
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ส ำนักงำนคณบดี คณะพยำบำลศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

 

คู่มือประกอบการด าเนินกิจกรรม 5ส 



 

 

ค ำน ำ 
   
     คณะพยาบาลศาสตร์มีนโยบายให้มีการด าเนินกิจกรรม  5ส  ได้แก่  สะสาง  สะดวก  สะอาด 
สุขลักษณะ  และสร้างนิสัย  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  โดยอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจของบุคลากรภายในส านักงานคณบดีเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาการปฏิบัติงาน  และเป็นแนวทาง
ไปสู่การประกันคุณภาพการศึกษา   

 
 

                                                 คณะกรรมการด าเนินกิจกรรม  5ส 



 

 

นโยบำยกำรด ำเนินกิจกรรม  5ส  ส ำนักงำนคณบดี  คณะพยำบำลศำสตร์ 
 

      ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของส านักงานคณบดี  มีความเข้าใจและน าหลักการท า
กิจกรรม  5ส  ไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องเสมือนเป็นภารกิจประจ า   อีกทั้งมีการตรวจติดตามและ
ประเมินผล  เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทที่ 1 
ควำมหมำยและควำมส ำคัญของ 5ส 

 
   5ส  คือ  เทคนิคหรือวิธีการจัดหรือปรับปรุงสถานที่ท างาน  หรือสภาพท างานใหเกิดความสะดวก   
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สะอาด  หรือเอ้ืออ านวยให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน  ความปลอดภัยและ
คุณภาพของงาน  ซ่ึง  5ส  ประกอบไปด้วย 
 
สะสำง = SEIRI (เซรี) = ORGANIZAION 
   การจัดแยกระหวางสิ่งที่จ าเปนตองใชในการปฏิบัติงานกับสิ่งของที่ไมจ าเปนตองใชในการปฏิบัติงานให
ออกจากกันอยางชัดเจน 
  
สะดวก = SEITON (เซตง) = NEATNESS  
   การจัดสิ่งของที่จ าเปนตองใชในการปฏิบัติงานใหถูกที่ถูกทางเพ่ือใหเกิดความสะดวกในการหยิบใชงาน
มากที่สุด 

   
สะอำด = SIESO (เซโซ) = CLEANING  
   การก าจัดสิ่งสกปรก  ฝุนละออง  และสิ่งไมพึงประสงคใหหมดไป 

 
สุขลักษณะ = SEIKISO (เซเคทซี)= STANDARDIZATION  
  การรักษาและปรับปรุงการปฏิบัติ  3ส  แรก  โดยก าหนดเปนมาตรฐานและปฏิบัติใหดีขึ้นและรักษาใหดี
ตลอดไป  เพราะถ้าไม่ท าให้สม่ าเสมอในไม่ช้าท่านก็จะพบว่าสถานที่ท างานจะกลับมาสกปรกอีก ความพยายาม
ต่าง ๆ  ที่ได้ท าไปก็จะสูญเปล่า  สิ่งที่จะรักษาไว้ คือ 

1. ตั้งระบบการติดตามอย่างต่อเนื่องส าหรับกิจกรรม  5ส  เช่น  ท าตารางการท าความสะอาดและ
รับผิดชอบ 

2. จัดให้มีการแข่งขั้นการท ากิจกรรม  5ส  ภายในส านักงานคณบดี  เช่น  โครงการประกวดพ้ืนที่  5ส  
เพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบในสถานที่ท างานมากขึ้น 
 
สรำงนิสัย = SHITSKE (ซิทซีเคะ) = DICIPLINE 
  การมีความสามารถท่ีจะปฏิบัติในวิธีการตาง ๆ  ที่สนับสนุนเพ่ือสรางใหสภาพภายในสถานที่ท างานเกิด
อุปนิสัยที่ดี และมีระเบียบวินัย 
 
 
 



 

 
  สิ่งท่ีสนับสนุนกิจกรรมได้ คือ 

1. ให้ความส าคัญกับการเก็บรักษาความสะอาดในส่วนของตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
   2. ท่านต้องปฏิบัติต่อสถานที่ท างานเสมือนหนึ่งเป็นบ้านหลังที่สอง  ดังนั้น  จึงต้องท าให้สถานที่สะอาด
และสะดวกสบายด้วย 
   3. การที่จะวางตัวให้เหมาะสม  โดยการระวังทัศนคติและนิสัยส่วนตัวของตนเองด้วย  เพราะบางคน  
ชอบท าให้สถานที่ท างานสกปรกหรือไม่เป็นระเบียบโดยไม่เจตนา 
 

ควำมส ำคัญของ 5 ส 
  5ส  เปนหลักเบื้องตน / พ้ืนฐานเพ่ือท าใหหนวยงานมีความเปนระเบียบเรียบรอย  สะอาดปลอดภัย    
นาอยู่  นาท างาน 
   1. มีความเก่ียวของอยางลึกซึ้งกับการเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน 
  2.  มีความเก่ียวของกับการประหยัดทรัพยากรและเวลา 
  3.  มีความเกี่ยวของกับความเชื่อถือของผูรับบริการ 
   4.  มีความเก่ียวของกับปญหามลภาวะ 
  5.  มีสวนสนับสนุนใหเกิดการท างานเปนทีมและความสามัคคีในส านักงาน 



 

 

บทที่ 2 
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติกจิกรรม 

 
ส1  สะสำง 
“แยกใหชัดเจน ขจัดใหออก” 
  ท ำไมตองสะสำง 
   1. ที่ท างานคับแคบลง  รวมทั้งมีของที่วางเกะกะมากขึ้น 
   2.  ไมมีที่จะเก็บของ  หรือตเูก็บของไมพอ 
   3.  หาเอกสารหรือของใชที่จ าเปนไมพบ 
   4.  เสียเวลาคนหาเอกสารหรือของใช ครั้งละหลายนาทีหรือมากกวา) 
   5.  เครื่องมือเครื่องใช  หรือวัสดุอุปกรณเกิดความสูญเสีย  หรือเสียหายบอยหรือเสื่อมสภาพ 
   6.  ตรวจสอบเอกสารหรือวัสดุอุปกรณตางๆ  ยาก 
   7.  ของหายบอย  ของที่ควรจะอยูในที่หนึ่งกลับไปอยูที่หนึ่ง ฯลฯ 
  ท ำไมตองเสียเวลำคนหำ 
   1.  มีของที่ไมตองการใชปะปนอยูเปนจ านวนมาก 
   2.  มีการวางสิ่งของไมเปนที่แนนอน 
   3.  ไมมีปายบอกต าแหน่งของสิ่งของแสดงไว้ 
   4.  เมื่อน าของออกไปใช้แล้วไมเก็บเขาที่เดิม  
หลักกำรสะสำง 
“แยกของที่ไมตองการ/ไมจําเปนตองใช ออกจากสิ่งที่ตองการ/จําเปนตองใช  
  กำรเริ่มตนสะสำง 
    1.  การก าหนดเกณฑวาสิ่งของอะไรบางที่จ าเปนตองท าการสะสาง  และแจงรายละเอียดให้      
ทุกคนทราบ 
   2.  แยกของที่  “จ าเปน”  และสิ่งของที ่ “ไมจ าเปน”  ออกจากกัน 
   3.  ขจัดสิ่งของที่  “จ าเปน”  หรือของที่มีมากเกินความจ าเปนออกแลวทิ้งหรือท าลาย 
  ส ำรวจพิจำรณำสิ่งที่อยูรอบตัว 
   1.  แยกสิ่งของ/เอกสาร 
   2.  ขาย/ให/ทิ้ง/ท าลาย หาที่จัดเก็บ  
   3.  ขจัดตามสภาพ/เงื่อนไขของจ าเปนด าเนินการตามขั้นตอน  ส.  สะดวก  ของไมจ าเปน/         
เกินพิจารณาสภาพ 
 
 
 



 

 
  จุดที่ควรสะสำง 
   1.  บนโตะท างานและลิ้นชักโตะท างานของแตละคน 
   2.  ตูเก็บเอกสาร/ ตูเก็บของ/ ชั้นวางของ 
   3.  บริเวณรอบโตะท างาน 
   4.  หองเก็บของ 
   5.  มุมอับตาง ๆ  ทั้งภายในและภายนอกที่ท างาน 
   6.  พ้ืนของสถานที่ท างานรวมทั้งเพดาน 
   7.  บอรด  ประกาศ  ค าสั่ง  ระเบียบ 
 
  ประโยชนที่ไดรับจำกสะสำง 
    1.  ขจัดความสิ้นเปลืองของการใชพ้ืนที่  กลาวคือ  มีพ้ืนที่วางจากการขจัดสิ่งของที่ไมจ าเป็นหรือ
วางไวเกะกะออกไป 
   2.  ขจัดความสิ้นเปลืองทรัพยากร  วัสดุ  อุปกรณเครื่องใช 
   3.  ลดปริมาณการเก็บ/ส ารองวัสดุสิ่งของ 
   4.  ลดการเก็บเอกสารซ้ าซอน 
   5.  เหลือเนื้อท่ีของหองท างาน  ตู  หรือชั้นเก็บเอกสารไวใชประโยชนมากข้ึน 
   6.  ลดเวลาการคนหาเอกสาร 
   7.  สถานที่ท างานดูกวางขวาง  โปรง / สะอาดตายิ่งขึ้น 
   8.  ลดขอผิดพลาดจากการท างาน 



