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คํานํา 
 

 การดําเนินงานกิจกรรม    5 ส.  นั้น      ถือเปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานในระบบบรหิารคุณภาพ 
ทุกประเภท     จะเห็นไดวาหนวยงานทั้งภาครัฐ    และเอกชนที่มีผลสัมฤทธิ์อยูในระดบัสูง    สวนใหญจะ
ผานกระบวนการพัฒนาคุณภาพการทํางานดวยกจิกรรม   5 ส.   ดวยกนัทั้งสิ้น 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  โดยคณะผูบริหารมหาวทิยาลัยฯ  เล็งเห็นความสําคญั
ของงานนี้     จึงผลักดันใหดําเนินกจิกรรม     5 ส.    มาอยางตอเนื่องโดยตลอด       ซ่ึงสอดคลองกับระบบ
ประกันคณุภาพทุกระบบ      จะเห็นไดจากตัวช้ีวดัของระบบคุณภาพจะมีกิจกรรม    5 ส.     เปนเปาหมาย
คุณภาพที่สําคญั    ซ่ึงมีผลในการพัฒนาสภาพแวดลอมการทํางาน    สะทอนใหเหน็ประสิทธิภาพในการ
ทํางานที่ดีขึ้นอยางชัดเจน    กอใหเกิดคณุภาพในการผลิตนักศึกษาใหสังคมไดทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ         
เพื่อสรางประโยชนแกประเทศชาติในอนาคต  
 มหาวิทยาลัยฯ     จึงไดจัดทําคูมือการปฏิบตัิงานกิจกรรม     5 ส.   ฉบับนี้ขึ้น      เพื่อเปนแนวทาง
ใหผูปฏิบัติสามารถดําเนินงานไดสะดวกและเปนไปในทิศทางเดียวกนั สอดคลองกันทั้งระบบ แตการ
ปฏิบัติงานจะมีประสิทธิภาพระดับใดนั้นตองอาศัยความตั้งใจจริง   ความอดทน  ความสามารถและความ
รวมมือรวมใจของทุกทานในหนวยงานเปนสําคัญ 
 ความสําเร็จจากการดําเนินงานกิจกรรม     5 ส.   นี้      จะเปนบันไดใหพวกเราชาวมหาวิทยาลัย ฯ
ไดรับการกลาวถึงความรวมใจกันสรางผลผลิตที่มีคุณภาพสูสังคมตลอดไป 
  
 
 
                       รองศาสตราจารยดวงสุดา  เตโชติรส 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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สารบัญ 

 

เรื่อง                      หนา 

คํานํา               ก 
ประกาศ  เร่ืองนโยบายและแนวทางการดําเนินกิจกรรม  5ส.       1      
โครงสรางการบริหารงานกิจกรรม  5ส.         2 
แผนการดําเนนิงานกิจกรรม  5ส.          3 
 -   แผนงานหลัก           6 
 -   แผนการปฏิบัติงานรวม         7 
 -   แผนงานประชาสัมพันธ       10 
 -  แผนการตรวจประเมิน        11 

-  ตัวอยาง  ตารางกําหนดพืน้ที่ / ผูรับผิดชอบและผูตรวจสอบประจําพืน้ที ่  12 
-  ตัวอยาง กําหนดการตรวจสอบพื้นที่และรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ          12 
    และประเมนิผลกลางกิจกรรม  5 ส  มทร. พระนคร       

ขอเสนอแนะในการดําเนนิงานกิจกรรม  5 ส.      13 
ภาคผนวก                
 -   ตัวอยางภาพแสดงการจดัเก็บวัสดุอุปกรณที่เปนระบบ    14 
 -   ตัวอยางมาตรฐาน  5ส.  ในสวนตางๆ      22 

-   วิธีปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจ  5ส. ของแตละหนวยงาน  มทร.พระนคร              44 
 -   แบบฟอรมการตรวจประเมินผลกิจกรรม  5ส.     45 
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ประกาศมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เร่ือง   นโยบายและแนวทางการดําเนินกิจกรรม   5ส. 

 
 

                      เพื่อใหการดําเนินงานกจิกรรม     5 ส.   ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เปนไปดวยความเรียบรอยและเกิดประสิทธิผล   บรรลุตามตัวช้ีวัดของระบบประกันคุณภาพทกุระบบที่
มหาวิทยาลัย ฯ  จะตองดําเนินการ   มหาวิทยาลัย ฯ  จึงประกาศใหทราบทั่วกันวา 
 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีนโยบายในการดําเนินงานกิจกรรม 5ส.     
อยางตอเนื่อง      ตามขบวนการ  PDCA    เพื่อพัฒนาคุณภาพใหมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น    โดยกําหนดแนวทาง   
ใหทุกหนวยงาน  เรงรัดพฒันาประสิทธิภาพกิจกรรม  5ส.  ทุก ๆ  ดานรวมทั้งการจัดเตรยีมระบบปจจัยพื้นฐาน  
สงเสริมใหเกดิการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเปนที่
ยอมรับของตลาดแรงงาน    โดยใหถือวากิจกรรม   5ส.    เปนวิธีการหนึ่งในการกํากับดูแลมาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ฯ    ตามที่กําหนดในเปาหมายคุณภาพ 
 
  จึงประกาศมาเพื่อทราบและยึดถือเปนนโยบาย    เพื่อแจงใหบุคลากรในหนวยงาน
ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ    ณ    วันที่     31     พฤษภาคม     พ.ศ. 2549 
 
 
 

                                                                   
                                                                                   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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โครงสรางการบริหารงานกิจกรรม  5 ส.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการอํานวยการ 

 

คณะกรรมการดําเนินงาน คณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมนิผล 

ฝายประสานงาน  5ส. 

ฝายปฏิบัติงานประจําพื้นที ่
(ผูรับผิดชอบประจําพื้นที)่ 

ฝายประชาสัมพันธ 

ฝายจัดจําหนายวัสดุ / ครุภัณฑ 

ผูตรวจสอบและประเมินผล 
ประจําพื้นที ่

คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลกลางประจําหนวยงาน 
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แผนการดําเนินงานกิจกรรม  5ส.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

1.  เปาหมาย 
 

 1.1   กําหนดใหมีการดําเนินงานกิจกรรม  5ส.  โดยมุงเนน    สะสาง    สะดวกและสะอาด        
ทุกพื้นทีภ่ายในหนวยงานยอยทุกหนวยงาน   พรอมทั้งดาํเนินการตรวจสอบ  แกไข  ปรับปรุง  และพัฒนา
อยางตอเนื่อง 
 1.2   พื้นที่ดําเนินงานตามเปาหมายแบงออกเปน  5  ประเภท  คือ 
  1.  ประเภทหองพักครูหรือสํานักงานแผนก / ฝาย /สถาบัน /กอง /ศนูยฝกอบรม 
  2.  ประเภทโรงฝกงาน 
  3.  ประเภทหองเรียน 
  4.  ประเภททัว่ไป  ไดแก  หองประชุม  หองสมุด  โรงยิม  โรงอาหาร  หองน้ํา   
  5.  พื้นที่ภายนอกอาคาร  ไดแก  ถนน  สวนหยอม  ปอมยาม  ที่ทิ้งขยะ  ที่จอดรถ 
 1.3   กําหนดใหพื้นที่เปาหมายตาม  ขอ  1.2    ตองผานเกณฑการพจิารณาจากกรรมการกลางของ
หนวยงานยอยของ มทร.พระนคร   ไมนอยกวารอยละ  80 
 

2.  แผนงานหลัก 
   

1.    อธิการบดีประกาศนโยบายการดําเนินงานกิจกรรม  5ส.   ตอบุคลากรทั้งหมดภายใน         
มทร. พระนคร  ไดรับทราบ 

  2.    แตงตั้งคณะกรรมการดาํเนินงานกิจกรรม  5ส.  จํานวน  3  คณะ  ไดแก 
  1.  คณะกรรมการอํานวยการ 
  2.  คณะกรรมการดําเนินงาน 
                           3.  คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผล 

3.    ประชาสัมพันธและถายภาพพื้นที่เปาหมายกอนเริ่มดําเนินงาน 
4.    ดําเนินงานกิจกรรม  5ส.  ในแตละพื้นที่ตามแนวทางที่กําหนด  โดยเริ่มจาก 

1.  สะสาง  :  จัดแยกสิ่งของที่ไมใชออกจากสิ่งของที่ตองการใชออกจากกันและจดัการ
ทําลาย   หรือจดัจําหนายตามความเหมาะสม 

2.  สะดวก  :   จัดสิ่งของตาง ๆ ใหเปนระเบยีบเรียบรอย  และสะดวกในการใชสอย 
3.  สะอาด  :   ทําความสะอาดพื้นที่และอุปกรณตาง ๆ ใหอยูในสภาพทีด่ี  และกอใหเกิด

ความปลอดภยั  โดยอาศยัแนวความคดิทีว่า  “หยิบงาย  หายรู  ดูงามตา ”  
4.  สุขลักษณะ  :  เปนการรักษาสุขภาพชีวติใหดีขึน้ 
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5.  สรางนิสัย  :  จัดทํากจิกรรม  5ส.  จนเคยชินติดเปนนิสัย  
5.    ประชาสัมพันธการดําเนินงานของพืน้ที่ตาง ๆ  แตละขั้นตอน  พรอมทั้งถายภาพพื้นที่ที่

ดําเนินการ      เสร็จเรียบรอยแลว   เพื่อแสดงผลความกาวหนา 
6.    ตรวจสอบการดําเนินงาน  ตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนด  โดยแบงการตรวจสอบเปน                    

3  ระดับ  คือ 
  1.  ตรวจสอบโดยผูรับผิดชอบพื้นที่นั้น ๆ 
  2.  ตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบกลางของมหาวิทยาลัย ฯ 
  3.  ตรวจสอบโดยคณะกรรมการจากคณะกรรมการภายนอก 
7.    ประเมินผลการดําเนินงาน  จากการตรวจสอบ 
8.    ดําเนินการตามขอ   1 - 7  ทบทวนอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ   โดยกําหนดเกณฑ              

