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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญ
โดยที่มาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 บัญญัติใหสถานศึกษา
ของรั ฐ ที่จั ดการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึกษาเป น นิ ติ บุ ค คล เพื่ อให ส ามารถดําเนิ น กิ จ การได โ ดยอิ ส ระ
สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ
และอยูภายใตการกํากับของสภาสถานศึกษา ดังนั้น สมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสานจํานวน 9 แหง ขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ไดรับการสถาปนาเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐดานวิชาชีพและเทคโนโลยีตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2548 มีวัตถุประสงคใหการศึกษาสงเสริมวิชาการ
และวิชาชีพชั้ นสูงที่ มุงเนนการปฏิ บัติ ทําการวิ จัย ผลิตครู วิ ช าชีพ ใหบริการทางวิชาการ ในดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ไดประกาศนโยบายกิจกรรม 5ส เพือ่ ทีจ่ ะพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อความเปนระบบ ระเบียบ เกิด
สภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน โดยกําหนดใหมีการจัดกิจกรรม 5ส เปนกิจกรรมพื้นฐานของการ
ปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA กําหนดใหทุกหนวยงานเรงรัดพัฒนาดําเนินการกิจกรรม 5ส ใน
ทุกๆ ดาน ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและเปนที่ยอมรับ ซึ่งกิจกรรม 5ส จะเปนวิธีการหนึ่งใน
การกํากับดูแลมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามที่กําหนดไวในเปาหมายคุณภาพ และเพื่อให
การดําเนินงานกิจกรรม 5ส เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายของ
มหาวิทยาลัย
5ส เปนกิจกรรมปรับปรุงการทํางานของบุคลากรดวยตนเองอยางหนึ่งไดแกการดําเนินการ
ตามหลักการ “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสรางนิสัย” ในสถานที่ทํางานของตนเองทําให
องคกรมีบุคลากรที่มีระเบียบวินัยจากจิตสํานึกของเขาเอง ทําใหสถานที่ทํางานสะอาด เปนระเบียบ
เรียบรอย มีความสวยงาม มีความปลอดภัย ลดความสูญเปลาในการทํางาน คุณภาพของงานดีขึ้น 5ส
เปนปจจัยพื้นฐานในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ นับเปนเครื่องมือตัวแรกที่ถูกนํามาใชกอนที่
จะใชเครือ่ งมือระดับสูงขึน้ ไป เชน TPM TQM และ ISO เปนตน สะสาง (Seiri) ทําใหเปนระเบียบ คือ
การแยกระหวางของที่จําเปนตองใช กับของที่ไมจําเปนตองใช ขจัดของที่ไมจําเปนตองใชทิ้งไป ซึ่ง
หลักของ 5ส ก็คือ
1) สะดวก (Seiton) วางของในที่ ท่ี ค วรอยู คื อ การจั ด วางของที่ จํ า เป น ต อ งใช ใ ห เ ป น
ระเบียบ สามารถหยิบใชงานไดทันที
2) สะอาด (Seiso) ทํ า ความสะอาด คื อ การป ด กวาดเช็ ด ถู ก สถานที่ สิ่ ง ของ อุ ป กรณ
เครือ่ งมือเครือ่ งจักร ใหสะอาดอยูเ สมอ
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3) สุขลักษณะ (Seiketsu) รักษาความสะอาด คือ การรักษา และปฏิบัติ 3ส ไดแก สะสาง
สะดวก และสะอาดใหดีตลอดไป
4) สรางนิสัย (Shitsuke) ฝกใหเปนนิสัย คือ การรักษาและปฏิบัติ 4ส หรือสิ่งที่กําหนดไว
แลวอยางถูกตองจนติดเปนนิสัย
5ส เปนหลักการพื้นฐาน เพื่อใหหนวยงานมีความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด ปลอดภัย นา
อยู นาทํางาน ซึ่งมีความเกี่ยวของกับประสิทธิภาพการทํางาน การบริหารจัดการวัสดุ/อุปกรณ การ
ประหยัดทรัพยากรและเวลา สรางความเชื่อถือของผูรับบริการ มีสวนสนับสนุนใหเกิดการทํางานเปน
ทีม และความสามัคคีในหนวยงาน หรือสรุปไดวา 5ส
 เปนพืน้ ฐานของระบบคุณภาพทุกระบบ
 สรางวินัยและจิตสํานึกที่ดีในการทํางาน
 สรางระบบ ระเบียบ การจัดเก็บ ความเปนระเบียบเรียบรอยสวยงามแกหนวยงาน
 เสริมประสิทธิภาพการทํางาน
 กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงเชิงประจักษแกผูมารับบริการ สรางความเชื่อถือ และ
ภาพลักษณทด่ี แี กองคกร
 งาย ประหยัด แตคมุ คา
ทุกองคกรตางมีเปาหมายสูงสุดอยูที่ประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากร โดยมีขอบกพรอง
เปนศูนย แตกอนที่จะกาวไปถึงเปาหมายสูงสุดนี้ได บุคลากรภายในองคกรจะตองสรางพื้นฐานจาก
เทคนิคการบริหารองคกรที่เรียกวา “5ส” กอน ถือวาเปนกิจกรรมหนึ่งที่นิยมทํากันอยางแพรหลาย
ทําใหองคกรมีความจําเปนตองจัดสภาพแวดลอมในการทํางาน ไมวาจะเปนในเรื่องของวัตถุสิ่งของ
สถานที่ และเรื่องของการสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดการบริหารงานอยางมี
ประสิทธิภาพ
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อเปนแนวทางใหผูปฏิบัติงานสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
เป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น สอดคล อ งกั บ นโยบายมหาวิ ท ยาลั ย และระบบประกั น
คุณภาพ
1.2.2 เพื่อพัฒนาองคกรใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย สะดวก สะอาดและปลอดภัยใน
การทํางาน เสริมสรางภาพลักษณที่ดแี กองคกร
1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.3.1 บุ คลากรภายในหนวยงานสามารถดําเนินงานไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
เป น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น สอดคล อ งกั บ นโยบายมหาวิ ท ยาลั ย และระบบประกั น
คุณภาพ
1.3.2 องคกรมีความเปนระเบียบเรียบรอย สะดวก สะอาด และมีความปลอดภัยในการ
ทํางาน เกิดภาพลักษณทด่ี แี กองคกร
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1.4 ขอบเขตคูมือการดําเนินงานกิจกรรม 5ส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร โดยคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย
เล็งเห็นความสําคัญของกิจกรรม 5ส จึงผลักดันใหดําเนินกิจกรรมมาอยางตอเนื่อง โดยมีเปาหมายที่
สําคัญ คือ การพัฒนาสภาพแวดลอมการทํางาน สะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการทํางานที่ดีขึ้น
อยางชัดเจน ซึง่ มีขอบเขตในการดําเนินงานครอบคลุมตามแผนการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ดังนี้
1.4.1 การสงเสริมกิจกรรม 5ส โดยการประชาสัมพันธกําหนดการดําเนินงานกิจกรรม ผาน
เว็บไซต/หนังสือแจงเวียน/ประกาศ และติดตามผลการดําเนินงาน
1.4.2 การใหความรูเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส โดยการจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส
ใหกับบุคลากรภายในหนวยงาน
1.4.3 ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส จํานวน 2 ครัง้ /ปการศึกษา
1.4.4 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อใหบุคลากร/นักศึกษา ไดมีกิจกรรมรวมกัน
1.4.5 สรุปผลการดําเนินโครงการ
พืน้ ทีใ่ นการดําเนินกิจกรรม 5ส ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร
ประกอบดวย 3 หนวยงาน ไดแก 1)คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี 2)คณะเทคโนโลยีการจัดการ
และ 3)สํ านักงานวิ ทยาเขตสุ รินทร โดยมุ งเน น กิจกรรม สะสาง สะดวก และสะอาด ทุกพื้ น ที่ ใน
หนวยงาน ซึง่ แบงออกเปน 5 สวน คือ
 สวนงานการบริหารจัดการกิจกรรม 5ส
 สวนงานการจัดการเรียนการสอน ไดแก หองเรียน หองปฏิบัติการ หองเก็บสารเคมี
โรงฝกงาน หองเก็บวัสดุฝก อุปกรณ เครือ่ งมือ (รวมทัง้ งานฟารม) หองควบคุมระบบ
ไฟฟา/ระบบปฏิบัติการ คอกสัตว เรือนเพาะชํา โรงงานอาหารสัตว
 สวนงานสนับสนุนการเรียนการสอน ไดแก หองพักอาจารย หองสํานักงานคณะ/
สาขา หองสํานักงานหนวยงานสนับสนุน/องคการบริหารและสโมสรนักศึกษา หอง
พยาบาล หองเอกสารการพิมพ ยานพาหนะ หองประชุม ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง
หองสมุด ศูนยวัฒนธรรม โรงอาหาร หองน้ํา/หองสุขา
 สวนสภาพแวดลอมโดยรวม
1.5 คําจัดกัดความ
1.5.1 มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร
1.5.2 กิจกรรม 5ส หมายถึง กระบวนการที่เปนระบบ มีแนวปฏิบัติที่เหมาะสม สามารถ
นํามาใชเพื่อปรับปรุงแกไขงาน และรักษาสิ่งแวดลอมในสถานที่ทํางานใหดีขึ้น เพิ่ม
ประสิทธิภาพการทํางานขององคกร
1.5.3 มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่ถือเอาเปนเกณฑหลักสําหรับเทียบกําหนด
1.5.4 นโยบาย หมายถึง ขอความหรือสิ่งที่ไดกําหนดไวเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนิน
งานดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับนโยบายนั้น
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บทที่ 2
ขอมูลหนวยงาน โครงสรางและหนาทีค่ วามรับผิดชอบ
2.1 ประวัตขิ องมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรนิ ทร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร ตั้งอยูระหวางกิโลเมตรที่ 2/4003/200 ดานทิศตะวันออกของถนน สายสุรินทร-ชองจอม ในเขตพื้นที่ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร เดิมตั้งขึ้นตามนโยบายของเสนาบดี
กระทรวงธรรมการในสมัยนั้น คือ เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ที่ไดกําหนดใหมณฑลและจังหวัดจัดตั้ง
สุริยราชวราภัย (ธานี
ธานี วิเศษโกสินทร) ขาหลวงประจําจังหวัดสุรินทร และขุนพิสุทธิวรวาท ธร
ธรรมการ
จังหวัดสุรินทร จึงไดกําหนดใหมีการจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2470
พ
ที่บริเวณทุงนาดานทิศตะวันออกของ
กําแพงเมืองชั้นนอกของเมืองสุรินทร ที่เรียกวา ทุงยาง (เวียลเวง) ซึ่งปจจุบันเปนที่ตั้งของโรงเรียนสุร
วิทยาคาร โรงเรียนสิรินธร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร โรงเรียยนเมื
นเมืองสุรินทร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร และโรงพยาบาลสุรินทร รวมพื้นที่ประมาณ 300 ไร ชื่อ “โรงเรียนศรีสุรินทร
กสิกรรม” เปนโรงเรียนประเภทประถมวิสามัญกสิกรรม สังกัดกรมวิสามัญ เปดสอนทั้งระดับประถม
สามั ญ คื อ อยู ใ นเกณฑ บั ง คั บ เรี ย น (ประถม 1-3) และประถมวิ ส ามั ญ (4-66) รวมเรียกว า ประถม
บริบูรณ โดยมีครูประจําการ และครูใหญคนแรกเมื่อเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2472
พ 2472 ชื่อ นายมั่น เพชรศรี
สม และไดเปดรับนักเรียนเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2473
 วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2481
พ
ไดแยกนักเรียนชั้นประถมวิสามัญกสิกรร
รรมมาอยูท่ี
บริเวณริมฝงหวยเสนง ฝงขวา ดานทิศตะวันตกของถนนสุรินทร-ชองจอม และได
โอนมาสั ง กั ด กรมอาชี ว ศึ ก ษา เปลี่ ย นชื่ อ เป น “โรงเรี ย นเกษตรกรรมสุ ริ น ทร ” มี
ครูใหญคนแรกชื่อ นายธรรมนูญ สิงคเสลิต
 พ.ศ.2483
2483 เกิดกรณีพิพาทกับอินโดจีน ฝรั่ งเศส กระทรวงกลาโหมตองการที่ ดิ น
บริเวณที่ตั้งโรงเรียนเปนที่ตั้งคายทหาร จึงตกลงขอตอกระทรวงศึกษาธิการ ใหยาย
โรงเรียนมาอยูฝงทิศตะวันออกของถนน คือ ที่ตั้งปจจุบัน ในปเดียวกันนั่นเองไดเริ่ม
บุกเบิกพื้นที่เปนเวลา 2 ป ไดพน้ื ทีท่ ง้ั หมด 1,500 ไร
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พ.ศ.2485
2485 ไดยายโรงเรียนมาอยูที่ตงั้งปปจจุบัน เริ่มตนดวยการมีครู 4 คน นักเรียน 30
คน และคนงาน 2 คน
พ.ศ.2498
2498 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดําเนินเยี่ยม
โรงเรียนเกษตรกรรมสุรินทร โดยใชบริเวณลําโกดกงเปนสถานที่ รับเสด็จ ซึ่ งอยู
ทางดานทิศใตของโรงเรียน โดยจัดสรางศาลาที่ปประทั
ระทับแบบจัตุรมุขทรงโปรงทั้ง 4
ดาน และตกแตงบริเวณโดยรอบใหสวยงามดวยพันธุไมตางๆ ซึ่งตอมาขนานนาม
สถานที่แหงนี้วา “เกาะเสด็จประภาส”
พ.ศ.2508
2508 ไดรับการยกฐานะเปนวิทยาลัยเกษตรกรรมสุรินทร จนกระทั่งป พพ.ศ.
2518 วิทยาลัยเกษตรกรรมสุรินทร รวมทั้งกลุมวิทยาลัยเกษตรกรรมและวิทยาลัย
อื่น ๆ หลายแหงในสังกัดกรมอาชี ว ศึกษาได ร วมเขาเป น วิทยาลั ย เทคโนโลยี แ ละ
อาชีวศึกษา สังกัดกรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกกษา
ษา กระทรวงศึกษาธิการ
และไดเปลี่ยนชื่อเปน “วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรสุรินทร”
พ.ศ.2531
2531 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดมีพระมหา
ระมหากรุณาธิคุณ
โปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานนามใหมเปน “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตสุรินทร ตั้งแตบัดนั้น
พ.ศ.2548
2548 ไดยกฐานะเป น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต
สุรินทร” ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมือ่ วันที่ 18 มกราคม พพ.ศ.2548
ปจจุบันเปดสอน 2 คณะ
o คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี
o คณะเทคโนโลยีการจัดการ
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2.2 ประวัติของคณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี
คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี ทีต่ ง้ั อาคารคณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี เลขที่ 145
หมู 15 ถนนสุ รินทร - ปราสาท ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 32000 หมายเลข
โทรศัพท 044-153093 หมายเลขโทรสาร 044-153093 ระยะหางจากกรุงเทพมหานคร 457
กิโลเมตร เกิดขึ้ นจากกฎกระทรวง จัดตั้ งสวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศศ. 2549 โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และ มาตรา 9 วรรคหนึ่ง
แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.
พ 2548 รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการออก
กฎกระทรวงไว ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27
พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 และเมื่อ พ.ศ. 2550 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวน
ราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.
พ 2550 ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2550
ใหแบงสวนราชการในคณะเปนสํานักงานคณบดี
คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร
พัฒนามาจากโรงเรียนประถมกสิกรรม ที่เปดสอนวิชาชีพทางการเกษตร ตั้งขึ้นเมื่อป พพ.ศ. 2470ชื่อ
โรงเรียนศรีสุรินทรกสิกรรม เปนโรงเรียนประเภทวิสามัญกสิกรรม สังกัดกรมวิสามัญ เปดสอนที่
ระดับประถมสามัญคืออยูใ นเกณฑบงั คับเรียน (ประถม 1-3) และประถมวิสามัญ (4-6) รวมเรียกวา
ประถมบริบูรณ เปดรับนักเรียนเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2473 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน เกิดขึน้ ตามพระราชบั
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล พ.ศ.
พ 2548 เหตุผลโดยที่มาตรา
36 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
พ 2542 บัญญัติใหสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษา
ระดับปริญญาเปนนิติบุคคล เพื่อใหสถานศึกษาของรัฐดําเนินกิจการไดโดยอิสระสามารถพัฒนาระบบ
บริหารและการจัดการที
ดการที่เปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและอยูภายใตการ
กํากับดูแลของสภาสถานศึกษาดังนั้น สมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 9 แหง
ขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเปนหนึ่งในจํานวน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลทั้ง 9 แหง เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐดานวิชาชีพและเทคโนโลยี
ที่มีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มุงเนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทํา
การวิจัย ผลิตครูวิชาชีพใหบริการทางวิชาการในด
าการในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยใหผูสําเร็จการอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาตอดานวิชาชีพเฉพาะทางระดับ
ปริญญา
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ความหมายของตราสัญลักษณ และความหมายของคณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี
 ใบไมสื่อถึงความสัมพันธทางดานการเกษตร
 ลายเสนที่เคลื่อนไหวสื่อถึงการบริการดานวิชาการ การคนควาวิจัย ผลงาน
ทางวิชาการในการเผยแพรองคความรู พัฒนาอยางตอเนื่องไมหยุดนิ่งพลัง
ในการขับเคลื่อนสูความเจริญความกาวหนาของประเทศสืบไป
 วงกลมสื่อถึงองครวมความรูในการดําเนินงานอันนําไปสูเปาหมายของ
ความสําเร็จ
 ลายกนกสื่อถึงเอกลักษณของความเปนไทย
 ฟนเฟองสื่อถึงความสัมพันธทางเทคโนโลยี
 ชางเปนสัญลักษณของจังหวัดสุรินทร
 สีแสด เปนสีประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 สีขาว เปนสีประจําวิทยาเขตสุรินทร
 สีเขียว เปนสีประจําคณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี
สีประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คือ สีแสด
ดอกไมราชมงคลอีสาน คือ ดอกแคแสด
ตนไมประจํามหาวิทยาลัย คือ ตนแคแสด
สีประจําคณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี คือ สีเขียว
ดอกไมประจํ
ประจําคณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี คือ ดอกชัยพฤกษแดง
ตนไมประจําคณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี คือ ตนชัยพฤกษแดง
ปณิธาน นโยบาย วิสัยทัศน เปาประสงค ภารกิจ
1. ปณิธาน มุงมั่นสูการพัฒนา สงเสริม สนับสนุนการบริหารงาน และการใหบริการเพื่อ
เปนมหาวิทยาลัยชั้นนํา
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2. นโยบาย
1) สงเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑเทคโนโลยีสําหรับหองเรียนและ
หองปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
2) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน งานฟารม ใหมีคุณภาพสอดคลอง
กับการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพือ่ ใหเปนทีพ่ งึ พอใจของผูม ารับบริการ ผูใชบัณฑิต
ชุมชนและสังคม
3) สงเสริมบุคลากรในคณะใหมีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่ อง เพื่อเพิ่มขี ด
ความสามารถทางวิชาการ งานวิจัยและนวัตกรรม งานบริการแกชุมชน สังคม
และงานสนับสนุนดานตางๆ
4) สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ/นวัตกรรม ดานการเกษตร
และเทคโนโลยี เพื่อถายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น ดาน
เกษตรอินทรียตามความตองการของชุมชนและสังคม รวมเสริมสรางสูสังคม
ผูป ระกอบการ เพือ่ ใหมคี วามเขมแข็งและยัง่ ยืน
5) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาในรูปสโมสรนักศึกษาของบัณฑิตที่พึง
ประสงค รวมถึงทักษะดานภาษาเพือ่ รองรับการเขาสูป ระชาคมอาเซียน
6) สงเสริมการจัดการความรู (Knowledge Management-KM) สูศูนยกลางองค
ความรูสรางเครือขายความรวมมือดานการเรียน การสอน การวิจัย/สิ่งประดิษฐ/
นวัตกรรมและการใหบริการวิชาการทัง้ ในประเทศและตางประเทศ
7) สงเสริมบุคลากรและสโมสรนักศึกษาใหมีการจัดกิจกรรมที่เปนการทํานุบํารุง
ศาสนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม
8) สงเสริมใหมีการบริหารจัดการที่ดีทุกแผนงาน/ฝาย/สาขาวิชา โดยยึดหลักธรร
มาภิบาล (Good Governance) และการมีสวนรวม
9) ใชระบบประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา เปนเครื่องมือในการ
บริหารจัดการทั้งระบบ
10) พัฒนานักบริหารรุน ใหมเพือ่ เตรียมและเปนผูบ ริหารของคณะตอไปในอนาคต
3. วิสยั ทัศน (Visions)
คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี เปนผูนําจัดการศึกษาดานวิชาชีพที่มีความเปนเลิศ
ดานเกษตรอินทรียและเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม ผลิตงานวิจัยใหเปนแหลง
ความรูแ ละบริการวิชาการเพือ่ พัฒนาทองถิน่ และสังคม
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4. พันธกิจ (Mission)
1) จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มุงเนนคุณภาพ
ตามมาตรฐาน สากลและผลิตบัณฑิตใหตรงกับความพึงพอใจของผูรับบริการทั้ง
ความรูและคุณธรรม
2) ผลิตงานวิจัย สิ่งประดิษฐใหสนับสนุนตอการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาชุมชนและ
ประเทศชาติ
3) ใหบริการวิชาการเชิงบูรณาการใหแกชุมชน เกษตรกรที่สนใจหรือชุมชนในดาน
การจัดการเรียนการสอนและดานการวิจัย
4) ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรม โดยเฉพาะศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นอีสาน
และรักษาสิง่ แวดลอม
5) บริหารจัดการทุกดานดวยธรรมาภิบาล การมีสวนรวมภายใตคณะกรรมการ
ประจําคณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจนบุคลากรทุกภาคสวน เพื่อให
ประสิทธิภาพสูงสุด
6) พัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณเปนบัณฑิตที่พึงประสงค พัฒนาสมรรถนะของ
นักศึกษาใหเปนผูใ ฝรู เปนบัณฑิตนักปฏิบัติ มีความพรอมที่จะพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง มีความคิดเชิงระบบ สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพเปนมืออาชีพและมี
จิตสาธารณะ
7) สงเสริมการศึกษาตอ เพื่อเพิ่มคุณภาพทางการศึกษาและการเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการที่สูงขึ้น แกบุคคลเพื่อการพัฒนาตนเอง สงเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรม
องคกร ปลูกฝงใหบุคลากรมีความเสียสละ เห็นแกประโยชนสวนรวม เพื่อพัฒนา
องคกรใหกา วหนาตอไป
5. ภารกิจ
ปการศึกษา 2555 คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล วิทยาเขตสุรินทร มีการจัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท มีหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนทั้งสิ้น 24 หลักสูตร
แบงเปนระดับปริญญาโท จํานวน 1 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี จํานวน 14 หลักสูตร และระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จํานวน 9 หลักสูตร
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2.3 ประวัตขิ องคณะเทคโนโลยีการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการจัดการ (Faculty Of Management Technology) ที่ตั้งอาคารคณะ
เทคโนโลยีการจัดการ เลขที่ 145 หมู 15 ถนนสุรินทร - ปราสาท ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร 32000
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร ตั้งอยู
ระหวางกิโลเมตรที่ 2/400-3/200 ดานทิศตะวันออกของถนนสายสุรินทร-ชองจอม ในเขตพื้นที่ตําบล
นอกเมือง อําเภอเมือง จังหวั ด สุรินทร คณะเทคโนโลยีการจัดการเกิดจากการรวบรวมคณะวิ ช า
เศรษฐศาสตรและบริ ห ารธุ ร กิจ คณะวิ ช าศึกษาทั่ ว ไป และภาควิ ช าเกษตรศึกษาเขาด ว ยกั น ตาม
กฎกระทรวง จัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2549 ใหไว ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และ มาตรา 9 วรรค
หนึ่ ง แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน พ.ศ.2549 รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไวโดยจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน กระทรวงศึกษาธิการประกอบดวย 20 หนวยงาน คือ 1 สถาบัน 7 สํานัก 12 คณะ โดยมีลําดับ
การเปดสาขา ดังนี้
ป พ.ศ.2533 เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)การจัดการธุรกิจเกษตร
ป พ.ศ.2534 เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)คอมพิวเตอรธรุ กิจ
ป พ.ศ.2536 เปดสอนระดับปริญญาตรีสาขาการบริหารธุรกิจเกษตร
ป พ.ศ.2540 เป ด สอนระดั บ ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.)การบั ญ ชี ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)สาขาการจัดการ
ป พ.ศ.2544 เปดสอนระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ(หลักสูตรตอเนื่อง)
ป พ.ศ.2545 เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ภาคสมทบ สาขาการ
จัดการ, การบัญชี(ปวช.) และสาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ สาขาภาษาอังกฤษ
เพือ่ การสือ่ สารสากล(หลักสูตร 4 ป)
ป พ.ศ.2546 เปดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)สาขาบัญชี(รับผูจบ ม.6)
ภาคสมทบ
ป พ.ศ.2547 เปดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป วิชาเอกการจัดการ-การจัดการ
ทั่วไป วิชาเอกการทองเที่ยว และหลักสูตร 2 ปเทียบโอนรายวิชา วิชาเอก
ระบบสารสนเทศ
ป พ.ศ.2548 เปดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป วิชาเอกการบัญชี
ป พ.ศ.2550 เปดสอนระดั บ ปริญญาตรี หลักสู ต ร 4 ป หลักสู ต รการจัดการวิ ส าหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดยอม และหลักสูตรการตลาด 4 ป
ป พ.ศ.2553 เปดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอนสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา
ระบบสารสนเทศ สาขาวิชาการตลาด
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ป จ จุ บั น คณะเทคโนโลยี ก ารจั ด การ จั ด การเรี ย นการสอน 2 ระดั บ ได แ ก ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี 8 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาระบบสารสนเทศ สาขาวิชาภาษาศาสตร สาขาวิชา
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร และสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย
1. ปณิธาน
“สรางคนสูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี”
2. วิสัยทัศน
“คณะเทคโนโลยี ก ารจั ด การ มุ ง ผลิ ต บั ณ ฑิ ต คุ ณ ธรรม นํ า วิ ช าการบู ร ณาการ
เทคโนโลยี สูส งั คมอยางมีคณ
ุ ภาพ”
3. พันธกิจ
1) จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามระบบมาตรฐานสากล
2) สรางงานวิจัย นวัตกรรมและการถายทอดเทคโนโลยี
3) บริการวิชาการแกสังคม ชุมชน และทองถิ่น
4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดลอม
5) พัฒนาบุคลิกลักษณะนักศึกษาใหเปนบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค
6) บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
4. นโยบาย
1) ส ง เสริ ม บุ ค ลากรในคณะให มี ก ารพั ฒ นาตนเองอย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด
ความสามารถทางวิชาการ งานวิจั ย/นวัตกรรม งานบริการวิชาการแกชุมชน
สังคม และงานสนับสนุนดานตางๆ
2) สงเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย และมีคุณภาพเปนที่
พึงพอใจของผูร บั บริการ ผูใ ชบณ
ั ฑิต ชุมชนและสังคม
3) สงเสริมและสนับสนุน พัฒนานักศึกษาใหเปนไปตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
คือ มีทักษะที่ใชเทคโนโลยีเปนพื้นฐาน(Technology Base) สามารถพรอม
ปฏิบัติงาน(Hands on) และมีความเปนมืออาชีพ (Professional Oriented)
4) สงเสริมและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน
5) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค
6) สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ/นวัตกรรมทุกสาขา เพื่อเปน
ประโยชนตอการเรียนการสอน การผลิตสาขาวิชาตางๆ การถายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ และภูมปิ ญ
 ญาสากล
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7) สงเสริมใหบริการวิชาการแกทองถิ่น ชุมชนและสังคม เพื่อสรางความเขมแข็ง
สนับสนุน และรวมเสริมสรางสูสังคมผูประกอบการ
8) สงเสริมการจัดการความรู (Knowledge Management
Management-KM) สูศูนยกลางองค
ความรู สร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ด า นการเรี ย นการสอน การวิ จั ย /
สิ่งประดิษฐ/นวัตกรรมและการใหบริการวิชาการทัง้ ในประเทศและตางประเทศ
9) สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมที่เปนการทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรม
และรักษาสิง่ แวดลอม
10) สงเสริมให
ใ มีการบริหารจัดการที่ดีทุกแผนกงาน/ฝาย/สาขาวิ
สาขาวิชา โดยยึดหลักธรร
มาภิบาล (Good Governance)
11) สงเสริมและสนับสนุนใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใชเปนเครื่องมือ
ในการบริหาร
2.4 ประวัตขิ องสํสํานักงานวิทยาเขตสุรินทร