 

 
ส 2 สะดวก 
“หยิบงำย  หำยก็รู   ดูก็งำมตำ” 
  หลักกำรสะดวก 
   1.  วางของที่ใชงานใหเปนที่ทาง/มีปายบอก 
   2.  น าของไปใชงานแลวน ามาเก็บไวที่เดิม 
   3.  วางของที่ใชงานบอยไวใกลตัว 
   4.  จัดของที่ใชงานใหเปนหมวดหมู 
 
  ขั้นตอนวิธีกำรด ำเนินกิจกรรมสะดวก 
  สะสาง      ขจัดของที่ไมตองการทิ้งไป 
 
  สะดวก     จัดวางใหเปนหมวดหมู 
 
        ก าหนดที่วางของใหแนชัด 
         
        มีปายชื่อแสดงที่วางของ 
 
        ของที่วางไวตองติดชื่อดวย 
 
        เขียนที่วางของตาง ๆ ไวในผัง 
  
        ตรวจเช็คพ้ืนที่เปนประจ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รำยละเอียดกำรด ำเนินกำรในแตละข้ันตอน มีดังนี้ 
   1.  การก าหนดที่วางของในส านักงาน  ตูเก็บเอกสาร  ชั้นวางของ  โตะท างาน  เครื่องถายเอกสาร     
โตะวางคอมพิวเตอร  โตะพิมพดีด  ควรจัดท าผนังหองท างานและต าแหนงของอุปกรณตางๆ  ดังกลาวไว    
เพ่ือใหทราบทั่วไป  จากนั้นควรศึกษาเทคนิคในการวางของและเลือกใชใหเหมาะสม  เชน 
   -  การจัดแยกของใชตามหนาทีใ่นการใชงานและน าวางไวในที่ก าหนดไว  
   -  ควรวางสิ่งของที่จ าเปนตองใชบอยๆ ไวใหใกลมือ  ส่วนของที่ใช้ไม่บ่อย  หรือนานๆ  ใชใหวาง
แยกไวตางหาก 
   -  การวางของที่มีรูปทรงสูงใหวางไวดานใน  (ของตู ชั้นเก็บของ)  สวนของที่มีรูปทรงต่ ากวาใหวาง
ไวดานนอก 
   -  การวางของหนัก ควรวางไวขางลางของตู้ / ชั้นเก็บของ)  สวนของที่เบาใหวางไวขางใน 
   -  ส าหรับของที่ใชบอยครั้งวางไวในระดับความสูงเทากับชวงตัว 
 
  ประโยชนที่ไดรับจำกสะดวก 
   1.  ลดเวลาการหยิบของมาใชงาน  โดยไมตองเสียเวลาคนหา 
   2.  ลดเวลาการท างานในภาพรวม  ทั้งนี ้ หากงานดังกลาวสะดวกเป็นงานเกี่ยวกับการใชบริการ 
ประชาชนก็จะท าใหประชาชนไดรับบริการที่รวดเร็วขึ้น 
    3.  ตรวจสอบสิ่งของตางๆ งายขึ้น  สวยงามข้ึน 
   4.  เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน  ถ้าหากท างานในแต่ละเรื่อง / แตล่ะชิ้นเสร็จเร็วขึ้น  ก็จะมีเวลา
ท างานอ่ืนๆ ไดเพ่ิมมากข้ึน 
   5.  เพ่ิมคุณภาพของผลผลิต/ผลงาน  ทั้งนี้จากการที่ผูปฏิบัติงานมีเวลาตรวจสอบคุณภาพของงาน 
ที่จะสงมอบให้ผูรับบริการใหมีความถูกตองสมบูรณ์ครบถวนมากยิ่งขึ้น  ซึ่งจะท าใหเกิดภาพลักษณ์ที่ดีตอ      
หนวยงานดวย 
   6.  ขจัดอุบัติเหตุท าใหผูปฏิบัติงานไดรับความปลอดภัยในการท างานยิ่งขึ้น 
   7.  เปนการสรางสภาพแวดลอมที่ดีในการท างาน  ซึ่งจะสงผลตอสุขภาพกาย  และใจทั้งของ         
ผูปฏิบัติงานและผูรับบริการ 



 

 
ส 3 สะอำด 
“เสียเวลำเก็บของเขำที่  1  นำที  ดีกวำคนหำ  45  นำที” 
  ท ำไมตองท ำกิจกรรมสะอำด 
  1.  สภาพแวดลอมหรือบรรยากาศในการท างานไมสดชื่น  แจมใส 
  2.  เครื่องมือ / เครื่องใชหรือวัสดุอุปกรณในการท างานเสื่อมสภาพ  หรือเสียบอยใชงานไมสะดวก 
  3.  คนหาสาเหตุที่อาจกอให้เกิดความสกปรกเลอะเทอะ  หรือเกิดเศษขยะตางๆ  เพ่ือหาทางขจัดสาเหตุ
ของปญหา  และวางแผนด าเนินการแกไข 
  4.  ปด  กวาด  เช็ดถู  ใหทั่วถึงไมเวนแมกระทั่งจุดเล็ก  ขอบหรือมุมอับตาง ๆ 
  5.  ท ารวมกันทั้งหนวยงาน  “BIG  CLEANING  DAY”  อยางนอยปละ  1  ครั้ง 
หลักส ำคัญในกำรท ำควำมสะอำด 
  1.  ตองมีการมอบหมายความรับผิดชอบ  วัสดุ  อุปกรณ   เครื่องใช้ต่างๆ  เพ่ือให้มีผู้ท าความสะอาด
ประจ า 
  2.  อุปกรณ เครื่องใชถาใชงานรวมกัน  เมื่อใชงานเสร็จแลวใหท าความสะอาดทันที  หากเปนของที่ใช
เพียงผูเดียวใหท าความสะอาดกอนเริ่มท างานและหลังเลิกท างาน 
  3.  ควรมีการก าหนดช่วงเวลาการท าความสะอาดอุปกรณเครื่องใชเป็นประจ าทุกวัน  เชน  5  นาที  
และมีการก าหนดวันท าความสะอาดเป็นประจ าในแต่ละสัปดาห แตละเดือน  และก าหนดวันท าความสะอาด
ครั้งใหญ โดยทุกคนทุกพ้ืนทีท่ าพร้อมกันอยา่งน้อยปีละ  1  ครั้ง  (BIG  CLEANIANG  DAY) 
  4.  เมื่อท าไดในชวงระยะเวลาหนึ่ง  อาจจะเปน  1-3  เดือนแลวควรมีการก าหนดแนวทาง  วิธีการหรือ
ขั้นตอนการท าความสะอาดทั่วทั้งส านักงาน 
จุดที่ควรท ำควำมสะอำด 
  1.  ตามพ้ืน  ฝาผนัง  บริเวณมุมอับตาง ๆ 
  2.  บนและใตโตะท างาน  ชั้นวางของ  ตูเอกสาร  (ทั้งภายในและภายนอกตู  
  3.  บริเวณเครื่องมือ/อุปกรณ และที่ตัวเครื่องมือ/อุปกรณ เช่น  เครื่องถายเอกสาร  เครื่องพิมพ  
เครื่องท าส าเนา ฯลฯ 
  4. เพดานหอง  และมุมเพดาน 
  5.  หลอดไฟ  และฝาครอบหลอดไฟ 
ประโยชนที่ไดรับจำกกิจกรรมสะอำด 
 หลักเกณฑ 
  1.  จะตองรักษาสิ่งที่ท าดีมาแลวทั้ง  3ส  ใหดีตลอดไป 
  2.  แกไขปรับปรุงสถานที่ท างานใหสดชื่นนาท างาน 
  3.  ก าหนดเปนมาตรฐานของ  ส  แตละ  ส  โดยล าดับวิธีปฏิบัติไวอยางชัดเจน 
 
 



 

 
ส  4  สุขลักษณะ 
“ท ำ  3ส  เป็นนิจ  สุขภำพจิตสดใส” 
  ขั้นตอนกำรท ำสุขลักษณะ 
   1. ก าหนดให้มีการปฏิบัติกิจกรรม  โดยเฉพาะ  สะสาง  สะดวก  สะอาด  อย่างต่อเนื่อง  เช่น 
สัปดาห์ละ  1  ครั้ง  ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 
    2. ก าหนดมาตรฐาน  หรือแนวทางในการปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับ  3ส  แรก  อย่างชัดเจน  และเป็นที่
ยอมรับของสมาชิกในพ้ืนที่การก าหนดมาตรฐานของพ้ืนที่  โดยทั่วไปมักให้กลุ่มสมาชิกในพ้ืนที่เป็นผู้ก าหนด
ในช่วงเริ่มต้นท ากิจกรรม  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้ง่าย  และได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในพ้ืนที่ 
   3. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการด าเนินกิจกรรม  5ส  เพ่ือให้เกิดการรักษามาตรฐานต่อเนื่อง 
  หลักเกณฑ์ 

1. จะต้องรักษาสิ่งที่ท าดีมาแล้วให้ดีตลอดไป 
2. แก้ไขปรับปรุงสถานที่ท างานให้สดชื่นน่าท างาน 
3. ก าหนดเป็นมาตรฐานของ  ส  แต่ละ  ส  โดยล าดับวิธีปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน 