มาตรฐานแตละพื้นทีใ่หสูงขึน้ตามลําดับ 
 

3.  แผนปฏิบตักิาร 
 

 จัดทําแผนปฏบิัติการรวมเพือ่ใชเปนแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการสําหรับแตละพื้นที่           
ในการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย  โดยมีแนวทางการปฏิบัติ   ดังนี้ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 
2. กําหนดใหมกีารประชุมวางแผนการดําเนนิงาน 
3. กําหนดกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติใหบรรลุตามแผนหลักพรอมกําหนดผูรับผิดชอบ 
4. กําหนดชวงเวลาการดําเนินกิจกรรมใหเหมาะสมและสอดคลองกับแผนหลัก 
5. กําหนดชวงเวลาการตรวจสอบและการประเมินผลภายในและภายนอก 

 

4.  แผนงานประชาสัมพันธ 
 

 คณะกรรมการดําเนินงานฝายประชาสัมพนัธ   ตองทํางานประสานกับฝายอื่น ๆ   โดยกําหนด
แนวทางการดาํเนินงาน   ดังนี้ 
 1.  จัดประชุมวางแผนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับการดําเนินงานของฝายอื่น ๆ 
              2.  กําหนดกิจกรรมการดําเนินงานและผูรับผิดชอบ  เชน 
  2.1     การจัดประชาสัมพันธเสียงตามสาย 
  2.2     การประชาสัมพันธหนาแถว 
  2.3     การประชาสัมพันธดวยเอกสาร  ( แผนพับ , ภาพโปสเตอร,  สติกเกอร, ฯลฯ ) 
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                               2.4    ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ   เพื่อสงเสริมและจูงใจใหมีการ   
ประกวดพื้นที ่  5ส.  ดีเดน  พรอมทั้งจัดหารางวัลใหตามความเหมาะสม 

  2.5     จัดประกวดคําขวัญ  ภาพวาด  ฯลฯ  พรอมจัดหารางวัลใหตามความเหมาะสม 
  2.6     ถายภาพพื้นที่กอนและหลังการดําเนนิงาน   กิจกรรม  5ส.  

3. กําหนดระยะเวลาการดําเนนิงานใหเปนไปตามแผนหลักและแผนปฏิบตัิการ 
 

5.  แผนงานตรวจสอบและประเมินผล 
 

 จัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลกลาง  1  ชุด  เพื่อพิจารณาผลการดําเนินกิจกรรม  
5ส.  ของพื้นที่ตาง ๆ   ตามเกณฑที่กําหนด   พรอมทั้งใหคําแนะนําในการปรับปรุงแกไข    โดยดําเนนิการ  
ดังนี ้
 

 1.  จัดประชุมวางแผนในการทํางานพรอมทั้งกําหนดเกณฑมาตรฐานของแตละพื้นที่ 
 2.  กําหนดชวงเวลาการตรวจสอบใหชัดเจนและเปนไปตามแผนปฏิบัติการและแผนหลัก 
 3.  ประเมินผลการตรวจสอบเสนอตอผูบังคับบัญชา 
 4.  เสนอแนวทางการปรับปรุงแกไขและพฒันา 
 
6.  ตารางกําหนดพื้นท่ี/ผูรับผิดชอบและผูตรวจสอบประจําพื้นท่ี 
  

ใหหนวยงานยอยทุกหนวยงานกําหนดตามความเหมาะสมของหนวยงาน  โดยหัวหนาหนวยงาน
เปนผูมอบหมาย  ดังตวัอยาง 
 
7.  กําหนดการตรวจสอบพื้นท่ีและรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลตนเองของหนวยงานยอย 
  

 ประจําปการศกึษา ........ 

ใหหนวยงานยอยทุกหนวยงานกําหนดตามความเหมาะสมของหนวยงาน  โดยหัวหนาหนวยงาน
เปนผูมอบหมาย  ดังตวัอยาง 
 
 

************************************ 
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   :   สํานักสงเสริมวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

 

แผนงานหลักกิจกรรม  5 ส.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ป  2549 ป  2550 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

                                            ระยะเวลา 
                                            ( สัปดาห ) 

       กิจกรรม 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

 
ผูรับผิดชอบ 

 
งบประมาณ 

 1. มหาวิทยาลัยฯ   ประกาศนโยบาย  P   
กิจกรรม 5ส.                                  A  

                       อธิการบดี  

 2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน    P 
กิจกรรม 5ส.                                  A 

 
 

                      หัวหนาหนวยงาน 
 

 

    3. ประชาสัมพันธการดําเนินงาน  /    P
ถายรูปกอนการดําเนินงาน            A 

 
    

                   กรรมการ 
ประชาสัมพันธ 

 

 4. แบงพื้นที่ความรับผิดชอบ              P 
                                                              A 

     

 

                  กรรมการ  5ส.        
แตละหนวยงานยอย  

 

                  5. ดําเนินกิจกรรม  5 ส. แตละพื้นที่   P 
                                                              A 

      

                  

บุคลากรทุกทาน  

 6. ตรวจสอบพื้นที่                              P 
                                                              A 

      

 

                 กรรมการตรวจสอบ
ประจําพื้นที่ 

 

  7. ประเมินผลการปฏิบัติงาน              P 
                                                                       
                                                                      A   

       
 

   
 

            กรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลกลาง

หนวยงาน 
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   :   สํานักสงเสริมวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

 

แผนงานหลักกิจกรรม  5 ส.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

ป 2549 ป  2550 
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

                         ระยะเวลา 
                        ( สัปดาห) 

กิจกรรม 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

 
 

ผูรับผิดชอบ 

 
 

งบประมาณ 

 1. ประชุมชี้แจงแนวทาง       P 
         ในการดําเนินงาน 
        กิจกรรม  5ส. ทุกพื้นที่     A 

     
 

                  กรรมการ  5ส. 
 
 

 

                  2. ดําเนินงานกิจกรรม  
        5 ส.  3  ดานหลัก   
 สะสาง                                     P 
1.   พื้นที่หองพักครูและ

สํานักงาน 
2.   พื้นที่โรงฝกงาน 
3.   พื้นที่หองเรียน,          

หองปฏิบัติการ                   A 
4.   พื้นที่ทั่วไป 
5.   พื้นที่ภายนอกอาคาร 

      

                  

บุคลากรทุกพื้นที่  
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   :   สํานักสงเสริมวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

 

แผนงานหลักกิจกรรม  5 ส.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ตอ) 
 

ป  2549 ป  2550 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

                         ระยะเวลา 
                        ( สัปดาห) 

กิจกรรม 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

 
ผูรับผิดชอบ 

 
งบประมาณ 

                  สะดวก 
1.   พื้นที่หองพักครูและ     P  

สํานักงาน                     
3.   พื้นที่หองเรียน,          

หองปฏิบัติการ,         
ศูนยคอมพิวเตอร         A 

4.   พื้นที่ทั่วไป 
5.   พื้นที่ภายนอกอาคาร 

      

                  

บุคลากรทุกพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 

 

                  สะอาด 
1.   พื้นที่หองพักครูและ      P

สํานักงาน    
2.   พื้นที่โรงฝกงาน 

  3.   พื้นที่หองเรียน,           
หองปฏิบัติการ,                
ศูนยคอมพิวเตอร         A 

  4.   พื้นที่ทั่วไป 
  5.   พื้นที่ภายนอกอาคาร 
 

      

                  

บุคลากรทุกพื้นที่ 
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   :   สํานักสงเสริมวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

แผนการปฏิบัติงานรวม  กิจกรรม  5ส. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  (ตอ) 
 

                                                               

ป 2549 ป 2550 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

                         ระยะเวลา 
                        ( สัปดาห) 

กิจกรรม 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

 
ผูรับผิดชอบ 

 
งบประมาณ 

3.   ตรวจสอบพื้นที่              P 
                                             A 

                        ผูรับผิดชอบพื้นที่ 
 

4.   ประเมินผล                     P 
                
                                             A 

                        กรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลตนเอง
ของหนวยงานแตละ

หนวยงาน 
5.   รายงานผล  สรุปผล        P 
      /แผน/ปรับปรุง/    
      ตอมหาวิทยาลัย              A 

                        หัวหนาหนวยงานยอย 
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   :   สํานักสงเสริมวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

แผนงานประชาสัมพันธ  กิจกรรม  5ส.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
ป 2549 ป 2550 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

                         ระยะเวลา 
                        ( สัปดาห) 

กิจกรรม 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

 
ผูรับผิดชอบ 

 
งบประมาณ 

 1. ประชุมชี้แจงแนวทาง       P 
ในการดําเนินงาน             A  

                       

                       2.   ประชาสัมพันธการ             P
ดําเนินงานกิจกรรม 5ส.     A  

 
                       
     3. ถายภาพพื้นที่กอนเริ่ม       P 

        ดําเนินกิจกรรม  5ส.         A 
 

     
                  

                       4.   ประชาสัมพันธ                   P
ความกาวหนาของการ
ดําเนินงานกิจกรรม  5ส.    A 

 
                       

  5.   ถายภาพหลังจาก                 P 
      ดําเนินงานกิจกรรม  5ส.    A 

      
 

   
 

             

  6.   ประชาสัมพันธผลการ        P
ตรวจสอบพื้นที่และ 

        การมอบรางวัล                  A 

       
 

   
 

            

คณะกรรมการฝาย
ประชาสัมพันธ 
หนวยงานยอย 
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   :   สํานักสงเสริมวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

แผนงานตรวจสอบและประเมินผล  กิจกรรม  5ส.  มทร.พระนคร 
 

ป 2549 ป 2550 

พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

                         ระยะเวลา 
                        ( สัปดาห) 

กิจกรรม 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

 

 
ผูรับผิดชอบ 

 
 

งบประมาณ 

 1. ประชุมวางแผนกําหนด    P 
        งาน  วางหลักเกณฑ 
        พิจารณามาตรฐานพื้นที่   A 

      
 

                 

  
  

  

  

  

2.   ตรวจสอบภายใน   
   1.   พื้นที่หองพักครูและ 

สํานักงาน                       P 
   2.   พื้นที่โรงฝกงาน 
   3.   พื้นที่หองเรียน,          

หองปฏิบัติการ,             
ศูนยคอมพิวเตอร           A  

   4.   พื้นที่ทั่วไป    
   5.   พื้นที่ภายนอกอาคาร 

       

 

   

 

            

  3.   ประเมินผล                         P 
                           
                       A 

       
 

   
 

            

 4.   ตรวจสอบภายนอก             P 
 

                                                                                         A 

        
 

               

คณะกรรมการฝาย
ปฏิบัติงานประจําพื้นที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

