 

 

 



กองบริหารงานท่ัวไป 

มาตรฐาน คะแนนท่ีได หมายเหตุ 

 ชั้น 1 งานยานฯ ชั้น 2 งานบริหาร

เอกสาร 

ชั้น 4 งานบรหินวย

การประชมุและพิธี

การ/หนวยธุรการ/

หนวยจัดเก็บเอกสาร 

ชั้น 4 งานสื่อสาร

องคกร 

 

1. มาตรฐานโตะทํางาน หรือ เคานเตอรในสํานักงาน 4.00 4.92 5.00 0  

2. มาตรฐานเกาอ้ีทํางาน 5.00 4.67 4.67 0  

3. มาตรฐานเครื่องโทรศัพท / โทรสาร / คอมพิวเตอร / 

อุปกรณตอพวง  

4.50 4.92 5.00 0  

4. มาตรฐานตูเก็บของใชสวนกลาง / ช้ันวางเอกสาร / ตูเก็บ

อุปกรณสาํนักงาน ตูเซฟในสํานักงาน 

4.50 4.84 4.33 0  

5. มาตรฐานการจัดเก็บเอกสาร / หนังสือ / แฟม 3.50 5.00 4.00 0  

6. มาตรฐานถังขยะในหองทํางาน 4.00 4.75 5.00 0  

7. มาตรฐานประตู / หนาตาง 5.00 5.00 4.75 0  

8. มาตรฐานฝาผนัง / เพดาน / กําแพง 3.00 5.00 5.00 0  

9. มาตรฐานบอรดขอมลู /ขาวสาร / ติดประกาศ และ

ประชาสมัพันธ 

3.50 5.00 - 0 ช้ัน 4 ไมมีบอรด 

10. มาตรฐานอุปกรณไฟฟา/ เครื่องปรับอากาศ 4.00 5.00 4.50 0  

11. มาตรฐานทางเดิน / พ้ืนท่ีทํางาน 5.00 5.00 5.00 0  

12. มาตรฐานตูเย็น  3.00 - 5.00 0 ช้ัน 2 ไมมตีูเย็น 

13. มาตรฐานหองอาหาร 3.50 - - 0 ช้ัน 2, 4 ไมมี

หองอาหาร 

14. มาตรฐานเครื่องถายเอกสาร 4.00 5.00 5.00 0  

คะแนนรวม 4.25 4.92 4.77 0  

คะแนนรวมทุกพ้ืนท่ี 3.49  

 



ผูตรวจประเมิน  

 ชั้น 1 นางสาวดุจดาว ตูจินดา (สํานักงานสภามหาวิทยาลัย), นางสาวประภาพรรณ ศูนยกลาง (ศูนยสงเสริมจริยธรรมการวิจัย), นายปณิธิ เพชรดี (กองกฏหมาย) 

 ชั้น 2 นางสาวมญัชุสา แสงหยกอรุณ (ศูนยตรวจสอบภายใน), นางสาวสุชาดา ขุนภักดี (กองวิเทศสัมพันธ), นายสิรภพ แดงพัด (กองแผนงาน) 

 ชั้น 4 นางสาวดุจดาว ตูจินดา (สํานักงานสภามหาวิทยาลัย), นางสาวประภาพรรณ ศูนยกลาง (ศูนยสงเสริมจริยธรรมการวิจัย), นายปณิธิ เพชรดี (กองกฏหมาย) 

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

 ชั้น 1 บอรดมีคราบฝุนและขอมูลขาวสารประชาสมัพันธไมเปนปจจบัุน, ตูเย็นไมเปนระเบียบ มีนํ้าแข็งเกาะบางสวน 

 ชั้น 2 เกาอ้ีทํางานบางสวนมผีาพาด, โทรศัพทบางเครื่องไมระบุหมายเลขโทรศัพท, ไมควรแขวนเสื้อบริเวณตู/ลิ้นชัก 

 ชั้น 4 งานสื่อสารองคกร ไมผานมาตรฐาน 5ส เน่ืองจากไมมีการดําเนินการตามมาตรฐาน 5 ส (พบของใชสวนตัวและอาหารอยูบนโตะ ใตโตะพบวามีเอกสารและวัสดุสิ่งของวางไว

เปนจํานวนมาก, มเีสื้อพาดอยูท่ีพนักเกาอ้ี และ บรเิวณดานหนาเคานเตอรสําหรับวางนิตยสารตางๆ ควรอัปเดตใหเปนปจจุบันและจดัเรยีงใหเปนระเบียบ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กองบริหารงานวิจัย 