สํา นักงานวิทยาเขตสุ รินทร เกิ ด ขึ้นตามกฎกระทรวงจั ด ตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2549 ใหไว ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พ.ศศ.2548 รัฐมนตรีวาการกระทรวง ศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว โดยให
จัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย 20
หนวยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คือ 1 สถาบัน 7 สํานัก และ 12 คณะ ตอมาป
พ.ศ. 2550 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน พ.ศ.. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2550 อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 6 และมาตรา 9 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกประกาศไว ดังขอ 3 คือใหแบงสวนราชการในสํานักงาน
วิทยาเขตสุรินทรเปนสํานักงานผูอํานวยการ
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และในป พ.ศ. 2550 ไดออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องการ
บริหารและการแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเพื่อใหการกําหนด
โครงสร า งและรหั ส หน ว ยงานภายในมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน ตามประกาศ
กฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.
2550 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2550 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง การแบงสวนราชการใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 24 เมษายน 2550 ประกอบดวยมติสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในการประชุมครัง้ ที่ 8/2550 เมือ่ วันที่ 26 มิถุนายน 2550 จึง
มีมติเห็นชอบใหในการกําหนดโครงสรางและรหัสหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ขอ 2 คือ ใหแบงสวนราชการใน สํานักงานวิทยาเขตสุรินทร จังหวัดสุรินทร ออกเปนสํานักงาน
ผูอํานวยการ ซึ่งมีหนวยงานในสังกัดจํานวน 6 หนวยงาน คือ กองบริหารแผนและการคลัง กอง
บริหารงานบุคคล กองพัฒนานักศึกษากองวิจัยและพัฒนากองวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ
และกองสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ป พ.ศ. 2553 ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ 002/2553 เรื่อง
ยกเลิกหนวยงานระดับกองในวิทยาเขต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สั่ง ณ วันที่ 28
มกราคม พ.ศ. 2553 ดวยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เห็นสมควรปรังปรุงโครงสรางการ
แบงสวนราชการในวิทยาเขต สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ใหสอดคลองกับขอ
กฎหมาย อาศัยอํานาจตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 1/2553
ลงวันที่ 28 มกราคม 2553 จึงมีมติเห็นควรยกเลิกหนวยงานระดับกองในวิทยาเขต สังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน
และในป พ.ศ. 2553 ไดออกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องการจัดตั้ง
และปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานภายในสํานักงานวิทยาเขต พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 1
กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 โดยที่เปนการ สมควรจัดตั้งและปรับปรุงโครงสรางของหนวยงานภายใน
สํานักงานวิทยาเขต ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและภารกิจ ของมหาวิทยาลัย อาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 9 วรรคทาย
ประกอบดวยมาตรา17(6) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548
ประกอบมติการ ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 28
มกราคม พ.ศ.2553 จึงใหออกประกาศ ขอ 4 ใหจัดตั้งหนวยงานภายในสํานักงานวิทยาเขตสุรินทร
และ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร เรื่อง การแบงแผนกงาน
ภายในงาน สังกัดสํานักงานผูอํานวยการวิทยาเขตสุรินทร ดังนี้
1. งานบริหารทรัพยากร
2. งานบริการการศึกษา
3. ศูนยวิจัยและพัฒนาไหมราชมงคล
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สํานักงานวิทยาเขตสุรินทร เปนหนวยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร มีวัตถุประสงคใหการสนับสนุนศึกษาสงเสริมวิชาการ และสอดคลองกับ
ภารกิจหลัก 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาจบการศึกษาอยางมีคุณภาพ และคุณธรรม มี
ความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศและหนวยงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว จากความสําคัญ
ดังกลาว กอใหเกิดความภาคภูมิใจของการสํานักงานวิทยาเขตสุรินทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร
วิสัยทัศน ปณิธาน พันธกิจ และเปาประสงค
วิสัยทัศน (Vision) : สํานักงานวิทยาเขตสุรินทร เปนตนแบบการบริหารจัดการที่ดี
บริการอยางมีคุณภาพ มุงมั่น สงเสริมสนับสนุนการศึกษา ภายใต
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ปณิธาน

: มุง มัน่ จัดการศึกษาสูค วามเปนเลิศในระดับสากล

พันธกิจ (Mission) :
1. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands on)
2. สงเสริมการเรียนรูและงานวิจัย ตลอดจนการถายทอดองคความรูดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ เพื่อความเปนอยูที่ดีของคนในชุมชน
ทองถิ่นอยางยั่งยืน
3. พัฒนาองคกรและระบบการบริหารจัดการโดยใชเทคโนโลยีเปนฐาน(
Technology Based) ภายใตหลักธรรมาภิบาล
4. สงเสริมพัฒนาและสรางสรรคกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในชุมชนทองถิ่น
สูระดับชาติ
5. สงเสริมใหมีการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด
เปาหมาย (Goal ) :
1. สํานักงานวิทยาเขตสุรินทร เปนตนแบบการพัฒนาองคกรและการใหบริการที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล ตรงกับความพึงพอใจของผูร บั บริการ
2. สํ า นั ก งานวิ ท ยาเขตสุ ริ น ทร เป น แหล ง เรี ย นรู ท างด า นวิ ท ยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีเชิงบูรณาการของคนในชุมชนทองถิ่นอยางยั่งยืน
3. สํานักงานวิทยาเขตสุรินทร ทํานุบํารุงศาสนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรมและรักษา
สิ่งแวดลอมชุมชุนทองถิ่นสูระดับชาติ
4. สํานักงานวิทยาเขตสุรินทร มีระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอยางมี
ศักยภาพสูง
5. สํ า นั ก งานวิ ท ยาเขตสุ ริ น ทร มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรอย า งมี
ประสิทธิภาพ
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วัฒนธรรมองคกรสํานักงานวิทยาเขตสุรินทร:
1. ตรงตอเวลา
2. ทํางานเปนทีม
3. บริการดวยรอยยิ้ม
4. เปดใจรับฟงขอวิจารณ เพื่อปรับปรุงใหดีขึ้น
คานิยมสํานักงานวิทยาเขตสุรินทร:
“รวมแรง รวมใจ พรอมใหบริการ สรางงานคุณภาพ””
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตร 1 พัฒนาองคกรและการใหบริการ ประกอบดวย
1. พั ฒ นากระบวนการบริ ห ารและการบริ ก ารโดยให บุ ค ลากรมี ส ว นร ว มภายใต ข อ มู ล
สารสนเทศ เนนเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสนับสนุนการจัดการองคความรู
2. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
อยูใ นระดับมาตรฐาน
3. พัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน
ประเด็นยุทธศาสตร 2 พัฒนางานวิจัยและการบริการวิชาการ
1. สงเสริมและสนับสนุนทรัพยากรทุกดาน เพื่อใหเพียงพอตอความตองการดานงานวิจัยและ
บริการวิชาการ
2. สรางความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานภายนอก
ประเด็นยุทธศาสตร 3 การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และการกีฬา
1. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการอนุรักษ สืบสานศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
2. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น สิ่งแวดลอมและการกีฬา
ประเด็นยุทธศาสตร 4 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล การประกันคุณภาพการศึกษา และ
ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
1. พัฒนากระบวนการบริหารและการบริการโดยใหบุคลากรมีสวนรวมในการคิด และ
ตัดสินใจ เนนการใชเทคโนโลยีสนับสนุนการทํางานและสนับสนุนการจัดองคความรู
2. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดรับการพัฒนาความรูและทักษะการทํางานตามสาย
งานที่ปฏิบัติอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญและพัฒนาการปฏิบัติงานใหอยูใน
ระดับมาตรฐาน

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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2.5 สถานที่ตั้ง

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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2.6 โครงสรางงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสุรนิ ทร
คณะกรรมการบริหารประจําวิทยาเขตสุรนิ ทร

คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี

สํานักงานวิทยาเขตสุรนิ ทร

คณะเทคโนโลยีการจัดการ

ฝายบริหารงานทัว่ ไป

งานบริหารทรัพยากร

ฝายบริหารงานทัว่ ไป

ฝายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

งานบริการการศึกษา

ฝายแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

ฝายวิชาการและวิจยั

ศูนยวจิ ยั และพัฒนาไหมราชมงคล

ฝายวิชาการและวิจยั

ฝายพัฒนานักศึกษา

ฝายพัฒนานักศึกษา

สํานักงานคณบดี

สํานักงานคณบดี

งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทัว่ ไป

งานบริการการศึกษา

งานบริการการศึกษา
คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส

17

2.7 โครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร
รองอธิการบดีประจําวิทยาเขต
สุรินทร
ผูช ว ยอธิการบดีประจําวิทยาเขตสุรนิ ทร

คณะกรรมการบริหารประจําวิทยาเขตสุรนิ ทร

คณบดีคณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี

ผูอ าํ นวยการสํานักงานวิทยาเขตสุรนิ ทร

คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ

รองคณบดีฝา ยบริหารงานทัว่ ไป

หัวหนางานบริหารทรัพยากร

รองคณบดีฝา ยบริหารงานทัว่ ไป

รองคณบดีฝา ยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

หัวหนางานบริการการศึกษา

รองคณบดีฝา ยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

รองคณบดีฝา ยวิชาการและวิจยั

หัวหนาศูนยวจิ ยั และพัฒนาไหมราชมงคล

รองคณบดีฝา ยวิชาการและวิจยั

รองคณบดีฝา ยพัฒนานักศึกษา

รองคณบดีฝา ยพัฒนานักศึกษา

หัวหนาสํานักงานคณบดี

หัวหนาสํานักงานคณบดี

หัวหนางานบริหารงานทัว่ ไป

หัวหนางานบริหารงานทัว่ ไป

หัวหนางานบริการการศึกษา

หัวหนางานบริการการศึกษา
คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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2.8 โครงสรางการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร
รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตสุรนิ ทร
ผูช ว ยศาสตราจารยอนุรตั น ลิม่ สกุล
คณะกรรมการบริหารประจําวิทยาเขตสุรนิ ทร
คณบดีคณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลยี
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.สําเนาว เสาวกูล

ผูช ว ยอธิการบดีประจําวิทยาเขตสุรนิ ทร
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.ณัฐพงษ พรอมจิตร

ผูอ าํ นวยการสํานักงานวิทยาเขตสุรนิ ทร
นางจุรรี ตั น สละทองอินทร

คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
ผูช ว ยศาสตราจารยจติ ใส คลองพยาบาล

รองคณบดีฝา ยบริหารงานทัว่ ไป
ผูช ว ยศาสตราจารยชยั พร ตรีกง่ิ

หัวหนางานบริหารทรัพยากร
นางสาวสําราญ ผาสุข

รองคณบดีฝา ยบริหารงานทัว่ ไป
ผูช ว ยศาสตราจารยฉลอง จะระ

รองคณบดีฝา ยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
ดร.วุฒชิ ยั สิทธิวงษ

หัวหนางานบริการการศึกษา
นายสืบสิทธิ์ ผาสุข

รองคณบดีฝา ยแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
ดร.ศิรริ กั ษ ธิจติ ตัง

รองคณบดีฝา ยวิชาการและวิจยั
นายอลงกรณ อัมพุช

หัวหนาศูนยวิจัยและพัฒนาไหมราชมงคล
นางสาวทัศนียา นิลฤทธิ์

รองคณบดีฝา ยวิชาการและวิจยั
ผูช ว ยศาสตราจารยรงุ ทิพย เกษตรสิงห

รองคณบดีฝา ยพัฒนานักศึกษา
นายทรงยศ กิตติชนมธวัช

รองคณบดีฝา ยพัฒนานักศึกษา
นายประวิทย โยธาศิริ

หัวหนาสํานักงานคณบดี
นางภัทรพชิ ชา พวงสด

หัวหนาสํานักงานคณบดี
นางสุเนตรา ทองจันทร

หัวหนางานบริหารงานทัว่ ไป
นายธรรมรงค เชีย่ วดี
หัวหนางานบริการการศึกษา
นางมนัสชนก วรธงไชย

หัวหนางานบริหารงานทัว่ ไป
นายเรวัตร ประทิพยเนตร
คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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หัวหนางานบริการการศึกษา
นางจิราภรณ แปนแกว

2.9 โครงสรางการบริหารงานกิจกรรม 5ส วิทยาเขตสุรินทร

คณะกรรมการอํานวยการ

คณะกรรมการดําเนินงาน

คณะกรรมการตรวจประเมิน

ฝายประสานงานกิจกรรม 5ส
ฝายปฏิบตั งิ านประจําพืน้ ที่
ฝายประชาสัมพันธ

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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2.10 บทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5ส
1) คณะกรรมการอํานวยการ หมายถึง ผูบริหารระดับสูงของหนวยงาน
มีหนาที่ กําหนดนโยบายกิจกรรม 5ส วางแผนการดําเนินงานกิจกรรม 5ส เปนที่ปรึกษา
ใหคําแนะนํา ติดตามความกาวหนา สงเสริม และสนับสนุนการดําเนินงาน
กิจกรรม 5ส
2) คณะกรรมการดําเนินงาน หมายถึง ผูบริหารของหนวยงาน
มีหนาที่ ถายทอดนโยบายกิจกรรม 5ส ลงสูการปฏิบัติ สงเสริมสนับสนุน และกํากับการ
ดํ า เนิ น งานกิ จ กรรม 5ส พร อ มทั้ ง ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาผลการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง ใหเปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และ
บรรลุเปาหมาย
 ฝายประสานงานกิจกรรม 5ส หมายถึง บุคลากรภายในหนวยงานอยางนอย 1 คน
มีหนาที่ ประสานงานเกี่ยวกับงานกิจกรรม 5ส กับหนวยงานภายในหรือหนวยงาน
อื่น ที่ เ กี่ ย วข อ ง พร อ มทั้ ง ประสานงานและอํ า นวยความสะดวกให กั บ
ผูตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
 ฝายปฏิบัติงานประจําพื้นที่ (ผูรับผิดชอบประจําพื้นที่) หมายถึง บุคลากรภายใน
หนวยงานซึ่งตองมีจํานวนอยางนอยเทากับจํานวนพื้นที่ หรือหนวยงานภายใน
มีหนาที่ ทํากิจกรรม 5ส ในแตละพื้นที่ตามมาตรฐาน 5ส ที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด
โดยเริ่มจาก สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสรางนิสัย ตลอดจน
สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานและรายงานผลการดํ า เนิ น งานต อ ผู บ ริ ห าร
หนวยงาน
 ฝายประชาสัมพันธ หมายถึง บุคลากรภายในหนวยงานอยางนอย 1 คน
มีหนาที่ ประชาสัมพันธให บุคลากรภายในหนวยงาน เห็นความสําคัญของการ
ดําเนินงานกิจกรรม 5ส เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน
กิจกรรม 5ส เชน แผนการดําเนินงานกิจกรรม 5ส กําหนดการตรวจ
ประเมินกิจกรรม 5ส กิจกรรมตางๆ เปนตน พรอมทั้งถายภาพพื้นที่ของ
หนวยงานกอนและหลักทํากิจกรรม 5ส
3) คณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส หมายถึง ผูผานการอบรมผูตรวจประเมิน
กิจกรรม 5ส และมีชื่ออยูในฐานขอมูลผูตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
มีหนาที่ ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ตามมาตรฐาน 5ส ของมหาวิทยาลัยฯ ครบทุกพื้นที่
ของหนวยงานที่รับผิดชอบ จัดทํารายงานผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
ตามแบบฟอรมทีม่ หาวิทยาลัยฯ กําหนด

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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บทที่ 3
กิจกรรม 5ส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรนิ ทร
3.1 กิจกรรม 5ส
5ส คือ เทคนิคหรือวิธีการจัดหรือปรับปรุงสถานที่ทํางาน หรือสภาพทํางานใหเกิดความ
สะดวก ความเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด หรือเอื้ออํานวยใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน ความ
ปลอดภัยและคุณภาพงาน อันเปนพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิต

สะสาง = SEIRI (เซริ) = ORGANIZATION
การจัดการแยกระหวางสิง่ ทีจ่ าํ เปนตองใชในการ
ปฏิบตั งิ านกับสิง่ ของทีไ่ มจาํ เปนตองใชในการปฏิบัตงิ านกับสิง่ ของทีไ่ มจาํ เปนตองใชในการปฏิบตั ิ
งานใหออกจากกันอยางชัดเจน

สะดวก = SEITON (เซตง) = NEATNESS
การจัดสิง่ ของทีจ่ าํ เปนตองใชในการปฏิบตั งิ าน
ใหถกู ทีถ่ กู ทาง เพือ่ ใหเกิดความสะดวกในการ
หยิบใชงานมากที่สุด

สะอาด = SIESO (เซโซ) = CLEANING
การกําจัดสิง่ สกปรก ฝุน ละออง และสิง่ ไมพงึ
ประสงคใหหมดไป

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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สขลัุ กษณะ = SEIKISO (เซเคทซึ) = STANDARDIZATION
การรักษาและปรับปรุงการปฏิบัติ 3ส แรก โดยกําหนด
เปนมาตรฐานและปฏิบัติใหดีขึ้น และรักษาใหดีตลอดไป

สรางนิสัย = SHITSKE (ซิทซึเกะ) = DICIPLINE
การมีความสามารถที่จะปฏิบัติในวิธีการตางๆ ที่
สนับสนุนเพื่อสรางใหสภาพภายในสถานที่ทํางาน
เกิดอุปนิสยั ทีด่ ี และมีระเบียบ วินัย

3.2 ผังแนวความคิดของกิจกรรม 5
สะสาง
สะดวก

สงผลตอ
ความเปนระเบียบ

วัตถุและสถานที่
HARDWARE

สะอาด
สุขลักษณะ

สงผลตอ

สรางนิสยั

ความมีวินัย

คน
SOFTWARE

จะเห็นวา 3ส แรกนั้นสงผลแกวัตถุ อุปกรณ สถานที่ทํางานสําหรับ 2ส หลังจากนั้นจะสงผล
แกคนทีท่ าํ 3ส แรกอยางตอเนือ่ ง

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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3.3 หลักการทํา 5ส
P = Planning
C = Checking

วางแผน
ตรวจสอบ

D = Doing
A = Action

ดําเนินงาน
กําหนดมาตรฐาน

ผังแสดงหลักการทํา 5ส
จัดทําแผนการดําเนินงานกิจกรรม 5ส

P = plan

แตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5ส

อบรมความรูพ น้ื ฐาน 5ส
สือ่ สาร/ประชาสัมพันธกจิ กรรม
กําหนดพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ

D = Do

จัดทํามาตรฐาน
Big Cleaning Day

ดําเนินการตรวจพืน้ ที่

C = Check

สรุปผลการตรวจพืน้ ที่
สือ่ สารผลการตรวจ/ติดตาม

A = Action

ปรับปรุง แกไข

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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ลักการทํา ส1 สะสาง

สะสาง คือ แยกของที่ไมตองการ/ไม
ไมจําเปนตองใช ออกจากสิ่งที่
ตองการ/จําเปนตองใช

วัตถุประสงคของการสะสาง
1. เพือ่ ลดจํานวนสิง่ ของทีไ่ มจาํ เปนตอการทํางาน
2. เพือ่ ใชเนือ้ ทีใ่ นสถานทีท่ าํ งานใหเปนประโยชนมากขึน้
3. เพือ่ ใชต/ู ชัน้ วางของทีม่ อี ยูอ ยางมีประสิทธิภาพ
4. เพือ่ ลดเวลาในการดูแลรักษาสิง่ ของ
5. ลดคาใชจายดานบุคลากร และสถานที่ในการดูแลจัดเก็บ
ทําไมตองสะสาง
1. ทีท่ าํ งานคับแคบลง (ทุกวัน) รวมทัง้ มีของทีว่ างเกะกะมากขึน้
2. ไมมที จ่ี ะเก็บของ หรือตูเ ก็บของไมพอ
3. หาเอกสารหรือของใชทจ่ี าํ เปนไมพบ
4. เสียเวลาคนหาเอกสาร หรือของใช (ครั
ครัง้ ละหลายนาทีหรือมากกวา)
5. เครือ่ งมือ เครือ่ งใช หรือวัสดุอปุ กรณเกิดความสูญเสีย หรือเสียหายบอยหรือเสื่อมสภาพ
6. ตรวจสอบเอกสาร หรือวัสดุอุปกรณตางๆ ยาก
7. ของหายบอย ของทีค่ วรจะอยูใ นทีห่ นึง่ กลับไปอยูท ห่ี นึง่ ฯลฯ
ทําไมตองเสียเวลาคนหา
1. มีของทีไ่ มตอ งการใชปะปนอยูเ ปนจํานวนมาก
2. มีการวางสิง่ ของไมเปนทีแ่ นนอน
3. ไมมปี า ยแสดงบอกตําแหนงของสิง่ ของไว
4. ไมเก็บของทีเ่ ดิม (เมือ่ นําไปใชแลว)
การดําเนินการสะสาง
1. การกําหนดเกณฑวาสิ่งของอะไรบางที่จําเปนตองทําการสะสาง และแจงรายละเอียด ให
ทุกคนทราบ
2. แยกของที่ “จํจําเปน” และสิง่ ของที่ “ไมจาํ เปน” ออกจากกัน
3. ขจัดสิง่ ของที่ “ไมจาํ เปน” หรือของทีม่ มี ากเกินความจําเปนออกแลวทิง้ หรือทําลาย