คณะกรมการตรวจสอบ
และประเมินผลกลาง
ของหนวยงานยอย       

 

คณะกรรมการของ
หนวยงานยอย 
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   :   สํานักสงเสริมวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

(ตัวอยาง) 
ตารางกําหนดพื้นที่ / ผูรบัผิดชอบและผูตรวจสอบประจําพื้นที่ 

 
พื้นท่ี ประเภทพิ้นท่ี ผูรับผดิชอบ (หัวหนากลุม ผูตรวจสอบประจําพื้นท่ี 

สํานักงานผูอํานวยการ สํานักงาน นางสนอง   แกนแกว 
นางดวงตา  ลัคณาพาชื่นกุล 

ผูอํานวยการ 

สํานักงานฝายกิจการ นศ. 
   ทุกแผนกในฝายฯ 
   แผนกพยาบาล 
   โรงอาหาร 

สํานักงาน 
 
สํานักงา/หองปฏิบัติการ 
พื้นที่ทั่วไป 

หัวหนาแผนกในสังกัดฝายฯ 
 
นางรัชนี   ผิวทอง 
หัวหนาแผนกสวัสดิการ 

นายอดิศกัดิ์  โตเลิศมงคล 
และผูที่ไดรับมอบหมาย 

 

 
(ตัวอยาง) 

กําหนดการตรวจสอบพื้นที่และรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลกลาง 
กิจกรรม  5 ส  มทร. พระนคร  2547 

1.  อาคารอํานวยการ 
  สนง.ผอ.และสารบัญ – แผนกประชาสัมพันธ – แผนกทะเบียนและวดัผล – แผนกพัสดุ – สนง.
ฝายวิชาการ – สนง.ฝายบริหาร – สนง.ฝายวิจัยฯ – สนง.ฝายวางแผนฯ – แผนกการเงนิ – แผนกบัญชี และพื้นที่
โดยรวมทั้งหมด 
  หัวหนาคณะวชิาศึกษาทั่วไป     หัวหนาทีม 
  นายกจิทวีสิน     วิชัยดิษฐ 
  นางสุวิมล     จุลวานิช 
2.  อาคารเอนกประสงค 1 
  หองสมุด – แผนกพลศึกษา – โรงยิม 1 – สนง.ฝายกิจการพิเศษ – ศูนยวิทยบริการ  และพื้นที่
ทั้งหมด 
  ผูชวยผูอํานวยการฝายวางแผนและพัฒนา    หัวหนาทีม 
  นายขจรศักดิ ์     ศิริมัย 
  ผศ.ธงชัย     ฉายศิริ 
  นางสาววัชรินทร    แสงมา 
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   :   สํานักสงเสริมวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

 
ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน  กิจกรรม  5ส. 

 
 

เพื่อใหการดําเนินงานกิจกรรม 5ส. ของแตละพื้นที่  เปนไปตามแผนงานหลักของหนวยงานยอย         
ทุกหนวยงานในมทร.พระนคร และบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย ขอเสนอแนะวิธีปฏิบัติงานสําหรับผูรับผิดชอบ
พื้นที่  ( หัวหนากลุม)  ดังนี ้

 
1.  ประชุมสมาชิกภายในพื้นที่    เพื่อช้ีแจงใหมีความเขาใจตรงกัน    และจัดทาํแผนการปฏิบัติงาน        

แตละดาน   ใหสอดคลองกับแผนงานหลกั    ตัวอยางเชน 
- กําหนดชวงเวลาการดําเนินงาน  สะสาง  ในพื้นที่สวนตวัและสวนรวม 
- กําหนดชวงเวลาการดําเนินงาน  สะดวก  ในพื้นที่สวนตวัและสวนรวม 
- กําหนดชวงเวลาการดําเนินงาน  สะอาด  ในพื้นที่สวนตวัและสวนรวม 
- กําหนดชวงเวลาการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานภายใน 
- กําหนดพื้นที่ความรับผิดชอบสวนยอย 

2. จัดทําบอรดประชาสัมพันธกิจกรรม  5ส.  ภายในพืน้ที ่
3. จัดทําผังการปฏิบัติงานภายในพื้นที ่
4. พยายามกระตุนใหสมาชิกรักษาระดับคุณภาพของการดาํเนินงานอยางสม่ําเสมอ 
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   :   สํานักสงเสริมวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

ภาคผนวก 
 -    ตัวอยางภาพแสดงการจัดเก็บวัสดุอุปกรณท่ีเปนระบบ 
 -    ตัวอยางมาตรฐาน  5ส.  ในสํานักงาน 
 -    วิธีปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจ 5ส.  ของแตละหนวยงาน มทร.พระนคร 

          -    แบบฟอรมการตรวจประเมินผลกิจกรรม  5ส. 
          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   :   สํานักสงเสริมวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา    14   

 
 

                    
 

 
 
 

              
 

 
 
 
 



 
 

   :   สํานักสงเสริมวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา   15   

 

            
 
 

 

            
 
 

  



 
 

   :   สํานักสงเสริมวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา    16   

 
 

           
 
 
 

          
 
 
 



 
 

   :   สํานักสงเสริมวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา     17   

 
 

           
 
 

           
 
 
 



 
 

   :   สํานักสงเสริมวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา      18  

 
 

           
 

 

               
 
 
 



 
 

   :   สํานักสงเสริมวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา    19   

 

    
 
 
 

         
 
 
 
 



 
 

   :   สํานักสงเสริมวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา     20  

 
 

 
 
 
 
 

             
 
 
 



 
 

   :   สํานักสงเสริมวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา     21  

 

        
 

 
 

            
 



 
 

   :   สํานักสงเสริมวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

ตัวอยาง 

แนวทางมาตรฐาน  5ส.  ในสํานักงาน 
 

ก.  มาตรฐานของใชบนโตะทํางาน 
 1.  ปากกาดํา / แดง / น้ําเงิน   รวมกันไมเกิน             4  ดาม 
 2.  ดินสอ / ไสดินสอ   อยางละ    2  ดาม 
                 ( ไสดินสอ 1 ซอง) 
 3.  ยางลบดินสอ / ยางลบหมึก  อยางละ    1  ช้ิน 
 4.  ไมบรรทัดสัน้ / ยาว   อยางละ    1  อัน 
 5.  น้ํายาลบคําผิด / ทินเนอร   อยางละ    1  ชุด  
 6.  ที่เย็บกระดาษ    อยางละ    1  อัน 
 7.  ที่ถอดลวดเย็บกระดาษ   อยางละ    1  อัน 
 8.  ลวดเสียบกระดาษ   อยางละ    1  กลอง 
 9.  ที่เจาะกระดาษ    อยางละ    1  อัน 
 10.  ที่หนีบกระดาษ   อยางละ    5  ตัว 
                 ( ยกเวนหนวยงานราชการ )   
 11.  ปากกาสะทอนแสง     อยางละ    1  ดาม 
                 ( ยกเวนหนวยงานราชการ ) 
 12.  กรรไกร    อยางละ    1  อัน 
 13.  คัตเตอร    อยางละ    1  อัน 
 14.  กลอง / ถาดใสดินสอ / ปากกา  อยางละ                   1  ถาด 
 15.  แทนเทปใส    อยางละ                   1  แทน  ( ตอ 4 คน ) 
 16.  ที่เหลาดินสอ    อยางละ    1  ตัว  ( ตอ 4 คน ) 
 17.  ปฏิทิน    อยางละ    1  อัน 

18. แจกัน / ตนไม / ตุกตาประดับ    อยางละ    2  ที่   
รวมกันไมเกิน                                                                                                       ( มีอยางสวยงาม ) 

 19.  ที่ใสกระดาษบันทึก   อยางละ    1  ที่ 
 20.  สมุดหมายเลขโทรศัพท   อยางละ    1  เลม 
 21.  กระดาษบันทึกจิ๋ว   อยางละ    1  ปก  ( พอประมาณ ) 
 22.  กระดาษโนต    อยางละ    1  ปก  ( พอประมาณ ) 
 23.  แกวน้ํา/แกวกาแฟ   อยางละ    1  ใบ 
 24.  สมุดใสนามบัตร   อยางละ    1  เลม 
 25.  ตะกราผง/ถังขยะ   อยางละ    1  ใบ 
 26.  รูปภาพบนโตะ  ( ใตกระจก )        ไมควรมี 
 27.  เอกสาร / สติกเกอรติดบนฉากกั้น      ไมควรมี 

22 
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ข.   ส่ิงของที่ตั้งบนโตะ/หิ้ง  มีหนังสืออางอิง  ไมเกิน  10  เลม  มีเหล็กฉากกั้น  หันสนัปกออกจดัเรยีงลําดับ                
ใหสวยงาม   และแผนดิสเก็ทคอมพิวเตอร  ไมเกิน  2  กลอง 

 
ค.   กําหนดลิน้ชักสวนตวั/งาน   ล้ินชักบนใชเก็บอุปกรณ   ในขอ  1 - 14   ล้ินชักลางใชเก็บของใชสวนตัว 
 
ง.   ตูเอกสาร  อุปกรณสํานักงาน  ติดชื่อผูรับผิดชอบ 
 
จ.   ดูแลพนกังาน  CONTRACT - OUT  ใหทําความสะอาดใหดทีี่สุด 
 
ฉ.   หลังเลิกงานแลว   ไมควรมีอุปกรณเครื่องเขียนในขอ 1 -14   อยูบนโตะ   ถามีเอกสารรอดําเนินการ                     

ใหจดัใสที่เก็บเอกสารใหเรียบรอย   หรือเกบ็ใสตูพักงาน 
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มาตรฐาน  5ส  สวนสํานักงาน 
 

มาตรฐานหองพักอาจารย / หองสํานักงาน 
1. ทําความสะอาดทุกวนัปราศจากฝุนละออง 
2. มีปายบอกชื่อหองติดไวหนาหองชัดเจน 
3. มีผังแสดงตําแหนงโตะทํางาน  อุปกรณ 
4. ติดปายบอกวธีิการเปด  ปดประตู  เชน  ผลัก  ดัน  เล่ือน 
5. ฝาผนังหามติดประกาศ / หากติดประกาศตองทํากรอบใหชัดเจน 
6. ประตูกระจกชนิดใสมีเครื่องหมายปองกนัชนติดที่กระจก 
จุดท่ีควรตรวจสอบของหองพักอาจารย / หองสํานกังาน 