 
  ประโยชนที่ไดรับจำกกำรท ำสุขลักษณะ 
   1.  สถานที่ท างานเปนระเบียบเรียบรอย  สดชื่น  นาท างาน 
   2.  ผูปฏิบัติงานมีสุขภาพรางกายและจิตใจที่สมบูรณ 
   3.  ผูปฏิบัติงานเกิดความภาคภูมิใจในหนวยงาน 
   4.  ผูปฏิบัติงานเขาใจวิธีการปฏิบัติสุขลักษณะอยางมีมาตรฐาน 
   5.  ประสิทธิภาพในการท างานเพ่ิมข้ึน 



 

 
ส  5  สรำงนิสัย 
“ปฏิบัติตำมกฎระเบียบ  วินัย  เปนนิสัยที่ดี” 
  สรางนิสัย  เปนกิจกรรมที่ส าคัญที่สุดของกิจกรรม  5ส  เนื่องจากกิจกรรม  5ส  ในภาพรวมจะประสบ
ความส าเร็จหรือไมนั้น  ขึ้นอยูกับคนที่เปนผูน ากิจกรรมนี้มาด าเนินการโดยท า  4ส  อยางตอเนื่องเปนปกติจน
กลายเปนนิสัย 
  หลักกำรสรำงนิสัย 
   1.  ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กลาวมาแลวทั้ง  4ส  ใหดีตลอดไป 
   2.  ใหความรูเพ่ิมเติมในดานตาง ๆ 
   3.  กระตุนใหเจาหนาที่ปฏิบัติตามมาตรฐานและระเบียบของหนวยงานในเรื่องราวตาง ๆ  อยาง 
เครงครัด 
   4.  ก าหนดวันท ากิจกรรม  5ส  เปนประจ าทุกวัน  อาทิ  5  นำที  กับ  5ส”  หรือเปนประจ า    
ทุกสัปดาห  เชน  วันท าความสะอาดประจ าสัปดาห 
   5.  ผูบริหารตองคอยกระตุนและติดตามการปฏิบัติเสมอ  โดยถือวาการท ากิจกรรม  5ส  เป็น      
สวนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติประจ า 
   6. จัดกิจกรรมสงเสริม  เช่น  การประกวดพ้ืนที่  และมอบรางวัล  เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ      
ตอผูเขารวมกิจกรรม 
 

ประโยชนของกำรท ำกิจกรรม  5ส  ในภำพรวม  แยกพิจารณา  ไดเปน  5  สวน  คือ 
  1.  ประโยชนของเจำหนำที่ผปูฏิบัติงำน 
   •  สามารถท างานไดอยางสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 
   •  บรรยากาศการท างานและสถานที่ท างานดีขึ้น 
   •  มีสภาพจิตใจแจมใส  อารมณดี  และขวัญก าลังใจดี 
   •  มีความปลอดภัยในการท างาน 
   •  มีสวนรวมในการปรับปรุงงานและสถานที่ท างาน 
   •  เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
   • สามารถเรียนรูและพัฒนาตนเอง 
   •  มีสถานที่ท างานที่เปนระเบียบเรียบรอย 
  2. ประโยชน์ของหน่วยงำน 
   •  เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและสร้างผลงาน 
   •  ลดการสูญเสียและความสิ้นเปลือง 
   •  มีพ้ืนที่และเนื้อที่ใช้งานมากขึ้น   
   •  ผู้รับบริการให้ความเชื่อถือและเชื่อม่ันมากยิ่งขึ้น 
   •  เปิดโอกาศให้สามารถน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น 



 

 

ปัจจัยส ำคัญที่มีผลต่อควำมส ำเร็จในกำรท ำกิจกรรม  5ส 
 
  การท ากิจกรรม  5ส  จะประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงไร  ขึ้นอยู่ปัจจัยส าคัญ  2  ด้าน  คือ        
ด้านบุคคล  และด้านการด าเนินงาน 
  ด้ำนบุคคล 
   ผู้บริหารระดับสูง 
   1. ต้องให้ความส าคัญและสนับสนุนอย่างจริงจัง  โดยถือว่าการท ากิจกรรม  5ส  เป็นส่วนหนึ่งของ
การท างานปกต ิ
   2. ต้องเอาใจใส่เข้าไปมีส่วนร่วม อาทิ เป็นประธานกรรมการ  5ส  ของหน่วยงาน  และคอยติดตาม
ผลอยู่ตลอดเวลา 
   3.  ต้องท าหน้าที่ ดังนี้ 
    3.1 ท าตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการท า  5ส  เช่น  ลงมือสะสาง  และท าความสะอาดร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
    3.2 ตรวจสอบการด าเนินงาน  5ส  ของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ 
    3.3 ชมเชยหน่วยงานที่ท า  5ส  ได้ผลดี 
    
   ผู้ปฏิบัติงาน 
   1. ทุกคนต้องมีความเข้าใจหลักการขั้นตอน  วิธีการท ากิจกรรม  5ส 
   2. ทุกคนต้องมีส่วนร่วมเป็นผู้จัดท ากิจกรรม  5ส 
 
  ด้ำนกำรด ำเนินงำน 
   1. ต้องมีการให้การศึกษาอบรมเพ่ือสร้างความเข้าใจการท ากิจกรรม  5ส  ให้ทุกคนในหน่วยงาน
ทราบ  รวมทั้งจัดให้มีการศึกษาดูงานที่สามารถเป็นตัวอย่างได้  รวมทั้งขจัดข้อสงสัยทั้งปวงต่อค าถามที่ว่าท าไม
ต้องท า  5  ส 
   2. มีการก าหนดมาตรฐาน  และปรับระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น 
   3. มีการติดตามประเมินอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งมีระบบรายงานผลความคืบหน้าของกิจกรรม  5 ส  
ให้ทราบทั่วกัน 
   4. จัดให้มีกิจกรรมเพื่อกระตุ้นส่งเสริมการท ากิจกรรม  5  ส  เป็นประจ า  เช่น 
    -  จัดท าป้าย  ค าขวัญ  โปสเตอร์  กระดานข่าว 
    - จัดท าคู่มือ  แผ่นพับ  และเอกสารเผยแพร่ 
    - การตรวจพ้ืนที่เป็นระยะโดยผูบริหาร  เชน  การจัดใหมีกิจกรรม  Morning  Rally  โดยไม
บอกลวงหนา  เมื่อผูบริหารตรวจพื้นที่ใดแลว  อาจใหขอสังเกต / ตักเตือน  ในรูปสัญลักษณ  เชน ติดโบวแดงที่
โตะที่รกรุงรังเพ่ือใหเจาของโตะปรับปรุงใหดีขึ้น 



 

 
   5.  ท ากิจกรรม  5  ส  ควบคูไปกับกิจกรรมอ่ืน  อาทิ  กิจกรรมปรับปรุง  หรือระบบขอเสนอแนะ
ส าคัญที่สุด  ก็คือ  ความพยายามอยางตอเนื่อง 
 



 

 

กำรจัดบอรด 5 ส 
 

องคประกอบของกำรจัดบอรด  5  ส : 
   1.  แผนผังโดยรวมของพ้ืนที่  5ส  (Lay  out) : ติดรูปแสดงสมาชิกที่รับผิดชอบแตละพ้ืนที่ยอย 
การแสดงแผนผังโดยรวมเพ่ือดูวามีพ้ืนที่รับผิดชอบเทาใด  ใครเปนผูรับผิดชอบบาง  เพ่ือประโยชนในการ
ติดตามผล  ผูรับผิดชอบพ้ืนที่ควรมีการหมุนเวียนเปลี่ยนกัน  เพ่ือประเมินผลความกาวหนาของกิจกรรมเปน 
ระยะ ๆ 
    2. เปาหมายของการท ากิจกรรม  5ส : สอดคลองกับการที่ไดท าการส ารวจพ้ืนที่  กอนท ากิจกรรม          
วามีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด  ในการที่จะบรรลุเปาหมายในชวงระยะเวลาที่เราก าหนดขึ้น 
   3.  มาตรฐาน  5ส : กลุมจะตองเปนผูก าหนดมาตรฐานของแตละ  ส  โดยสมาชิกในกลุมจะต้อง
ส ารวจและพิจารณาวาในพ้ืนที่นั้นๆ  มีปญหาอะไรและควรมีอุปกรณที่จ าเปนอะไรบาง  โดยก าหนดแยก        
เปนรายละเอียดของ  ส  สะสาง  จากนั้นก็กระจายไปยัง  ส2,  ส3,  ส4  ก าหนดเปนมาตรฐานของพ้ืนที่ขึ้นแลว  
มาลองปฏิบัติและพัฒนามาตรฐานของงานใหดีขึ้นไปเรื่อย ๆ 
   4.  ถายภาพแสดงสภาพพ้ืนที่กอนท า  5ส  และหลังท าเปนระยะๆ  วัน  เดือน  ป ที่ถายภาพแสดง
ใหเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในการท า  5ส  ในมุมเดียวกัน  หรือเปนภาพแสดงการท ากิจกรรมของสมาชิกใน
พ้ืนที ่
   5.  ปฏิทินกิจกรรมการด าเนินงาน  5ส  เพ่ือเปนแนวปฏิบัติใหบุคลากรรับทราบ 
   6.  ผลการประเมินเพ่ือเป็นการประเมินผลการด าเนินการ  5ส  ของพ้ืนที่รับผิดชอบของตนเองและ
ผลการประเมินภายนอกจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  5ส 
 



 

 

ตัวอยำงกำรจัดบอรด 5 ส 
 

ชื่อกลุ่ม.................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพก่อน – หลังท ากิจกรรม 5ส 
ก่อนท ำ  หลังท ำ 
วันที่............ วันที่............. 
 