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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งแสดงวิธีการสะสาง (Flow Chart)

สํารวจพิจารณาสิ่งที่อยูรอบตัว

แยกสิ่งของ/เอกสาร

ของจําเปนดําเนินการตาม
ขั้นตอน ส สะดวก

หาที่จัดเก็บ

ของจําเปนดําเนินการตาม
ขั้นตอน ส สะดวก

ขจัดตามสภาพ/เงื่อนไข

ขาย/ให

ทิง้ /ทําลาย

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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จุดที่ควรสะสาง
1. บนโตะทํางานและลิน้ ชักโตะทํางานของแตละคน
2. ตูเ ก็บเอกสาร/ตูเ ก็บของ/ชั้นวางของ
3. บริเวณรอบโตะทํางาน
4. หองเก็บของ
5. มุบอับตางๆ ทัง้ ภายในและภายนอกทีท่ าํ งาน
6. พืน้ ของสถานทีท่ าํ งานรวมทัง้ เพดาน
7. บอรด ประกาศ คําสัง่ ระเบียบ
ประโยชนที่ไดรับจากการสะสาง
1. ขจัดความสิ้นเปลืองของการใชพื้นที่ กลาวคือ มีพื้นที่วางจากการขจัดสิ่งของที่ไมจําเปน
หรือวางไวเกะกะออกไป
2. ขจัดความสิ้นเปลืองทรัพยากร วัสดุ อุปกรณเครื่องใช
3. ลดปริมาณการเก็บ/สํารองวัสดุสิ่งของ
4. ลดการเก็บเอกสารซ้าํ ซอน
5. เหลือเนือ้ ทีข่ องหองทํางาน ตู หรือชัน้ เก็บเอกสารไวใชประโยชนมากขึน้
6. ลดเวลาการคนหาเอกสาร
7. สถานที่ทํางานดูกวางขวาง โปรง/สะอาดยิง่ ขึน้
8. ลดขอผิดพลาดจากการทํางาน

ขอควรระวัง
ของดีตดิ ไปกับของไมดี = สูญเปลา
ของไมดตี ดิ ไปกับของดี = เสียชื่อ

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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ลักการทํา ส2 สะดวก

การจัดแบงหมวดหมูและการจัดสถานที่นั้น จะตองมีการวิเคราะห
และวางแผนอยางดี และผูปฏิบัติงานในองคกรจะตองรูวาสิ่งของที่
จําเปนตองใชนั้นอยูที่ไหน โดยมีปายชี้บอก ทําให “หยิบงาย
หายก็รู ดูกง็ ามตา”

วัตถุประสงคของการทํา “สะดวก”
1. เพื่อลดเวลาที่สูญเปลาในการคนหาสิ่งของ
2. เพือ่ ลดการสูญหายของเอกสาร และอุปกรณ
3. เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ และลดเวลาในการทํางาน
4. เพือ่ การจัดสถานทีท่ าํ งานใหเปนระเบียบ ปลอดภัยในการทํางาน
ทําไมตองทําสะดวก
1. เสียเวลาในการคนหาสิง่ ของเพราะไมไดกาํ หนดทีว่ างใหชดั เจนแนนอน
2. การจัดเก็บไมเปนระเบียบ เพราะไมมกี ารแยกหมวดหมู และทําปายบอกไว
3. เอกสาร อุปกรณสญ
ู หาย เพราะนําไปใชแลวไมไดเก็บเขาทีเ่ ดิม
4. การไหลของงานไมมปี ระสิทธิภาพ
5. เกิดอุบตั เิ หตุบอ ยครัง้
6. ลูกคาไมเกิดความประทับใจ
การดําเนินงาน ส สะดวก
1. วางของทีใ่ ชงานใหเปนทีเ่ ปนทาง/มีปา ยบอก
2. นําของไปใชงานแลวนํามาเก็บไวทเ่ี ดิม
3. วางของทีใ่ ชงานบอยไวใกลตวั
4. จัดของที่ใชงานใหเปนหมวดหมู
ขั้นตอนวิธีการดําเนินกิจกรรม “สะดวก”

ขจัดของที่ไมตองการทิ้งไป
จัดวางใหเปนหมวดหมู

สะสาง
สะดวก

กําหนดที่วางของใหแนชัด
มีปายชื่อแสดงที่วางของ
ของที่วางไวตองติดชื่อดวย
เขียนที่วางของตางๆ ไวในผัง
ตรวจเช็คพื้นที่เปนประจํา
คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส

28

รายละเอียดการดําเนินการในแตละขั้นตอน มีดังนี้
1. การกําหนดที่วางของในสํานักงาน ตูเ ก็บเอกสาร ชั้ นวางของ โตะทํางาน เครื่องถาย
เอกสาร โตะวางคอมพิวเตอร โตะพิมพดีด ควรจัดทําผังหองทํางานและตําแหนงของอุปกรณตางๆ
ดังกลาวไวเพือ่ ใหทราบทัว่ ไป (หลังจากมีการปรึกษาหารือรวมกันแลว) ตอจากนั้นควรศึกษาเทคนิคใน
การวางของและเลือกใชใหเหมาะสม เชน
 การจัดแยกของใชตามหนาทีใ่ นการใชงานและนําวางไวในที่กําหนดไว
 ควรวางสิ่งของที่จําเปนตองใชบอยๆ ไวใกลมือ สวนของที่ไมใชบอย หรือนานๆ ใช
ใหวางแยกไวตางหาก
 การวางของที่มีรูปทรงสูงใหวางไวดานใน (ของตู/ชั้นเก็บของ) สวนของที่มีรูปทรงต่ํา
กวาใหวางไวดานนอก
 การวางของหนัก ควรวางไวขางลาง (ของตู/ชั้นเก็บของ) สวนของที่เบาใหวางไวขาง
ใน
 สําหรับของที่ใชบอยครั้งวางไวในระดับความสูงเทากับชวงตัว
นอกจากนี้ ในการแบงพื้นที่รับผิดชอบอาจมีพื้นที่สวนกลางที่อาจกําหนดใหตองรับผิดชอบ
รวมกัน เชน บริเวณทางเดินภายนอกหองทํางาน บริเวณหองเก็บพัสดุ (กรณีไมมีเจาหนาที่รับผิดชอบ
โดยตรง)
2. จัดทําปายแสดงที่วางของ ปายของที่วาง ในกรณีที่เปนตูเก็บของควรระบุ ถึงสิ่งของที่
จัดเก็บไว ถาเปนตูเอกสารควรมีดัชนีแฟมเอกสารที่จัดเก็บไว เพื่อสะดวกในการคนหา นอกจากนี้ ควร
จัดทําปายแสดงสถานที่ เชน ปายบอกหองตางๆ ในสถานที่ทํางาน รวมทั้งปายชื่อผูปฏิบัติ ณ โตะ
ทํางาน
3. จัดทําผังการจัดวางสิ่งของใหเปนสวนหนึ่งของตารางการตรวจเช็ค วาสิ่งของที่จัดวางยัง
อยูในที่เดิมที่ระบุไวในผังหรือไม ในกรณีของแฟมอาจจัดทําระบบการตรวจสอบ เชน เรียงลําดับแฟม
ตามรหัสกํากับ หรือมีเครือ่ งหมายทีส่ นั แฟมทีต่ อ เนือ่ งกันโดยตลอด
ประโยชนที่ไดรับจากกิจกรรมสะดวก
1. ลดเวลาการหยิบของมาใชงาน โดยไมตองเสียเวลาคนหา
2. ลดเวลาการทํางานในภาพรวม ทั้งนี้ หากงานดังกลาวเปนงานเกี่ยวกับการใหบริการ
ประชาชน ก็จะทําใหประชาชนไดรับบริการที่รวดเร็วขึ้น
3. ตรวจสอบสิ่งของตางๆ งายขึ้น ดูงามตา
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ถาหากทํางานในแตละเรื่อง/แตละชิ้น เสร็จเร็วขึ้น ก็จะ
มีเวลาทํางานอืน่ ๆ ไดเพิม่ มากขึน้
5. เพิ่มคุณภาพของผลผลิต/ผลงาน ทั้งนี้จากการที่ผูปฏิบัติงานมีเวลาตรวจสอบคุณภาพ
ของงาน ที่จะสงมอบใหประชาชนผูรับบริการ ใหมีความถูกตองสมบูรณครบถวนมาก
ยิง่ ขึน้ ซึง่ จะทําใหเกิดภาพลักษณทด่ี ตี อ หนวยงานดวย
6. ขจัดอุบัติเหตุทําใหผูปฏิบัติงานไดรับความปลอดภัยในการทํางานยิ่งขึ้น
คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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ลักการทํา ส3 สะอาด

สะอาด คือ การดูแล รักษาความสะอาด ของพื้นที่ทํางานทั้งหมด
อยางสม่ําเสมอ รวมถึง การบํารุงรักษาเครื่องใช อุปกรณ ใหอยูใน
สภาพที่ใชงานไดตลอดเวลา

เสียเวลาเก็บของเขาที่ 1 นาที
คนหา 45 นาที
วัตถุประสงคของการทํา “สะอาด”
1. เพือ่ ใหสถานทีท่ าํ งานนาอยูแ ละนาทํางาน
2. เพือ่ ปองกันไมใหมกี ารสะสมของสิง่ สกปรก
3. เพือ่ ใหสถานทีท่ าํ งานปราศจากฝุน ละออง
4. เพือ่ ใหอปุ กรณเครือ่ งใชอยูใ นสภาพทีพ่ รอมใชงาน
ทําไมตองทํากิจกรรมสะอาด
1. สภาพแวดลอมหรือบรรยากาศในการทํางานไมสดชื่น แจมใส
2. เครื่องมือ/เครื่องใชหรือวัสดุอุปกรณในการทํางานเสื่อมสภาพหรือเสียบอย ใชงานไม
สะดวก
3. คนหาสาเหตุที่อาจกอใหเกิดความสกปรกเลอะเทอะ หรือเกิดเศษขยะตางๆ เพื่อหาทาง
ขจัดสาเหตุของปญหา และวางแผนดําเนินการแกไข
4. ปด กวาด เช็ดถู ใหทว่ั ถึง ไมเวนแมกระทัง่ จุดเล็ก ขอบหรือมุมอับตางๆ
5. ทํารวมกันทั้งหนวยงาน “Big Cleannig Day” อยางนอยปละ 14 ครัง้
การดําเนินการทําความสะอาด
1. ตองมีการมอบหมายความรับผิดชอบ วัสดุ อุปกรณ เครื่องใชตางๆ เพื่อใหผูรับผิดชอบ
ทําความสะอาดประจํา
2. อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช ถาใชงานรวมกัน เมื่อใชงานเสร็จแลวใหทําความสะอาด
ทันที หากเปนของทีใ่ ชเพียงผูเ ดียวใหทาํ ความสะอาดกอนเริม่ ทํางานและหลังเลิกทํางาน
3. ควรมีการกําหนดชวงเวลาการทําความสะอาดอุปกรณเครื่องใชเปนประจําทุกวัน เชน
ทําความสะอาดอุปกรณเครื่องใช วันละ 5 นาที มีการกําหนดวันทําความสะอาดเป น
ประจําในแตละสัปดาห แตละเดือน และกําหนดวันทําความสะอาดครั้งใหญโดยทุกคน
ทุกพืน้ ทีท่ าํ พรอมกัน อยางนอยปละ 1 ครัง้ (Big Cleaning Day)
4. เมื่อทําไดในชวงระยะเวลาหนึ่ง อาจจะเปน 1-3 เดือน ควรมีการกําหนดแนวทางวิธีการ
หรือขัน้ ตอนการทําความสะอาดทัว่ ทัง้ สํานักงาน

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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จุดทีค่ วรทําความสะอาด
1. ตามพื้น ฝาผนัง บริเวณมุมอับตางๆ
2. บนและใตโตะทํางาน ชัน้ วางของ ตูเ ก็บเอกสาร (ทัทั้งภายในและภายนอกตู)
3. บริ เ วณเครื่ อ งมื อ /อุ ป กรณ และที่ ตั ว เครื่ อ งมื อ /อุอุ ป กรณ เช น เครื่ อ งถ า ยเอกสาร
เครือ่ งพิมพ เครือ่ งทําสําเนา ฯลฯ
4. เพดานหอง และมุมเพดาน
5. หลอดไฟ และฝาครอบหลอดไฟ
ประโยชนที่ไดรับจากกิจกรรมสะอาด
กรรม
1. สภาพ/บรรยากาศการทํ
บรรยากาศการทํางานสดชื่น นาทํางาน/น
งาน าอยู
2. ชวยเพิม่ ประสิทธิภาพการทํางานของเครือ่ งมือ เครือ่ งใช วัสดุ อุปกรณตา งๆ
3. ชวยยืดอายุการใชงานของเครือ่ งมือ เครือ่ งใชวสั ดุอปุ กรณใหยาวนานยิง่ ขึน้
4. ลดอัตราของเสีย (ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของอุปกรณ อาทิ กระดาษ กรณีเครื่องถาย
เอกสารถายไดไมชดั )

ทัง้ นีส้ ง่ิ สําคัญในการรณรงคใหทกุ คนรักษา
ความสะอาด ก็คือ...หัวหนาตองลงมือทําเอง!...
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ลักการทํา ส4 สุขลักษณะ

สุขลักษณะ คือ การดูแลสถานที่ทํางานใหมีสภาพแวดลอมที่ดี มี
บรรยากาศนาทํางาน เพื่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ
ทุกคน และรักษามาตรฐานทีด่ ขี อง 3ส แรกไว รวมถึงคนหาสาเหตุ
ตางๆ เพือ่ ยกระดับมาตรฐานใหสงู ขึน้

ทํา

เปนนิจ สุขภาพจิตสดใส

วัตถุประสงคของการทํา “สุขลักษณะ”
1. เพือ่ รักษาสภาพเดิมทีท่ าํ 3ส แรกไว
2. เพือ่ กําหนดใหมมี าตรฐานการสะสาง
3. เพื่อกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานใหมีความสะดวก
4. เพือ่ กําหนดมาตรฐานการทําความสะอาดตามจุดตางๆ
ทําไมตองทํา สุขลักษณะ
1. ตองรักษาสภาพเดิมทีก่ าํ หนดเปนมาตรฐานของ 3ส แรก
2. ตองทําใหมาตรฐานของ 3ส แรกสูงขึ้น
3. ตองทํา 3ส แรกอยางตอเนือ่ ง
4. ตองขจัดสิง่ ทีไ่ มถกู สุขลักษณะ อันเปนสาเหตุของการเกิดมลภาวะตางๆ
5. ตองทําใหทกุ คนมีสว นรวมทํางานเปนทีม
การดําเนินการทําสุขลักษณะ
1. กําหนดใหมีการปฏิบัติกิจกรรมโดยเฉพาะ สะสาง สะดวก สะอาด อยางตอเนื่อง เชน
สัปดาหละ 1 ครัง้ ตามความเหมาะสมของหนวยงาน
2. กําหนดมาตรฐาน หรือ แนวทางในการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับ 3ส แรก อยางชัดเจน และ
เปนที่ยอมรับของสมาชิกในพื้นที่ การกําหนดมาตรฐานของพื้นที่โดยทั่วไปมักใหกลุม
สมาชิกในพื้นที่เปนผูกําหนดในชวงเริ่มตนทํากิจกรรม เพื่อใหสามารถปฏิบัติไดงาย และ
ไดรบั ความรวมมือจากสมาชิกในพืน้ ที่
3. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินกิจกรรม 5ส เพื่อใหเกิดการรักษามาตรฐาน
ตอเนือ่ ง
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ประโยชนที่ไดรับจากการทําสุขลักษณะ
1. สถานที่ทํางานเปนระเบียบเรียบรอย สดชื่น นาทํางาน
2. ผูปฏิบัติงานมีสุขภาพรางกายและจิตใจที่สมบูรณ
3. ผูปฏิบัติงานเกิดความภาคภูมิใจในหนวยงาน
4. ผูปฏิบัติงานเขาใจวิธีการปฏิบัติ (สุขลักษณะ) อยางมีมาตรฐาน
5. ประสิทธิภาพในการทํางานเพิม่ ขึน้

ลักการทํา ส5 สรางนิสัย

สรางนิสัย เปนกิจกรรมที่ สําคัญที่สุดของกิจกรรม 5ส เนื่องจาก
กิจกรรม 5ส ในภาพรวมจะประสบความสําเร็จหรือไมนั้น ขึ้นอยู
กับคนที่เปนผูนํากิจกรรมนี้มาดําเนินการโดยทํา 4ส อยางตอเนื่อง
เปนปกติจนกลายเปนนิสัย

ตามกฎระเบียบ วินยั เปนนิสยั ทีด่ ี

วัตถุประสงคของการทํา “สรางนิสัย”
1. เพือ่ ใหทกุ คนปฏิบตั ติ ามมาตรฐาน 5ส อยางสม่ําเสมอ
2. เพือ่ ฝกฝนอบรมบมนิสยั เปนคนมีระเบียบ
3. เพือ่ สรางขอตกลงรวมกันและปฏิบตั ติ ามอยางเครงครัด
4. เพือ่ ใหเกิดพฤติกรรมทีด่ มี วี นิ ยั
ทําไมตองทํา “สรางนิสัย”
1. ตองฝกอบรมใหเกิดความมีวนิ ยั
2. ตองรักษาการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานอยางสม่าํ เสมอ
3. ตองพัฒนาวิธีปฏิบัติ 5ส ใหไดคณ
ุ ภาพสูงขึน้
4. ตองทําใหเกิดนิสยั ทีจ่ ะทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
5. ตองทําใหเกิดความรวมใจกันอยางตอเนือ่ งตลอดไป
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การดําเนินการสรางนิสัย
1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑทก่ี ลาวมาแลวทัง้ 4ส ใหดีตลอดไป
2. ใหความรูเ พิม่ เติมในดานตางๆ
3. กระตุนใหเจาหนาที่ปฏิบัติตามมาตรฐานและระเบียบของหนวยงานในเรื่องราวตางๆ
อยางเครงครัด
4. กําหนดวันทํากิจกรรม 5ส เปนประจําทุกวัน อาทิ 5 นาที กับ 5ส หรือเปนประจําทุก
สัปดาห เชน วันทําความสะอาดประจําสัปดาห
5. ผูบริหารตองคอยกระตุนและติดตามการปฏิบัติเสมอ โดยถือวาการทํากิจกรรม 5ส เปน
สวนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติประจํา
6. จัดกิจกรรมสงเสริม เชน การประกวดพื้นที่และมอบรางวัลเพื่อสรางขวัญและกําลังใจตอ
ผูเขารวมกิจกรรม

3.4 แนวทางการปฏิบตั ใิ นการดําเนินงาน 5ส
มีการประกาศนโยบายอยางชัดเจน ถึงการนํากิจกรรม 5ส มาประยุกตใชในหนวยงาน เพื่อ
กอใหเกิดความสะดวกในการปฏิบัติ และผูรับบริการเกิดความพึงพอใจสูงสุด มีการประชุมชี้แจงแก
เจาหนาที่ทุกคนใหรับทราบนโยบายดังกลาว
1. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรขององคกร มีความเขาใจและนําหลักการทํากิจกรรม
5ส ไปปฏิบัติอยางจริงจังและตอเนือ่ ง เสมือนเปนภารกิจประจํา
2. ให ผู บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ ให ก ารสนั บ สนุ น ส ง เสริ ม และเป น แกนนํ า ให ก ารดํ า เนิ น
กิจกรรม 5ส และกํากับติดตาม ดูแล ตลอดจนใหคําแนะนํา และรวมแกไขปญหา โดยให
ถือเปนภารกิจทีส่ าํ คัญ
3. จัดใหมกี ารทํากิจกรรม 5ส เปนพื้นฐานเพื่อพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนือ่ ง
4. จัดใหมีการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม 5ส เปนระยะอยางตอเนือ่ ง
5. จัดใหมีการประชุมเพื่อนําเสนอผลการดําเนินกิจกรรม ประสิทธิภาพการทํางาน 5ส เพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และพิจารณาใหรางวัลในความรวมมือการทํากิจกรรม
5ส ทุกพืน้ ที่
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3.5 ประกาศนโยบายกิจกรรม 5ส