1. โตะทํางาน  บนโตะ  ล้ินชักโตะ  ใตโตะ 
2. เกาอี ้
3. ตูเอกสาร  ช้ันวางเอกสาร 
4. ตูวัสดุ  ช้ันวางของ 
5. โทรศัพท  โทรสาร 
6. อุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน 
7. กระดานติดประกาศ 
8. มุมกาแฟ 
9. ทางเดิน 
10. บันได 
11. อุปกรณดับเพลิง 

 
โตะทํางาน  

1. สะอาด  ปราศจากฝุนละอองหรือคราบสกปรก  (ถามีกระจกตองใสสะอาด  ใตกระจกสามารถใสใบอธิบาย
ลักษณะงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับงานไมเกนิกระดาษขนาด  A4  1  แผน) 

2. ขอบโตะดานนอก  (ที่มองเห็นไดสะดวก)  มีปายชื่อ – นามสกุล  เจาของโตะ 
3. ปายชื่อ – นามสกุล  ควรเปนมาตรฐานเดยีวกัน  และมีปายอยู – ไมอยู  เพื่อแจงใหผูตดิตอทราบ 
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บนโตะ 

1. ไมควรวางของที่ไมเกี่ยวของกับการทํางาน 
2. นอกเวลาทํางานใหเก็บเอกสาร    อุปกรณสํานักงาน    และของใชทั้งที่เกี่ยวกับงานและของสวนตวัออก        

ใหหมด  ยกเวนบนโตะไดไมเกิน  3  ช้ิน  (ดังนี้  ปฏิทิน  ที่เสียบปากกา  แผนรองเขียน  แจกันดอกไม  
โทรศัพท) 

ล้ินชักโตะ 
1. มีการแยกเก็บของใชสวนตวัและอุปกรณทีใ่ชในการทํางาน  พรอมติดปายบอกใหชัดเจน 
2. ล้ินชักที่เก็บของสวนตัวใหจัดเก็บอยางมรีะเบียบ  (กรรมการสามารถตรวจสอบได) 

ใตโตะ 
1. ไมแขวนสิ่งของไวบริเวณใตโตะ 
2. ไมวางสิ่งของอื่นๆ,  วางไวบริเวณใตโตะ 

เกาอี้ 
1. ไมพาดเสื้อหรือกระเปาไวทีพ่นักเกาอี ้
2. เมื่อเลิกใชงานใหเล่ือนเก็บใหเรียบรอย 
3. อยูในสภาพพรอมที่จะใชงาน  ปลอดภัย  และดูแลใหสะอาดอยูเสมอ 

ตูเก็บเอกสาร/ชั้นวางเอกสาร 
1. ตูตองสะอาด 
2. ติดชื่อผูรับผิดชอบ  พรอมรายละเอียดเอกสารที่อยูในตู  ในตําแหนงที่เหมือนกนัทุกตู 
3. หลังตูเอกสารงดวางสิ่งของทุกชนิด 
4. จัดประเภท  หมวดหมู  เรียงลําดับ  มีดัชนกีารจัดเก็บใหครบ  ควรมีช่ือบอกกํากับชัน้ที่จัดเก็บ 
5. เอกสารและสิ่งของที่จัดเก็บในตู  ตองมีการสะสางเปนประจํา 
6. การจัดเก็บเอกสารในตูตองเหมาะสมกับลักษณะของตู 

ตูเก็บวัสดุ / ชัน้วางของ 
1. ตองสะอาด 
2. ติดชื่อผูรับผิดชอบ  พรอมรายละเอียดของวัสดุที่อยูในตูในตําแหนงเดยีวกันทุกตู 
3. ไมมีวัสดุชํารุดหรือของเสียในตู  รวมทั้งของใชสวนตวั 
4. กําหนดวิธีการเบิกจายวัสดุ  ควรเปนระบบเขากอน – ออกกอน 
5. หลังตูงดวางสิง่ของทุกชนิด 
6. ตูควรวางไวในตําแหนงที่สามารถหยิบวัสดุไดสะดวก 
7. มีการแยกประเภทวัสดใุหชัดเจน  (ใชแลว/ยังไมใช) 
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โทรศัพท / โทรสาร 

1. ทําความสะอาดโทรศัพท  และแปนหมายเลขอยางสม่ําเสมอ 
2. ติดตั้งสายโทรศัพทอยางมีระเบียบ 
3. ติดตั้งโทรศัพทในจุดที่สะดวกตอการใช 
4. มีบันทึกการใชโทรศัพท/โทรสาร  ที่สามารถหยิบใชไดสะดวก 
5. มีปายบอกวิธีทํางานติดไวใหชัดเจน 

อุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน 
1. ทําความสะอาดอุปกรณและเครื่องใชสํานักงานอยางสม่ําเสมอ 
2. ติดตั้งสายไฟอยางมีระบบ  เพื่อความปลอดภัย 
3. ติดปายผูรับผิดชอบและวิธีใชที่เครื่องใชสํานักงานหรือบริเวณใกลเคยีง 
4. กําหนดตําแหนงของอุปกรณที่วางใหแนนอน  และสะดวกตอการใชงาน 
5. ปดเครื่อง  ถอดปลั๊กไฟฟาออกและเก็บใหเรียบรอยหลังเลิกใชงานประจํา 
6. ตรวจสอบอุปกรณและเครื่องใชสํานักงานทุกชนิดอยูเสมอและจัดการแกไขหรือซอมแซมทันทีหากมีส่ิง

ผิดปกต ิ
กระดานติดประกาศ 

1. ควรทําความสะอาดอยูเสมอ 
2. ติดชื่อผูรับผิดชอบและแบงพื้นที่ของกระดาษติดประกาศ 
3. ที่ตั้งของกระดานติดประกาศ  ตั้งอยูในตําแหนงที่เหมาะสม 
4. ประกาศตางๆ  ติดอยางมีระเบียบเปนแนวเดียวกัน 
5. ประกาศตางๆ  ที่อยูในกระดานติดประกาศตองทันสมัยอยูเสมอ 
6. อุปกรณในการติดประกาศ  ตองพรอมใชงานไดสะดวก 

มุมกาแฟ 
1. กําหนดผูรับผิดชอบ  และตดิปายชื่อผูรับผิดชอบ 
2. ดูแลความสะดวกในหองอยางสม่ําเสมอ  เก็บขยะลงถังใหเรียบรอยและนําไปเททิ้งหลังเลิกงานทุกวนั 
3. จัดเก็บจาน  ชาม  ถวยกาแฟ  แกวน้ํา  ชุดเครื่องดื่ม  ใหเปนระเบียบ 
4. ไมวางสิ่งของที่ไมจําเปนใดๆ  บนโตะอาหารหลังการใชงาน 
5. หากมีตู  หรือช้ันวาง  ใหมีแตส่ิงของที่เกี่ยวกับชุดอาหาร  หรือเครื่องดื่มเทานั้น 
6. เก็บภาชนะทนัที  หลังรับประทานอาหารเสร็จทุกครั้ง 
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ทางเดิน 

1. สะอาด  ไมวางสิ่งกีดขวางทางเดิน 
2. ถาวางตนไม  ควรวางใหเปนระเบียบ  ดูแลใหสะอาด  และสวยงาม 
3. ควรมีแสงสวางเพียงพอ 

บันได 
1. ถาวางตนไม  ควรวางใหเปนระเบียบ  ดูแลใหสะอาด  และสวยงาม 
2. ทางขึ้น/ลง  ควรมีแผนผังบอกหนวยงานในแตละชั้น 
3. พื้นตางระดับ  ควรมีการติดสญัลักษณ 
4. ควรมีแสงสวางเพียงพอ 
5. ควรกําหนดระบบทางเดินขึ้นลงชิดขวา 

อุปกรณดับเพลิง 
1. มีปายบอกที่เกบ็อุปกรณดับเพลิง/บันไดหนีไฟ 
2. ติดตั้งในตําแหนงที่มองเห็นชัดเจน  และหยิบใชไดสะดวก 
3. มีการติดปายบอกวิธีการใชอุปกรณดับเพลิงไวที่อุปกรณหรือบริเวณใกลเคียง 
4. มีการตีเสนบอกตําแหนงที่ตดิตั้ง  และบริเวณพืน้ดานลางตีเสนหามวางสิ่งของ 

 

มาตรฐานหองประชุม 
 

จัดเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติหนาที่  ดังตอไปนี ้
1. จัดเจาหนาที่ดแูล  เพื่อทําหนาที่รับรองหองประชุม / จัดตารางการประชุม / แจงพนักงานเสริฟกาแฟ         

จัดหองประชมุใหเหมาะสมกับองคประชมุ / จัดเครื่องโสตทัศนูปกรณ 
2. จัดทําปาย  :  หองประชุม / กําลังประชุม / วาง / หามสูบบุหร่ี  แลวติดปายเหลานีไ้วที่ ๆ เหมาะสม 
3. จัดใหมีปายตดิตัวอักษร  พรอมขาตั้ง  วางไวหนาหองประชุม  เพื่อแจงกําหนดการประชุมรายวนั 
4. โตะ  เกาอี้ในหองประชุม  ตองดูแลใหสะอาดเรียบรอยอยูเสมอ  ภายในหองประชุมไมควรมีส่ิงของอื่น    

วางเกะกะ   นอกจากเครื่องโสต ฯ  จอภาพ 
5. กอนการประชมุ  1  ช่ัวโมง  หองประชุมตองอยูในสภาพเรียบรอยตามความตองการใชของผูจองหอง 
6. เมื่อเร่ิมประชมุแลว  15  นาที  จึงเสริฟน้ําชา  กาแฟ 
7. เมื่อเลิกประชมุ  ใหเกบ็ถวยน้ําชา  กาแฟ  แกวน้ํา ใหเรียบรอยภายใน  ½  ช่ัวโมง  พรอมทั้งทําความสะอาด

โตะประชุม  กระดานไวทบอรด  เก็บเกาอีใ้หเรียบรอย  ถอดปลั๊กไฟ  เกบ็สายไฟ  ปดไฟหองประชมุ 
8. เก็บปาย  “กําลังประชุม”  เปลี่ยนเปน  “วาง”  แทนที ่
9. หนาที่อ่ืน ๆ 
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มาตรฐานหองน้ํา 