สมาชิกผู้รับผิดชอบ 
1.  ……………………หัวหน้ำ   
2.  …………………… 
3.  …………………… 
4.  …………………… เลขำฯ 

พื้นที่รับผิดชอบ 5 ส 

ปฏิทินกิจกรรม 
 



 

 

บทที่ 3 
กำรประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรม 5ส 

 
กำรตรวจผลกำรด ำเนินกิจกรรม 5ส 
   เพ่ือใหการด าเนินกิจกรรม  5ส  เปนไปอยางตอเนื่องและมีการปรับปรุงพื้นที่อยูตลอดเวลา จ าเป็นต้องมี
การตรวจวัดผลที่ดี  ซึ่งอาจท าไดในรูปของการแขงขัน  และจ าเปนตองมีกฎเกณฑกติกาที่เปนมาตรฐาน  ซึ่งทุก
พ้ืนที่ยอมรับพอสรุปไดดังนี้ .- 
  1.  วัตถุประสงค 
   1)  เพ่ือยกระดับและรักษาความเขาใจและมาตรฐานการด าเนินกิจกรรม  ภายในหนวยงานดวยการ
จัดการแขงขันระหวางฝายเพื่อการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตอยางตอเนื่อง 
   2) เพ่ือสงเสริมใหแนวคิดและการด าเนินกิจกรรม  5ส  เปนพ้ืนที่ของการน าเทคโนโลยีดานการ
จัดการที่กาวหนาอ่ืนๆ  เชน  การบ ารุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนรวม  การผลิตแบบทันเวลาและการควบคุม
คุณภาพทั่วทั้งองคการมาประยุกตใชอยางบรรลุเปาหมาย 
   2.  แนวทางการตรวจและเทคนิคการใชคะแนนของคณะกรรมการ  5ส 
   1)  ควรจะท าตัวเปนกันเองกับสมาชิกของพ้ืนที่  5ส  โดยการชวนพูดคุย  ไมควรท าเปนทางการมาก
นัก 
   2)  ในการใหคะแนนส าหรับการตรวจพ้ืนที่  5ส  นั้น  กรรมการควรจะดูเปนหมวดๆ เช่น ประเภท
ส านักงานก็จะดูโตะ  เก้าอ้ี  ตูเก็บเอกสาร  ตูเก็บของ  สภาพแวดลอมของพ้ืนที่  ฯลฯ  การใหคะแนนควรให้
หลังจากดูหมดทุกพ้ืนที่แลว  และไมควรตรวจจนครบพ้ืนที่แลวคอยมานั่งใหคะแนนรวดเดียว  และการให
คะแนนแตละพ้ืนที่ควรดูภาพโดยรวมของพ้ืนที่เปนหลัก 
   3) ควรใหคะแนนที่ชัดเจนในเชิงเปรียบเทียบกับระหวางพ้ืนที่ๆ  ดีกวา 
   4)  ไมควรต าหนิสมาชิกพ้ืนที่  5ส  ในขณะเดินตรวจเช็คเด็ดขาด  หากเห็นวาไมสมควร  ไมถูก  
ควรใชวิธีเขียนขอเสนอแนะ  และการใหค าแนะน าตาง ๆ  ควรพูดในเชิงสรางสรรค 
   5)  หาม  โตเถียงหรือทะเลาะกับสมาชิกในพ้ืนที่  5ส 
   6)  พยายามฟงความคิดเห็นและสิ่งตาง ๆ  จากสมาชิกของพ้ืนที่  5ส  ใหมากที่สุด  ไมควรให
คะแนนเพิ่มพิเศษ  เชน  ความใหมของสถานที ่ ความสวยงามและงบประมาณโดยไมจ าเปน 
   7)  ควรตรวจสอบโดยการเนน  การใหความรวมมือ  การพัฒนา  การวางแผนการปรับปรุงอยาง   
ตอเนื่อง  การท างานเปนทีม  การประหยัด 
   8)  ควรเดินไปพรอมๆ  กันในแตละพ้ืนที่เพ่ือรับขอมูลไดพรอมเพียงกัน 
   9) การใหขอแนะน าในการปรับปรุงกรรมการควรเขียนขอแนะน าในการปรับปรุงในแบบประเมิน
และรวบรวมขอแนะน าของกรรมการทุกคน  ในพ้ืนที่เพ่ือใหพ้ืนที่นั้น ๆ  ปรับปรุงใหดีขึ้น  ซึ่งจะสงผลถึงการ
ปรับปรุงทั้งหนวยงานอยางตอเนื่อง 



 

 
    10)  ขอดีเดนของพ้ืนที่  กรรมการควรเขียนขอดีเดนของพ้ืนที่เพ่ือเปนการใหก าลังใจขอเดนนั้น  
อาจเปนตัวอยางที่ด ี หรือมาตรฐานของพ้ืนที่อ่ืนๆ  ดวย 
    11)  การตรวจไมใชการจับผิด  แตเปนการตรวจเพื่อประเมินความกาวหนาของการด าเนินกิจกรรม
และมุงหวังใหเกิดการปรับปรุงและชวยขจัดอุปสรรค  ปญหาใหกับพ้ืนที ่
    12)  ตองระลึกเสมอวามาตรฐานของหนวยงานหนึ่งไมจ าเป็นตองเปนมาตรฐานของอีกหนวยงาน
กรรมการจะตองพิจารณาถึงท่ีมาของมาตรฐานและเหตุผลเปนส าคัญ  เพราะ  5ส  ไมมีกฎตายตัว 
 
คุณสมบัติของกรรมกำรตรวจ  5ส 
  1.  เปนผูที่มีความรู้  5ส  เปนอยางดี 
  2.  มีความเที่ยงธรรมเปนที่ยอมรับของเจาหนาที่ท่ัวไป 
  3.  มีความเขาใจในแนวทาง  และหลักเกณฑการใหคะแนนเปนอยางดี 
  4.  เขาใจถึงเปาหมายและนโยบายของคณะกรรมการตรวจพ้ืนที่  5ส  และขององคกร 
  5.  เปนผูมีทัศนคติที่ดีตอกิจกรรม  5ส 
  6.  สามารถใหค าแนะน าในทางสรางสรรค 
หนำที่ของกรรมกำร 
  1.  ตรวจใหคะแนนและตัดสิน 
  2.  ใหค าปรึกษาและใหความรูเรื่อง  5ส 
  3.  ใหขอคิดเห็นเปนลายลักษณอักษร 
  4.  อธิบายแนวทางและการตรวจ  5ส 
  5.  กรรมการควรจะสงเสริมกิจกรรม  5ส 
  6.  สามารถใหค าแนะน าในทางสรางสรรค 
ขอเสนอแนะของกรรมกำร 
  1.  ตองใชถอยค าสุภาพในทางสรางสรรค  และไมบั่นทอนก าลังใจของสมาชิกพ้ืนที่  5ส 
  2.  ไมควรระบุชื่อลงในขอเสนอแนะ  เพราะจะเปนการประจานกัน  ท าใหผูถูกระบุอาจเปลี่ยนจาก
แนวรวม  5ส  ยกเวนการตรวจภายในหนวยงานตนเอง 
  3.  ทุกขอเสนอแนะของพ้ืนที่ควรจะมีขอดีของพ้ืนที่ลงไปดวย ไมควรมีเฉพาะขอควรปรับปรุงเทานั้น 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
จุดตรวจที่ส ำคัญ 
โตะและเกำอี ้
  1.  มีการจัดวางโตะเปนแถวเปนแนวดูเรียบรอย และสะดวกตอการเดินเขา – ออก 
  2.  เอกสารหรือของที่เก็บไวที่โตะสามารถหยิบไดสะดวกและรวดเร็ว 
  3.  กอนเลิกงานกลับบานใหเก็บของบนโตะอยางเรียบรอย 
  4.  เมื่อเวลาไมอยูโตะ  ควรเลื่อนเกาอ้ีเก็บใหเรียบรอย 
  5.  ใตโตะหรือที่วางเทา  ไมมีของวางซุกซอนไว 
  6.  อุปกรณเครื่องใชส านักงาน  เชน  ปากกา  ดินสอ  ยางลบ  ตองไมเกินกวาความจ าเปน 
  7.  ไมควรเก็บของที่ไมไดใชประจ า  หรือของที่ไมจ าเปนตอการท างานไวบนโตะ  เชน  หนังสือพิมพ
หนังสืออานเลน  ของเลนตาง ๆ 
  8.  ไมเปดลิ้นชักโตะทิ้งไว  เพราะอาจเดินเตะได ปดลิ้นชักใหสนิทเรียบรอยเพื่อความปลอดภัย 
  9.  ไมมีกระดาษบันทึกชวยจ าแปะอยูขางฝาหรือบนโตะเต็มไปหมด 
  10. ไมมีการตอกตะปูเพื่อแขวนของที่ขางโตะ 
  11. ไมควรมีโตะหรือเกาอ้ีที่ช ารุดหรือยูในสภาพที่ไมพรอมใชงาน 
 