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร
เรือ่ ง นโยบายกิจกรรม 5ส

--------------------------------------------------ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไดมีนโยบายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เพื่อความ
เปนระบบ ระเบียบ เกิดสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน โดยกําหนดใหมีการจัดกิจกรรม 5ส เปนกิจกรรมพื้นฐาน
ของการปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA กําหนดใหทกุ หนวยงานเรงรัดพัฒนาดําเนินการกิจกรรม 5ส ในทุกๆ ดาน
ใหมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและเปนที่ยอมรับ ซึ่งกิจกรรม 5ส จะเปนวิธีการหนึ่งในการกํากับดูแลมาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ตามที่กําหนดไวในเปาหมายคุณภาพ และเพื่อใหการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และบรรลุ
เปาหมายของมหาวิทยาลัยฯ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 24 และมาตรา 29 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล พ.ศ.2548 และคําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่ 0932/2557 ลงวันที่ 27 มิถุนายน
2557 เรื่ อ ง มอบอํ า นาจให ร องอธิ ก ารบดี ป ระจํ า วิ ท ยาเขตปฏิ บั ติ ร าชการแทนอธิ ก ารบดี จึ ง ออกประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุ รินทร เรื่อง นโยบายกิจกรรม 5ส เพื่อแจงใหบุคลากรใน
หนวยงานทราบและถือปฏิบตั ิ
จึงประกาศใหทราบโดยทัว่ กัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ผูช ว ยศาสตราจารยอนุรตั น ลิม่ สกุล)
รองอธิการบดีประจําวิทยาเขตสุรนิ ทร
ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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3.6 แผนการดําเนินงานกิจกรรม 5ส วิทยาเขตสุรินทร
เปาหมาย
1) กําหนดใหการการดําเนินงานกิจกรรม 5ส โดยมุงเนน สะสาง สะดวก สะอาด ทุกพื้นที่
ภายในหนวยงานยอยทุกหนวยงาน พรอมทั้งดําเนินการตรวจสอบ แกไข ปรับปรุง และ
พัฒนาอยางตอเนือ่ ง
2) พืน้ ทีด่ าํ เนินงานตามเปาหมายแบงออกเปน 5ส เปน 3 ประเภท คือ
 สวนงานการจัดการเรียนการสอน ไดแก หองเรียน หองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ฟารม
พืช-สัตว-ประมง
 สวนงานสนับสนุนการเรียนการสอน ไดแก หองพักอาจารย หองสํานักงาน วัสดุครุภัณฑ มุมกาแฟ/อาหารวาง/โตะอาหาร โรงอาหาร
 สวนสภาพแวดลอมโดยรวม
3) กําหนดใหพื้นที่เปาหมายตาม ขอ 2) ตองผานเกณฑการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ไมนอยกวารอยละ 75
แผนการดําเนินงานกิจกรรม 5ส กิจกรรมหลักๆ ประกอบดวย
1) ประกาศนโยบายกิจกรรม 5ส หรือถายทอดนโยบายกิจกรรม 5ส
2) แตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ไดแก
 คณะกรรมการอํานวยการ
 คณะกรรมการดําเนินงาน
 คณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
3) กําหนดพื้นที่รับผิดชอบ
4) ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม 5ส และถายภาพพืน้ ทีเ่ ปาหมายกอนเริม่ ทํากิจกรรม 5ส
5) ดําเนินงานกิจกรรม 5ส ในแตละพื้นที่ตามแนวทางที่กําหนดอยางนอยปละ 2 ครั้ง คือ
 สะสาง
: จัดแยกสิ่งของที่ไมตองการใช และสิ่งของที่ตองการใชออกจาก
กัน และจัดการทําลายหรือจัดจําหนายตามความเหมาะสม
 สะดวก
: จัดสิ่งของตางๆ ใหเปนระเบียบเรียบรอย สะดวกและสามารถ
หยิบใชงานไดทันที
 สะอาด
: ทําความสะอาดพืน้ ทีแ่ ละอุปกรณตา งๆ ใหอยูใ นสภาพทีด่ ี และ
กอให เ กิดความปลอดภัย โดยอาศั ย แนวคิดที่ ว า “หยิ บ ก็ งาย
หายก็รู ดูกง็ ามตา”
 สุขลักษณะ
: การรักษาและปรับปรุงการปฏิบัติ 3ส แรก ใหดขี น้ึ และรักษาให
ดีตลอดไป เปนการรักษาสุขภาพชีวิตใหดีขึ้น
 สรางนิสัย
: การสรางนิสัยในการทํากิจกรรม 5ส อยางตอเนื่องและเปนประจําจนเปนนิสัย
คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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6) ประชาสัมพันธการดําเนินงานของพื้นที่ตางๆ แตละขั้นตอน พรอมทั้งถายภาพพื้นที่ท่ี
ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว เพื่อแสดงผลความกาวหนา
7) ตรวจสอบผลการดํ า เนิ น งานกิ จ กรรม 5ส ตามเกณฑ ม าตรฐานที่ กํ า หนด โดย
คณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
8) จัดทําแผนปรับปรุงหรือพัฒนาการดําเนินงานกิจกรรม 5ส
9) ดํ า เนิ น การตามข อ 1) ถึ ง ข อ 8) ทบทวน ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา อย า งต อ เนื่ อ งและ
สม่ําเสมอ โดยกําหนดเกณฑมาตรฐานแตละพื้นที่ใหสูงขึ้นตามลําดับ
แผนปฏิบัติการ
จัดทําแผนปฏิบัติการรวมเพื่อใชเปนแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการสําหรับแตละพื้นที่ใน
การดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย โดยมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
1) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานภายในหนวยงาน
2) กําหนดใหมีการประชุมวางแผนการดําเนินงาน
3) กําหนดกิจกรรมที่สามารถปฏิบัติใหบรรลุตามแผนหลักพรอมกําหนดผูรับผิดชอบ
4) กําหนดชวงเวลาการดําเนินกิจกรรมใหเหมาะสมและสอดคลองกับแผนหลัก
5) กําหนดชวงเวลาการตรวจสอบและการประเมินผลภายในและภายนอก
แผนงานประชาสัมพันธ
คณะกรรมการดําเนิ น งานฝายประชาสัมพั น ธ ตองดําเนินการประสานกั บ ฝ า ยอื่ น ๆ โดย
กําหนดแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
1) จัดประชุมวางแผนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับการดําเนินงานของฝายอื่นๆ
2) กําหนดกิจกรรมการดําเนินงานและผูรับผิดชอบ เชน
 การจัดประชาสัมพันธเสียงตามสาย
 การประชาสัมพันธดวยเอกสาร (แผนพับ โปสเตอร สติกเกอร ฯลฯ)
 ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสงเสริมและจูงใจใหมีการประกวด
พืน้ ที่ 5ส ดีเดน พรอมทั้งจัดหารางวัลใหตามความเหมาะสม
 จัดประกวดคําขวัญ ภาพวาด ฯลฯ พรอมทั้งจัดหารางวัลใหตามความเหมาะสม
 ถายภาพพื้นที่กอนและหลังการดําเนินงาน กิจกรรม 5ส
3) กําหนดระยะเวลาการดําเนินงานใหเปนตามแผนหลักและแผนปฏิบัติการ
แผนงานตรวจสอบและประเมินผล
จัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลกลาง 1 ชุด เพื่อพิจารณาผลการดําเนินงาน
กิจกรรม 5ส ของพืน้ ทีต่ า งๆ ตามเกณฑทก่ี าํ หนด พรอมทัง้ ใหคาํ แนะนําในการปรับปรุงแกไข ดังนี้
1) จัดประชุมวางแผนในการทํางานพรอมทัง้ กําหนดเกณฑมาตรฐานของแตละพืน้ ที่
2) กําหนดชวงเวลาการตรวจสอบใหชัดเจนและเปนไปตามแผนปฏิบัติการและแผนหลัก
3) ประเมินผลการตรวจสอบเสนอตอผูบังคับบัญชา
4) เสนอแนวทางการปรับปรุงแกไขและพัฒนา

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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บทที่ 4
มาตรฐาน 5ส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรนิ ทร

แนวทางรายการตรวจสอบอุปกรณ/เครื่องใชสํานักงานเฉพาะบุคคล (Check list)
รายการ
1. ปากกาน้าํ เงิน/ดํา/แดง
2. ปากกาสะทอนแสง
3. ดินสอ
4. ยางลบดินสอ/ยางลบหมึก
5. ปากกาลบคําผิด
6. ไมบรรทัดสัน้ /ยาว
7. กลอง/ทีใ่ สกระดาษ
8. กลอง/ถาดใสปากกาหรือดินสอ
9. คัตเตอร
10. กรรไกร
11. เครือ่ งคํานวณ
12. ลวดเสียบกระดาษ
13. ลวดเย็บกระดาษ
14. ทีเ่ ย็บกระดาษ
15. คลิปหนีบกระดาษ
16. ทีเ่ จาะกระดาษขนาดเล็ก
17. แทนเทปใส ขนาดเล็ก
18. ปฏิทนิ ตัง้ โตะ
19. กาวน้าํ /แทง
20. ตะกราผง/ถังขยะ(ขนาดเล็ก)
21. แกวน้ํา/ถวยกาแฟ
22. สมุดใสนามบัตร
23. สมุดหมายเลขโทรศัพท
24. ทีเ่ หลาดินสอ
25. เอกสารประกอบงาน
26. แฟมตาง ๆ พรอมดัชนี
27. กระดาษโนต

จํานวนของ
3 ดาม
1 ดาม
2 แทง
1 กอน
1 ดาม
1 อัน
1 อัน
1 อัน
1 อัน
1 อัน
1 เครื่อง
1 กลอง
1 กลอง
1 อัน
5 ตัว
1 อัน
1 แทน
1 อัน
1 อัน
1 ใบ
1 ใบ
1 เลม
1 เลม
1 เครื่อง
พอประมาณ
พอประมาณ
พอประมาณ

ตอจํานวนคน

หมายเหตุ
รายการอุปกรณดงั กลาว
ไมจาํ เปนตองมีทกุ คน แตให
พิจารณาตามความจําเปน
ความถี่ และความตองการใช
งานเปนสําคัญ เพือ่ ใหเกิด
ประโยชนสงู สุดและชวย
ประหยัดคาใชจา ย

3 คน

3 คน

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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มาตรฐาน 5ส
งานการบริหารจัดการกิจกรรม 5ส

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส

41

มาตรฐาน 5ส : การบริหารจัดการกิจกรรม 5ส
รายการ
1. การดําเนินงานกิจกรรม 5ส

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2. การประชาสัมพันธ
2.1
2.2
2.3
2.4
3. การตรวจประเมินกิจกรรม 5 3.1
ส
3.2
3.3
3.4
4. กิจกรรม 5ส
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5. บุคลากร
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

มาตรฐาน
มีนโยบายเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส
มีแผนการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ประจําป
ผูบ ริหารทุกระดับมีความมุง มัน่ ใหความสําคัญและใหความรวมมือเปนอยางดี
มีการแตงตัง้ คณะกรรมการดําเนินงานครบถวน
มีการอบรมใหความรูแ กสมาชิกทุกคน
ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานกิจกรรม 5ส อยางตอเนือ่ ง
มีบอรดประชาสัมพันธ กิจกรรม 5ส
มีเอกสารหลักฐานการดําเนินงานกิจกรรม 5ส เชน ภาพถายกอน-หลัง
มีกจิ กรรมสงเสริมการดําเนินงานกิจกรรม 5ส เชน Big Cleaning Day
มีคูมือมาตรฐาน 5ส
ผูบ ริหารสนับสนุนใหมกี ารตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ครบทุกพืน้ ที่
มีกาํ หนดการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ในแผนการดําเนินงานอยางชัดเจน
มีหลักฐานการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
มีการสรางแรงจูงใจใหบคุ ลากรดําเนินงานกิจกรรม 5ส
มีการจัดทํากิจกรรมสะสาง
มีการจัดทํากิจกรรมสะดวก
มีการจัดทํากิจกรรมสะอาด
มีการจัดทํากิจกรรมสุขลักษณะ
มีการจัดทํากิจกรรมสรางนิสยั
บุคลากรเขารวมประชุมเปด – ปดการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ครบทุกคน
บุคลากรใหความสนใจกับกิจกรรม 5ส
บุคลากรใหความรวมมือในการดําเนินงานกิจกรรม 5ส
บุคลากรดําเนินงานกิจกรรม 5ส อยางจริงจัง
บุคลากรใหความสําคัญกับกิจกรรม 5ส

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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มาตรฐาน 5ส
งานการจัดการเรียนการสอน
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มาตรฐาน 5ส : หองเรียน
รายการ
1. สภาพทัว่ ไป

2. ประสิทธิภาพ คุณภาพและ
ความปลอดภัยของวัสดุ/
อุปกรณการเรียน
3. โตะเรียน เกาอี้

มาตรฐาน
1.1 ปายบอกหมายเลขหองหรือชือ่ หองและผูร บั ผิดชอบ
1.2 ตารางใชหอ ง/ การใชพน้ื ทีท่ เ่ี ปนปจจุบนั
1.3 กําหนดพืน้ ทีแ่ ละจัดทําผังแสดงตําแหนงอุปกรณ /ครุภณ
ั ฑทอ่ี ยูภ ายในหอง
1.4 จัดวางอุปกรณ /ครุภณ
ั ฑ ทีส่ อดคลองกับผังแสดงตําแหนงในขอ 1.3
1.5 กําหนดระเบียบ/ขอปฏิบตั กิ ารใชหอ ง/การใชพน้ื ที่ ใหชดั เจน
1.6 ติดปาย ผัง ภาพ หรือเอกสารตาง ๆ ใหเปนระเบียบเรียบรอย
1.7 สะอาด เปนระเบียบ
1.8 อุปกรณสวิตชและปลัก๊ เสียบไฟฟาอยูใ นสภาพทีม่ คี วามปลอดภัย
1.9 ระบบไฟฟามีความปลอดภัย และมีปริมาณแสงสวางอยางพอเพียง
1.10 สัญลักษณแสดงตําแหนงอุปกรณไฟฟาชัดเจนและอุปกรณไฟฟาอยูใ น
ตําแหนงทีก่ าํ หนด
2.1 วัสดุ/อุปกรณการเรียนการสอนอยูใ นสภาพพรอมใชงาน
2.2 บอกวิธกี ารใชงานวัสดุ/อุปกรณ/เครือ่ งมือทีมลี กั ษณะพิเศษอยางชัดเจน
2.3 มีแผนการบํารุงรักษาและบันทึกการใชงานทีเ่ ปนปจจุบนั
2.4 ปดปายแจงสถานะของวัสดุ/ อุปกรณ/ เครือ่ งมือทีช่ าํ รุดเสียหาย
2.5 มีหลักฐานแจงผูร บั ผิดชอบเพือ่ ดําเนินการซอมแซม/ แกไข
3.1 สะอาด
3.2 สภาพดี ไมชาํ รุดจนเปนอันตรายตอการใชงาน
3.3 จัดเปนระเบียบเรียบรอย

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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มาตรฐาน 5ส : หองปฏิบัติการ
รายการ
1. สภาพทัว่ ไป

2. ประสิทธิภาพ คุณภาพและ
ความปลอดภัยของวัสดุ/
อุปกรณ

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

มาตรฐาน
ปายบอกหมายเลขหองหรือชือ่ หองและผูร บั ผิดชอบ
ตารางใชหอ ง/ การใชพน้ื ทีท่ เ่ี ปนปจจุบนั
กําหนดพืน้ ทีแ่ ละจัดทําผังแสดงตําแหนงอุปกรณ /ครุภณ
ั ฑทอ่ี ยูภ ายในหอง
จัดวางอุปกรณ /ครุภณ
ั ฑ ทีส่ อดคลองกับผังแสดงตําแหนงในขอ 1.3
กําหนดระเบียบ/ขอปฏิบตั กิ ารใชหอ ง/การใชพน้ื ที่
ติดปาย ผัง ภาพ หรือเอกสารตาง ๆ ใหเปนระเบียบเรียบรอย
สะอาด เปนระเบียบ
สภาพแวดลอมมีความเหมาะสมสําหรับใชเปนหองปฏิบตั กิ าร
ระบบไฟฟามีความปลอดภัย และมีปริมาณแสงสวางอยางเพียงพอ
สะอาด ปราศจากฝุน ละออง
สภาพดี ไมชาํ รุด พรอมใชงาน
บอกวิธกี ารใชงานวัสดุ/อุปกรณ/เครือ่ งมือทีมลี กั ษณะพิเศษอยางชัดเจน
กําหนดตําแหนงวางวัสดุ/อุปกรณ/เครือ่ งมือทีช่ ดั เจนและเหมาะสม
แผนการบํารุงรักษาทีเ่ ปนปจจุบนั
บันทึกการใชงานและการบํารุงรักษาทีเ่ ปนปจจุบนั
ปดปายแจงสถานะวัสดุ/ อุปกรณ/ เครือ่ งมือทีช่ าํ รุดเสียหาย
มีหลักฐานแจงผูร บั ผิดชอบเพือ่ ดําเนินการซอมแซม/ แกไข

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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มาตรฐาน 5ส : หองเก็บสารเคมี
รายการ
1. สภาพทัว่ ไป

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2. การจัดเก็บและการเบิก – จาย 2.1
2.2
2.3
3. การควบคุมระบบความ
3.1
ปลอดภัย
3.2
3.3
3.4

มาตรฐาน
ปายบอกหมายเลขหองหรือชือ่ หองและผูร บั ผิดชอบ
กําหนดพืน้ ทีแ่ ละจัดทําผังแสดงตําแหนงอุปกรณ /ครุภณ
ั ฑทอ่ี ยูภ ายในหอง
จัดวางอุปกรณ /ครุภณ
ั ฑ ทีส่ อดคลองกับผังแสดงตําแหนงในขอ 1.2
กําหนดระเบียบ/ขอปฏิบตั กิ ารใชหอ ง/การใชพน้ื ที่ อยางชัดเจน
ติดปาย ผัง ภาพ หรือเอกสารตาง ๆ ใหเปนระเบียบเรียบรอย
สะอาด ปราศจากฝุน ละออง
สภาพแวดลอมเหมาะกับการใชงานของหอง/พืน้ ที่
ติดตัง้ ระบบไฟฟาทีม่ คี วามปลอดภัย
สัญลักษณแสดงตําแหนงอุปกรณไฟฟาชัดเจนและอยูใ นตําแหนงทีเ่ หมาะสม
จัดเก็บสารเคมีตามหมวดหมู
ปายบอกหมวดหมูข องสารเคมีทช่ี ดั เจน
บันทึกการเบิก – จาย และสารเคมีคงเหลือทีเ่ ปนปจจุบนั
จัดเก็บสารเคมีทเ่ี ปนอันตรายอยางถูกตองและปลอดภัย
มีอปุ กรณในการปองกันพิษจากสารเคมีตามความเหมาะสม
แจงขอกําหนดในการใชสารเคมีแตละประเภทอยางชัดเจน
บอกวันหมดอายุของสารเคมี พรอมขอกําหนดในการทําลายทีป่ ลอดภัย
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มาตรฐาน 5ส : โรงฝกงาน
รายการ
1. สภาพทัว่ ไป

2. ประสิทธิภาพ คุณภาพและ
ความปลอดภัยของวัสดุ/
เครือ่ งมืออุปกรณ/

มาตรฐาน
1.1 ปายบอกหมายเลขหองหรือชือ่ หองและผูร บั ผิดชอบ
1.2 ตารางใชหอ ง/ การใชพน้ื ทีท่ เ่ี ปนปจจุบนั
1.3 กําหนดพืน้ ทีแ่ ละจัดทําผังแสดงตําแหนงอุปกรณ /ครุภณ
ั ฑทอ่ี ยูภ ายในหอง
1.4 จัดวางอุปกรณ /ครุภณ
ั ฑ ทีส่ อดคลองกับผังแสดงตําแหนงในขอ 1.3
1.5 กําหนดระเบียบ/ขอปฏิบตั กิ ารใชหอ ง/การใชพน้ื ที่
1.6 ติดปาย ผัง ภาพ หรือเอกสารตาง ๆ ใหเปนระเบียบ
1.7 สะอาด เปนระเบียบ
1.8 สภาพแวดลอมมีความเหมาะกับการใชงานของหอง/ พืน้ ที่
1.9 ติดตัง้ ระบบไฟฟาทีม่ คี วามปลอดภัย
1.10 ผังแสดงตําแหนงอุปกรณไฟฟาชัดเจนและอยูใ นตําแหนงทีเ่ หมาะสม
1.11 จัดเก็บอุปกรณทาํ ความสะอาดอยางเปนระเบียบโดยไมเสือ่ มคุณภาพ
1.12 แยกประเภทถังรองรับขยะตามชนิดของขยะ
1.13 อุปกรณดบั เพลิงอยูใ นตําแหนงทีเ่ หมาะสมและพรอมใชงาน
1.14 มีสญ
ั ลักษณบอกจุดอันตรายและวิธกี ารปองกัน
2.1 สะอาด ปราศจากฝุน ละออง
2.2 วัสดุ/อุปกรณ/เครือ่ งมือ อยูใ นสภาพดีไมชาํ รุดจนเปนอันตรายตอการใชงาน
2.3 บอกวิธกี ารใชงานวัสดุ/อุปกรณ/เครือ่ งมือทีมลี กั ษณะพิเศษโดยคํานึงถึงสภาพ
การใชงานและความปลอดภัยเปนสําคัญ
2.4 กําหนดตําแหนงวางวัสดุ/อุปกรณ/เครือ่ งมือทีช่ ดั เจนและเหมาะสม
2.5 จัดเก็บวัสดุ/ อุปกรณ/ เครือ่ งมือ อยางเปนระบบโดยไมเสือ่ มคุณภาพ
2.6 แผนการบํารุงรักษาทีเ่ ปนปจจุบนั
2.7 บันทึกการใชงานและการบํารุงรักษาทีเ่ ปนปจจุบนั
2.8 ปดปายแจงสถานะวัสดุ/ อุปกรณ/เครือ่ งมือ ทีช่ าํ รุดเสียหาย
2.9 มีหลักฐานแจงผูร บั ผิดชอบเพือ่ ดําเนินการซอมแซม/ แกไข
2.10 บันทึกการสํารวจวัสดุ/ อุปกรณ/ เครือ่ งมือ ภายในหองทีเ่ ปนปจจุบนั
2.11 กําหนดหมายเลขประจําวัสดุ/ อุปกรณ/ เครือ่ งมือ
2.12 กําหนดผูร บั ผิดชอบประจําวัสดุ/ อุปกรณ/ เครื่องมือ
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มาตรฐาน 5ส : หองเก็บวัสดุฝก อุปกรณ เครื่องมือ (รวมทั้งงานฟารม)
รายการ
1. สภาพทัว่ ไป

2. ประสิทธิภาพ คุณภาพและ
ความปลอดภัยของวัสดุ/
อุปกรณ/ เครื่องมือ

มาตรฐาน
1.1 ปายบอกหมายเลขหองหรือชือ่ หองและผูร บั ผิดชอบ
1.2 กําหนดพืน้ ทีแ่ ละจัดทําผังแสดงตําแหนงอุปกรณ /ครุภณ
ั ฑทอ่ี ยูภ ายในหอง
1.3 จัดวางอุปกรณ /ครุภณ
ั ฑ ทีส่ อดคลองกับผังแสดงตําแหนงในขอ 1.2
1.4 กําหนดระเบียบ/ขอปฏิบตั กิ ารใชหอ ง/การใชพน้ื ที่
1.5 ติดปาย ผัง ภาพ หรือเอกสารตาง ๆ ใหเปนระเบียบเรียบรอยและอยูใ น
บริเวณที่มองเห็นไดชัดเจน
1.6 สะอาด เปนระเบียบ
1.7 สภาพแวดลอมมีความเหมาะสมกับการใชงาน
1.8 ระบบไฟฟามีความปลอดภัย และแสงสวางพอเพียง
2.1 สะอาด ปราศจากฝุน ละออง
2.2 วัสดุ/อุปกรณ/เครือ่ งมือ อยูใ นสภาพดีไมชาํ รุดจนเปนอันตรายตอการใชงาน
2.3 แยกประเภทวัสดุฝก/อุปกรณ/เครือ่ งมือ และจัดเก็บตามมาตรฐานการ
จัดเก็บวัสดุฝก/ อุปกรณ/ เครือ่ งมือ แตละชนิด
2.4 บอกวิธกี ารใชงานวัสดุ/อุปกรณ/เครือ่ งมือทีม่ ลี กั ษณะพิเศษโดยคํานึงถึงสภาพ
การใชงานและความปลอดภัยเปนสําคัญ
2.5 กําหนดตําแหนงวางวัสดุ/อุปกรณ/เครือ่ งมือทีช่ ดั เจน และเหมาะสมกับสภาพ
การใชงานของวัสดุ/ อุปกรณ/ เครือ่ งมือ แตละประเภท
2.6 จัดเก็บวัสดุ/ อุปกรณ/ เครือ่ งมืออยางเปนระบบโดยไมเสือ่ มคุณภาพ
2.7 แผนการบํารุงรักษาทีเ่ ปนปจจุบนั
2.8 บันทึกการใชงานและการบํารุงรักษาทีเ่ ปนปจจุบนั
2.9 ปดปายแจงสถานะวัสดุ/ อุปกรณ/ เครือ่ งมือทีช่ าํ รุดเสียหาย
2.10 มีหลักฐานแจงผูร บั ผิดชอบเพือ่ ดําเนินการซอมแซม/ แกไข
2.11 มีระบบดัชนีเพือ่ บงชีร้ ายการวัสดุฝก / อุปกรณ/ เครือ่ งมือ
2.12 บันทึกการ เบิก – จายวัสดุฝก/ อุปกรณ/ เครือ่ งมือ ทีเ่ ปนปจจุบนั
2.13 จัดลําดับ กอน – หลัง การใชวสั ดุฝก /อุปกรณ/ เครือ่ งมือ
2.14 ระบบการยืม – คืนอุปกรณ เครือ่ งมือ และบันทึกประวัตกิ ารยืม – คืน
2.15 กําหนดผูร บั ผิดชอบประจําวัสดุ/ อุปกรณ/ เครื่องมือ
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มาตรฐาน 5ส : หองควบคุมระบบไฟฟา/ ระบบปฏิบัติการ
รายการ
1. สภาพทัว่ ไป

2. ประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัย

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

3. ระบบฐานขอมูลหองควบคุม

2.8
3.1
3.2
3.3

มาตรฐาน
ปายบอกหมายเลขหองหรือชือ่ หองและผูร บั ผิดชอบ
กําหนดพืน้ ทีแ่ ละจัดทําผังแสดงตําแหนงอุปกรณ /ครุภณ
ั ฑทอ่ี ยูภ ายในหอง
จัดวางอุปกรณ /ครุภณ
ั ฑ ทีส่ อดคลองกับผังแสดงตําแหนงในขอ 1.2
กําหนดระเบียบ/ขอปฏิบตั กิ ารใชหอ ง/การใชพน้ื ที่
ติดปาย ผัง ภาพ หรือเอกสารตาง ๆ ใหเปนระเบียบเรียบรอยและอยูใ น
บริเวณที่มองเห็นไดชัดเจน
สะอาด เปนระเบียบ
ระบบไฟฟามีความปลอดภัย และแสงสวางพอเพียง
ผังแสดงตําแหนงอุปกรณไฟฟาชัดเจนและอยูใ นตําแหนงทีเ่ หมาะสม
สะอาด ปราศจากตัวนําไฟฟา
ระบบการเดินสายสงไดมาตรฐานและปลอดภัย
ไมใชอปุ กรณตอ พวงทีเ่ กินพิกดั ความปลอดภัย
มีระบบตรวจสอบความพรอมการใชงาน
บอกวิธกี ารใชงานอุปกรณ/ เครือ่ งมือทีม่ ลี กั ษณะพิเศษโดยคํานึงถึงสภาพ
การใชงานและความปลอดภัยเปนสําคัญ
แผนการบํารุงรักษาทีเ่ ปนปจจุบนั
แจงสถานะอุปกรณ/ เครือ่ งมือทีช่ าํ รุดเสียหายและแจงผูร บั ผิดชอบเพือ่
ดําเนินการซอม
มีหลักฐานแจงผูร บั ผิดชอบเพือ่ ดําเนินการซอมแซม/ แกไข
มีวิธีปฏิบัติการใชอุปกรณ/ เครือ่ งมือ
มีระบบการตรวจสอบความพรอมชัดเจน
บันทึกการใชงานอุปกรณ/ เครือ่ งมือในหองควบคุมทีเ่ ปนปจจุบนั
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มาตรฐาน 5ส : บอประมง/ บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
รายการ
1. บอสัตวนาํ้