1. สะอาด  แหง  และไมมีกล่ินเหม็น 
2. ทําความสะอาดอยางนอยวนัละ  1  คร้ัง 
3. ไมมีอุปกรณทาํความสะอาดและของใชสวนตัวอยูภายในหองน้ํา 
4. มีปายหรือสัญลักษณบอก/แยกประเภทกลุมผูใชและเปนมาตรฐานเดยีวกัน 
5. มีถังขยะในหองน้ําและทําการทิ้งทุกวัน 
6. อยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 

 

มาตรฐานหองรับแขก / หองรับรอง 

1. มีปายบอกชื่อหองที่ชัดเจน 
2. ทําความสะอาดชุดรับแขก  และพื้นที่ทัว่ไปใหสะอาดเรียบรอยอยูเสมอ 
3. ตูโชวจัดวางของใหเปนระเบียบ 
4. หนังสือพิมพ  วารสาร  ควรทันสมัย  จัดเกบ็ใหเรียบรอย 
5. ดูแลความเรยีบรอยของหองรับแขกทุกครัง้หลังการใช 
6. บนโตะรับแขกไมควรวางสิ่งของ  ยกเวน  แจกนัดอกไม 
 

มาตรฐานหองพยาบาล 
1. ทุกพื้นที่สะอาด / ระบบระบายอากาศถายเทไดสะดวก 
2. เตียงนอน  ผาปู  ปลอกหมอน  ผาหมสะอาด  และจดัวางใหเปนระเบยีบ 
3. ตูยาเปนระเบียบ  แยกประเภทและติดปายชื่อใหชัดเจน 
4. ควรมีการตรวจสอบอายุของยาอยูเสมอ 
5. อุปกรณเครื่องใชสะอาดพรอมใชงานอยูเสมอ 
6. กําหนดที่เก็บอุปกรณและตดิปายบอกใหชัดเจน 
7. ติดระเบยีบการใชหองพยาบาล 
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มาตรฐานหองเอกสารการพิมพ 
1. มีปายชื่อหอง 
2. ติดปายขอแนะนําในการบรกิารหองเอกสารการพิมพ 
3. กําหนดตําแหนง  ตีเสนพื้นที่วางอุปกรณ 
4. มีการแยกประเภทกระดาษและจัดเกบ็เปนระบบตามมาตรฐานการจัดเกบ็  (คลังวัสดุ) 
5. แยกทีเ่ก็บสําหรับงานที่เสร็จแลว  ยังไมไดดําเนินการ  และควรติดปายบอกใหชัดเจน  เอกสารที่เปน

ความลับ  เก็บไวในที่ปลอดภัย 
6. ติดชื่อผูรับผิดชอบตูเก็บวัสดุ  จัดเก็บวัสดใุหเรียบรอย  จัดหมวดหมู  และติดปายใหชัดเจน 
7. ติดปายชื่ออุปกรณ  ผูรับผิดชอบ  และวิธีการใช 
8. ควรมีตารางการบํารุงรักษาอุปกรณตางๆ 
9. ทําความสะอาดพื้นที่และอุปกรณในหองเอกสารการพิมพอยางสม่ําเสมอ 

 

มาตรฐานหองเรียน 

1. ทําความสะอาดสม่ําเสมอ 
2. อุปกรณการสอนควรมีการทําความสะอาด  มีวิธีการใชอุปกรณและพรอมใชงาน 
3. โตะเรียนควรจัดใหเรียบรอย  และเปนระเบียบหลังการใชงาน 
4. กระดานดําหรือไวทบอรดมกีารทําความสะอาดหลังการสอนทุกครั้ง 
5. ติดขอปฏิบัติในการใชหองเรียน  ในที่ทีเ่หน็ชัดเจน  เชน                                                                                 

-   หามนําอาหารเขาหองเรียน 
-   ปดอุปกรณไฟฟาทุกชนิดหลังการใชงาน 

6. ติดตารางการใชหองเรียน 
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    มาตรฐาน  5ส  สวนหองปฏิบัติการ 
 

 
มาตรฐานหองปฏิบัติการภาษา 

1. มีปายชื่อบอกหมายเลขหอง 
2. มีตารางการใชหองติดไวหนาหอง 
3. มีปายบอกสภาพการใชหอง 
4. ถอดรองเทากอนเขาหองและมีขั้นวางหรือพื้นที่ใหวางรองเทาโดยกําหนดพื้นทีด่วยสีที่เดนชัด 
5. กระดานและอปุกรณสะอาด  พรอมใชงาน 
6. มีปายแนะนําวธีิใชอุปกรณตางๆ  อยางครบถวน 
7. มีปายแจงสภาพการชํารุดของเครื่อง 
8. มีสมุดบันทกึการใชหองและบันทึกการสํารวจอุปกรณและจัดการแกไข  ซอมแซมทันทีที่พบจุดชํารุดหรือ

แจงผูรับผิดชอบทราบ 
9. ดูแลโตะ , เกาอี้ , ตู , ช้ันวางของ , กระจก , มาน , อุปกรณตางๆ , ฝาผนังและพืน้หองใหสะอาดปราศจาก

ฝุนผงและขยะ 
10. จัดเกาอี้ , หูฟง , เครื่องเลนเทปและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสใหเขาที่หลังการใชงาน 
11. กําหนดตําแหนงวางอุปกรณใหชัดเจน 
12. ติดตั้งสายไฟบนพื้นอยางเปนระบบเพื่อความปลอดภัย 
13. เตรียมอุปกรณและเครื่องมือใหพรอมใชงานอยูเสมอ 
14. หามนําอาหารและเครื่องดื่มเขามารับประทานในหอง 
15. ไมมีถังขยะในหอง 
16. ในหองควบคมุ  ถามีตูเก็บเอกสารและอุปกรณใหจัดเก็บตามระเบียบมาตรฐานสํานักงาน 
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มาตรฐานหองปฏิบัติการเคม ี

1. มีปายบอกหมายเลขหองและประเภทของหองปฏิบัติการ 
2. มีตารางการใชหองติดไวหนาหอง 
3. มีปายแนะนําวธีิใชอุปกรณทกุชิ้นอยางครบถวนติดไวบริเวณที่มองเห็นงาย 
4. จัดเก็บสารเคมแียกตามประเภทและมีปายบอกอยางชัดเจน 
5. จัดเก็บเครื่องแกว – อุปกรณเปนหมวดหมูหรือชุด  และมีปายชื่อบอกอยางชัดเจน 
6. มีปายบอกพืน้ที่/แหลงเก็บสารเคมี, เครื่องแกว – อุปกรณอยางเปนระเบียบ  สะดวกในการใชงานและ  

ปลอดภัย 
7. มีเครื่องดับเพลิงติดตั้งในตําแหนงสะดวกและเหมาะสมและพรอมใชงาน 
8. มีตูดูดควนัในสภาพพรอมใชงาน 
9. รักษาความสะอาดเครื่องแกว – อุปกรณ, ครุภัณฑและหองใหสะอาด  ปราศจากสารพิษตกคาง 
10. แยกถังเก็บแกสใหหางจากหองปฏิบัติการและมีระบบทอแกสที่เปนระเบียบและปลอดภัย 
11. ติดตั้งสายไฟอยางเปนระบบเพื่อความปลอดภัยและสวยงาม 
12. ควบคุมการใชปริมาณไฟฟาไมเกินขีดจํากดัของอุปกรณควบคุม 
13. หลังการใชงานแลวมกีารปฏิบัติดังนี้                                                                        

13.1  จัดอุปกรณ  เครื่องแกว  และสารเคมีไวประจําที ่
13.2 จัดเกาอี้ตามตําแหนงทีก่ําหนดไว 
13.3 ทําความสะอาดอางน้ํา, ปดกอกน้ํา, ปดวาลวแกส – ไฟฟา 
13.4 ตรวจสอบสวติซไฟของอุปกรณทุกชนิดใหหยดุการทํางานเมื่อไมใชงาน 

14. มีสมุดบันทึกการใชหอง  การสํารวจอุปกรณในหองและจัดการแกไขซอมแซมหรือแจงผูรับผิดชอบทราบ
ทันทีเมื่อพบจดุชํารุด 

15. ติดปายชํารุด  บนอุปกรณ  หรือเครื่องมือที่ชํารุด  ใชงานไมได 
16. สวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  (ชุดกาวน, แวนตา, ถุงมือ, รองเทา)  ทุกครั้งที่ปฏิบัติการ 
17. แยกประเภทของสารเคมีกอนทิ้งและทิ้งในภาชนะที่จดัให 
18. ทําความสะอาดหองปฏิบัติการกอนและหลังการใชงาน 
19. จัดอุปกรณทําความสะอาดใหพรอมใชงาน  เชน  ผาเช็ดมือ, ผาเช็ดโตะ, สบู, กระดาษชําระ  ฯลฯ 
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มาตรฐานหองปฏิบัติการชีววิทยา 

1. มีปายบอกหมายเลขหอง 
2. มีตารางการใชหองติดไวหนาหอง 
3. มีปายแนะนําวธีิใชอุปกรณทกุชิ้นอยางครบถวนติดไวบริเวณที่มองเห็นงาย 
4. จัดเก็บสารเคมแียกตามประเภทและมีปายบอกอยางชัดเจน 
5. จัดเก็บเครื่องแกว – อุปกรณเปนหมวดหมูหรือชุด  และมีปายชื่อบอกอยางชัดเจน 
6. มีปายบอกพืน้ที่/แหลงเก็บสารเคมี, เครื่องแกว – อุปกรณอยางเปนระเบียบ  สะดวกในการใชงานและ  

ปลอดภัย 
7. มีเครื่องดับเพลิงติดตั้งในตําแหนงสะดวกและเหมาะสมและพรอมใชงาน 
8. รักษาความสะอาดเครื่องแกว – อุปกรณ, ครุภัณฑและหองใหสะอาด  ปราศจากสารพิษตกคาง 
9. ติดตั้งสายไฟอยางเปนระบบเพื่อความปลอดภัยและสวยงาม 
10. ควบคุมการใชปริมาณไฟฟาไมเกินขีดจํากดัของอุปกรณควบคุม 
11. หลังการใชงานแลวมกีารปฏิบัติดังนี้ 