ตเูก็บเอกสำรและตูเก็บของ 
  ชั้นและตูมีความสะอาด  สามารถใชงานไดโดยสะดวกและปลอดภัยก าหนดที่วางของและมีของวาง
ตามที่ก าหนด  ตูเก็บเอกสารตองมี  Index  ตามและตรงกับเอกสารในตูเก็บของและเอกสารที่ใชรวมกัน
สามารถหยิบใช้ไดสะดวกและรวดเร็ว  ระบุชื่อผูรับผิดชอบตูเก็บเอกสารและตเูก็บของ 
    1.  มีระบบการจัดเก็บเอกสาร ซึ่งท าใหการเก็บของที่หยิบใชไดงาย  โดยมีรหัสหรือมี  Index ตรง
กับเอกสารที่อยูในต ู
    2.  เพ่ือความปลอดภัย  ไมควรวางของใด ๆ  บนหลังตูโดยไมจ าเปน 
   3.  มีการใชตูและชั้นวางตอูยางมีประสิทธิภาพ 
 
ผนัง พื้นอำคำร 
    1.  มีการท า  5ส  บนพื้นที่ไมมีขยะหรือฝุนผง 
   2.  ไมมีสายไฟ  สายโทรศัพท์  สายคอมพิวเตอร์  และเดินสายอยางเปนระเบียบเพ่ือความปลอดภัย  
และสะดวกในการใชงาน 
    3.  ไมมีสิ่งกีดขวางอยูชองทางเดิน 
   4.  ไมควรวางของบริเวณหนาตางซึ่งอาจตกลงไปขางลางได 
   5.  ไมมีคราบสกปรก 
   6.  ไมควรตีเสนบนพื้นที่โดยไมจ าเปน 
 



 

 
PDCA   (Plan  Do  Check  Action)   โดยเจำหนำที่ / ผูบังคับบัญชำ 
  1.  มีการวางแผนการด าเนินกิจกรรม  5ส 
  2.  มีการประชุมของเจาหนาที่ในพ้ืนที่  5ส  หนวยงานอย่างน้อย  3  เดือนครั้ง  โดยดูจากบันทึก
ประชุม 
  3.  มีการด าเนินงานตามแผน  หากไมเปนไปตามแผนตองใหชี้แจง 
  4.  มีการติดตามผลและเปรียบเทียบพื้นที่โดยดูจากความพยายามแกไขตามขอแนะน าของกรรมการ 
  5.  มีการถายภาพ กอน – หลัง การปรับปรุงติดไวที่บอรดประจ าพ้ืนที่หรือเก็บไวเปนหลักฐาน 
  6.  มีการตั้งมาตรฐานกลาง 
  7.  มีการปรับปรุงมาตรฐานของพ้ืนที่เดิมใหสอดคลองกับสภาพปจจุบันหรือไม 
  8.  มีการสรุปและวิเคราะหผลการด าเนินการทุกไตรมาสหรือไม 
 
สภำพแวดลอมของพ้ืนที่ 
  1.  มีภาชนะรองรับขยะเพียงพอ  และใชงานอยางถูกตองตามหลักสุขลักษณะ 
  2.  สายโทรศัพทและสายสัญญาณไฟฟาตางๆ ตองเดินอยางมีระเบียบ 
  3.  ไมวางสิ่งของที่พ้ืนหากจ าเปนตองระบุชื่อผูรับผิดชอบและก าหนดระยะเวลาของการวาง 
  4.  บริเวณพ้ืนที่ตองไมเปนที่อยูอาศัยของแมลง  ปลวก  และสัตวอ่ืนๆ  อยูในพ้ืนที่ 
  5.  อุปกรณของใชส านักงานตางๆ  เชน  เครื่อง  Fax  เครื่องถายเอกสาร  และเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ    
มีการก าหนดผูดูแลและรักษาอยางมีระบบ 
   6. มีผังแสดงบริเวณพ้ืนที่รับผิดชอบและผังแสดงสมาชิกที่ติดตั้งไวที่บอรด  หรืออาจจะเก็บเอาไวในแฟม 
  7.  มีแสงสวางพอเพียง 
  8.  หลอดไฟฟา  อุปกรณไฟฟาชนิดอื่น ๆ  มีการท าความสะอาด และบ ารุงตามวาระ 
 



 

 

ตัวอย่ำง 
แนวทำงมำตรฐำน  5ส  ในส ำนักงำน 

ก. มาตรฐานของใช้บนโต๊ะท างาน 
 1. ปากกาด า / แดง / น้ าเงิน รวมกันไม่เกิน  4  ด้าม 
 2. ดินสอ / ไส้ดินสอ อย่างละ  2  ด้าม   
      (ไส้ดินสอ 1 ซอง) 
 3. ยางลบดินสอ / ยางลบหมึก อย่างละ  1 ชิ้น 
  4. ไม้บรรทัดสั้น / ยาว อย่างละ  1 อัน 
 5. น้ ายาลบค าผิด / ทินเนอร์ อย่างละ  1  ชุด 
 6. ท่ีเย็บกระดาษ อย่างละ  1 อัน 
 7. ท่ีถอนลวดเย็บกระดาษ อย่างละ  1 อัน 
 8. ลวดเสียบกระดาษ อย่างละ  1 กล่อง 
 9. ท่ีเจาะกระดาษ อย่างละ  1 อัน 
 10. ท่ีหนีบกระดาษ อย่างละ  5 ตัว 
      (ยกเว้นหน่วยงานราชการ) 
 11. ปากกาสะท้อนแสง อยา่งละ  1  ด้าม 
      (ยกเว้นหน่วยงานราชการ) 
 12. กรรไกร อย่างละ  1 อัน 
 13. คัตเตอร ์ อย่างละ  1 อัน 
 14. กล่อง / ถาดใส่ดินสอ / ปากกา อย่างละ  1 ถาด 
 15. แท่นเทปใส อย่างละ  1 แท่น  (ต่อ 4 คน) 
 16. ท่ีเหลาดินสอ อย่างละ  1   ตัว  (ต่อ  4  คน) 
 17. ปฏิทิน อย่างละ  1 อัน 
 18. แจกัน / ต้นไม้ / ตุ๊กตาประดับ อย่างละ  2 ท่ี 
 19. ท่ีใส่กระดาษบันทึก อย่างละ  1 ท่ี 
 20. สมุดหมายเลขโทรศัพท์ อย่างละ  1 เล่ม 
 21. กระดาษบันทึกจิ๋ว อย่างละ  1 ปึก 
 22. กระดาษโน้ต อย่างละ  1 ปึก 
 23. แก้วน้ า / แก้วกาแฟ อย่างละ  1 ใบ 



 

 

  24. สมุดใส่นามบัตร อย่างละ  1 เล่ม 
 25. ตะกร้าผง/ถังขยะ อย่างละ  1 ใบ 
 26. รูปภาพบนโต๊ะ  (ใต้กระจก)   ไม่ควรมี 
 27. เอกสาร / สติกเกอร์ติดบนฉากกั้น   ไม่ควรมี 
ข. สิ่งของท่ีตั้งบนโต๊ะ / ห้ิง  มีหนังสืออ้างอิง  ไม่เกิน  10  เล่ม  มีเหล็กฉากกั้น  หันสันปกออกจัด 

เรียงล าดับให้สวยงาม  และแผ่นดิสเก็ทคอมพิวเตอร์  ไม่เกิน  2  กล่อง 
ค. ก าหนดลิ้นชักส่วนตัว/ งาน  ลิ้นชักบนใช้เก็บอุปกรณ์  ในข้อ   1 – 14  ล้ินชักล่างใช้ส่วนตัว 
ง. ตู้เอกสาร  อุปกรณ์ส านักงาน  ติดชื่อผู้รับผิดชอบ 
จ. ดูแลพนักงาน  CONTRACT – OUT  ให้ท าความสะอาดให้ดีที่สุด 
ฉ. หลังเลิกงานแล้ว  ไม่ควรมีอุปกรณ์เครื่องเขียนในข้อ  1 – 14  อยู่บนโต๊ะ  ถ้ามีเอกสารรอ 

ด าเนินการให้จัดใส่ท่ีเก็บเอกสารให้เรียบร้อย  หรือเก็บใส่ตู้พักงาน 



 

 

มำตรฐำน  5ส  ส่วนส ำนกังำน 
มำตรฐำนห้องพักอำจำรย์ / ห้องส ำนักงำน 

1. ท าความสะอาดทุกวันปราศจากฝุ่นละออง 
2. มีป้ายบอกชื่อห้องติดไว้หน้าห้องชัดเจน 
3. มีผังแสดงต าแหน่งโตะ๊ท างาน  อุปกรณ์ 
4. ติดป้ายบอกวิธีการเปิด  ปิดประตู  เช่น  ผลัก  ดัน  เลื่อน 
5. ฝาผนังห้ามติดประกาศ / หากติดประกาศต้องท ากรอบให้ชัดเจน 
6. ประตูกระจกชนิดใสมีเครื่องหมายป้องกันชนติดท่ีกระจก 