2. รางสงน้าํ

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
2.3

มาตรฐาน
ปายบอกชือ่ บอ/ ชือ่ สัตวนาํ้ และผูร บั ผิดชอบ
ตารางกําหนดเวลาการใหอาหาร
ตารางกําหนดเวลาการตรวจคุณภาพน้าํ
บันทึกผลการตรวจคุณภาพน้าํ ตามเวลาทีก่ าํ หนด
ทําความสะอาดบอ ขอบบออยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
ปายบอกชือ่ ผูร บั ผิดชอบ
ตารางกําหนดเวลาทําความสะอาด
บันทึกผลการทําความสะอาดตามกําหนดเวลาทีเ่ ปนปจจุบนั

มาตรฐาน 5ส : คอกสัตว
รายการ
1. สภาพทัว่ ไป

2. คอกสัตว

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
2.4

มาตรฐาน
ปายบอกชือ่ / หมายเลขคอกสัตวและชือ่ ผูร บั ผิดชอบ
ระเบียบ/ ขอปฏิบตั กิ ารใชพน้ื ที่
ความเหมาะสมของการใชงานในพืน้ ที่
ระบบไฟฟามีความปลอดภัย
ความสะอาดบริเวณภายในและโดยรอบคอกสัตว
ความสะอาดของภาชนะและอุปกรณทใ่ี ชกบั สัตวทกุ ชนิด
แผนผังคอกสัตวที่ชัดเจน
ตารางกําหนดเวลาการปฏิบตั งิ านทีเ่ ปนปจจุบนั
บันทึกผลการตรวจสุขภาพสัตวเปนระยะ
กําหนดพืน้ ทีช่ ดั เจนเพือ่ แยกสัตวปว ย

มาตรฐาน 5ส : แปลงปลูกพืช
รายการ
1. แปลงปลูกพืช

1.1
1.2
1.3
1.4

มาตรฐาน
แผนผังการใชพน้ื ทีแ่ ปลงปลูกพืช
ปฏิทนิ การปลูกพืชในแตละฤดูปลูก
ปายชือ่ แปลง และชือ่ ผูร บั ผิดชอบ
ระบบน้าํ อยูใ นสภาพพรอมใชงานตลอดเวลา
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มาตรฐาน 5ส : เรือนเพาะชํา
รายการ
1. สภาพทัว่ ไป

2. ประสิทธิภาพ คุณภาพและ
ความปลอดภัยของวัสดุ/
อุปกรณ/ เครื่องมือ

มาตรฐาน
1.1 ปายบอกชือ่ เรือนเพาะชํา/ ผูร บั ผิดชอบและผูค วบคุม
1.2 ระเบียบ/ ขอปฏิบตั กิ ารใชพน้ื ที่
1.3 ระบบไฟฟาทีม่ คี วามปลอดภัย
1.4 แผนผังการจัดวางอุปกรณ และกลุม พันธุไ มในเรือนเพาะชํา
2.1 สะอาด
2.2 สภาพดีไมชาํ รุดจนเปนอันตรายตอการใชงาน
2.3 แยกประเภทวัสดุฝก/อุปกรณ/เครือ่ งมือ และจัดเก็บตามมาตรฐานการจัดเก็บ
วัสดุฝก/ อุปกรณ/ เครือ่ งมือ แตละชนิด
2.4 บอกวิธกี ารใชงานวัสดุ/อุปกรณ/เครือ่ งมือทีม่ ลี กั ษณะพิเศษโดยคํานึงถึงสภาพ
การใชงานและความปลอดภัยเปนสําคัญ
2.5 กําหนดตําแหนงวางวัสดุ/อุปกรณ/เครือ่ งมือทีช่ ดั เจน และเหมาะสมกับสภาพ
การใชงานของวัสดุ/ อุปกรณ/ เครือ่ งมือ แตละประเภท
2.6 จัดเก็บวัสดุ/ อุปกรณ/ เครือ่ งมืออยางเปนระบบโดยไมเสือ่ มคุณภาพ
2.7 แผนการบํารุงรักษาทีเ่ ปนปจจุบนั
2.8 บันทึกการใชงานและการบํารุงรักษาทีเ่ ปนปจจุบนั
2.9 ปดปายแจงสถานะวัสดุ/ อุปกรณ/ เครือ่ งมือทีช่ าํ รุดเสียหายและแจง
ผูร บั ผิดชอบเพือ่ ดําเนินการซอม
2.10 มีหลักฐานแจงผูร บั ผิดชอบเพือ่ ดําเนินการซอมแซม/ แกไข
2.11 มีระบบน้าํ ระบบไฟฟา อยูใ นสภาพพรอมใชงาน
2.12 มีความเปนระเบียบเรียบรอยในเรือนเพาะชํา
2.13 ตารางเวลากําจัดวัชพืชภายในและรอบ ๆ เรือนเพาะชํา

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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มาตรฐาน 5ส : โรงงานอาหารสัตว
รายการ
1. สภาพทัว่ ไป

2. ประสิทธิภาพ คุณภาพและ
ความปลอดภัยของวัสดุ/
อุปกรณ/ เครือ่ งมือ เครือ่ งจักร

มาตรฐาน
1.1 ปายบอกชือ่ โรงงานอาหารสัตวและชือ่ ผูร บั ผิดชอบ
1.2 ระเบียบ/ ขอปฏิบตั กิ ารใชพน้ื ที่
1.3 ความเหมาะสมของการใชงานในพืน้ ที่
1.4 ระบบไฟฟามีความปลอดภัย
1.5 แผนผังการจัดวางเครือ่ งมือ/ เครือ่ งจักร
2.1 สะอาด
2.2 สภาพดีไมชาํ รุดจนเปนอันตรายตอการใชงาน
2.3 แยกประเภท วัสดุ/อุปกรณ/เครือ่ งมือ/เครือ่ งจักร และจัดเก็บตามมาตรฐาน
การจัดเก็บแตละชนิด
2.4 บอกวิธกี ารใชงานวัสดุ/ อุปกรณ/ เครื่องมือ/ เครือ่ งจักร ทีม่ ลี กั ษณะพิเศษ
โดยคํานึงถึงสภาพการใชงานและความปลอดภัยเปนสําคัญ
2.5 กําหนดตําแหนงวางวัสดุ/ อุปกรณ/ เครื่องมือ/ เครือ่ งจักร ทีช่ ดั เจนและ
เหมาะสมกับสภาพการใชงานของ แตละประเภท
2.6 จัดเก็บวัสดุ/ อุปกรณ/ เครือ่ งมือ/ เครือ่ งจักร อยางเปนระบบโดยไมเสือ่ ม
คุณภาพ
2.7 แผนการบํารุงรักษาทีเ่ ปนปจจุบนั
2.8 บันทึกการใชงานและการบํารุงรักษาทีเ่ ปนปจจุบนั
2.9 ปดปายแจงสถานะวัสดุ/ อุปกรณ/ เครื่องมือ/ เครือ่ งจักรทีช่ าํ รุดเสียหาย
และแจงผูร บั ผิดชอบเพือ่ ดําเนินการซอม
2.10 มีหลักฐานแจงผูร บั ผิดชอบเพือ่ ดําเนินการซอมแซม/ แกไข
2.11 มีระบบน้ํา ระบบไฟฟา อยูใ นสภาพพรอมใชงานไดตลอดเวลา
2.12 บริเวณทางเดินในโรงงานมีความเปนระเบียบเรียบรอย

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส

52

มาตรฐาน 5ส
งานสนับสนุนการเรียนการสอน
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มาตรฐาน 5ส : หองพักอาจารย
รายการ
1. สภาพทัว่ ไป

2. โตะและเกาอีท้ าํ งาน

3. ตูเ อกสารและชัน้ วางเอกสาร
4. มุมกาแฟ/ อาหารวาง/ โตะ
อาหาร

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4

มาตรฐาน
ปายบอกหมายเลขหองหรือชือ่ หอง
กําหนดมาตรฐาน 5ส
ติดปาย ผัง ภาพ หรือเอกสารตาง ๆ ใหเปนระเบียบเรียบรอย
สะอาด
สวิตชและปลัก๊ เสียบไฟฟาอยูใ นสภาพทีม่ คี วามปลอดภัย
มีปริมาณของแสงสวางทีเ่ พียงพอ
พืน้ ทีว่ างอุปกรณและวัสดุสว นกลางเหมาะสมและเปนระเบียบ
อยูใ นสภาพดีพรอมใชงาน
ปายชือ่ นามสกุล บุคลากรมองเห็นชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกันทัง้ หอง
เอกสารและสิง่ ของบนโตะทํางาน จัดวางอยางเปนระเบียบ
หากมีสง่ิ ของวางอยูใ ตโตะ ตองจัดใหเปนระเบียบ
อยูใ นสภาพดีและสะอาด
หากมีสง่ิ ของวางบนหลังตู ตองจัดวางใหเรียบรอยและปลอดภัย
ระบบการจัดเอกสารเหมาะสม คํานึงถึงความสะดวกปลอดภัย
มีความเปนสัดสวน สะอาด และเปนระเบียบเรียบรอย
ไมมอี ปุ กรณอน่ื ใดทีไ่ มเกีย่ วของกับมุมกาแฟ/ อาหารวาง
มีการกําหนดชือ่ ผูร บั ผิดชอบ
มีพน้ื ทีส่ าํ หรับจัดเก็บอาหารมิดชิด ปราศจากกลิน่

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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มาตรฐาน 5ส : หองสํานักงาน คณะ/ สาขา
รายการ
1. สภาพทัว่ ไป

2. โตะและเกาอีท้ าํ งาน

3. ตูเ อกสารและชัน้ วางเอกสาร

4. ตูเ ก็บวัสดุและชัน้ วางของ

5. อุปกรณและเครือ่ งใช
สํานักงาน

6. มุมกาแฟ/ อาหารวาง/ โตะ
อาหาร

มาตรฐาน
1.1 ปายบอกหมายเลขหองหรือชือ่ หอง
1.2 ปายแนะนําขัน้ ตอนการใหบริการ
1.3 มีชอ่ื และภาพบุคลากรใหบริการ
1.4 มีผงั แสดงตําแหนงอุปกรณ/ ครุภณ
ั ฑในหอง
1.5 กําหนดระเบียบขอปฏิบตั กิ ารใชหอ ง/ การใชพน้ื ที่
1.6 ติดปาย ผัง ภาพ หรือเอกสารตาง ๆใหเปนระเบียบเรียบรอย
1.7 สะอาด
1.8 สภาพแวดลอมและพืน้ ทีเ่ หมาะสมกับการปฏิบตั งิ าน
1.9 สวิตชและปลัก๊ เสียบไฟฟาอยูใ นสภาพทีม่ คี วามปลอดภัย
1.10 มีปริมาณของแสงสวางทีเ่ พียงพอ
1.11 พืน้ ทีว่ างอุปกรณและวัสดุสว นกลางเหมาะสมและเปนระเบียบ
2.1 อยูใ นสภาพดีพรอมใชงานและสะอาด
2.2 ปายชือ่ นามสกุล บุคลากรมองเห็นสะดวกและเปนมาตรฐานเดียวกันทัง้ หอง
2.3 บนโตะทํางาน ไมมเี อกสาร/ สิง่ ของทีไ่ มเกีย่ วของกับการทํางาน
2.4 หากมีสง่ิ ของวางอยูใ ตโตะ ตองจัดใหเปนระเบียบ
3.1 อยูใ นสภาพดีและสะอาด
3.2 หากมีสง่ิ ของวางบนหลังตู ตองจัดวางใหเรียบรอยและปลอดภัย
3.3 มีดชั นีกาํ กับรายการเอกสารและจัดเก็บเปนมาตรฐานเดียวกันทัง้ หอง รวมทัง้
กําหนดผูร บั ผิดชอบอยางชัดเจน
3.4 ระบบการจัดเอกสารเหมาะสม คํานึงถึงความสะดวกและปลอดภัย
4.1 ปราศจากฝุน ละออง
4.2 หากมีสง่ิ ของวางบนหลังตู ตองจัดวางใหเรียบรอยและปลอดภัย
4.3 มีดชั นีกาํ กับรายการสิง่ ของและจัดเก็บเปนมาตรฐานเดียวกันทัง้ หอง
4.4 ระบบการควบคุมการสัง่ ซือ้ และการเบิกจายควรเปนระบบ First In - First
Out (FIFO)
5.1 อยูในสภาพดี สะอาด
5.2 ตําแหนงของอุปกรณเหมาะสม โดยมุง เนนทีค่ วามปลอดภัยและความสะดวก
ของการใชงาน
5.3 ระบุวธิ กี ารใชงานทีเ่ ครือ่ งใชสาํ นักงานหรือปริมาณใกลเคียงและกําหนดชือ่
ผูรับผิดชอบ
4.1 มีความเปนสัดสวน สะอาด และเปนระเบียบเรียบรอย
4.2 ไมมอี ปุ กรณอน่ื ใดทีไ่ มเกีย่ วของกับมุมกาแฟ/ อาหารวาง
4.3 มีการกําหนดชือ่ ผูร บั ผิดชอบ
4.4 มีพน้ื ทีส่ าํ หรับจัดเก็บอาหารมิดชิด ปราศจากกลิน่
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มาตรฐาน 5ส : หองสํานักงานหนวยงานสนับสนุน/ องคการบริหารและสโมสรนักศึกษา
รายการ
1. สภาพทัว่ ไป

มาตรฐาน
1.1 ปายบอกหมายเลขหองหรือชือ่ หอง
1.2 ปายแนะนําขัน้ ตอนการใหบริการ
1.3 มีผงั ชือ่ รูปภาพบุคลากรในหองเปนปจจุบนั
1.4 มีผงั แสดงตําแหนงอุปกรณ/ ครุภณ
ั ฑทอ่ี ยูภ ายในหอง
1.5 กําหนดระเบียบขอปฏิบตั กิ ารใชหอ ง/ การใชพน้ื ที่
1.6 ติดปาย ผัง ภาพ หรือเอกสารตาง ๆใหเปนระเบียบเรียบรอย
1.7 สะอาด
1.8 สภาพแวดลอมและพืน้ ทีเ่ หมาะสมกับการปฏิบตั งิ าน
1.9 สวิตชและปลัก๊ เสียบไฟฟาอยูใ นสภาพทีม่ คี วามปลอดภัย
1.10 มีปริมาณของแสงสวางทีเ่ พียงพอ
1.11 พืน้ ทีว่ างอุปกรณและวัสดุสว นกลางเหมาะสมและเปนระเบียบ
2. โตะและเกาอีท้ าํ งาน
2.1 อยูใ นสภาพดี สะอาด และพรอมใชงานอยูเ สมอ
2.2 ปายชือ่ นามสกุล บุคลากรมองเห็นสะดวกและเปนมาตรฐานเดียวกันทัง้ หอง
2.3 บนโตะทํางาน ไมมเี อกสาร/ สิง่ ของทีไ่ มเกีย่ วของกับการทํางาน
2.4 หากมีสง่ิ ของวางอยูใ ตโตะ ตองจัดใหเปนระเบียบ
3. ตูเ อกสารและชัน้ วางเอกสาร
3.1 อยูใ นสภาพดี สะอาด ปราศจากฝุน ละออง
3.2 หากมีสง่ิ ของวางบนหลังตู ตองจัดวางใหเรียบรอยและปลอดภัย
3.3 มีดชั นีกาํ กับรายการเอกสารและจัดเก็บเปนมาตรฐานเดียวกันทัง้ หอง รวมทัง้
กําหนดผูร บั ผิดชอบอยางชัดเจน
3.4 ระบบการจัดเอกสารเหมาะสม คํานึงถึงความสะดวกปลอดภัย และรวดเร็ว
ในการคนหา
4. ตูเ ก็บวัสดุและชัน้ วางของ
4.1 อยูในสภาพดี ปราศจากฝุน ละออง
4.2 หากมีสง่ิ ของวางบนหลังตู ตองจัดวางใหเรียบรอยและปลอดภัย
4.3 มีดชั นีกาํ กับรายการสิง่ ของและจัดเก็บเปนมาตรฐานเดียวกันทัง้ หอง
4.4 ระบบการควบคุมการสัง่ ซือ้ และการเบิกจายควรเปนระบบ (FIFO)
5. อุปกรณและเครือ่ งใชสาํ นักงาน 5.1 อยูในสภาพดี สะอาด และพรอมใชงานอยูเ สมอ
5.2 ตําแหนงของอุปกรณเหมาะสม โดยมุง เนนทีค่ วามปลอดภัยและความสะดวก
ของการใชงาน
5.3 ระบุวธิ กี ารใชงานทีเ่ ครือ่ งใชสาํ นักงานหรือปริมาณใกลเคียงและกําหนดชือ่
ผูรับผิดชอบ
5.4 มีแผนการบํารุงรักษา/ ประวัตกิ ารซอมบํารุงทีเ่ ปนปจจุบนั
6. มุมกาแฟ/ อาหารวาง/ โตะ
6.1 มีความเปนสัดสวน สะอาด และเปนระเบียบ
อาหาร
6.2 ไมมอี ปุ กรณอน่ื ใดทีไ่ มเกีย่ วของกับมุมกาแฟ/ อาหารวาง
6.3 มีการกําหนดชือ่ ผูร บั ผิดชอบ
6.4 มีพน้ื ทีส่ าํ หรับจัดเก็บอาหารมิดชิด ปราศจากกลิน่

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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มาตรฐาน 5ส : หองพยาบาล
รายการ
1. สภาพทัว่ ไป

2. ตูย าและเวชภัณฑ

3. หองพักผูป ว ย

มาตรฐาน
1.1 ปายบอกหมายเลขหองหรือชือ่ หองและชือ่ ผูร บั ผิดชอบ
1.2 ปายแนะนําขัน้ ตอนการใหบริการ
1.3 ผังแสดงตําแหนงอุปกรณ/ ครุภณ
ั ฑ ทีอ่ ยูภ ายในหอง
1.4 พื้นที่วางอุปกรณ/ ครุภณ
ั ฑ สอดคลองกับผังแสดงตําแหนงในขอ 1.3
1.5 ระเบียบ/ ขอปฏิบตั กิ ารใชหอ ง/ การใชพน้ื ที่
1.6 ติดปาย ผัง ภาพ หรือเอกสารตาง ๆใหเปนระเบียบเรียบรอย
1.7 สะอาด ปราศจากฝุน ละออง
1.8 สภาพแวดลอมและพืน้ ทีเ่ หมาะสมกับการใชเปนหองพยาบาล
1.9 ระบบไฟฟามีความปลอดภัย
1.10 ผังแสดงตําแหนงอุปกรณไฟฟาชัดเจนและอยูใ นตําแหนงทีเ่ หมาะสม
1.11 แสดงตําแหนงพืน้ ทีว่ างรองเทาหนาหองสําหรับนักศึกษาอยางชัดเจน
2.1 อยูในสภาพดี สะอาด และพรอมใชงาน
2.2 หากมีสง่ิ ของวางบนหลังตู ตองจัดวางใหเรียบรอย
2.3 มีดชั นีกาํ กับรายการสิง่ ของและระบุชอ่ื ผูร บั ผิดชอบ
2.4 ตรวจสอบสภาพการใชงานของเวชภัณฑเปนระยะ
2.5 ตรวจสอบอายุของยาใหเปนปจจุบนั
2.6 บันทึกการใชงานและการเบิกจายเปนปจจุบนั
2.7 ปายบอกขัน้ ตอนการใชเวชภัณฑทจ่ี าํ เปน
2.8 แยกประเภทยาใชภายใน/ ภายนอกออกจากกัน
2.9 เก็บรักษายาโดยคํานึงถึงคุณภาพโดยไมใหเกิดการเสียหาย
3.1 เตียงนอน ผาปู ปลอกหมอน ผาหม ตองสะอาดและจัดวางใหเรียบรอย
พรอมใชงาน
3.2 จัดเก็บอุปกรณภายในหองในตําแหนงทีเ่ หมาะสมและเรียบรอย
3.3 กําหนดระยะเวลาในการทําความสะอาดเปนประจําและตอเนือ่ ง
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มาตรฐาน 5ส : หองเอกสารการพิมพ
รายการ
1. สภาพทัว่ ไป

2. อุปกรณและเครือ่ งใชตา ง ๆ

3. การจัดเก็บเอกสารและการ
ใหบริการ

4. การจัดเก็บเอกสาร และการ
ใหบริการ
5. โตะและเกาอีท้ าํ งาน

มาตรฐาน
1.1 ปายบอกหมายเลขหองหรือชือ่ หองและชือ่ ผูร บั ผิดชอบ
1.2 ปายแนะนําขัน้ ตอนการใหบริการ
1.3 มีผงั แสดงตําแหนงอุปกรณ/ ครุภณ
ั ฑทอ่ี ยูภ ายในหอง
1.4 จัดวางอุปกรณ/ ครุภณ
ั ฑ สอดคลองกับผังแสดงตําแหนงในขอ 1.3
1.5 ติดปาย ผัง ภาพ หรือเอกสารตาง ๆใหเปนระเบียบเรียบรอย
1.6 สะอาด เปนระเบียบ
1.7 สภาพแวดลอมของพืน้ ทีม่ คี วามเหมาะสม
1.8 อุปกรณสวิตชและปลัก๊ เสียบไฟฟาอยูใ นสภาพดีมคี วามปลอดภัย
1.9 มีแสงสวางทีเ่ พียงพอ
1.10 พืน้ ทีว่ างอุปกรณและวัสดุสว นกลางเหมาะสมและเปนระเบียบ
1.11 มีอปุ กรณดบั เพลิงทีพ่ รอมใชงาน
2.1 อยูใ นสภาพดี สะอาด และพรอมใชงานอยูเ สมอ
2.2 มีการจัดวางตําแหนงของอุปกรณและเครือ่ งใชตา ง ๆ อยางเหมาะสม โดย
มุงเนนที่ความปลอดภัย
2.3 ระบุวธิ กี ารใชงานทีเ่ ครือ่ งใชสาํ นักงานหรือบริเวณใกลเคียง
2.4 แผนการบํารุงรักษาและรายงานหรือบันทึกการใชงาน/ซอมบํารุงทีเ่ ปนปจจุบนั
3.1 อยูใ นสภาพดี สะอาด ปราศจากฝุน ละออง
3.2 หากมีสง่ิ ของวางบนหลังตู ตองจัดวางใหเรียบรอยและปลอดภัย
3.3 มีดชั นีกาํ กับรายการสิง่ ของและจัดเก็บเปนมาตรฐานเดียวกัน
3.4 ระบบการควบคุมการสัง่ ซือ้ และการเบิกจายควรเปนแบบระบบ First In First Out (FIFO)
3.5 ตรวจสอบสภาพและปริมาณวัสดุใหเหมาะสมและถูกตองเปนปจจุบนั
4.1 แยกทีเ่ ก็บสําหรับงานทีด่ าํ เนินการเสร็จแลวและงานทีย่ งั ไมดาํ เนินการ
4.2 เอกสารทีเ่ ปนความลับตองมีทเ่ี ก็บอยางมิดชิดและปลอดภัย
4.3 มีเอกสารหลักฐานการรับ – สงงานเปนปจจุบนั
4.4 มีลาํ ดับการใหบริการกอน – หลังชัดเจน
5.1 สะอาด อยูใ นสภาพดีพรอมใชงาน
5.2 ปายชือ่ ตัง้ โตะ มองเห็นชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน
5.3 บนโตะทํางาน ไมมเี อกสารหรือสิง่ ของทีไ่ มเกีย่ วของกับการทํางาน
5.4 ของใชสว นตัวและวัสดุสาํ นักงานในลิน้ ชักตองจัดเก็บใหเรียบรอย
5.5 หากจําเปนตองวางสิง่ ของใตโตะทํางาน ตองจัดใหเปนระเบียบ
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มาตรฐาน 5ส : ยานพาหนะ
รายการ
1. สภาพทัว่ ไป

2. โตะทํางานและเกาอี้

3. การบันทึกการใชงาน
ยานพาหนะ

4. สภาพยานพาหนะและโรงจอด
ยานพาหนะ
5. ประสิทธิภาพ คุณภาพและ
ความปลอดภัยของเครือ่ งมือใน
การบํารุงรักษายานพาหนะ

1.1
1.2
1.3
1.4
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.1
4.2
4.3
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