11.1 จัดอุปกรณ  เครื่องแกว  และสารเคมีไวประจําที ่
11.2 จัดเกาอี้ตามตําแหนงทีก่ําหนดไว 
11.3 ทําความสะอาดอางน้ํา, ปดกอกน้ํา, ปดวาลวแกส – ไฟฟา 
11.4 ตรวจสอบสวติซไฟของอุปกรณทุกชนิดใหหยดุการทํางานเมื่อไมใชงาน 

12. มีสมุดบันทึกการใชหอง  การสํารวจอุปกรณในหองและจัดการแกไขซอมแซมหรือแจงผูรับผิดชอบทราบ
ทันทีเมื่อพบจดุชํารุด 

13. ติดปายชํารุด  บนอุปกรณ  หรือเครื่องมือที่ชํารุด  ใชงานไมได  
14. สวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  (ชุดกาวน, แวนตา, ถุงมือ, รองเทา)  ทุกครั้งที่ปฏิบัติการ 
15. ทําความสะอาดหองปฏิบัติการกอนและหลังการใชงาน 
16. จัดอุปกรณทําความสะอาดใหพรอมใชงาน  เชน  ผาเช็ดมือ, ผาเช็ดโตะ, สบู, กระดาษชําระ  ฯลฯ 
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มาตรฐานหองปฏิบัติการฟสิกส 

1. มีปายบอกหมายเลขหอง 
2. มีตารางการใชหองติดไวหนาหอง 
3. มีปายแนะนําวธีิใชอุปกรณทกุชิ้นอยางครบถวนติดไวบริเวณที่มองเห็นงาย 
4. จัดเก็บสารเคมแียกตามประเภทและมีปายบอกอยางชัดเจน 
5. จัดเก็บเครื่องแกว – อุปกรณเปนหมวดหมูหรือชุด  และมีปายชื่อบอกอยางชัดเจน 
6. มีปายบอกพืน้ที่/แหลงเก็บสารเคมี, เครื่องแกว – อุปกรณอยางเปนระเบียบ  สะดวกในการใชงานและ  

ปลอดภัย 
7. มีเครื่องดับเพลิงติดตั้งในตําแหนงสะดวกและเหมาะสมและพรอมใชงาน 
8. รักษาความสะอาดเครื่องแกว – อุปกรณ, ครุภัณฑและหองใหสะอาด  ปราศจากสารพิษตกคาง 
9. ติดตั้งสายไฟอยางเปนระบบเพื่อความปลอดภัยและสวยงาม 
10. ควบคุมการใชปริมาณไฟฟาไมเกินขีดจํากดัของอุปกรณควบคุม 
11. หลังการใชงานแลวมกีารปฏิบัติดังนี้ 

11.1  จัดอุปกรณ  เครื่องแกว  และสารเคมีไวประจําที ่
11.2  จัดเกาอีต้ามตําแหนงที่กําหนดไว 
11.3  ทําความสะอาดอางน้ํา, ปดกอกน้ํา, ปดวาลวแกส – ไฟฟา 
11.4  ตรวจสอบสวิตซไฟของอุปกรณทุกชนิดใหหยุดการทํางานเมื่อไมใชงาน 

12. มีสมุดบันทึกการใชหอง  การสํารวจอุปกรณในหองและจัดการแกไขซอมแซมหรือแจงผูรับผิดชอบทราบ
ทันทีเมื่อพบจดุชํารุด 

13. ติดปายชํารุด  บนอุปกรณ  หรือเครื่องมือที่ชํารุด  ใชงานไมได  
14. สวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล  (ชุดกาวน, แวนตา, ถุงมือ, รองเทา)  ทุกครั้งที่ปฏิบัติการ 
15. ทําความสะอาดหองปฏิบัติการกอนและหลังการใชงาน 

       16.  จัดอปุกรณทําความสะอาดใหพรอมใชงาน  เชน  ผาเช็ดมือ, ผาเช็ดโตะ, สบู, กระดาษชําระ  ฯลฯ 
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มาตรฐานหองเก็บสารเคม ี

1. มีปายบอกหมายเลขหอง 
2. มีปายบอกระเบียบการปด – เปดหอง 
3. มีปายหมวดหมูสารเคมีติดหนาหอง 
4. มีปายแนะนําการใชสารเคมี  อายุการใชงาน, อันตรายของสารเคมีและวธีิการปฐมพยาบาลหรือการจัดการ

เมื่อเกิดอันตรายของสารเคมีอันตรายทุกชนิด 
5. จัดเก็บสารเคม ี แยกตามประเภทและมีปายบอกชัดเจน 
6. แยกเก็บสารเคมีที่ทําปฏิกิริยาตอกันออกจากกัน 
7. มีปายบอกระเบียบการเบิก – จาย  และบรรลุสารเคมีตามระเบยีบพัสด ุ
8. จัดวางตูและชัน้ใหมีทีว่าง  สามารถเดินตามทางเดินไดสะดวก 
9. ไมมีฝุนผงหรือสารพิษตกคางในหอง 

 

มาตรฐานหองโสตทัศนูปกรณ 
1. มีปายบอกชื่อหอง 
2. มีตารางการใชหองติดไวหนาหอง 
3. มีปายบอกสภาพการใชหอง  เชน  วาง/ไมวาง 
4. มีสมุดบันทึกการจองเวลาใชหอง 
5. ถามีระเบียบการถอดรองเทา  ตองมีช้ันวางหรือพื้นที่ใหวางโดยกําหนดพื้นที่ดวยสีที่เดนชัด 
6. ถาไมมีระเบียบการถอดรองเทา  ตองมีพรมเช็ดเทาหนาหอง 
7. กระดานและอปุกรณสะอาด  พรอมใชงาน 
8. จัดวางเครื่องโสตทัศนูปกรณตางๆ  ไวในที่ที่เหมาะสม  ปลอดภัย  สวยงาม  และพรอมจะใชงาน 
9. รักษาความสะอาดของพื้น,  กระจก, มาน, ฝาผนัง, โตะ, เกาอี้, ตู, ช้ันวางและอุปกรณตางๆ  อยูเสมอ 
10. ปดสวิตซไฟของอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสทุกชนดิหลังการใชงาน 
11. จัดเก็บโตะ, เกาอี้, จอภาพ, เครื่องรับโทรทัศนและอื่นๆ  ใหเขาที่หลังการใชงาน 
12. ติดตั้งสายไฟอยางเปนระบบเพื่อความปลอดภัยและสวยงาม 
13. บันทึกการสํารวจอุปกรณในหอง  และจดัการแกไข  ซอมแซมทันทีหรือแจงผูรับผิดชอบทราบเมื่อพบวัสดุ

อุปกรณชํารุด 
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มาตรฐานหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 

1. มีปายบอกหมายเลขหอง 
2. มีตารางการใชหองติดไวหนาหอง 
3. มีปายบอกสภาพการใชหอง  เชน  วาง/ไมวาง  เปนตน 
4. ถามีระเบียบการถอดรองเทา  ตองมีช้ันวางหรือพื้นที่ใหวางโดยกําหนดพื้นที่ดวยสีที่เดนชัด 
5. ถาไมมีระเบียบการถอดรองเทา  ตองมีพรมเช็ดเทาหนาหอง 
6. กระดานและอปุกรณสะอาด  พรอมใชงาน 
7. ดูแลโตะ, เกาอี้, เครื่องคอมพิวเตอร, ตู, ช้ันวางของ, พื้นหอง, ผามาน, กระจกและฝาผนังใหสะอาด  

ปราศจากฝุน  ผงและขยะ 
8. จัดเก็บเกาอี้ใหเขาที่หลังการใชงาน 
9. จัดเก็บอุปกรณ  เชน  เมาส, แผนรองเมาส, จอภาพ, แปนพิมพ  เปนตน  ใหเขาทีห่ลังการใชงาน 
10. มีปายแนะนําวธีิใชอุปกรณตางๆ  ทกุชิ้นอยางครบถวน 
11. ติดตั้งสายไฟบนพื้นอยางมรีะบบ  เพื่อความปลอดภัยและสวยงาม 
12. กําหนดตําแหนงการวางอุปกรณใหชัดเจน  เชน  เครื่องฉายภาพขามศีรษะ,  เครื่องรับโทรทัศน  เปนตน 
13. มีสมุดบันทึกการใชหอง  การสํารวจอุปกรณในหองและจัดการแกไข  ซอมแซมทันทีหรือแจงผูรับผิดชอบ

ทราบเมื่อพบจดุชํารุด 
14. มีปายแจงสภาพการชํารุดของเครื่อง 
15. อุปกรณคอมพวิเตอรสะอาด  พรอมใชงาน 
16. หามนําอาหารและเครื่องดื่มเขามารับประทานในหอง 
17. ไมมีถังขยะในหอง 
18. ถามีตูเก็บเอกสารและอุปกรณ  ตองจัดเก็บตามระเบียบมาตรฐานสํานักงาน 
19. หลังการใชเครือ่งคอมพิวเตอรใหสํารองขอมูลสวนตัวลงในแผนดิสกของตนเอง  และลบออกจาก

หนวยความจําของเครื่อง 
20. ปดเครื่องคอมพิวเตอร, จอ, เครื่องพิมพ  และอ่ืนๆ  หลังการใชงานทุกครั้ง 
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มาตรฐาน  5ส  สวนงานคหกรรม 

 
 

มาตรฐานหองปฏิบัติการทั่วไป 
1. ติดปายบอกชือ่หอง 
2. มีตารางการใชหอง  ระบุวิชาและอาจารยผูสอน 
3. มีผังการจัดวางครุภัณฑภายในหอง 
4. ทําความสะอาดกระดานหรอืไวทบอรดหลังการใชงานทุกครั้ง 
5. จัดวางอุปกรณและเครื่องมือในตําแหนงทีก่ําหนดใหเปนระเบียบ  พรอมใชงาน 
6. ตรวจสอบพื้น  ผนัง  กระจก  สะอาด 
7. ตูเก็บวัสดุอุปกรณและผลงานนักศึกษาเปนระเบียบ  สะอาด  มีปายบอกชัดเจน 
8. โตะ  เกาอี้  อยูในสภาพดี  เปนระเบียบ 
9. มีคําชี้แจงวิธีการใชและการดูแลรักษาเครือ่งจักรและอุปกรณ 
 
 