จุดที่ควรตรวจสอบของห้องพักอำจำรย์ / ห้องส ำนักงำน 
 1. โต๊ะท างาน  บนโต๊ะ  ลิ้นชักโต๊ะ  ใต้โตะ๊ 
 2. เก้าอี้ 
 3. ตู้เอกสาร  ชั้นวางเอกสาร 
 4. ตู้วัสดุ  ชั้นวางของ 
 5. โทรศัพท์  โทรสาร 
 6. อุปกรณ์และเครื่องใช้ส านักงาน 
 7. กระดานติดประกาศ 
 8. มุมกาแฟ 
 9. ทางเดิน 
 10. บันได 
 11. อุปกรณ์ดังเพลิง 

โต๊ะท ำงำน 
 1. สะอาด  ปราศจากฝุ่นละอองหรือคราบสกปรก  (ถ้ามีกระจกต้องใสสะอาด  ใต้กระจก 

สามารถใส่ใบอธิบายลักษณะงานหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับงานไม่เกินกระดาษขนาด A4  
(1  แผ่น) 

 2. ขอบโต๊ะด้านนอก  (ท่ีมองเห็นได้สะดวก)  มีป้ายชื่อ – นามสกุล  เจ้าของโต๊ะ 
 3. ป้ายชื่อ – นามสกุล  ควรเป็นมาตรฐานเดียวกัน  และมีป้ายอยู่ – ไม่อยู่  เพื่อแจ้งให้ผู้ติดต่อ 

ทราบ 
 



 

 

บนโต๊ะ 
 1. ไม่ควรวางของท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการท างาน 
 2. นอกเวลาท างานให้เก็บเอกสาร  อุปกรณ์ส านักงาน  และของใช้ท้ังท่ีเกี่ยวกับงานและของ

ส่วนตัวออกให้หมด  ยกเว้น  บนโต๊ะได้ไม่เกิน  3  ชิ้น  ดังนี้  ปฏิทิน  ท่ีเสียบปากกา  แผ่น
รองเขียน  แจกันดอกไม้  โทรศัพท์ 

ลิ้นชักโต๊ะ 
 1. มีการแยกเก็บของใช้ส่วนตัวและอุปกรณ์ท่ีใช้ในการท างาน  พร้อมติดป้ายบอกให้ชัดเจน 
 2. ลิ้นชักท่ีเก็บของส่วนตัวให้จัดเก็บอย่างมีระเบียบ  (กรรมการสามารถตรวจสอบได้) 
ใต้โต๊ะ 
 1. ไม่แขวนสิ่งของไว้บริเวณใต้โตะ๊ 
  2. เมื่อเลิกใช้งานให้เลื่อนเก็บให้เรียบร้อย 
 3. อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้งาน  ปลอดภัย  และดูแลให้สะอาดอยู่เสมอ 
ตู้เก็บเอกสำร/ช้ันวำงเอกสำร 
 1. ตู้ต้องสะอาด 
 2. ติดชื่อผู้รับผดิชอบ 
 3. หลังตู้เอกสารงดวางสิ่งของทุกชนิด 
 4. จัดประเภท  หมวดหมู่  เรียงล าดับ  มีดัชนีการจัดเก็บให้ครบ  ควรมีชื่อบอกก ากับชั้นท่ี 

จัดเก็บ 
  5. เอกสารและสิ่งของท่ีจัดเก็บในตู้  ต้องมีการสะสางเป็นประจ า 
 6. การจัดเก็บเอกสารในตู้ต้องเหมาะสมกับลักษณะของตู้ 
ตู้เก็บวัสดุ / ช้ันวำงของ 
 1. ต้องสะอาด 
 2. ติดชื่อผู้รับผิดชอบ  พร้อมรายละเอียดของวัสดุท่ีอยู่ในตู้ในต าแหน่งเดียวกันทุกตู้ 
 3. ไม่มีวัสดุช ารุดหรือของเสียในตู้  รวมท้ังของใช้ส่วนตัว 
 4. ก าหนดวิธีการเลิกจ่ายวัสดุ ควรเป็นระบบเข้าก่อน  -  ออกก่อน 
 5. หลังตู้งดวางสิ่งของทุกชนิด 
 6. ตู้ควรวางไว้ในต าแหน่งท่ีสามารถหยิบวัสดุได้สะดวก 
 7. มีการแยกประเภทวัสดุให้ชัดเจน  (ใช้แล้ว/ยังไม่ใช้) 
 



 

 

โทรศัพท์ / โทรสำร 
 1. ท าความสะอาดโทรศัพท์  และแป้นหมายเลขอย่างสม่ าเสมอ 
 2. ติดตั้งสายโทรศัพท์อย่างมีระเบียบ 
 3. ติดตั้งโทรศัพท์ในจุดท่ีสะดวกต่อการใช้ 
 4. ก าหนดต าแหน่งของอุปกรณ์ท่ีวางให้แน่นอน  และสะดวกต่อการใช้งาน 
 5. ปิดเคร่ือง  ถอดปลั๊กไฟฟ้าออกและเก็บให้เรียบร้อยหลังเลิกใช้งานประจ า 
 6. ตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ส านักงานทุกชนิดอยู่เสมอและจัดการแก้ไขหรือซ่อมแซม 

ทันทีหากมีสิ่งผิดปกติ 
กระดำนติดประกำศ 
 1. ควรท าความสะอาดอยู่เสมอ 
 2. ติดชื่อผู้รับผิดชอบและแบง่พื้นท่ีของกระดานติดประกาศ 
 3. ท่ีตั้งของกระดานติดประกาศ  ตั้งอยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม 
 4. ประกาศต่าง ๆ  มีระเบียบเป็นแนวเดียวกัน 
 5. ประกาศต่าง ๆ  ท่ีอยู่ในกระดานติดประกาศต้องทันสมัยอยู่เสมอ 
 6. อุปกรณ์ในการติดประกาศ  ต้องพร้อมใช้งานได้สะดวก 
มุมกำแฟ 
 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบ  และติดป้ายชื่อผู้รับผิดชอบ 
 2. ดูแลความสะดวกในห้องอย่างสม่ าเสมอ  เก็บขยะลงถังให้เรียบร้อยและน าไปเทท้ิงหลัง   

เลิกงานทุกวัน    
 3. จัดเก็บจาน  ชาม  ถ้วยกาแฟ  แก้วน้ า  ชุดเครื่องดื่ม  ให้เป็นระเบียบ 
 4. ไม่วางส่ิงของท่ีไม่จ าเป็นใดๆ  บนโต๊ะอาหารหลังการใช้งาน 
 5. หากมีตู้  หรือชั้นวาง  ให้มีแต่สิ่งของท่ีเกี่ยวกับชุดอาหาร  หรือเครื่องดื่มเท่านั้น 
 6. เก็บภาชนะทันที  หลังรับประทานอาหารเสร็จทุกครั้ง 
ทำงเดิน 
 1. สะอาด  ไม่วางส่ิงกีดขวางทางเดิน 
 2. ถ้าวางต้นไม้  ควรวางให้เป็นระเบียบ  ดูแลให้สะอาด  และสวยงาม 
 3. ควรมีแสงสว่างเพียงพอ 
 
 



 

 

บันได 
 1. ถ้าวางต้นไม้  ควรวางให้เป็นระเบียบ  ดูแลให้สะอาด  และสวยงาม 
 2. ทางขึ้น / ลง  ควรมีแผนผังบอกหน่วยงานในแต่ละชั้น 
 3. พื้นต่างระดับ  ควรมีการติดสัญลักษณ ์
 4. ควรมีแสงสว่างเพียงพอ 
 5. ควรก าหนดระบบทางเดินขึ้นลงชิดขวา 
อุปกรณ์ดับเพลิง 
 1. มีป้ายบอกท่ีเก็บอุปกรณ์ดับเพลิง/บันได้หนีไฟ 
 2. ติดตั้งในต าแหน่งที่มองเห็นชัดเจน  และหยิบใช้ได้สะดวก 
 3. มีการติดป้ายบอกวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงไว้ท่ีอุปกรณ์หรือบริเวณใกล้เคียง 
 4. มีการตีเส้นบอกต าแหน่งที่ติดตั้ง  และบริเวณพื้นด้านล่างตีเส้นห้ามวางสิ่งของ 



 

 

มำตรฐำน  5ส  ห้องประชุม 
 

จัดเจ้าหน้าท่ีเพื่อปฏิบัติหน้าท่ี  ดังต่อไปนี้ 
 1. จัดเจ้าหน้าท่ีดูแล  เพื่อท าหน้าท่ีรับรองห้องประชุม / จัดตารางการประชุม / แจ้งพนักงาน

เสริฟกาแฟ  จัดห้องประชุมให้เหมาะสมกับองค์ประชุม / จัดเครื่องโสตทัศนูปกรณ์ 
 2. จัดท าป้าย : ห้องประชุม / ก าลังประชุม / ว่าง / ห้ามสูบบุหรี่  แล้วติดป้ายเหล่านี้ไว้ท่ีๆ  
เหมาะสม 
 3. จัดให้มีป้ายติดตัวอักษร  พร้อมขาตั้ง  วางไว้หน้าห้องประชุม  เพื่อแจ้งก าหนดการประชุม 