มาตรฐาน คะแนนท่ีได หมายเหตุ 

1. มาตรฐานโตะทํางาน หรือ เคานเตอรในสํานักงาน 3.33  

2. มาตรฐานเกาอ้ีทํางาน 3.83  

3. มาตรฐานเครื่องโทรศัพท / โทรสาร / คอมพิวเตอร / อุปกรณตอพวง  3.84  

4. มาตรฐานตูเก็บของใชสวนกลาง / ช้ันวางเอกสาร / ตูเก็บอุปกรณสาํนักงาน ตูเซฟในสํานักงาน 4.00  

5. มาตรฐานการจัดเก็บเอกสาร / หนังสือ / แฟม 4.25  

6. มาตรฐานถังขยะในหองทํางาน 4.25  

7. มาตรฐานประตู / หนาตาง 4.25  

8. มาตรฐานฝาผนัง / เพดาน / กําแพง 4.00  

9. มาตรฐานบอรดขอมลู /ขาวสาร / ติดประกาศ และประชาสัมพันธ 4.00  

10. มาตรฐานอุปกรณไฟฟา/ เครื่องปรับอากาศ 4.00  

11. มาตรฐานทางเดิน / พ้ืนท่ีทํางาน 4.75  

12. มาตรฐานตูเย็น  3.50  

13. มาตรฐานหองอาหาร 4.34  

14. มาตรฐานเครื่องถายเอกสาร 4.25  

คะแนนรวม 4.04  

 

ผูตรวจประเมิน 

 นายไพรตัน แดงเอม (กองบริหารงานท่ัวไป), นางสาวพัชราภรณ ธาวินัย (กองบริหารงานท่ัวไป), นางสาวพิชญา แซเตยีว (กองบริหารงานท่ัวไป) 

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

 ควรจัดเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ, ควรจัดเก็บกลองเก็บเอกสารใหอยูในพ้ืนท่ี, มีการวางขอใชสวนตัวบนโตะทํางาน 

 หากเลิกใชเกาอ้ีควรจดัเก็บใตโตะใหเปนระเบียบ 

 ควรติดปายบอกสิ่งของและช่ือแฟมท่ีจัดเก็บไวบนมุมขวาสุด ตดิปายช่ือช้ีบอกตําแหนงของดวงไฟ และควรติดปายช่ือถาดใสชนิดกระดาษ 

 ควรจัดสรรพ้ืนท่ีเก็บของใช (เสื้อสทู/ชุดขาว) 

 



กองทรัพยากรบุคคล 

มาตรฐาน คะแนนท่ีได หมายเหตุ 

1. มาตรฐานโตะทํางาน หรือ เคานเตอรในสํานักงาน 3.59  

2. มาตรฐานเกาอ้ีทํางาน 4.17  

3. มาตรฐานเครื่องโทรศัพท / โทรสาร / คอมพิวเตอร / อุปกรณตอพวง  3.84  

4. มาตรฐานตูเก็บของใชสวนกลาง / ช้ันวางเอกสาร / ตูเก็บอุปกรณสาํนักงาน ตูเซฟในสํานักงาน 3.83  

5. มาตรฐานการจัดเก็บเอกสาร / หนังสือ / แฟม 4.00  

6. มาตรฐานถังขยะในหองทํางาน 4.75  

7. มาตรฐานประตู / หนาตาง 4.38  

8. มาตรฐานฝาผนัง / เพดาน / กําแพง 4.50  

9. มาตรฐานบอรดขอมลู /ขาวสาร / ติดประกาศ และประชาสัมพันธ 4.50  

10. มาตรฐานอุปกรณไฟฟา/ เครื่องปรับอากาศ 3.75  

11. มาตรฐานทางเดิน / พ้ืนท่ีทํางาน 4.50  

12. มาตรฐานตูเย็น  4.17  

13. มาตรฐานหองอาหาร 4.59  

14. มาตรฐานเครื่องถายเอกสาร 3.00  

คะแนนรวม 4.11  

 

ผูตรวจประเมิน 

 นายไพรตัน แดงเอม (กองบริหารงานท่ัวไป), นางสาวพัชราภรณ ธาวินัย (กองบริหารงานท่ัวไป), นางสาวพิชญา แซเตยีว (กองบริหารงานท่ัวไป) 