มาตรฐาน
ติดปายและผังแสดงทีจ่ อดยานพาหนะอยางชัดเจน
ปายแนะนําขัน้ ตอนการใหบริการ
มีตารางการใชงานยานพาหนะ
มีปา ยแสดงหมายเลขยานพาหนะและทีแ่ ขวนกุญแจ
อยูใ นสภาพดี สะอาด และพรอมใชงานอยูเ สมอ
ปายชือ่ นามสกุล บุคลากร ทีม่ องเห็นสะดวกและเปนมาตรฐานเดียวกันทัง้
หอง
บนโตะทํางาน ไมมเี อกสารหรือสิง่ ของทีไ่ มเกีย่ วของกับการทํางาน
ของใชสว นตัวและวัสดุสาํ นักงานในลิน้ ชักตองจัดเก็บใหเรียบรอย
ไมมสี ง่ิ ของบริเวณใตโตะ เกาอี้
บันทึกการใชยานพาหนะตามระเบียบทางราชการ
บันทึกขอใชยานพาหนะ (ลวงหนา)
บันทึกการตรวจสอบสภาพยานพาหนะกอนและหลังการใชงาน
มีแผนการบํารุงรักษา และบันทึกการบํารุงรักษาเปนปจจุบนั
บันทึกการเกิดอุบตั เิ หตุประจํายานพาหนะ
บันทึกการสิน้ เปลืองน้าํ มันและความสึกหรอของยานพาหนะ
ไมมสี ง่ิ ของทีไ่ มจาํ เปนอยูภ ายในยานพาหนะ
ไมมฝี นุ ผง คราบน้าํ มัน สิง่ สกปรกอยูภ ายในและภายนอกยานพาหนะ
โรงจอดยานพาหนะสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย และปลอดภัย
สะอาด ปราศจากฝุน ละออง
เครือ่ งมือสะอาด พรอมใชงาน
บอกวิธกี ารใชงานวัสดุ/ อุปกรณ/ เครือ่ งมือทีม่ ลี กั ษณะพิเศษ
ตําแหนงวางวัสดุ/ อุปกรณ/ เครือ่ งมือชัดเจนและเหมาะสม
จัดเก็บวัสดุ/ อุปกรณ/ เครือ่ งมืออยางเปนระบบโดยไมเสือ่ มคุณภาพ
แผนการบํารุงรักษาทีเ่ ปนปจจุบนั
บันทึกการใชงานและการบํารุงรักษาทีเ่ ปนปจจุบนั
ปดปายแจงสถานะวัสดุ/ อุปกรณ/ เครือ่ งมือทีช่ าํ รุดเสียหายและแจง
ผูร บั ผิดชอบเพือ่ ดําเนินการซอม
มีหลักฐานแจงผูร บั ผิดชอบเพือ่ ดําเนินการซอมแซม/ แกไข
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มาตรฐาน 5ส : หองประชุม
รายการ
1. สภาพทัว่ ไป

2. ประสิทธิภาพ คุณภาพ และ
ของวัสดุ/ อุปกรณ/ เครือ่ งมือ
ประจําหอง/ พืน้ ที่

มาตรฐาน
1.1 ปายบอกหมายเลขหองหรือชือ่ หองและชือ่ ผูร บั ผิดชอบ
1.2 ปายแนะนําขัน้ ตอนการใหบริการ
1.3 มีผงั แสดงตําแหนงอุปกรณ/ ครุภณ
ั ฑในหอง
1.4 พื้นที่วางอุปกรณ/ ครุภณ
ั ฑ ทีอ่ ยูภ ายในหอง
1.5 ระเบียบ/ ขอปฏิบตั กิ ารใชหอ ง/ การใชพน้ื ที่
1.6 ติดปาย ผัง ภาพ หรือเอกสารตาง ๆใหเปนระเบียบเรียบรอย
1.7 สะอาด
1.8 สภาพแวดลอมเหมาะสมกับการใชงานหอง/ พืน้ ที่
1.9 ระบบไฟฟามีความปลอดภัย
1.10 ผังแสดงตําแหนงอุปกรณไฟฟาชัดเจนและอยูใ นตําแหนงทีเ่ หมาะสม
2.1 สะอาด ปราศจากฝุน ละออง
2.2 สภาพดีไมชาํ รุดจนเปนอันตรายตอการใชงาน
2.3 บอกวิธกี ารใชงานวัสดุ/ อุปกรณ/ เครือ่ งมือทีม่ ลี กั ษณะพิเศษ
2.4 ตําแหนงวางวัสดุ/อุปกรณ/เครือ่ งมือชัดเจนและเหมาะสมกับสภาพการใชงาน
2.5 จัดเก็บวัสดุ/ อุปกรณ/ เครือ่ งมืออยางเปนระบบ
2.6 แผนการบํารุงรักษาทีเ่ ปนปจจุบนั
2.7 บันทึกการใชงานและการบํารุงรักษาทีเ่ ปนปจจุบนั
2.8 ปดปายแจงสถานะวัสดุ/ อุปกรณ/ เครือ่ งมือทีช่ าํ รุดเสียหายและแจง
ผูร บั ผิดชอบเพือ่ ดําเนินการซอม
2.9 มีหลักฐานแจงผูร บั ผิดชอบเพือ่ ดําเนินการซอมแซม/ แกไข
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มาตรฐาน 5ส : ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง
รายการ
1. สภาพทัว่ ไป

2. โตะ เกาอี้
3. สื่อ/ สารสนเทศ

4. ตู ชัน้ วางอุปกรณ และสือ่
อิเล็กทรอนิกส
5. ประสิทธิภาพ คุณภาพและ
ความปลอดภัยของวัสดุ/
อุปกรณ/ ครุภณ
ั ฑ/ประจํา
หอง/พืน้ ที่

มาตรฐาน
1.1 ปายบอกหมายเลขหองหรือชือ่ หองและชือ่ ผูร บั ผิดชอบ
1.2 ปายแนะนําขัน้ ตอนการใหบริการ
1.3 ผังแสดงตําแหนงอุปกรณ /ครุภณ
ั ฑทอ่ี ยูภ ายในหอง
1.4 พืน้ ทีจ่ ดั วางอุปกรณ /ครุภณ
ั ฑ ทีส่ อดคลองกับผังแสดงตําแหนงในขอ 1.3
1.5 กําหนดระเบียบ/ขอปฏิบตั กิ ารใชหอ ง/การใชพน้ื ที่
1.6 ติดปาย ผัง ภาพ หรือเอกสารตาง ๆ ใหเปนระเบียบ
1.7 สะอาด สภาพแวดลอมมีความเหมาะกับการใชงานของหอง/ พืน้ ที่
1.8 ระบบไฟฟามีความปลอดภัย
1.9 ผังแสดงตําแหนงอุปกรณไฟฟาชัดเจนและอยูใ นตําแหนงทีเ่ หมาะสม
1.10 กําหนดผูร บั ผิดชอบในการควบคุมดูแลสวนงานตาง ๆ อยางชัดเจน
1.11 รณรงคสรางนิสยั ในการเขาใชบริการศูนยการเรียนรูด ว ยตนเอง
2.1 มีโตะ เกาอี้ ในปริมาณทีเ่ พียงพอตอการใหบริการ
2.2 โตะ เกาอี้ อยูใ นสภาพทีด่ ไี มชาํ รุดและพรอมใชงาน
2.3 ตําแหนงโตะ เกาอี้ เปนระเบียบ สะดวกตอการเขาใชบริการ
3.1 จัดทําฐานขอมูลรายการสื่อ/ สารสนเทศ
3.2 ระบบการสืบคนงาย สะดวก และรวดเร็ว
3.3 ระบบบันทึกการยืม – คืน ทันสมัย และเปนปจจุบนั
3.4 จัดหมวดหมูสื่อ/ สารสนเทศ เปนระบบ ถูกตอง ชัดเจน
3.5 สื่อ/ สารสนเทศอยูใ นสภาพดี และพรอมใชงาน
3.6 มีการซอมแซมอุปกรณและสือ่ / สารสนเทศทีช่ าํ รุด
4.1 ระบบการเขาถึงอุปกรณและสือ่ อิเล็กทรอนิกสงา ย สะดวก และรวดเร็ว
4.2 จัดวางอุปกรณและสือ่ อิเล็กทรอนิกสเปนระเบียบเรียบรอย
4.3 ตู ชัน้ วางอุปกรณ และสือ่ อิเล็กทรอนิกส อยูใ นสภาพทีแ่ ข็งแรงปลอดภัย
4.4 มีระยะกวางเพียงพอ และสะดวกตอการเขาใชบริการ
5.1 สะอาด ปราศจากฝุน ละออง
5.2 สภาพดีไมชาํ รุดและพรอมใชงาน
5.3 มีคมู อื และบอกวิธกี ารใชงานวัสดุ/อุปกรณ/ครุภณ
ั ฑทม่ี ลี กั ษณะพิเศษ
โดยคํานึงถึงสภาพการใชงานและความปลอดภัยเปนสําคัญ
5.4 ตําแหนงวางวัสดุ/อุปกรณ/ครุภณ
ั ฑชดั เจนและเหมาะสมกับสภาพการใชงาน
วัสดุ/อุปกรณ/ครุภณ
ั ฑแตละประเภท
5.5 จัดเก็บวัสดุ/ อุปกรณ/ ครุภณ
ั ฑ อยางเปนระบบโดยไมเสือ่ มคุณภาพ
5.6 แผนการบํารุงรักษาเปนปจจุบนั บันทึกการใชงานและการบํารุงรักษาทีเ่ ปน
ปจจุบัน
5.7 ปดปายแจงสถานะวัสดุ/ อุปกรณ/ครุภณ
ั ฑ ทีช่ าํ รุดเสียหายและแจง
ผูร บั ผิดชอบเพือ่ ดําเนินการซอม
5.8 มีหลักฐานแจงผูร บั ผิดชอบเพือ่ ดําเนินการซอมแซม/ แกไข
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มาตรฐาน 5ส : หองสมุด
รายการ
1. สภาพทัว่ ไป

2. โตะ เกาอี้
3. สื่อ/ สารสนเทศ

4. ตู ชัน้ วางอุปกรณ และสือ่
อิเล็กทรอนิกส

มาตรฐาน
1.1 ปายบอกหมายเลขหองหรือชือ่ หองและชือ่ ผูร บั ผิดชอบ
1.2 ปายแนะนําขัน้ ตอนการใหบริการ
1.3 ผังแสดงตําแหนงอุปกรณ /ครุภณ
ั ฑทอ่ี ยูภ ายในหอง
1.4 พืน้ ทีจ่ ดั วางอุปกรณ /ครุภณ
ั ฑ สอดคลองกับผังแสดงตําแหนงในขอ 1.3
1.5 กําหนดระเบียบ/ขอปฏิบตั กิ ารใชหอ ง/การใชพน้ื ที่
1.6 ติดปาย ผัง ภาพ หรือเอกสารตาง ๆ ใหเปนระเบียบ
1.7 สะอาด
1.8 สภาพแวดลอมมีความเหมาะกับการใชงาน
1.9 ระบบไฟฟามีความปลอดภัย
1.10 ผังแสดงตําแหนงอุปกรณไฟฟาชัดเจนและอยูใ นตําแหนงทีเ่ หมาะสม
1.11 กําหนดผูร บั ผิดชอบในการควบคุมดูแลสวนงานตาง ๆ อยางชัดเจน
1.12 รณรงคสรางนิสยั ในการเขาใชบริการหองสมุด
2.1 มีโตะ เกาอี้ ในปริมาณทีเ่ พียงพอตอการใหบริการ
2.2 โตะ เกาอี้ อยูใ นสภาพทีด่ ไี มชาํ รุดและพรอมใชงาน
2.3 ตําแหนงโตะ เกาอี้ เปนระเบียบ สะดวกตอการเขาใชบริการ
3.1 จัดทําฐานขอมูลรายการสื่อ/ สารสนเทศ
3.2 ระบบการสืบคนงาย สะดวก และรวดเร็ว
3.3 ระบบบันทึกการยืม – คืน ทันสมัย และเปนปจจุบนั
3.4 จัดหมวดหมูสื่อ/ สารสนเทศ เปนระบบ ถูกตอง ชัดเจน
3.5 สื่อ/ สารสนเทศอยูใ นสภาพดี และพรอมใชงาน
3.6 มีการซอมแซมอุปกรณและสือ่ / สารสนเทศทีช่ าํ รุด
4.1 การคนหาอุปกรณและสือ่ อิเล็กทรอนิกสงา ย สะดวก และรวดเร็ว
4.2 วางอุปกรณและสือ่ อิเล็กทรอนิกสเปนระเบียบเรียบรอย
4.3 ตู ชัน้ วางอุปกรณ และสือ่ อิเล็กทรอนิกส อยูใ นสภาพทีแ่ ข็งแรงปลอดภัย
4.4 มีชอ งทางเดินกวางเพียงพอ และสะดวกตอการเขาใชบริการ
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รายการ
มาตรฐาน
5. ประสิทธิภาพ คุณภาพและ
5.1 สะอาด ปราศจากฝุน ละออง
ความปลอดภัยของวัสดุ/
5.2 สภาพดีไมชาํ รุดและพรอมใชงาน
อุปกรณ/ ครุภณ
ั ฑประจําหอง/ 5.3 มีคมู อื และบอกวิธกี ารใชงานวัสดุ/อุปกรณ/ครุภณ
ั ฑทม่ี ลี กั ษณะพิเศษ
พืน้ ที่
โดยคํานึงถึงสภาพการใชงานและความปลอดภัยเปนสําคัญ
5.4 ตําแหนงวางวัสดุ/อุปกรณ/ครุภณ
ั ฑชดั เจนและเหมาะสมกับสภาพการใชงาน
วัสดุ/อุปกรณ/ครุภณ
ั ฑแตละประเภท
5.5 จัดเก็บวัสดุ/ อุปกรณ/ ครุภณ
ั ฑ อยางเปนระบบโดยไมเสือ่ มคุณภาพ
5.6 แผนการบํารุงรักษาเปนปจจุบนั
5.7 บันทึกการใชงานและการบํารุงรักษาทีเ่ ปนปจจุบนั
5.8 ปดปายแจงสถานะวัสดุ/ อุปกรณ/ครุภณ
ั ฑ ทีช่ าํ รุดเสียหายและแจง
ผูร บั ผิดชอบเพือ่ ดําเนินการซอม
5.9 มีหลักฐานแจงผูร บั ผิดชอบเพือ่ ดําเนินการซอมแซม/ แกไข

มาตรฐาน 5ส : ตูล็อกเกอรนักศึกษา
รายการ
1. มีการกําหนดพืน้ ทีต่ ลู อ็ กเกอร
นักศึกษา
2. พืน้ ทีต่ ลู อ็ กเกอรอยูใ นสภาพดี
สะอาด และสะดวกตอการใช

1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

มาตรฐาน
ไมกดี ขวางทางเดิน/ การทํางาน และไมเปนอันตรายตอผูอ น่ื
มีหมายเลขตูแ สดงอยางชัดเจน
ตูล อ็ กเกอรอยูใ นสภาพดี ไมชาํ รุด พรอมใชงาน
ไมมสี ง่ิ ของวางอยูด า นบนตูล อ็ กเกอร
สะอาดทัง้ ภายนอกและภายใน
ระบบความปลอดภัยตองอยูใ นสภาพดี ใชงานได
จัดใหมกี ญ
ุ แจสํารองและกําหนดผูร บั ผิดชอบอยางชัดเจน
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มาตรฐาน 5ส : ศูนยวัฒนธรรม
รายการ
1. สภาพทัว่ ไป

2. โตะ เกาอีท้ าํ งาน
3. สื่อ/ สารสนเทศ

4. ประสิทธิภาพ คุณภาพและ
ความปลอดภัยของวัสดุ/
อุปกรณ/ ครุภณ
ั ฑประจําหอง/
พืน้ ที่

มาตรฐาน
1.1 ปายบอกหมายเลขหองหรือชือ่ หองและชือ่ ผูร บั ผิดชอบ
1.2 ปายแนะนําขัน้ ตอนการใหบริการ
1.3 ผังแสดงตําแหนงอุปกรณ /ครุภณ
ั ฑทอ่ี ยูภ ายในหอง
1.4 จัดวางอุปกรณ /ครุภณ
ั ฑ สอดคลองกับผังแสดงตําแหนงในขอ 1.3
1.5 กําหนดระเบียบ/ขอปฏิบตั กิ ารใชหอ ง/การใชพน้ื ที่
1.6 ติดปาย ผัง ภาพ หรือเอกสารตาง ๆ ใหเปนระเบียบเรียบรอยสะอาด
1.7 สภาพแวดลอมมีความเหมาะกับการใชงาน
1.8 ระบบไฟฟามีความปลอดภัย
1.9 กําหนดผูร บั ผิดชอบในการควบคุมดูแลสวนงานตาง ๆ อยางชัดเจน
1.10 รณรงคสรางนิสยั ในการเขารับบริการศูนยวฒ
ั นธรรม
2.1 มีโตะ เกาอี้ ในปริมาณทีเ่ พียงพอตอการใหบริการ
2.2 โตะ เกาอี้ อยูใ นสภาพทีด่ ไี มชาํ รุดและพรอมใชงาน
2.3 ตําแหนงโตะ เกาอี้ เปนระเบียบ สะดวกตอการเขาใชบริการ
3.1 จัดทําฐานขอมูลรายการสื่อ/ สารสนเทศ
3.2 ระบบการสืบคนงาย สะดวก และรวดเร็ว
3.3 ระบบบันทึกการยืม – คืน ทันสมัย และเปนปจจุบนั
3.4 จัดหมวดหมูสื่อ/ สารสนเทศ เปนระบบ ถูกตอง ชัดเจน
3.5 สื่อ/ สารสนเทศอยูใ นสภาพดี และพรอมใชงาน
3.6 มีการซอมแซมอุปกรณและสือ่ / สารสนเทศทีช่ าํ รุด
4.1 สะอาด ปราศจากฝุน ละออง
4.2 สภาพดี ไมชาํ รุด และพรอมใชงาน
4.3 มีคมู อื และบอกวิธกี ารใชงานวัสดุ/อุปกรณ/ครุภณ
ั ฑทม่ี ลี กั ษณะพิเศษ
โดยคํานึงถึงสภาพการใชงานและความปลอดภัยเปนสําคัญ
4.4 ตําแหนงวางวัสดุ/อุปกรณ/ครุภณ
ั ฑชดั เจนและเหมาะสมกับสภาพการใชงาน
วัสดุ/อุปกรณ/ครุภณ
ั ฑแตละประเภท
4.5 จัดเก็บวัสดุ/ อุปกรณ/ ครุภณ
ั ฑ อยางเปนระบบโดยไมเสือ่ มคุณภาพ
4.6 แผนการบํารุงรักษาเปนปจจุบนั
4.7 บันทึกการใชงานและการบํารุงรักษาทีเ่ ปนปจจุบัน
4.8 ปดปายแจงสถานะวัสดุ/ อุปกรณ/ครุภณ
ั ฑ ทีช่ าํ รุดเสียหายและแจง
ผูร บั ผิดชอบเพือ่ ดําเนินการซอม
4.9 มีหลักฐานแจงผูร บั ผิดชอบเพือ่ ดําเนินการซอมแซม/ แกไข
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มาตรฐาน 5ส : โรงอาหาร
รายการ
1. สภาพทัว่ ไป

2. หองปรุงอาหารและพืน้ ที่
โดยรอบ

3. ภาชนะทีใ่ ชในการประกอบ
อาหารและภาชนะบรรจุอาหาร

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3.1
3.2

4. การปองกันอัคคีภยั

3.3
3.4
3.5
3.6
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

มาตรฐาน
ปายบอกชือ่ รานคา ปายบอกราคาแตละรานแสดงอยางชัดเจน
ระเบียบ/ ขอปฏิบตั กิ ารใชโรงอาหาร
บริเวณโรงอาหารสะอาดและถูกสุขลักษณะ
สภาพแวดลอมเหมาะสมกับการใหบริการ
ระบบไฟฟามีความปลอดภัย
สัญลักษณแสดงตําแหนงอุปกรณไฟฟาชัดเจนและอยูใ นตําแหนงทีเ่ หมาะสม
มีสภาพทีส่ ะอาด ถูกหลักอนามัย
มีการแยกประเภทขยะ เททิง้ ทันทีเมือ่ เต็ม และไมมขี ยะคางเกิน 1 วัน
มีฝาปดภาชนะบรรจุขยะ
รางระบายน้าํ มีความสะอาด ปราศจากกลิน่ เหม็น
มีทจ่ี ดั เก็บจานและอุปกรณทถ่ี กู สุขลักษณะ
มีถงั เก็บเศษอาหารอยางมิดชิด
จัดเก็บอุปกรณทาํ ความสะอาดอยางเปนระเบียบเรียบรอย
ผูป ระกอบอาหารตองใสผา กันเปอ น ผาคลุมผมพรอมเก็บผมเรียบรอย และ
เล็บมือสะอาด
ภาชนะทีใ่ ชประกอบอาหาร และบรรจุอาหาร เชน หมอ กระทะ เตา ทัพพี
จาน ชาม ชอน สอม ฯลฯ ตองอยูใ นสภาพทีส่ ะอาดถูกสุขลักษณะ
การทําความสะอาดภาชนะประกอบอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร ตองมีการ
เปลีย่ นน้าํ เปนระยะ และลางน้าํ สะอาดอยางนอย 2 ครั้ง
มีการใชเครื่อง/ วิธปี อ งกันแมลงวันหรือสัตวทเ่ี ปนพาหะนําโรค
ภาชนะทีใ่ ชประกอบและบรรจุอาหารตองมีในปริมาณทีพ่ อเพียง
ภาชนะทีใ่ ชประกอบอาหารหรือบรรจุตอ งไมชาํ รุด หรือมีอนั ตรายตอผูบ ริโภค
มีหมอน้าํ เดือดเพือ่ ลวกชอน สอม และตะเกียบ
สภาพถังแกส สายทอแกส เตาแกส ตองอยูใ นสภาพดีและปลอดภัย
วางตําแหนงถังแกส อยูใ นพืน้ ทีร่ ะบายอากาศไดดี
ปดวาลวทุกครัง้ ทีเ่ ลิกใชแกส
ตรวจสอบถังแกส สายทอแกส และเตาแกสเปนระยะ
อุปกรณไฟฟาอยูใ นสภาพทีป่ ลอดภัย
อุปกรณดบั เพลิงอยูใ นตําแหนงทีเ่ หมาะสมและพรอมใชงาน
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มาตรฐาน 5ส : หองน้ํา/ หองสุขา
รายการ
1. สภาพทัว่ ไป

2. สุขภัณฑ

มาตรฐาน
1.1 กําหนดผูร บั ผิดชอบ
1.2 แหง สะอาด ปราศจากกลิน่ รบกวน
1.3 กําหนดระเบียบ ขอปฏิบตั ใิ นการใชหอ งน้าํ / หองสุขา
1.4 ระบบไฟฟาอยูใ นสภาพดี และปลอดภัย
1.5 ระบบระบายน้าํ ใชงานไดดี สะอาด ปราศจากสิง่ ตกคาง
1.6 กําหนดเวลาทําความสะอาด
1.7 ปายแยกประเภทกลุม ผูใ ชเปนมาตรฐานเดียวกัน
1.8 มีสบูลางมือ/ กระดาษชําระ
1.9 ไมควรมีอปุ กรณทาํ ความสะอาดอยูใ นหองน้าํ
1.10 ไมควรมีอา งลางภาชนะอยูใ นหองน้าํ
2.1 สภาพดี สะอาด และปลอดภัย
2.2 มีอา งลางมือทีไ่ มชาํ รุด และใชงานไดปกติ
2.3 แผนบํารุงรักษาเปนปจจุบัน
2.4 บันทึกการทําความสะอาดและการบํารุงรักษาเปนปจจุบนั
2.5 กรณีชํารุด/ อยูร ะหวางซอมแซม ตองมีปา ยแจงใหผใู ชทราบ และแจง
ผูร บั ผิดชอบเพือ่ ดําเนินการซอม

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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มาตรฐาน 5ส
งานสภาพแวดลอมโดยรวม

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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มาตรฐาน 5ส : สภาพแวดลอมโดยรวม
รายการ
1. ประตูทางเขา – ออก
สถานศึกษา

2. เสาธง
3. สวนหยอม
4. ถนน

5. ลานจอดรถ

6. ปอมยาม

7. แหลงน้ํา

8. สนามกีฬา

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
5.4
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
7.1
7.2
7.3
7.4
8.1
8.2
8.3
8.4