รายวัน 
 4. โต๊ะ  เก้าอี้  ในห้องประชุม  ต้องดูแลให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ  ภายในห้องประชุม     

ไม่ควรมีสิ่งของอื่นวางเกะกะ  นอกจากเครื่องโสตฯ  จอภาพ 
 5. ก่อนการประชุม  1  ชั่วโมง  ห้องประชุมต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยตามความต้องการใช้ของ 

ผู้จองห้อง 
 6. เมื่อเริ่มประชุมแล้ว  15  นาที  จึงเสริฟน้ าชา  กาแฟ 
 7. เมื่อเลิกประชุม  ให้เก็บถ้วยน้ าชา  กาแฟ  แก้วน้ าให้เรียบร้อยภายใน  ½  ชั่วโมง  พร้อมท้ัง

ท าความสะอาดโต๊ะประชุม  กระดานไวท์บอร์ด  เก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อย  ถอดปลั้กไฟ  เก็บ
สายไฟ  ปิดไฟห้องประชุม 

 8. เก็บปา้ย  “ก าลังประชุม”  เปลี่ยนเป็น  “ว่าง”  แทนท่ี 
 9. หน้าท่ีอื่นๆ 
 

มำตรฐำน  5ส  ห้องน้ ำ 
  1. สะอาด  แห้ง  และไม่มีกลิ่นเหม็น 
 2. ท าความสะอาดอย่างน้อยวันละ  1  ครั้ง 
 3. ไม่มีอุปกรณ์ท าความสะอาดและของใช้ส่วนตัวอยู่ภายในห้องน้ า 
 4. มีป้ายหรือสัญลักษณ์บอก/แยกประเภทกลุ่มผู้ใช้และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
  
  
 
 



 

 

มำตรฐำน  5ส  ห้องพยำบำล 
 1. ทุกพื้นท่ีสะอาด / ระบบระบายอากาศถ่ายเทได้สะดวก 
 2. เตียงนอน  ผ้าปู  ปลอกหมอน  ผ้าห่มสะอาด  และจัดวางให้เป็นระเบียบ 
 3. ตู้ยาเป็นระเบียบ  แยกประเภทและติดป้ายชื่อให้ชัดเจน 
 4. ควรมีการตรวจสอบอายุของยาอยู่เสมอ 
 5. อุปกรณ์เครื่องใช้สะอาดพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
 6. ก าหนดท่ีเก็บอุปกรณ์และติดป้ายบอกให้ชัดเจน 
 7. ติดระเบียบการใช้ห้องพยาบาล 
 

มำตรฐำน  5ส  ห้องเอกสำรกำรพิมพ์ 
 1. มีป้ายชื่อห้อง 
 2. ติดป้ายข้อแนะน าในการบริการห้องเอกสารการพิมพ์ 
 3. ก าหนดต าแหน่ง  ตีเส้นพื้นท่ีวางอุปกรณ์ 
 4. มีการแยกประเภทกระดาษและจัดเก็บเป็นระบบตามมาตรฐานการจัดเก็บ  (คลังวัสดุ) 
 5. แยกที่เก็บส าหรับงานท่ีเสร็จแล้ว  ยังไม่ได้ด าเนินการ  และควรติดป้ายบอกให้ชัดเจน  

เอกสารท่ีเป็นความลับ  เก็บไว้ในท่ีปลอดภัย 
 

มำตรฐำน  5ส  ห้องเรียน 
 1. ท าความสะอาดสม่ าเสมอ 
 2. อุปกรณ์การสอนควรมีการท าความสะอาด  มีวิธีการใช้อุปกรณ์และพร้อมใช้งาน 
 3. โต๊ะเรียนควรจัดให้เรียบร้อย  และเป็นระเบียบหลังการใช้งาน 
 4. กระดานด าหรือไวท์บอร์ดมีการท าความสะอาดหลังการสอนทุกครั้ง 
 5. ติดข้อปฏิบัติในการใช้ห้องเรียน  ในท่ีท่ีเห็นชัดเจน  เช่น 
  -   ห้ามน าอาหารเข้าห้องเรียน 
  - ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดหลังการใช้งาน 
 6. ติดตารางการใช้ห้องเรียน 
 



 

 

มำตรฐำน  5  ส  ส่วนห้องปฎิบัตกิำร 
มำตรฐำนห้องปฏิบัตกิำรคอมพิวเตอร์ 

 
1. มีป้ายบอกหมายเลขห้อง 
2. มีตารางการใช้ห้องติดไว้หน้าห้อง 
3. มีป้ายบอกสภาพการใช้ห้อง  เช่น  ว่าง/ไม่ว่าง  เป็นต้น 
4. ถ้ามีระเบียบการถอดรองเท้า  ต้องมีชั้นวางหรือพื้นท่ีให้วางโดยก าหนดพื้นท่ีด้วยสีท่ีเด่นชัด 
5. ถ้าไม่มีระเบียบการถอดรองเท้า  ต้องมีพรมเช็ดเท้าหน้าห้อง 
6. กระดานและอุปกรณ์สะอาด  พร้อมใช้งาน 
7. ดูแลโต๊ะ,  เก้าอี้,  เครื่องคอมพิวเตอร์,  ตู้,  ชั้นวางของ.  พื้นห้อง,  ผ้าม่าน,  กระจกและฝาผนัง

ให้สะอาดปราศจากฝุ่น  ผงและขยะ 
8. จัดเก็บเก้าอี้ให้เข้าท่ีหลังการใช้งาน 
9. จัดเก็บอุปกรณ์  เช่น  เม้าส์,  แผ่นรองเม้าส์,  จอภาพ,  แป้นพิมพ์  เป็นต้น  ให้เข้าท่ีหลังการใช้ 
 งาน 
10.มีป้ายแนะน าวิธีใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ  ทุกชิ้นอย่างครบถ้วน 
11.ติดตั้งสายไฟบนพื้นอย่างมีระบบ  เพื่อความปลอดภัยและสวยงาม 
12.ก าหนดต าแหน่งการวางอุปกรณ์ให้ชัดเจน  เช่น  เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ,  เครื่องรับโทรทัศน์  

เป็นต้น 
13.มีสมุดบันทึกการใช้ห้อง  การส ารวจอุปกรณ์ในห้องและจัดการแก้ไข  ซ่อมแซมทันทีหรือแจ้ง

ผู้รับผิดชอบทราบเมื่อพบจุดช ารุด 
14.มีป้ายแจ้งสภาพการช ารุดของเคร่ือง 
15.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์สะอาด  พร้อมใช้งาน 
16.ห้ามน าอาหารและเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในห้อง 
17.ไม่มีถังขยะในห้อง 
18.ถ้ามีตู้เก็บเอกสารและอุปกรณ์  ต้องจัดเก็บตามระเบียบมาตรฐานส านักงาน 
19.หลังการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ให้ส ารองข้อมูลส่วนตัวลงในแผ่นดิสก์ของตนเอง  และลบออกจาก

หน่วยความจ าของเครื่อง 
20.ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์,  จอ,  เครื่องพิมพ์  และอื่นๆ  หลังการใช้งานทุกครั้ง 
 



 

 

มำตรฐำนแผนกยำนพำหนะ 
1. ไม่มีสิ่งของที่ไม่จ าเป็น  อยู่ภายในยานพาหนะ 
2. ไม่มีฝุ่นผง  คราบน้ ามัน  ส่ิงสกปรกอยู่ภายในและภายนอกยานพาหนะ 
3. มีป้ายและผังแสดงที่จอดยานพาหนะอย่างชัดเจน 
4. มีโต๊ะท างานของพนักงานควบคุมยานพาหนะ 
5. มีป้ายแสดงหมายเลขยานพาหนะและที่แขวนกุญแจส าหรับยานพาหนะนั้น 
6. มีแบบบันทึกการตรวจสอบก่อนและหลังการใช้ยานพาหนะ 
7. มีป้ายจัดล าดับการใช้ยานพาหนะ 
8. มีแบบบันทึกการบ ารุงรักษา  ซ่อมและอุบัติเหตุ 
9. มีแบบบันทึกความสิ้นเปลืองและความสึกหรอประจ าสัปดาห์ 
10. มีตู้/ชั้นเก็บอุปกรณ์  เครื่องมือท่ีใช้ในการบ ารุงรักษายานพาหนะ 
 

มำตรฐำน  5ส  ส่วนสภำพแวดล้อม 
มำตรฐำนประตูทำงเข้ำสถำนศึกษำ 

 
1. ท าความสะอาดบริเวณทางเข้า 
2. มีผังแสดงบริเวณสถานศึกษา 
3. ซ่อมแซมตัวหนังสือบนป้ายให้ชัดเจน 
4. ท าความสะอาดบริเวณป้ายสถานศึกษา 
 

มำตรฐำนสวนหย่อม 
1. ท าความสะอาด  ก าจัดวัชพืชอย่างสม่ าเสมอ 
2. ดูแลรักษาตามโปรแกรม 
3. มีป้ายบอกชื่อพันธุ์พืชและผู้รับผิดชอบ 
 

มำตรฐำนลำนจอดรถ 
1. แยกจุดจอด  ตามประเภทรถท่ีจอด 
2. ตีเส้นท่ีจอดให้ชัดเจน 
3. มีป้ายแสดงประเภทรถท่ีจอด 



 

 

บทที่ 4 
แบบฟอร์มต่ำงๆ  

 
แบบประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรม 5ส ประเภทส ำนักงำน 

งำน............................................................................................... วันที.่....................................................
  