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

 ปายช่ือ - นามสกุล - ตําแหนง ควรมีขนาดใหอานไดชัดเจนกวาเดมิ 

 ควรนําสิ่งของไมไดใชงานไปจัดเก็บในพ้ืนท่ีเก็บของ 

 ควรติดปายบอกช่ือแฟมท่ีมุมขวาบนของใชเก็บเอกสาร 

 เครื่องถายเอกสารและเครื่องพิมพ ควรติดตั้งนอกหองทํางาน 

 



กองวิเทศนสัมพันธ 

มาตรฐาน คะแนนท่ีได หมายเหตุ 

1. มาตรฐานโตะทํางาน หรือ เคานเตอรในสํานักงาน 2.92  

2. มาตรฐานเกาอ้ีทํางาน 3.84  

3. มาตรฐานเครื่องโทรศัพท / โทรสาร / คอมพิวเตอร / อุปกรณตอพวง  3.84  

4. มาตรฐานตูเก็บของใชสวนกลาง / ช้ันวางเอกสาร / ตูเก็บอุปกรณสาํนักงาน ตูเซฟในสํานักงาน 3.67  

5. มาตรฐานการจัดเก็บเอกสาร / หนังสือ / แฟม 3.67  

6. มาตรฐานถังขยะในหองทํางาน 4.25  

7. มาตรฐานประตู / หนาตาง 4.00  

8. มาตรฐานฝาผนัง / เพดาน / กําแพง 4.13  

9. มาตรฐานบอรดขอมลู /ขาวสาร / ติดประกาศ และประชาสัมพันธ 4.00  

10. มาตรฐานอุปกรณไฟฟา/ เครื่องปรับอากาศ 4.00  

11. มาตรฐานทางเดิน / พ้ืนท่ีทํางาน 3.75  

12. มาตรฐานตูเย็น  4.00  

13. มาตรฐานหองอาหาร 3.92  

14. มาตรฐานเครื่องถายเอกสาร 3.25  

คะแนนรวม 3.80  

 

ผูตรวจประเมิน 

 นายไพรตัน แดงเอม (กองบริหารงานท่ัวไป), นางสาวพัชราภรณ ธาวินัย (กองบริหารงานท่ัวไป), นางสาวพิชญา แซเตยีว (กองบริหารงานท่ัวไป) 

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

 ควรจัดเก็บสิ่งของบนโตะทํางานใหเปนระเบียบ  

 ควรจัดวางเอกสารใหเปนระเบียบและแยกประเภทเอกสารใหเรยีบรอย 

 ควรจัดเก็บวัสดุอุปกรณ ลังกระดาษ บริเวณมมุหองใหเปนระเบียบ 

  

 



สํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล 

มาตรฐาน คะแนนท่ีได หมายเหตุ 

1. มาตรฐานโตะทํางาน หรือ เคานเตอรในสํานักงาน 4.34  

2. มาตรฐานเกาอ้ีทํางาน 4.67  

3. มาตรฐานเครื่องโทรศัพท / โทรสาร / คอมพิวเตอร / อุปกรณตอพวง  4.09  

4. มาตรฐานตูเก็บของใชสวนกลาง / ช้ันวางเอกสาร / ตูเก็บอุปกรณสาํนักงาน ตูเซฟในสํานักงาน 3.50  

5. มาตรฐานการจัดเก็บเอกสาร / หนังสือ / แฟม 3.17  

6. มาตรฐานถังขยะในหองทํางาน 4.25  

7. มาตรฐานประตู / หนาตาง 4.88  

8. มาตรฐานฝาผนัง / เพดาน / กําแพง 3.75  

9. มาตรฐานบอรดขอมลู /ขาวสาร / ติดประกาศ และประชาสัมพันธ 4.00  

10. มาตรฐานอุปกรณไฟฟา/ เครื่องปรับอากาศ 3.50  

11. มาตรฐานทางเดิน / พ้ืนท่ีทํางาน 5.00  

12. มาตรฐานตูเย็น  5.00  

13. มาตรฐานหองอาหาร 5.00  

14. มาตรฐานเครื่องถายเอกสาร 4.50  

คะแนนรวม 4.26  

 

ผูตรวจประเมิน 

 นายไพรตัน แดงเอม (กองบริหารงานท่ัวไป), นางสาวพัชราภรณ ธาวินัย (กองบริหารงานท่ัวไป), นางสาวพิชญา แซเตยีว (กองบริหารงานท่ัวไป) 

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

 ควรซอมแซมเครื่องปรับอากาศ 

 ควรติดปายบอกสิ่งของท่ีเก็บบริเวณมุมขวาบนของตูเก็บเอกสาร 

 