มาตรฐานหองปฏิบัติการอาหารจํานวนมาก 
1. จัดใหมีปายชื่อบอกหอง  รายการอาหาร  อาจารยควบคุม  ผังการจัดวาง 
2. ควรมีแสงสวางเพียงพอ  อุปกรณตางๆ  ตองไมอยูในสภาพชํารุด 
3. จัดเก็บแกสในที่ที่ปลอดภัย  ตรวจสอบอยูเสมอและมีสัญลักษณบอกชดัเจน 
4. มีระบบควบคมุ  บริการ  ซอมบํารุงเครื่องกําเนิดไอน้ําที่ถูกตองและปลอดภัยอยางสม่าํเสมอ 
5. จัดใหมีการแยกเศษอาหารตามประเภทและขจัดทิ้งใหถูกตองตามหลกัสุขาภบิาลอาหาร 
6. มีการลางจานและอุปกรณตามขั้นตอนที่เหมาะสม 
7. มีระบบระบายอากาศ  เครื่องดูดควัน  เครื่องดูดกลิ่นอาหารที่เหมาะสม 
8. มีขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบประกอบอาหารลําเลียงที่เหมาะสม 
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มาตรฐานหองปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ 
1.  ติดปายบอกชือ่หอง 
2. มีตารางการใชหอง  ระบุวิชาและอาจารยผูสอน 
3. ทําความสะอาดกระดานหรอืไวทบอรดหลังการใชงานทุกครั้ง 
4. เครื่องมือเครื่องใชจัดเก็บอยางมีระบบ  พรอมใชงานอยูเสมอ 
5. มีคูมือการใชและวิธีการดแูลรักษา 
6. พื้นหองแหง  สะอาด  ปราศจากเศษอาหาร 
7. อุปกรณเครื่องใชทุกอยาง  สะอาด  ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
8. มถัีงขยะประจาํหองที่มิดชิดสําหรับทิ้งขยะและของเหลือใชตางๆ  ทุกครั้งเมื่อปฏิบัติงานเสร็จ 
9. ฝา  เพดาน  ผนัง  ตองสะอาดไมมีหยากไย 
10. ประตู  หนาตางอยูในสภาพที่ปลอดภัย 
11. มีสัญญาณบอกจุดอันตรายและวิธีการปองกัน 
12. เครื่องดูดกลิ่น  เครื่องดูดอากาศไมมีคราบไขมัน 
13. มีตารางการซอมบํารุงและการทําความสะอาดอุปกรณทกุชนิด 
14. อางลางสะอาด  ปราศจากเศษอาหาร  มตีะแกรงกรองเศษอาหารและอยูในสภาพด ี
15. ติดผังระเบียบการใชหองปฏบิัติการหนาหอง 
16. จัดเก็บอุปกรณและทําความสะอาดอยางถูกสุขลักษณะหลังการใชงานทุกครั้ง 

 

มาตรฐานโรงอาหาร 
1. ติดระเบยีบการใชโรงอาหาร 
2. ติดปายชื่อราน  รายการอาหาร  และราคาที่ชัดเจน 
3. โตะเกาอี้แหง  สะอาด  มีจํานวนเพยีงพอและจัดเก็บเขาทีห่ลังการใชงาน/หรือทําความสะอาดใหเรียบรอย 
4. พื้นหอง  ฝา  เพดาน  สะอาด 
5. ควรมีแสงสวางเพียงพอและมีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม 
6. ไมมีพาหะนําโรค  เชน  แมลงสาบ  หนู  แมลงวัน 
7. จัดใหมีถังเก็บขยะเพยีงพอ  แยกประเภท  และเททิ้งทันทีเมื่อเต็ม  ไมมีขยะคางภายใน  1  วนั 
8. มีที่จัดเก็บจานและอุปกรณทีถู่กสุขลักษณะ 
9. มีน้ําดื่มที่สะอาด  เพียงพอ  และอยูในสภาพที่ปลอดภัย 
10. มีการเก็บอุปกรณทําความสะอาดที่ถูกสุขลักษณะ 
11. มีอางลางมือ  ลางชอน  ที่ถูกสุขลักษณะ 
12. ไมมีสัตวเล้ียงเขามาในโรงอาหาร 
13. ผูขายในรานคาแตงกายสะอาดเปนระเบยีบเรียบรอยทั้งผมและเสื้อผา 
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มาตรฐาน  5ส  สวนโรงฝกงาน 
 

 

มาตรฐานหองปฏิบัติงาน 
1. ไมมีส่ิงของที่ไมจําเปน  เชน  ถวยน้ํา  ขวดน้ําดื่ม  เศษกระดาษ  เปนตน  ตามบริเวณทางเดนิและบริเวณ

เครื่องจักร 
2. ไมมีฝุนผง  คราบน้ํามันที่เครือ่งมือ  เครื่องจักร  อุปกรณและบริเวณโดยรอบ 
3. ไมมีพื้นที่ขรุขระหรือผุกรอนที่อาจเปนอนัตราย 
4. มีการทาสีแบงเขต  พื้นที่และอุปกรณตางๆ  ตามมาตรฐานโรงงานอยางเหมาะสม 
5. มีอุปกรณดับเพลิงที่อยูในสภาพพรอมใชงานและแขวนอยูติดกับผนังในตําแหนงทีส่ะดวกกับการใชงาน 
6. ถามีโตะปฏิบัติงาน  จะตองไมมีฝุนผง  คราบน้ํามันและสิ่งของที่ไมจําเปนวางอยู  หลังการใชงาน 
7. ถามีเกาอี้ปฏิบัติงาน  จะตองไมมีฝุนผง  คราบน้ํามันและตองเก็บเกาอี้เขาที่ใหเรียบรอยหลังการใชงาน 
8. ถามีแผนปายประกาศและกระดานดํา  จะตองไมสกปรกเลอะเทอะ  ขอมูลที่อยูบนแผนปายประกาศจะตอง

ทันสมัยและกระดานดําจะตองลบทุกครั้งหลังจากเลิกใชงาน 
9. มีแสงสวางที่เพียงพอ  หลอดไฟแสงสวางจะตองใชงานไดทุกดวง  เพือ่ความปลอดภัยในการทํางานและปด

ไฟแสงสวางทกุครั้งหลังการใชงาน 
10. มีการกําหนดรหัสของสวิตซไฟแสงสวาง  เพื่อความสะดวกในการเปดปดไฟแสงสวาง 
11. ถังขยะ  ไมกวาดและที่ตกัขยะ  มีสถานที่จดัเก็บแนนอน  (พรอมทาสีเขียวรอบ)  และถังขยะจะตองแยก

ประเภทตามชนิดของขยะใหชัดเจน 
12. มีปายชื่อเครื่องจักรและชื่อผูรับผิดชอบติดอยูที่เครื่องจักร  หรือบริเวณสถานที่ติดตั้งเครื่องจักรนั้น 
13. มีวิธีการใชงานเครื่องจักรทีส่ามารถเขาใจไดงาย  ตดิบริเวณที่ควบคุมเครื่อง 
14. มีแผนบํารุงรักษาอยางชัดเจน  พรอมชื่อผูรับผิดชอบ 
15. มีการกําหนดหมายเลขเครื่องจักรเพื่อความสะดวกในการเปดปดสวิตซไฟฟาใหญของเครื่องที่ตูควบคุมหลัก 
16. ตองปดสวิตซเครื่องจักรที่ตูควบคุมหลัก  หลังการใชงาน 
17. มีใบบันทึกการใชงานเครื่องจักร (นกัศึกษา) และชื่อผูควบคุม 
18. ปล๊ักไฟฟา  สายไฟฟาและเตาเสียบไฟฟา  อยูในสภาพทีป่ลอดภัย 
19. มีสมุดบันทึกการสํารวจเครื่องจักร  อุปกรณและจัดการแกไข  ซอมแซมทันทีที่พบจดุชํารุดหรือแจง

ผูรับผิดชอบทราบ 
20. ติดปายชํารุดบนเครื่องจักร  อุปกรณที่ชํารุดใชงานไมได  พรอมใบสงซอม 
21. นักศึกษาจะตองสวมชุดฝกงานระหวางเขาหองปฏิบัติงานทุกครั้ง   
22. ผูที่ปฏิบัติงานในโรงฝกงานและหองปฏิบตัิงานจะตองใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหถูกตองตาม

ลักษณะงานแตละประเภท 
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มาตรฐานสถานที่เก็บวัสดุฝก 
1. ติดปายชื่อผูรับผิดชอบ  จัดเก็บวัสดุใหเรียบรอย  จัดหมวดหมู  และตดิปายใหชัดเจน 
2. ติดปายขอแนะนําในการใชหอง 
3. กําหนดตําแหนง  ตีเสนพื้นที่วางอุปกรณ 
4. ทําความสะอาดพื้นที่ในหองอยางสม่ําเสมอ 
5. มีการแยกประเภทวัสดแุละจดัเก็บเปนระบบตามมาตรฐานการจัดเก็บ  (คลังวัสดุ) 
6. มีอุปกรณดับเพลิงและพรอมใชงานอยูเสมอ 
 

จุดท่ีควรตรวจสอบของสถานที่เก็บวัสดุฝก 
 
1.   ล็อกเกอรนักศึกษา 

1. ไมมีฝุนผง  คราบน้ํามัน  ส่ิงสกปรกและรอยขีดเขียนบริเวณตูล็อกเกอร  ทั้งภายนอกและภายใน 
2. ติดปายชื่อเจาของตูและหมายเลขตูอยางชดัเจน 
3. บํารุงรักษาตูล็อกเกอรใหอยูในสภาพใชงานไดอยูเสมอ 
4. ไมวางตูกดีขวางการทํางานและไมกอใหเกดิอันตรายกับนักศึกษา 
5. กําหนดขอบเขตของตูล็อกเกอร  (สีเหลือง) 
6. ไมควรวางสิ่งของที่ดานบนของตูล็อกเกอร 
7. เจาของตูล็อกเกอร  จะตองสงมอบกุญแจสาํรอง  1  ชุด  ใหกับอาจารยผูควบคุมล็อกเกอร 
8. ส่ิงของที่จําเปนเกี่ยวกบัการศึกษาเทานัน้  ที่จะเก็บในตูล็อกเกอรและจะตองจัดวางใหเปนระเบียบเรียบรอย 

2.   หองควบคมุ 
1. ไมมีส่ิงของที่ไมจําเปน  เชน  ถวยน้ํา  ขวดน้ําดื่ม  เศษกระดาษ  เปนตน  ตามบรเิวณทางเดิน  พืน้ทีท่ํางาน