มาตรฐาน
บริเวณทางเขา – ทางออก มีความสะอาด
มีผังแสดงบริเวณโดยรอบ
ตัวหนังสือบนผังชัดเจนและเปนปจจุบนั
บริเวณปายสถานศึกษามีความสะอาด
มีปา ยแสดงทางเขา – ทางออกอยางชัดเจน
มีปายแสดงเวลาเปด – ปดอยางชัดเจน
บริเวณรอบเสาธงมีความสะอาด สวยงาม
ผืนธง เชือก และเสา อยูใ นสภาพสมบูรณ
มีความสะอาด สวยงาม กําจัดวัชพืชอยางสม่าํ เสมอ
มีชอ่ื ผูร บั ผิดชอบอยางชัดเจน
มีปา ยชือ่ พันธุไ มยนื ตนแสดงใหเห็นชัดเจน
พืน้ ถนน ไหลถนน มีความสะอาด ไมมกี ง่ิ ไม ใบไม หรือสิง่ กีดขวาง
มีการซอมแซมถนนสวนทีช่ าํ รุด
มีปายจราจร หรือปายบอกทางทีช่ ัดเจน
มีลกู ระนาดชะลอความเร็วบริเวณทางแยกและหนาอาคาร
มีเครือ่ งหมายแสดงสถานทีจ่ อดรถ – หามจอดรถอยางชัดเจน
ลานจอดรถมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย
แยกจุดจอดตามประเภทรถทีจ่ อด
ตีเสนจอดแสดงอยางชัดเจน
สะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย
จัดเก็บวางอุปกรณในปอมยามอยางเปนระเบียบ
มีปา ยแสดงชือ่ ผูป ฏิบตั งิ านและตารางการปฏิบตั งิ าน
มีเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยปฏิบตั หิ นาทีอ่ ยูป ระจําปอมตลอดเวลา
มีอุปกรณสื่อสารทีส่ ามารถติดตอใชงานได และดูแลรักษาสม่าํ เสมอ
บัญชีรายชือ่ ผูป ฏิบตั งิ านประจําวัน
บันทึกรายงานเหตุการณประจําวัน
บันทึกการเขา – ออกของบุคคลภายนอก
มีความสะอาด และไมมสี ง่ิ ปฏิกลู อยูใ นแหลงน้าํ และบริเวณโดยรอบ
มีปา ยระบุความลึกของแหลงน้าํ
มีปา ยขอควรปฏิบตั ิ และไมควรปฏิบตั ติ ดิ ไวชดั เจน
มีแผนการบํารุงรักษาและดําเนินงานตามแผนเปนปจจุบนั
มีปายชื่อผูรับผิดชอบ
มีปายขอควรปฏิบัติ และไมควรปฏิบตั ติ ดิ ไวชดั เจนในการใชสนาม
มีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย
มีการติดปายบอกสถานะของอุปกรณกฬี าทีช่ าํ รุด
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บทที่ 5
การตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
5.1 เกณฑการใหคะแนนในการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
1. มีการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐาน 5ส กําหนด ครบทุกขอ
ให 4 คะแนน
2. มีการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐาน 5ส กําหนด ขาด 1 ขอ
ให 3 คะแนน
3. มีการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐาน 5ส กําหนด ขาด 2 ขอ
ให 2 คะแนน
4. มีการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐาน 5ส กําหนด ขาด 3 ขอ
ให 1 คะแนน
5. ถาไมมีการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐาน 5ส ตามรายการประเมิน ให 0 คะแนน
6. ในแตละประเภทมาตรฐาน 5ส ใหคิดคะแนนรวมและเทียบเปนคารอยละหรือเปอรเซ็นต
7. ในแตละศูนยพื้นที่จัดการศึกษาใหนําคะแนนตามแตละประเภทมาตรฐาน 5ส มารวมกัน
แลวคิดคาเฉลี่ยเปนรอยละหรือเปอรเซ็นต
เกณฑที่ใชในการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
คะแนน
5
4
3
2
1

ระดับความพึงพอใจ
มากทีส่ ดุ
มาก
ปานกลาง
นอย
นอยที่สุด

หมายเหตุ : ใชแบบฟอรมการประเมินตามที่ฝายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากําหนด
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5.2 วิธปี ฏิบัติของคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ของแตละหนวยงาน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร
1) การตรวจประเมินขอใหประธานกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส กลาวเปดประชุม (Open
Meeting) และชี้แจงวัตถุประสงคในการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
2) ขอดู Layout ของแตละหนวยงานที่รับการตรวจ
3) ขอผูนําทางในการตรวจแตละพื้นที่
4) ดําเนินการมอบหมายคณะกรรมการตรวจประเมิน 100% ทุกพืน้ ที่ ที่ไดรับมอบหมาย
5) การสงขอมูลใหฝายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ขอใหเลขานุการทีมตรวจประเมินฯ
สงขอมูลหลังการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส เรียบรอยแลวภายใน 3 วัน (ขอความอนุเคราะหให
คณะกรรมการไดตกลงสรุปรวมกันให เ รียบรอยในระหวางระยะเวลาของการตรวจ และให
เลขานุการสรุปผล)
6) หากหนวยงานที่รับการตรวจประเมินฯ ไมไดรับผิดชอบพื้นที่ที่กําหนดในแบบฟอรมการตรวจ
ประเมินฯ ใหตดั รายการประเมินขอนัน้ ออก โดยคิดคะแนนเต็มใหม ไมใชใหคะแนนเปน 0
7) ในกรณีทม่ี ปี ญ
 หาเกิดขึ้นระหวางการตรวจประเมินฯ ใหคณะกรรมการตรวจประเมินฯ แตละทีม
รวมกันตัดสินใจ
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แบบฟอรม
การตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
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เอกสารหมายเลข 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร
แบบฟอรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ประเภทการบริหารจัดการกิจกรรม 5ส
คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง
สาขาวิชา/ฝาย
 ครัง้ ที่ 1
 ครัง้ ที่ 2
วันทีต่ รวจ
เดือน
พ.ศ.
ผูตรวจประเมินกิจกรรม 1) .................................................................................... ประธานกรรมการ
2) ................................................................................... กรรมการ
3) ................................................................................... กรรมการและเลขานุการ
เกณฑการใหคะแนน

ขอที่
1. การดําเนินงาน
กิจกรรม 5ส
2. การประชา
สัมพันธ
3. การตรวจประเมิน
กิจกรรม 5ส

4. กิจกรรม 5ส

5. บุคลากร

ครบทุกขอ
4 คะแนน

ขาด 1 ขอ
3 คะแนน

ขาด 2 ขอ
2 คะแนน

รายการประเมิน

ขาด 3 ขอ
1 คะแนน

คะแนน

1. มีนโยบายเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส
2. มีแผนการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ประจําป
3. มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานครบถวน
4. ดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานกิจกรรม 5ส อยางตอเนื่อง
1. มีบอรดประชาสัมพันธกิจกรรม 5ส
2. มีหลักฐานการดําเนินงานกิจกรรม 5ส เชน ภาพถายกอน-หลัง
3. มีกิจกรรมสงเสริมการดําเนินงานกิจกรรม 5ส เชน BigCleaningDay
4. มีคมู อื มาตรฐาน 5ส
1. มีการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ครบทุกพืน้ ที่
2. มีกําหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ในแผนการดําเนินงาน
อยางชัดเจน
3. มีหลักฐานการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
4. มีการสรางแรงจูงใจใหบุคลากรดําเนินงานกิจกรรม 5ส
1. มีการจัดทํากิจกรรมสะสาง
2. มีการจัดทํากิจกรรมสะดวก
3. มีการจัดทํากิจกรรมสะอาด และสุขลักษณะ
4. มีการจัดทํากิจกรรมสรางนิสัย
1. บุคลากรเขารวมประชุมเปด-ปดการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
ครบทุกคน
2. บุคลากรใหความสนใจกับกิจกรรม 5ส
3. บุคลากรใหความรวมมือในการดําเนินงานกิจกรรม 5ส
4. บุคลากรใหความสําคัญกับกิจกรรม 5ส

.
.

ขาด 4 ขอ
0 คะแนน

หมายเหตุ

เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม........คะแนน

คะแนนรวม
ได..........คะแนน
ลงชื่อ………………………………………………………… ผูตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
(................................................................)

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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เอกสารหมายเลข 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร
แบบฟอรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ประเภทหองเรียน
คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง
สาขาวิชา/ฝาย
 ครัง้ ที่ 1
 ครัง้ ที่ 2
วันทีต่ รวจ
เดือน
พ.ศ.
ผูตรวจประเมินกิจกรรม 1) .................................................................................... ประธานกรรมการ
2) ................................................................................... กรรมการ
3) ................................................................................... กรรมการและเลขานุการ
เกณฑการใหคะแนน

ขอที่
1. สภาพทัว่ ไป

2. อุปกรณไฟฟา/
ระบบไฟฟา
3. โตะ เกาอี้

4. พืน้ ทีบ่ ริเวณหอง

5. ทางเดิน

ครบทุกขอ
4 คะแนน

ขาด 1 ขอ
3 คะแนน

ขาด 2 ขอ
2 คะแนน

ขาด 3 ขอ
1 คะแนน

รายการประเมิน

คะแนน

1. มีหมายเลขหองเรียนหรือชื่อหอง และชื่อผูรับผิดชอบหอง
2. มีขอปฏิบัติและตารางการใชหองที่เปนปจจุบัน
3. จัดทําผังแสดงตําแหนงของอุปกรณ/ครุภัณฑที่อยูภายในหอง
4. จัดวางอุปกรณ/ครุภณ
ั ฑ สอดคลองกับผังแสดงตําแหนง
1. สภาพเรียบรอย พรอมใชงานไดอยางปลอดภัย มีชอ่ื ผูร บั ผิดชอบ
2. มีวิธีการใชงานและการบงชี้การประหยัดพลังงาน
3. มีแผนการบํารุงรักษาและบันทึกการใชงานทีเ่ ปนปจจุบนั
4. มีการปดปายแจงสถานะชํารุดเสียหาย/ซอมแซม
1. สะอาด เรียบรอย
2. จัดเปนระเบียบ
3. ไมมโี ตะ/เกาอี้ สภาพชํารุดปะปน
4. โตะ/เกาอี้ มีปริมาณเพียงพอกับการใชงาน
1. ของใชวางเปนระเบียบ
2. สะอาด ไมมขี ยะ
3. ขอบประตู-หนาตาง สะอาด
4. พืน้ หอง-ฝาผนัง-กันสาด สะอาด
1. บริเวณทางเดินหนาหองเรียนสะอาด
2. มีการกําหนดพืน้ ทีส่ าํ หรับวางรองเทาหนาหองเรียน(ถามี)
3. มีการจัดระเบียบสิ่งของที่วางบริเวณทางเดิน
4. บันไดทางเชือ่ มระหวางชัน้ สะอาด มีปา ยบอกทางขึน้ -ลง

เต็ม 4 คะแนน

.
.

ขาด 4 ขอ
0 คะแนน

หมายเหตุ

ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม........คะแนน

คะแนนรวม
ได..........คะแนน

ลงชื่อ………………………………………………………… ผูตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
(................................................................)

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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เอกสารหมายเลข 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร
แบบฟอรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ประเภทหองปฏิบัติการ
คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง
สาขาวิชา/ฝาย
 ครัง้ ที่ 1
 ครัง้ ที่ 2
วันทีต่ รวจ
เดือน
พ.ศ.
ผูตรวจประเมินกิจกรรม 1) .................................................................................... ประธานกรรมการ
2) ................................................................................... กรรมการ
3) ................................................................................... กรรมการและเลขานุการ
เกณฑการใหคะแนน

ขอที่
1. สภาพทัว่ ไป

ครบทุกขอ
4 คะแนน

ขาด 1 ขอ
3 คะแนน

ขาด 2 ขอ
2 คะแนน

รายการประเมิน

ขาด 3 ขอ
1 คะแนน

คะแนน

1. มีหมายเลขหองเรียนหรือชื่อหอง และชื่อผูรับผิดชอบหอง
2. มีขอปฏิบัติและตารางการใชหองที่เปนปจจุบัน
3. จัดทําผังแสดงตําแหนงของอุปกรณ/ครุภัณฑที่อยูภายในหอง
4. จัดวางอุปกรณ/ครุภณ
ั ฑ สอดคลองกับผังแสดงตําแหนง
2. อุปกรณ/เครื่องมือ 1. สภาพเรียบรอย พรอมใชงานไดอยางปลอดภัย มีชื่อผูรับผิดชอบ
2. มีวธิ กี ารใชงานและบันทึกการใชงานทีเ่ ปนปจจุบนั
3. มีแผนการบํารุงรักษาและบันทึกใหเปนปจจุบนั
4. มีการปดปายแจงสถานะชํารุดเสียหาย/ซอมแซม
3. โตะปฏิบัติการ
1. สะอาด
2. อยูใ นสภาพพรอมใชงาน
3. สิ่งของที่จําเปนวางบนโตะอยางเปนระเบียบ
4. ไมมสี ง่ิ ของทีไ่ มจาํ เปนวางอยูบ นโตะ/ใตโตะ
4. พืน้ ทีบ่ ริเวณหอง 1. ของใชวางเปนระเบียบ
2. สะอาด ไมมขี ยะ
3. ขอบประตู-หนาตาง สะอาด
4. พืน้ หอง-ฝาผนัง-กันสาด สะอาด
5. ทางเดิน
1. บริเวณทางเดินหนาหองเรียนสะอาด
2. มีการกําหนดพืน้ ทีส่ าํ หรับวางรองเทาหนาหองเรียน(ถามี)
3. มีการจัดระเบียบสิ่งของที่วางบริเวณทางเดิน
4. บันไดทางเชือ่ มระหวางชัน้ สะอาด มีปา ยบอกทางขึน้ -ลง
6. ระบบไฟฟา
1. สภาพเรียบรอย พรอมใชงาน
2. มีสญ
ั ลักษณบอกตําแหนงของสวิตซควบคุม
3. หลอดไฟสามารถใชงานไดครบทุกดวง
4. มีความปลอดภัยในการใชงาน

.
.

ขาด 4 ขอ
0 คะแนน

หมายเหตุ

เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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ขอที่

รายการประเมิน

คะแนน

7. การจัดเก็บวัสดุอุปกรณและสารเคมีอันตราย(ถามี)
7.1 การจัดเก็บ
1. มีการจัดเก็บที่เปนระบบ และปลอดภัย
2. มีการแยกประเภทการจัดเก็บที่ชัดเจน
3. มีผงั แสดงพืน้ ทีจ่ ดั เก็บพรอมปายชือ่
4. สะอาด และไมมฝี นุ
7.2 การเบิก-จาย
1. มีบญ
ั ชีคมุ วัสดุ และบันทึกรายการในบัญชีคมุ วัสดุเปนปจจุบนั
2. มีมาตรฐานการเบิก-จายแบบ FIFO
3. จํานวนวัสดุอปุ กรณทจ่ี ดั เก็บไมมากและหนาแนนเกินไป
4. มีการกําหนดจํานวนวัสดุขน้ั ต่าํ สุด/สูงสุด
7.3 การควบคุม
1. จัดเก็บสารเคมีที่เปนอันตรายอยางถูกตองและปลอดภัย
ความปลอดภัย 2. มีอปุ กรณในการปองกันพิษจากสารเคมีตามความเหมาะสม
3. แจงขอกําหนดในการใชสารเคมีแตละประเภทอยางชัดเจน
4. บอกวันหมดอายุของสารเคมี พรอมขอกําหนดในการทําลาย
ทีป่ ลอดภัย

หมายเหตุ

เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม........คะแนน

คะแนนรวม
ได..........คะแนน

ลงชื่อ………………………………………………………… ผูตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
(................................................................)

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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เอกสารหมายเลข 4

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร
แบบฟอรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ประเภทโรงฝกงาน
คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง
สาขาวิชา/ฝาย
 ครัง้ ที่ 1
 ครัง้ ที่ 2
วันทีต่ รวจ
เดือน
พ.ศ.
ผูตรวจประเมินกิจกรรม 1) .................................................................................... ประธานกรรมการ
2) ................................................................................... กรรมการ
3) ................................................................................... กรรมการและเลขานุการ
เกณฑการใหคะแนน

ขอที่
1. สภาพทัว่ ไป

ครบทุกขอ
4 คะแนน

ขาด 1 ขอ
3 คะแนน

ขาด 2 ขอ
2 คะแนน

รายการประเมิน

ขาด 3 ขอ
1 คะแนน

คะแนน

1. มีหมายเลขหองหรือชื่อหอง และชื่อผูรับผิดชอบหอง
2. มีขอปฏิบัติและตารางการใชหองที่เปนปจจุบัน
3. จัดทําผังแสดงตําแหนงของอุปกรณ/ครุภัณฑที่อยูภายในหอง
4. จัดวางอุปกรณ/ครุภณ
ั ฑ สอดคลองกับผังแสดงตําแหนง
2. อุปกรณ/เครื่องมือ 1. สภาพเรียบรอย พรอมใชงานไดอยางปลอดภัย มีชอ่ื ผูร บั ผิดชอบ
2. มีวธิ กี ารใชงานและบันทึกการใชงานทีเ่ ปนปจจุบนั
3. มีแผนการบํารุงรักษาและบันทึกใหเปนปจจุบนั
4. มีการปดปายแจงสถานะชํารุดเสียหาย/ซอมแซม
3. พื้นที่โดยรอบ
1. มีแผนผัง (Layout) แสดงพื้นที่โรงฝกงาน
2. สะอาด ไมมขี ยะ
3. มีการทาสี ตีเสนกําหนดขอบเขตชัดเจน
4. มีปายหรือสัญลักษณแสดงการใชงานหรือขอหามอยางชัดเจน
4. อุปกรณไฟฟา
1. มีอุปกรณไฟฟาเหมาะสมกับการใชงาน
สายไฟ
2. สภาพเรียบรอยและมีความปลอดภัยตอการใชงาน
3. มีสญ
ั ลักษณบอกตําแหนงของสวิตซควบคุม
4. มีการบํารุงรักษาอยางตอเนื่อง
5. ถังขยะ
1. มีจาํ นวนเพียงพอ
2. มีสภาพดี และพรอมใชงาน
3. มีการแยกประเภทของขยะ
4. มีการจัดวางในตําแหนงทีเ่ หมาะสม
6. อุปกรณดับเพลิง 1. สภาพดี พรอมใชงาน
2. มีการดูแลรักษาและตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ
3. จัดวางในตําแหนงทีเ่ หมาะสม
4. มีปายบอกวิธีการใชงานและชื่อผูรับผิดชอบ

.
.

ขาด 4 ขอ
0 คะแนน

หมายเหตุ

เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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ขอที่
7. เครื่องจักร

8. ปายแสดงสถานะ
ของเครื่องจักร
9. วัสดุฝก

รายการประเมิน
1. อยูในสภาพเรียบรอยพรอมใชงานไดอยางปลอดภัย
2. มีคมู อื /คําแนะนําวิธีใชเครื่องจักรและอุปกรณ
3. มีแผนการบํารุงรักษา
4. มีการบันทึกการดําเนินการตามแผนทีเ่ ปนปจจุบนั
1. มีปา ยชือ่ ผูร บั ผิดชอบ
2. มีปายชื่อและหมายเลขเครื่องจักร
3. มีปายแสดงสถานะของเครื่องจักรที่ชํารุด
4. มีบนั ทึกการใชงานทีเ่ ปนปจจุบนั
1. มีมาตรฐานการเบิก-จายแบบ FIFO
2. จัดเก็บอยางเปนระบบ และปลอดภัย
3. มีบันทึกการยืม-คืน ทีเ่ ปนปจจุบนั
4. มีบญ
ั ชีคมุ วัสดุฝก

คะแนน

หมายเหตุ

เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม........คะแนน

คะแนนรวม
ได..........คะแนน

ลงชื่อ………………………………………………………… ผูตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
(................................................................)

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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เอกสารหมายเลข 5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร
แบบฟอรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ประเภทฟารม-สัตว-ประมง
คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง
สาขาวิชา/ฝาย
 ครัง้ ที่ 1
 ครัง้ ที่ 2
วันทีต่ รวจ
เดือน
พ.ศ.
ผูตรวจประเมินกิจกรรม 1) .................................................................................... ประธานกรรมการ
2) ................................................................................... กรรมการ
3) ................................................................................... กรรมการและเลขานุการ
เกณฑการใหคะแนน

ขอที่
1. สภาพทัว่ ไป

2. เรือนเพาะชํา

3. แปลงปลูกผัก

4. คอกสัตว

5. บอประมง/บอ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา

ครบทุกขอ
4 คะแนน

ขาด 1 ขอ
3 คะแนน

ขาด 2 ขอ
2 คะแนน

รายการประเมิน

ขาด 3 ขอ
1 คะแนน

คะแนน

1. มีแผนผัง (Layout) แสดงพืน้ ที่
2. มีปา ยระบุพน้ื ทีแ่ ละชือ่ ผูร บั ผิดชอบ
3. สะอาด
4. มีสภาพพรอมใชงาน
1. มีปา ยชือ่ เรือนเพาะชํา และชือ่ ผูร บั ผิดชอบหรือผูค วบคุม
2. มีขอ ปฏิบตั ใิ นการใชเรือนเพาะชํา
3. ระบบน้าํ ระบบไฟฟา อยูใ นสภาพพรอมใชงาน
4. มีแผนการบํารุงรักษาและบันทึกทีเ่ ปนปจจุบนั
1. แผนผังการใชพน้ื ทีแ่ ปลงปลูกพืช
2. ปฏิทนิ การปลูกพืชในแตละฤดูปลูก
3. ปายชื่อแปลง และชื่อผูรับผิดชอบ
4. ระบบน้าํ อยูใ นสภาพพรอมใชงานตลอดเวลา
1. มีแผนผังคอกสัตวทช่ี ดั เจน มีปา ยชือ่ และผูร บั ผิดชอบ
2. ตารางกําหนดเวลาการปฏิบตั งิ านทีเ่ ปนปจจุบนั
3. บันทึกการตรวจสุขภาพสัตวเปนระยะ
4. กําหนดพืน้ ทีช่ ดั เจนเพือ่ แยกสัตวปว ย
1. มีปายบอกชื่อบอ/ชือ่ สัตวนาํ้ และชือ่ ผูร บั ผิดชอบ
2. ตารางกําหนดเวลาการปฏิบตั งิ านทีเ่ ปนปจจุบนั
3. บันทึกผลการตรวจสุขภาพน้าํ ตามเวลาทีก่ าํ หนด
4. ทําความสะอาดบอ ขอบบอ อยางนอยเดือนละ 1 ครัง้

.
.

ขาด 4 ขอ
0 คะแนน

หมายเหตุ

เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม........คะแนน

คะแนนรวม
ได..........คะแนน

ลงชื่อ………………………………………………………… ผูตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
(................................................................)

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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เอกสารหมายเลข 6

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร
แบบฟอรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ประเภทหองพักอาจารย
คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง
สาขาวิชา/ฝาย
 ครัง้ ที่ 1
 ครัง้ ที่ 2
วันทีต่ รวจ
เดือน
พ.ศ.
ผูตรวจประเมินกิจกรรม 1) .................................................................................... ประธานกรรมการ
2) ................................................................................... กรรมการ
3) ................................................................................... กรรมการและเลขานุการ
ขาด 3 ขอ
1 คะแนน

ขาด 4 ขอ
0 คะแนน

รายการประเมิน

คะแนน

หมายเหตุ

1. มีปายแสดงหมายเลขหองหรือชื่อหอง
2. สะอาด
3. มีสภาพพรอมใชงาน
4. มีการจัดเก็บสายไฟทีเ่ หมาะสม อยูใ นสภาพปลอดภัย
1. อยูใ นสภาพดี พรอมใชงาน
2. มีปา ยชือ่ ตัง้ โตะมองเห็นไดชดั เจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน
3. เอกสารและสิ่งของบนโตะทํางานจัดวางอยางเปนระเบียบ
4. หากจําเปนตองวางสิ่งของใตโตะทํางาน ตองจัดใหเปนระเบียบ
1. สะอาด มีชอ่ื ผูร บั ผิดชอบ และมีดชั นีหนาตูก าํ กับรายการเอกสาร
2. มีการจัดวางเอกสาร และแยกประเภทเอกสารอยางเหมาะสม
3. หากจําเปนตองวางสิ่งของบนตูเอกสาร ตองจัดใหเปนระเบียบ
4. อยูใ นสภาพดี มีการจัดวางทีเ่ หมาะสม ปลอดภัย

เต็ม 4 คะแนน

เกณฑการใหคะแนน

ขอที่
1. สภาพทัว่ ไป

2. โตะ เกาอี้ทํางาน

3. ตูเอกสารและ
ชัน้ วางเอกสาร

ครบทุกขอ
4 คะแนน

ขาด 1 ขอ
3 คะแนน

ขาด 2 ขอ
2 คะแนน

.
.

ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม........คะแนน

คะแนนรวม
ได..........คะแนน

ลงชื่อ………………………………………………………… ผูตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
(................................................................)