 

 



สํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

มาตรฐาน คะแนนท่ีได หมายเหตุ 

1. มาตรฐานโตะทํางาน หรือ เคานเตอรในสํานักงาน 4.17  

2. มาตรฐานเกาอ้ีทํางาน 5.00  

3. มาตรฐานเครื่องโทรศัพท / โทรสาร / คอมพิวเตอร / อุปกรณตอพวง  4.83  

4. มาตรฐานตูเก็บของใชสวนกลาง / ช้ันวางเอกสาร / ตูเก็บอุปกรณสาํนักงาน ตูเซฟในสํานักงาน 4.67  

5. มาตรฐานการจัดเก็บเอกสาร / หนังสือ / แฟม 5.00  

6. มาตรฐานถังขยะในหองทํางาน 4.00  

7. มาตรฐานประตู / หนาตาง 4.00  

8. มาตรฐานฝาผนัง / เพดาน / กําแพง 5.00  

9. มาตรฐานบอรดขอมลู /ขาวสาร / ติดประกาศ และประชาสัมพันธ - ไมมีบอรด 

10. มาตรฐานอุปกรณไฟฟา/ เครื่องปรับอากาศ 4.50  

11. มาตรฐานทางเดิน / พ้ืนท่ีทํางาน 5.00  

12. มาตรฐานตูเย็น  5.00  

13. มาตรฐานหองอาหาร 4.33 หองอาหาร ช้ัน 5 

14. มาตรฐานเครื่องถายเอกสาร 5.00  

คะแนนรวม 4.65  

 

ผูตรวจประเมิน 

 นางสาวอมรรตัน ยินดี (กองบริหารงานวิจัย), นางสาวอาริษา รุงฤทธ์ิ (กองคลัง), นางสาวจณิกาญจน ไกรสังข (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค), นางสาวขนิษฐา สามติร 

(โครงการจดัตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ) 

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

 บนโตะทํางานมีอุปกณคอนขางเยอะ ควรจัดเก็บใหเปนระเบียบ และ ควรจัดเตรยีมภาชนะใสกระดาษ Reuse และวัสดุใชงานสวนกลาง ใหเปนระเบียบ 

 บนตูเก็บของไมควรมีสิ่งของวาง เชน ของท่ีระลึก ควรเพ่ิมตูสําหรบัจัดเก็บ/ตูโชว, ไมควรตดิกระดาษบริเวณขางตู, ควรมีถังขยะในหอง 

 บริเวณเครื่องถายเอกสาร/หลังเคานเตอรควรปรับปรุงใหเรียบรอย เน่ืองจากมีอุปกรณทําความสะอาด-บันได ถุงขยะและลังกระดาษ  

 หองอาหาร ชั้น 5 ไมควรมีอุปกรณทําความสะอาดดานใน ควรหาท่ีจัดเก็บอุปกรณใหเรยีบรอย 



หองสภาคณาจารย 

มาตรฐาน คะแนนท่ีได หมายเหตุ 

1. มาตรฐานโตะทํางาน หรือ เคานเตอรในสํานักงาน 4.33  

2. มาตรฐานเกาอ้ีทํางาน 5.00  

3. มาตรฐานเครื่องโทรศัพท / โทรสาร / คอมพิวเตอร / อุปกรณตอพวง  4.50  

4. มาตรฐานตูเก็บของใชสวนกลาง / ช้ันวางเอกสาร / ตูเก็บอุปกรณสาํนักงาน ตูเซฟในสํานักงาน 4.67  

5. มาตรฐานการจัดเก็บเอกสาร / หนังสือ / แฟม 5.00  

6. มาตรฐานถังขยะในหองทํางาน 3.00  

7. มาตรฐานประตู / หนาตาง 5.00  

8. มาตรฐานฝาผนัง / เพดาน / กําแพง 4.00  

9. มาตรฐานบอรดขอมลู /ขาวสาร / ติดประกาศ และประชาสัมพันธ - ไมมีบอรด 

10. มาตรฐานอุปกรณไฟฟา/ เครื่องปรับอากาศ 3.00  

11. มาตรฐานทางเดิน / พ้ืนท่ีทํางาน 5.00  

12. มาตรฐานตูเย็น  4.67  

13. มาตรฐานหองอาหาร 4.33 หองอาหาร ช้ัน 5 

14. มาตรฐานเครื่องถายเอกสาร 5.00  

คะแนนรวม 4.42  

 