เกณฑ  = ดีมาก 3 = ดี 2 = พอใช ควรปรับปรุง ผู้ตรวจ..................................................................... 
 

รำยกำรตรวจ 
คะแนน 

เต็ม ได้ 
บริเวณโต๊ะท างาน 1 โตะอยูในสภาพสะอาด  ปราศจากฝุ่นละอองหรือคราบสกปรก 4  
 2 มีป้ายชื่อ  - นามสกุล  เจ้าของโตะ๊ติดอยู ่ 4  
 3 มีอุปกรณเครื่องเขียนในจ านวนที่เหมาะสม (ตามมาตรฐาน) 4  
 4 มีการจัดเก็บเอกสารระหวาง (รอ) ด าเนินการไวอยางเปนระเบยีบ 4  
 5 ไม่วางสิ่งของซุกซ่อนไว้ใต้โต๊ะท างาน  4  
 6 ไมวางสิ่งของประดับ / แจกัน / อื่นๆ ในต าแหนงที่กีดขวางการ 4  
  

7 
ท างาน/ เปนอันตรายตอระบบไฟฟา 
อื่น ๆ 

 
4 

 

     
- ตู ช้ันวางเอกสาร 1 ตู้สะอาด  เป็นระเบียบ 4  
- ตแูบบฟอรม  

2 
ระบุรายการของวัสดุที่อยู่ในตู ้ 4  

- ช้ันวางของตาง ๆ 3 ไมมีเอกสาร / สิ่งของที่ไมจ าเปนหรือไมเกี่ยวของวางปะปนอยู ่ 4  
   ในตู ช้ันวาง / บนตู   
 4 ไม่วางสิ่งของทุกชนิดบนหลังตู้เอกสาร 4  
 5 อื่นๆ  4  
     
- อุปกรณเครื่องมือ 
- เครื่องใชส านักงาน 

1 มีป้ายบอกวิธีใช้ที่เครื่องใช้ส านักงาน 
โทรสาร  เครื่องถ่ายเอกสาร  โทรศัพท์ 

4  

 2 ไม่มสีิ่งของ / อุปกรณ์ที่ไม่จ าเป็น หรือไมเ่กี่ยวข้องวางปะปนอยู ่ 4  
    กับอุปกรณ์ / เครื่องมือ / เครื่องใช้ส านักงาน   
 3 

 
4 

ปิดเครื่อง  ถอดปลั๊กไฟฟ้าออก  และเก็บใหเ้รียบร้อย  หลังเลิกใช้
งานประจ า 
อื่นๆ 

4 
 
4 

 

     
     



 

 
 

รำยกำรตรวจ 
คะแนน 

เต็ม ได้ 
- สภาพพื้นที่ส่วนกลาง 1 มีบอร์ดกิจกรรม  5ส  ในห้องปฏิบตัิงาน 4  
  โดยทั่วไป / ความ 2 บริเวณทางเดินไม่มีสิ่งของขวาง 4  
  ปลอดภัยในการท างาน 3 การจัดวางเอกสารและสิ่งของเป็นระเบียบ 4  
 4 ท าป้ายบอกสิ่งกีดขวางที่ชัดเจนและมองเห็นได ้ 4  
 5 อื่นๆ 4  
     
- การพัฒนากิจกรรม 5ส 1 มีการแบ่งพื้นที่รับผดิชอบ 4  
   ภายในกลุ่ม 2 มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับพ้ืนท่ีรบัผิดชอบ 5ส ร่วมกัน 4  
 3 มีการก าหนดมาตรฐานของการปรบัปรุงพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 4  
 4 มีการประเมินผลและติดตามกิจกรรม 5ส อย่างสม่ าเสมอ 4  
  ภายในกลุ่ม   
     

รวม   
คิดเป็นคะแนนร้อยละ    

 
 
คณะกรรมการผู้ตรวจ     

------------------------------------------------



 

 

แบบสรุปกำรรวมคะแนนกำรตรวจประเมินผลกำรด ำเนินงำน 5ส 
 

กลุ่ม......................................................... 

 
ล ำดับที ่ บริเวณโต๊ะ ชั้นวำงเอกสำร/

ตู้แบบฟอร์ม/ 
ชั้นวำงของ

ต่ำงๆ 

อุปกรณ์เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้
ส ำนักงำน 

สภำพพ้ืนที ่
ส่วนกลำง 
โดยท่ัวไป 

กำรพัฒนำ 
กิจกรรม  5ส 
ภำยในกลุ่ม 

รวม 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

รวม       

 
 



 

 

แบบสรุปคะแนนกำรตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินกิจกรรม 5ส 
 

หน่วยงาน             
วันที่ตรวจ             
           

รำยกำรตรวจ 
คะแนน 

จุดเด่นของพ้ืนที ่เต็ม ได้ 
-  บริเวณโตะ๊ท างาน 28   
    
- ตู้ / ช้ันวางเอกสาร / ตู้แบบฟอรม์ ช้ันวางของต่างๆ 20   
    
- อุปกรณ์ / เครื่องมือเครื่องใช้ส านักงาน เช่น 16   
   คอมพิวเตอร์ พรินเตอร์ แฟ็กซ์    
    
- สภาพพื้นที่ส่วนกลางโดยทั่วไป / ความปลอดภัย 20   
   ในการท างาน    ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรปรับปรุง 
    
- การพัฒนากิจกรรม 5 ส  ภายในกลุ่ม 16   
    
    

รวม 100   

 



 

 

รำยชื่อผู้รับผิดชอบพื้นที่กำรด ำเนินกิจกรรม 5 ส 
 

พ้ืนที่ความรับผิดชอบชุดที่ 1 
    1. ห้อง  210  ห้องเลขานุการ  นางสาวมัฑณา  ประดิษฐ์วงษ์ 
   2. ห้องพนักงานขับรถ  จ านวน  4  คน  พร้อมบริเวณท่ีจอดรถด้านหลัง Parking Zone 
 
พ้ืนที่ความรับผิดชอบชุดที่ 2 
   1. ห้อง  222  นางสาวพัชนี  สมพงษ์ 
    2.   ห้อง  228  นางสาวอัญชลี  กิจพิทักษ์ 
   3. ห้อง  221  งานบริการการศึกษา  (รวมบริเวณตู้ไฟ) 
 
พ้ืนที่ความรับผิดชอบชุดที่ 3 
   1. ห้อง  215, 216  งานพัสดุ 
    2. พ้ืนที่ส่วนกลางห้อง 214, 214/1,  ห้อง 214/2,  ห้อง 214/35.  
    
พ้ืนที่ความรับผิดชอบชุดที่ 4 
   1.   ห้อง  415  นายบุญกอง  ราตรีวงษ์ 
    2. ห้อง  528  นางสาวสุกัญญา  เดวิเลาะ 
   3.  ห้อง  512  นายวัฒน์ชัย  พิริยะศรีแก้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รำยชื่อคณะกรรมกำรผู้ตรวจประเมินกำรด ำเนินกิจกรรม 5 ส 
 

คณะกรรมการชุดที่ 1 
    1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลาวัณย์  รตันเสถียร 
   2. นางสาวพัชนี  สมพงษ์ 
   3. นายบุญกอง  ราตรีวงษ์ 
 
คณะกรรมการชุดที่ 2 
   1. อาจารย์วิไลกุล  หนูแก้ว 
    2.   นางนงนุช  จิตตสงัด 
   3. นางสาวกาญจนา  สุขสง่า 
 
คณะกรรมการชุดที่ 3 
   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา  วังสะจันทานนท์ 
    2. นางสาวธญา  กปิ่นชรานนท์ 
   3.  นางสาวสุกัญญา  เดวิเลาะ  
    
คณะกรรมการชุดที่ 4 
   1.   นางสาวพรทิพย์  ศรีเชี่ยวชาญ 
    2. นายดนุพล  วัฒนา 
   3.  นางสาวทัศวรรณ  ภมรนาค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    



 

 
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกิจกรรม  5  ส 

ส ำนักงำนคณบดี 
 

กลุ่มงำน หัวหน้ำกลุ่ม กรรมกำรประเมิน 
งานบริการการศึกษา นางสาวนันธิยา  รักซ้อน นางสาวกาญจนา  สุขสง่า 
งานการเงินและบัญชี นางสาวพรทิพย์  ศรีเชี่ยวชาญ นางสาวฐานิศรา  ปัญญาภา 
งานพัสดุ นางสาวชดา  เกิดโภคา นางสาวพัชนี  สมพงษ์ 
งานบริหารและธุรการ นางสาวนภาพร  ศรีโพธิ์ นายดนุพล  วัฒนา 
งานโสตทัศนูปกรณ์ นายวัฒน์ชัย  พิริยะศรีแก้ว นายบุญกอง  ราตรีวงษ์ 
งานนโยบายและแผน นายดนุพล  วัฒนา นางนงนุช  จิตตสงัด 
งานประกันคุณภาพ นางสาวพัชนี  สมพงษ์ นางสาวสุกัญญา  เดวิเลาะ 
 