และบริเวณที่ใชเก็บอุปกรณเครื่องมือควบคุม 
2. ไมมีฝุนผง  คราบน้ํามัน  ส่ิงสกปรกบนอุปกรณ  บริเวณโตะทํางานและภายในหองควบคุม 
3. มีวิธีปฏิบัติในการใชอุปกรณ  พรอมชื่อผูรับผิดชอบ 
4. มีใบตรวจเช็คความพรอมของอุปกรณกอนนักศึกษาใชงาน 
5. ติดตั้งสายไฟและสายโทรศัพทอยางมีระบบเพื่อความปลอดภัยและสวยงาม 
6. มีเอกสารวิธีการควบคุมอุปกรณครบถวนชัดเจน 
7. มีบันทึกการใชงานของอุปกรณตางๆ 
8. หามนําน้ําดื่มหรืออาหารเขาไปรับประทานในหองควบคุม 
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3.   หองเก็บอุปกรณ/เคร่ืองมือ 

1. ไมมีส่ิงของที่ไมจําเปน  เชน  ถวยน้ํา  ขวดน้ําดื่ม  เศษกระดาษ  เปนตน  ตามบริเวณทางเดินและบริเวณทีใ่ช
เก็บอุปกรณเครื่องมือ 

2. ไมมีฝุนผง  คราบน้ํามัน  ส่ิงสกปรกบนชั้นวางอุปกรณ  เครื่องมือ  โตะสําหรับวางอุปกรณ  เครื่องมอืและ
บริเวณภายในหองเก็บอุปกรณเครื่องมือ 

3. มีการจดัเก็บเครื่องมืออยางเหมาะสม  ปลอดภัยและสะดวกในการทํางานหรือหากเกบ็ในตูเก็บหรือช้ันเก็บ
อุปกรณ  จะตองแยกเปนประเภทและจดัใหเปนระเบียบเรียบรอย  พรอมมีปายบอกบริเวณที่เก็บและในเบกิ
เครื่องมือ 

4. เครื่องมือและอุปกรณจะตองแบงเปนประเภท  ของที่ใชเปนประจํา  ของที่ใชตามชวงเวลาและของทีใ่ช
ปรับแตงพรอมติดปายบอกบริเวณที่เก็บ 

5. จัดเก็บเครื่องมอืวัดตามมาตรฐานการจัดเกบ็เครื่องมือแตละชนิด  และติดปายบอกใหชัดเจน 
6. จัดใหมีใบเช็คสต็อกอุปกรณเครื่องมือประจําเดือน 

4.   หองเก็บวัสดุฝก 
1.   ไมมีส่ิงของที่ไมจําเปน  เชน  ถวยน้ํา  ขวดน้ําดื่ม  เศษกระดาษ  เปนตน  ตามบริเวณทางเดนิ  พืน้ที่ทํางาน    
       และบริเวณภายในหองเก็บวัสดุฝก 
2.   ไมมีฝุนผง  คราบน้ํามัน  ส่ิงสกปรกบนวัสดุฝกและชัน้วาง/บริเวณที่ใชเก็บ 
3.   ตองแยกวสัดุฝกเปนประเภทอยางชัดเจนและจัดเก็บตามวิธีการจัดเก็บวัสดุเหลานัน้อยางเหมาะสม 
4.   วัสดุฝกจะตองไมวางกับพื้นหอง 
5.   ตองปดปายบอกประเภท  จํานวน  วนัที ่ ผูรับผิดชอบ 
6.   จัดระบบการเบิกจายตามประเภทของวสัดุฝกนั้น 
7.   มีอุปกรณดับเพลิงประจาํหองเก็บวัสดฝุก  (เฉพาะวัสดุไวไฟ) 
8.   มีใบตรวจสอบจํานวนการเบิก – จาย  ประจําสัปดาห 
9.   หองเก็บวสัดุฝกจะตองปรับสภาวะใหเหมาะสม  เพื่อลดการเสื่อมสภาพของวสัดุฝกที่จัดเกบ็ 
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มาตรฐานแผนกยานพาหนะ 
1. ไมมีส่ิงของที่ไมจําเปน  อยูภายในยานพาหนะ 
2. ไมมีฝุนผง  คราบน้ํามัน  ส่ิงสกปรกอยูภายในและภายนอกยานพาหนะ 
3. มีปายและผังแสดงที่จอดยานพาหนะอยางชัดเจน 
4. มีโตะทํางานของพนักงานควบคุมยานพาหนะ 
5. มีปายแสดงหมายเลขยานพาหนะและทีแ่ขวนกุญแจสําหรับยานพาหนะนัน้ 
6. มีแบบบันทึกการตรวจสอบกอนและหลังการใชยานพาหนะ 
7. มีปายจัดลําดับการใชยานพาหนะ 
8. มีแบบบันทึกการบํารุงรักษา  ซอมและอุบัติเหต ุ
9. มีแบบบันทึกความสิ้นเปลืองและความสึกหรอประจําสปัดาห 
10. มีตู/ช้ันเก็บอุปกรณ  เครื่องมอืที่ใชในการบํารุงรักษายานพาหนะ 
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มาตรฐาน  5ส  สวนสภาพแวดลอม 

 

มาตรฐานประตูทางเขาสถานศึกษา 
1. ทําความสะอาดบริเวณทางเขา 
2. มีผังแสดงบริเวณสถานศึกษา 
3. ซอมแซมตัวหนังสือบนปายใหชัดเจน 
4. ทําความสะอาดบริเวณปายสถานศึกษา 

 
มาตรฐานเสาธง 

1. ทําความสะอาดบริเวณรอบเสาธง 
2. ผืนธง  เชือกอยูในสภาพสมบูรณและเก็บในกลองทุกวนั 
3. เชิญธงขึ้นและลงตามกําหนดเวลาทุกวัน 

 
มาตรฐานสวนหยอม 

1. ทําความสะอาด  กําจัดวัชพืชอยางสม่ําเสมอ 
2. ดูแลรักษาตามโปรแกรม 
3. มีปายบอกชื่อพันธุพืชและผูรับผิดชอบ 

 
มาตรฐานถนน 

1. ทําความสะอาดไหลถนน  และพื้นถนนทกุเดือน 
2. ซอมแซมถนนสวนที่ชํารุด 
3. มีปายบอกสัญญาณจราจร  ทางไปสํานักงานตางๆ 
4. จัดทําอุปกรณชะลอความเรว็ตรงทางแยกและหนาอาคาร 

 
มาตรฐานลานจอดรถ 

1. แยกจุดจอด  ตามประเภทรถที่จอด 
2. ตีเสนที่จอดใหชัดเจน 
3. มีปายแสดงประเภทรถที่จอด 
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มาตรฐานปอมยาม 

1. มีอุปกรณส่ือสารที่สามารถติดตอใชงานไดและดูแลรักษาความสะอาดสม่ําเสมอ 
2. จัดเก็บและวางอุปกรณใหเปนระเบียบ 
3. มีปายแสดงชื่อผูปฏิบัติงาน 
4. แตงเครื่องแบบระหวางปฏบิัติหนาที ่
5. ทําความสะอาดปอมยามทุกวัน 

 
มาตรฐานสระน้ํา 

1. ทําความสะอาดขอบบอ  และในสระน้ํา 
2. ติดปายขอควรปฏิบัติ 
3. ติดปายแสดงระดับความลึกของกนสระ 
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1. การตรวจขอใหคณะกรรมการตรวจแตละทีม  ( หัวหนาทีม / รอง / เลขานุการ )  กลาวเปดประชุม                
( Open  Meeting )   ช้ีแจงวัตถุประสงคในการตรวจ 

2. ขอดู  Layout  ของแตละหนวยงาน 
3. ขอผูนําทางในการตรวจในแตละพื้นที ่
4. ดําเนินการมอบหมายคณะกรรมการตรวจครบ  100  %  ทุกพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย  
5.   การสงขอมูลใหทางฝายบริการการศึกษา  ขอใหเลขานุการทีมตรวจสงขอมูลหลังการตรวจ  5ส.                    

เรียบรอยแลว     ภายใน   3  วัน     ( ขอความอนุเคราะหใหคณะกรรมการไดตกลงสรุปรวมกัน                   
ใหเรียบรอย    ในระหวางระยะเวลาของการตรวจและใหเลขานุการสรุปผล ) 

6.    ขอใหใชแบบฟอรมที่  12  ระบุวาในการตรวจนั้นมพีื้นที่ทั้งหมดกีพ่ื้นที่  และตรวจกีพ่ื้นที่  พืน้ที่                       
ใดที่ดําเนินการไดดีที่สุด  และพื้นที่ใดที่ยงัไมไดเร่ิมตนจัดทํากิจกรรม  5ส. 

7.    วิธีการกรอกแบบฟอรมที่  11  และ  13 
1) ชองที่  1 - 10  ใหใสคะแนนดิบ 
2) สรุปคะแนนดบิออกมาเปนยอดรวม 
3) หาคาเฉลี่ยเทียบเปน  100 %  ใชเกณฑน้ําหนักที่ระบุไวโดยการเปรยีบเทียบบัญญัติ           

ไตรยางค  ( ตัวอยางของสํานักงาน  60  =  100 % ) 
4) นําคาเฉลี่ยไปกรอกในแบบฟอรมที่กําหนดให  ( เอกสารหมายเลข  13 ) 
5) รวมคะแนนของทุกพื้นที่และสรุปผล 

8.   ปจจัยในแตละขอของการตรวจ    หากไมมีปจจยันั้นใหตรวจ  ขอใหตัดออกไปและปรับคะแนนเต็ม              
ตัวอยาง  เชน   ตรวจสํานักงานถาสํานักงานนั้นไมมีหองประชุม  ใหตดัปจจัยนั้นออกไป   แตไมใช              
ใหคา  0 

9.  ในกรณีที่มกีารแกปญหาขอใหคณะกรรมการตรวจแตละทีมรวมกนัตัดสินใจ 
                                                                                         
                                                                                             ทีมประสานงานการดําเนนิงานกิจกรรม  5ส. 
                                                                                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

                                                        โทร  02 - 913 - 2424  ตอ  121   
 
 

 

วิธีปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจ  5ส. ของแตละหนวยงาน  มทร.พระนคร 