ผูตรวจประเมิน 

 นางสาวอมรรตัน ยินดี (กองบริหารงานวิจัย), นางสาวอาริษา รุงฤทธ์ิ (กองคลัง), นางสาวจณิกาญจน ไกรสังข (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค), นางสาวขนิษฐา สามติร 

(โครงการจดัตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ) 

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

 ควรมีผูดูแลและรักษาความสะอาดผามานภายในสหอง / จัดตารางเวรทําความสะอาด  

 ควรระบุหมายเลขโทรศัพท, ควรจดัเตรียมภาชนะใสกระดาษ Reuse และวัสดุใชงานสวนกลาง ใหเปนระเบียบ, ควรมีปายบงช้ีสวิตชไฟฟา 

 บริเวณเครื่องถายเอกสาร/หลังเคานเตอรควรปรับปรุงใหเรียบรอย เน่ืองจากมีอุปกรณทําความสะอาด-บันได ถุงขยะและลังกระดาษ  

 หองอาหาร ชั้น 5 ไมควรมีอุปกรณทําความสะอาดดานใน ควรหาท่ีจัดเก็บอุปกรณใหเรยีบรอย 



พ้ืนท่ีโซนผูบริหาร 

มาตรฐาน คะแนนท่ีได หมายเหตุ 

1. มาตรฐานโตะทํางาน หรือ เคานเตอรในสํานักงาน 3.00  

2. มาตรฐานเกาอ้ีทํางาน 5.00  

3. มาตรฐานเครื่องโทรศัพท / โทรสาร / คอมพิวเตอร / อุปกรณตอพวง  4.33  

4. มาตรฐานตูเก็บของใชสวนกลาง / ช้ันวางเอกสาร / ตูเก็บอุปกรณสาํนักงาน ตูเซฟในสํานักงาน 3.67  

5. มาตรฐานการจัดเก็บเอกสาร / หนังสือ / แฟม 4.00  

6. มาตรฐานถังขยะในหองทํางาน 4.50  

7. มาตรฐานประตู / หนาตาง 5.00  

8. มาตรฐานฝาผนัง / เพดาน / กําแพง 4.50  

9. มาตรฐานบอรดขอมลู /ขาวสาร / ติดประกาศ และประชาสัมพันธ - ไมมีบอรด 

10. มาตรฐานอุปกรณไฟฟา/ เครื่องปรับอากาศ 4.50  

11. มาตรฐานทางเดิน / พ้ืนท่ีทํางาน 5.00  

12. มาตรฐานตูเย็น  -  

13. มาตรฐานหองอาหาร 4.83 หองอาหาร ช้ัน 5 

14. มาตรฐานเครื่องถายเอกสาร 5.00  

คะแนนรวม 4.44  

 

ผูตรวจประเมิน 

 นางสาวอมรรตัน ยินดี (กองบริหารงานวิจัย), นางสาวอาริษา รุงฤทธ์ิ (กองคลัง), นางสาวจณิกาญจน ไกรสังข (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค), นางสาวขนิษฐา สามติร 

(โครงการจดัตั้งวิทยาเขตอํานาจเจริญ) 

ความคิดเห็น/ขอเสนอแนะ 

 เน่ืองจากเปนพ้ืนท่ีรอการปรบัปรุง จึงพบผนังเปนรอยแตกและระบบเครื่องปรับอากาศไมสามารถใชงานได 

 ธงบริเวณหนาพ้ืนท่ีโซนผูบริหาร ควรมีผูดูแลและรักษาความสะอาด และควรพิจารณาเรื่องท่ีวางและอุปกรณอัคคภีัย 

 ปายช่ือมีครบแตไมชัดเจน ไมเปนแบบเดียวกัน ควรจดัทําใหเปนรูปแบบเดียวกันและจัดวางท่ีตาํแหนงเดียวกัน 

 บนโตะทํางานไมควรมีขนม-อาหาร, ใตโตะทํางานมีเอกสารคอนขางเยอะ ควรจดัเก็บใหเปนระเบียบ, ควรระบุหมายเลขโทรศัพท, ควรมโีซน/ตูจัดเก็บของท่ีระลึกใหชัดเจน 



ความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากคณะกรรมการตรวจประเมิน 

บริเวณช้ัน 6 : พบขยะตามช้ันวาง เศษอาหาร และ ไมจดัสิ่งของเปนระเบียบ ดังน้ันจงึควรมผีูดูแลรับผดิชอบพ้ืนท่ี 