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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เอกสารหมายเลข 7

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร
แบบฟอรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ประเภทหองสํานักงาน
คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง
สาขาวิชา/ฝาย
 ครัง้ ที่ 1
 ครัง้ ที่ 2
วันทีต่ รวจ
เดือน
พ.ศ.
ผูตรวจประเมินกิจกรรม 1) .................................................................................... ประธานกรรมการ
2) ................................................................................... กรรมการ
3) ................................................................................... กรรมการและเลขานุการ
เกณฑการใหคะแนน

ขอที่
1. สภาพทัว่ ไป

2. ระบบไฟฟา

3. โตะ เกาอี้ทํางาน

4. ตูเอกสารและ
ชัน้ วางเอกสาร
5. อุปกรณและ
เครือ่ งใชสาํ นัก
งาน

ครบทุกขอ
4 คะแนน

ขาด 1 ขอ
3 คะแนน

ขาด 2 ขอ
2 คะแนน

ขาด 3 ขอ
1 คะแนน

รายการประเมิน

คะแนน

1. มีปายแสดงหมายเลขหองหรือชื่อหอง
2. มีปายชื่อตั้งโตะเปนมาตรฐานเดียวกัน
3. มีผงั แสดงตําแหนงโตะทํางานของบุคลากรในหอง
4. มีผังแสดงตําแหนงอุปกรณ/ครุภัณฑในหอง
1. มีสญ
ั ลักษณทส่ี วิตซไฟชัดเจนและปายบงชีก้ ารประหยัดพลังงาน
2. มีการจัดเก็บสายไฟทีเ่ หมาะสม อยูใ นสภาพปลอดภัย
3. มีปริมาณของแสงสวางทีเ่ พียงพอ หลอดไฟใชงานไดทกุ ดวง
4. ปลัก๊ เสียบอยูใ นสภาพดี และมีความปลอดภัย
1. อยูใ นสภาพดี พรอมใชงาน
2. บนโตะไมมีเอกสารหรือสิ่งของที่ไมเกี่ยวของกับการทํางาน
3. เอกสารและสิ่งของบนโตะทํางานตองจัดวางอยางเปนระเบียบ
4. หากจําเปนตองวางสิ่งของใตโตะทํางาน ตองจัดใหเปนระเบียบ
1. สะอาด มีชอ่ื ผูร บั ผิดชอบ และมีดชั นีหนาตูก าํ กับรายการเอกสาร
2. มีการจัดวางเอกสาร และแยกประเภทเอกสารอยางเหมาะสม
3. หากจําเปนตองวางสิ่งของบนตูเอกสาร ตองจัดใหเปนระเบียบ
4. อยูใ นสภาพดี มีการจัดวางทีเ่ หมาะสม ปลอดภัย
1. มีการกําหนดพืน้ ทีก่ ารจัดวาง และชือ่ ผูร บั ผิดชอบ
2. มีวธิ กี ารใชงานและบันทึกการใชงานทีเ่ ปนปจจุบนั
3. มีแผนการบํารุงรักษา ดําเนินการตามแผน บันทึกเปนปจจุบนั
4. มีการติดปายแสดงสถานะอุปกรณและเครื่องใชที่ชํารุด

เต็ม 4 คะแนน

.
.

ขาด 4 ขอ
0 คะแนน

หมายเหตุ

ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม........คะแนน

คะแนนรวม
ได..........คะแนน

ลงชื่อ………………………………………………………… ผูตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
(................................................................)

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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เอกสารหมายเลข 8

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร
แบบฟอรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ประเภทวัสดุ
คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง
สาขาวิชา/ฝาย
 ครัง้ ที่ 1
 ครัง้ ที่ 2
วันทีต่ รวจ
เดือน
พ.ศ.
ผูตรวจประเมินกิจกรรม 1) .................................................................................... ประธานกรรมการ
2) ................................................................................... กรรมการ
3) ................................................................................... กรรมการและเลขานุการ
เกณฑการใหคะแนน

ขอที่
1. พืน้ ทีจ่ ดั เก็บ

2. การเบิกจาย

3. การควบคุม

ครบทุกขอ
4 คะแนน

ขาด 1 ขอ
3 คะแนน

ขาด 2 ขอ
2 คะแนน

รายการประเมิน
1. มีปา ยชือ่ ผูร บั ผิดชอบ
2. มีแผนผัง (Layout) การจัดวางวัสดุ
3. มีปา ยชือ่ วัสดุเพือ่ แสดงตําแหนงในการจัดวาง
4. สะอาด สะดวกในการใชงาน
1. มีมาตรฐานการเบิก-จาย แบบ FIFO
2. มีการแจงแนวทางในการเบิกจายใหทุกคนทราบ
3. มีบญ
ั ชีคมุ วัสดุ (Stock card)
4. มีการบันทึกรายการในบัญชีคมุ วัสดุ(Stock card)ทีเ่ ปนปจจุบนั
1. จํานวนวัสดุและยอดคงเหลือในบัญชีคมุ วัสดุ ถูกตองตรงกัน
2. มีการกําหนดจํานวนวัสดุขน้ั ต่าํ สุด/สูงสุด
3. จํานวนวัสดุทจ่ี ดั เก็บไมมากและไมหนาแนนเกินไป
4. มีการปองกันในการจัดเก็บวัสดุ

.
.

ขาด 3 ขอ
1 คะแนน

ขาด 4 ขอ
0 คะแนน

คะแนน

หมายเหตุ

เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม........คะแนน

คะแนนรวม
ได..........คะแนน

ลงชื่อ………………………………………………………… ผูตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
(................................................................)

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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เอกสารหมายเลข 9

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร
แบบฟอรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ประเภทมุมกาแฟ/อาหารวาง/โตะอาหาร
คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง
สาขาวิชา/ฝาย
 ครัง้ ที่ 1
 ครัง้ ที่ 2
วันทีต่ รวจ
เดือน
พ.ศ.
ผูตรวจประเมินกิจกรรม 1) .................................................................................... ประธานกรรมการ
2) ................................................................................... กรรมการ
3) ................................................................................... กรรมการและเลขานุการ
เกณฑการใหคะแนน

ขอที่
1. สภาพทัว่ ไป

2. อุปกรณไฟฟา

ครบทุกขอ
4 คะแนน

ขาด 1 ขอ
3 คะแนน

รายการประเมิน
1. มีปายชื่อหองหรือปายมุมกาแฟ และชื่อผูรับผิดชอบ
2. สะอาด ไมมเี ศษอาหาร
3. ไมมีอุปกรณอื่นใดที่ไมเกี่ยวของปะปน
4. มีพน้ื ทีส่ าํ หรับจัดเก็บอาหารมิดชิด ปราศจากกลิน่
1. มีการจัดวางเหมาะสม
2. อุปกรณอยูในสภาพเรียบรอย พรอมใชงาน
3. มีการจัดเก็บสายไฟทีเ่ หมาะสม และมีความปลอดภัย
4. มีปายวิธีการใชงาน

ขาด 2 ขอ
2 คะแนน

ขาด 3 ขอ
1 คะแนน

คะแนน

.
.

ขาด 4 ขอ
0 คะแนน

หมายเหตุ

เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม........คะแนน

คะแนนรวม
ได..........คะแนน

ลงชื่อ………………………………………………………… ผูตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
(................................................................)

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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เอกสารหมายเลข 10

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร
แบบฟอรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ประเภทหองประชุม
คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง
สาขาวิชา/ฝาย
 ครัง้ ที่ 1
 ครัง้ ที่ 2
วันทีต่ รวจ
เดือน
พ.ศ.
ผูตรวจประเมินกิจกรรม 1) .................................................................................... ประธานกรรมการ
2) ................................................................................... กรรมการ
3) ................................................................................... กรรมการและเลขานุการ
เกณฑการใหคะแนน

ขอที่

ครบทุกขอ
4 คะแนน

ขาด 1 ขอ
3 คะแนน

รายการประเมิน

1. สภาพทัว่ ไป

1. มีหมายเลขหองหรือปายชื่อหอง และชื่อผูรับผิดชอบ
2. มีระเบียบการใชหองประชุม
3. มีตารางการใชหองประชุมและบันทึกเปนปจจุบัน
4. สะอาด และพรอมใชงาน
2. อุปกรณ/เครื่องมือ 1. มีการจัดวางเหมาะสม
2. อุปกรณอยูในสภาพเรียบรอย พรอมใชงาน
3. มีแผนการบํารุงรักษา และดําเนินการตามแผน
4. มีปายวิธีการใชงาน
3. ระบบไฟฟา
1. มีสญ
ั ลักษณบอกตําแหนงของสวิตซควบคุม
2. มีการจัดเก็บสายไฟทีเ่ หมาะสม และมีความปลอดภัย
3. หลอดไฟสามารถใชงานไดทกุ ดวง
4. มีแสงสวางเพียงพอ

ขาด 2 ขอ
2 คะแนน

.
.

ขาด 3 ขอ
1 คะแนน

ขาด 4 ขอ
0 คะแนน

คะแนน

หมายเหตุ

เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม........คะแนน

คะแนนรวม
ได..........คะแนน

ลงชื่อ………………………………………………………… ผูตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
(................................................................)

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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เอกสารหมายเลข 11

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร
แบบฟอรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ประเภทหองน้ํา/หองสุขา
คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง
สาขาวิชา/ฝาย
 ครัง้ ที่ 1
 ครัง้ ที่ 2
วันทีต่ รวจ
เดือน
พ.ศ.
ผูตรวจประเมินกิจกรรม 1) .................................................................................... ประธานกรรมการ
2) ................................................................................... กรรมการ
3) ................................................................................... กรรมการและเลขานุการ
เกณฑการใหคะแนน

ขอที่
1. สภาพทัว่ ไป

2. พื้นที่โดยรอบ

3. สุขภัณฑ

ครบทุกขอ
4 คะแนน

ขาด 1 ขอ
3 คะแนน

ขาด 2 ขอ
2 คะแนน

รายการประเมิน
1. มีปายชื่อหอง และชื่อผูรับผิดชอบ
2. มีขอ ปฏิบตั ใิ นการใชหอ งน้าํ /หองสุขา
3. มีตารางการทําความสะอาดและบันทึกใหเปนปจจุบนั
4. สะอาด ปราศจากกลิน่ รบกวน และพรอมใชงาน
1. มีปา ยบอกทาง
2. มีปา ยบงชีห้ อ งน้าํ หญิง/ชาย
3. พืน้ แหง ไมมคี ราบสกปรก
4. มีแสงสวางเพียงพอ
1. มีความปลอดภัย
2. สะอาด
3. สภาพดี พรอมใชงาน
4. กรณีชํารุด ตองมีปายแจงใหผูใชทราบ

.
.

ขาด 3 ขอ
1 คะแนน

ขาด 4 ขอ
0 คะแนน

คะแนน

หมายเหตุ

เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม........คะแนน

คะแนนรวม
ได..........คะแนน

ลงชื่อ………………………………………………………… ผูตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
(................................................................)

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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เอกสารหมายเลข 12

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร
แบบฟอรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ประเภทหองพยาบาล
คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง
สาขาวิชา/ฝาย
 ครัง้ ที่ 1
 ครัง้ ที่ 2
วันทีต่ รวจ
เดือน
พ.ศ.
ผูตรวจประเมินกิจกรรม 1) .................................................................................... ประธานกรรมการ
2) ................................................................................... กรรมการ
3) ................................................................................... กรรมการและเลขานุการ
ขาด 3 ขอ
1 คะแนน

ขาด 4 ขอ
0 คะแนน

รายการประเมิน

คะแนน

หมายเหตุ

1. มีปายหมายเลขหองหรือปายชื่อหอง และชื่อผูรับผิดชอบ
2. มีปา ยแนะนําขัน้ ตอนการใหบริการ
3. มีผังแสดงตําแหนงอุปกรณ/ครุภัณฑ ที่อยูภายในหอง
4. สะอาด ปราศจากฝุนละออง
1. มีการแยกประเภทยาใชภายใน/ภายนอกออกจากกัน
2. ตรวจสอบอายุของยาใหเปนปจจุบัน
3. มีบนั ทึกการเบิก-จายยาและเวชภัณฑที่เปนปจจุบัน
4. มียอดคงเหลือของยาและเวชภัณฑที่ถูกตอง
1. อุปกรณตางๆ ภายในหองสะอาด ปราศจากฝุนละออง
2. จัดเก็บอุปกรณภายในหองในตําแหนงที่เหมาะสมและเรียบรอย
3. กําหนดระยะเวลาในการทําความสะอาดเปนประจําและตอเนื่อง
4. มีบนั ทึกการทําความสะอาดทีเ่ ปนปจจุบนั

เต็ม 4 คะแนน

เกณฑการใหคะแนน

ขอที่
1. สภาพทัว่ ไป

2. ตูยาและเวชภัณฑ

3. หองพักผูป ว ย

ครบทุกขอ
4 คะแนน

ขาด 1 ขอ
3 คะแนน

ขาด 2 ขอ
2 คะแนน

.
.

ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม........คะแนน

คะแนนรวม
ได..........คะแนน

ลงชื่อ………………………………………………………… ผูตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
(................................................................)

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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เอกสารหมายเลข 13

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร
แบบฟอรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ประเภทหองเอกสารการพิมพ
คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง
สาขาวิชา/ฝาย
 ครัง้ ที่ 1
 ครัง้ ที่ 2
วันทีต่ รวจ
เดือน
พ.ศ.
ผูตรวจประเมินกิจกรรม 1) .................................................................................... ประธานกรรมการ
2) ................................................................................... กรรมการ
3) ................................................................................... กรรมการและเลขานุการ
เกณฑการใหคะแนน

ขอที่

ครบทุกขอ
4 คะแนน

ขาด 1 ขอ
3 คะแนน

ขาด 2 ขอ
2 คะแนน

รายการประเมิน

1. สภาพทัว่ ไป

1. มีปายหมายเลขหองหรือปายชื่อหอง และชื่อผูรับผิดชอบ
2. มีปา ยแนะนําขัน้ ตอนการใหบริการ
3. มีผังแสดงตําแหนงอุปกรณ/ครุภัณฑ ที่อยูภายในหอง
4. มีการเก็บสายไฟเปนระเบียบ มีความปลอดภัย
2. อุปกรณและเครื่อง 1. อยูใ นสภาพดี พรอมใชงาน
ใชตา งๆ
2. มีปายวิธีการใชงาน
3. มีแผนการบํารุงรักษาและบันทึกเปนปจจุบัน
4. มีบนั ทึกการใชงานเปนปจจุบนั
3. ตู/ ชัน้ เก็บวัสดุ
1. สะอาด ปราศจากฝุนละออง
2. มีดัชนีกํากับรายการสิ่งของ การจัดเก็บ เปนมาตรฐานเดียวกัน
3. มีการเบิกจายแบบระบบ FIFO และมีบญ
ั ชีคมุ วัสดุ
4. มียอดคงเหลือของวัสดุที่ถูกตอง
4. การจัดเก็บเอกสาร 1. แยกประเภทเอกสารที่ดําเนินการเสร็จแลว และยังไมดําเนินการ
และการใหบริการ 2. จัดเก็บเอกสารทีเ่ ปนความลับอยางมิดชิดและปลอดภัย
3. มีเอกสารหลักฐานการรับ-สงงานเปนปจจุบนั
4. มีลําดับการใหบริการกอน-หลังชัดเจน
5. โตะ และเกาอี้
1. มีปายชื่อตั้งโตะ มองเห็นชัดเจนและเปนมาตรฐานเดียวกัน
ทํางาน
2. บนโตะไมมีเอกสารหรือสิ่งของที่ไมเกี่ยวของกับการทํางาน
3. หากจําเปนตองวางสิ่งของใตโตะทํางาน ตองจัดใหเปนระเบียบ
4. สะอาด ไมมฝี นุ ละออง

.
.

ขาด 3 ขอ
1 คะแนน

ขาด 4 ขอ
0 คะแนน

คะแนน

หมายเหตุ

เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม........คะแนน

คะแนนรวม
ได..........คะแนน

ลงชื่อ………………………………………………………… ผูตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
(................................................................)

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส

86

เอกสารหมายเลข 14

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร
แบบฟอรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ประเภทยานพาหนะ
คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง
สาขาวิชา/ฝาย
 ครัง้ ที่ 1
 ครัง้ ที่ 2
วันทีต่ รวจ
เดือน
พ.ศ.
ผูตรวจประเมินกิจกรรม 1) .................................................................................... ประธานกรรมการ
2) ................................................................................... กรรมการ
3) ................................................................................... กรรมการและเลขานุการ
เกณฑการใหคะแนน

ขอที่

ครบทุกขอ
4 คะแนน

ขาด 1 ขอ
3 คะแนน

ขาด 2 ขอ
2 คะแนน

รายการประเมิน

1. สภาพทัว่ ไป

1. มีการตีเสนแสดงชองจอดยานพาหนะชัดเจน
2. มีปา ยแนะนําขัน้ ตอนการใหบริการ
3. มีตารางการใชยานพาหนะ
4. มีปายแสดงหมายเลขทะเบียนยานพาหนะ และที่แขวนกุญแจ
2. สภาพยานพาหนะ 1. อยูใ นสภาพดี พรอมใชงาน
2. ไมมสี ง่ิ ของทีไ่ มจาํ เปนอยูภ ายในยานพาหนะ
3. ไมมฝี นุ และขยะภายในยานพาหนะ
4. มีตารางการทําความสะอาดยานพาหนะและบันทึกเปนปจจุบนั
3. สภาพโรงจอด
1. สะอาด
ยานพาหนะ
2. เปนระเบียบ
3. มีความปลอดภัย
4. มีการแยกอุปกรณ/เครือ่ งมือทีช่ าํ รุด และติดปายแสดงสถานะ
4. การบันทึก
1. มีบันทึกการตรวจสอบสภาพยานพาหนะกอนและหลังการใชงาน
การใชงาน
2. มีแผนการบํารุงรักษา และบันทึกการบํารุงรักษาเปนปจจุบัน
3. มีการกําหนดผูร บั ผิดชอบประจํายานพาหนะ
4. มีบนั ทึกการเกิดอุบตั เิ หตุประจํายานพาหนะ
5. เครื่องมือในการ
1. มีการระบุตําแหนงการจัดวางเครื่องมือ
บํารุงรักษา
2. มีแผนการบํารุงรักษาเครื่องมือ และบันทึกเปนปจจุบัน
ยานพาหนะ
3. มีการบันทึกการใชงานทีเ่ ปนปจจุบนั
4. พรอมใชงาน

.
.

ขาด 3 ขอ
1 คะแนน

ขาด 4 ขอ
0 คะแนน

คะแนน

หมายเหตุ

เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม........คะแนน

คะแนนรวม
ได..........คะแนน

ลงชื่อ………………………………………………………… ผูตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
(................................................................)

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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เอกสารหมายเลข 15

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร
แบบฟอรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ประเภทหองสมุด-ศูนยการเรียนรูด ว ยตนเอง
คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง
สาขาวิชา/ฝาย
 ครัง้ ที่ 1
 ครัง้ ที่ 2
วันทีต่ รวจ
เดือน
พ.ศ.
ผูตรวจประเมินกิจกรรม 1) .................................................................................... ประธานกรรมการ
2) ................................................................................... กรรมการ
3) ................................................................................... กรรมการและเลขานุการ
เกณฑการใหคะแนน

ขอที่
1. สภาพทัว่ ไป

2. โตะ เกาอี้

3. สือ่ /สารสนเทศ

4. ตู/ ชั้นวางอุปกรณ
และสื่ออิเล็กทรอ
นิกส
5. อุปกรณ/ครุภัณฑ

ครบทุกขอ
4 คะแนน

ขาด 1 ขอ
3 คะแนน

ขาด 2 ขอ
2 คะแนน

รายการประเมิน
1. มีปายหมายเลขหองหรือชื่อหอง และชื่อผูรับผิดชอบ
2. มีปา ยแนะนําขัน้ ตอนการใหบริการ
3. มีปายประชาสัมพันธรณรงคการสรางนิสัยในการเขาใชบริการ
4. พืน้ ฝาผนัง เพดาน กระจก สะอาด ไมมฝี นุ ละออง
1. อยูใ นสภาพดี พรอมใชงาน
2. แยกโตะ เกาอี้ที่ชํารุดออกนอกพื้นที่ และติดปายแสดงสถานะ
3. ตําแหนงโตะ เกาอี้ เปนระเบียบ สะดวกตอการเขาใชบริการ
4. มีโตะ เกาอี้ ในปริมาณที่เพียงพอตอการใหบริการ
1. จัดทําฐานขอมูลรายการสื่อ/สารสนเทศ
2. มีระบบการสืบคนงาย สะดวก และรวดเร็ว
3. มีระบบบันทึกการยืม-คืน ทันสมัยและเปนปจจุบนั
4. จัดหมวดหมูส อ่ื /สารสนเทศเปนระบบ ถูกตอง ชัดเจน
1. มีสภาพที่แข็งแรงปลอดภัย
2. มีการวางอุปกรณและสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนระเบียบเรียบรอย
3. การคนหาอุปกรณและสื่ออิเล็กทรอนิกสงาย สะดวก รวดเร็ว
4. มีชองทางเดินกวางเพียงพอ และสะดวกตอการเขาใชบริการ
1. มีการระบุตําแหนงการจัดวางอุปกรณ/ครุภัณฑ
2. มีแผนการบํารุงรักษาอุปกรณ/ครุภัณฑ และบันทึกเปนปจจุบัน
3. มีการแยกอุปกรณ/ครุภณ
ั ฑทช่ี าํ รุด และติดปายแสดงสถานะ
4. สะอาด ไมมฝี นุ ละออง พรอมใชงาน

.
.

ขาด 3 ขอ
1 คะแนน

ขาด 4 ขอ
0 คะแนน

คะแนน

หมายเหตุ

เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม........คะแนน

คะแนนรวม
ได..........คะแนน

ลงชื่อ………………………………………………………… ผูตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
(................................................................)

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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เอกสารหมายเลข 16

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร
แบบฟอรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ประเภทโรงอาหาร
คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง
สาขาวิชา/ฝาย
 ครัง้ ที่ 1
 ครัง้ ที่ 2
วันทีต่ รวจ
เดือน
พ.ศ.
ผูตรวจประเมินกิจกรรม 1) .................................................................................... ประธานกรรมการ
2) ................................................................................... กรรมการ
3) ................................................................................... กรรมการและเลขานุการ
เกณฑการใหคะแนน

ขอที่
1. สภาพทัว่ ไป

2. พื้นที่โดยรอบ

3. หองปรุงอาหาร

4. ภาชนะ

5. การปองกัน
อัคคีภยั

ครบทุกขอ
4 คะแนน

ขาด 1 ขอ
3 คะแนน

ขาด 2 ขอ
2 คะแนน

รายการประเมิน
1. มีปา ยบอกชือ่ รานคาหรือหมายเลขรานคา
2. มีปายบอกราคาสินคาแตละรานแสดงอยางชัดเจน
3. ภายในรานคามีการจัดวางสิ่งของอยางเปนระเบียบ
4. สะอาดและถูกสุขลักษณะ
1. มีการแยกประเภทขยะ และไมมีขยะคางเกิน 1 วัน
2. มีฝาปดภาชนะบรรจุขยะ
3. รางระบายน้าํ มีความสะอาด ปราศจากกลิน่ เหม็น
4. พืน้ แหง ไมมคี ราบสกปรก
1. มีที่จัดเก็บจาน ชาม และอุปกรณที่ถูกสุขลักษณะ เปนระเบียบ
2. มีถังเก็บเศษอาหารอยางมิดชิด
3. ผูป ระกอบอาหารตองใสผา กันเปอ น ผาคลุมผมพรอมเก็บผม
เรียบรอยและเล็บมือสะอาด
4. มีการทําความสะอาดและจัดเก็บอุปกรณ หลังจากใชงานเสร็จ
1. ภาชนะอยูใ นสภาพพรอมใชงาน สะอาด
2. มีปริมาณเพียงพอกับการใชงาน
3. ตองไมชํารุด หรือมีอันตรายตอผูบริโภค
4. มีหมอตมน้าํ เดือดเพือ่ ลวกชอน สอม และตะเกียบ
1. สภาพถังแกส สายทอแกส เตาแกส ตองอยูในสภาพดี
ปลอดภัย และวางในพืน้ ทีร่ ะบายอากาศไดดี
2. ปดวาลวทุกครัง้ ทีเ่ ลิกใชแกส
3. อุปกรณไฟฟาอยูใ นสภาพทีป่ ลอดภัย
4. อุปกรณดับเพลิงอยูในตําแหนงที่เหมาะสมและพรอมใชงาน

.
.

ขาด 3 ขอ
1 คะแนน

ขาด 4 ขอ
0 คะแนน

คะแนน

หมายเหตุ

เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม........คะแนน

คะแนนรวม
ได..........คะแนน
ลงชื่อ………………………………………………………… ผูตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
(................................................................)

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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เอกสารหมายเลข 17

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร
แบบฟอรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ประเภทสภาพแวดลอม
คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง
สาขาวิชา/ฝาย
 ครัง้ ที่ 1
 ครัง้ ที่ 2
วันทีต่ รวจ
เดือน
พ.ศ.
ผูตรวจประเมินกิจกรรม 1) .................................................................................... ประธานกรรมการ
2) ................................................................................... กรรมการ
3) ................................................................................... กรรมการและเลขานุการ
เกณฑการใหคะแนน

ขอที่
1. ประตูทางเขาทางออก
2. เสาธง

3. สวนหยอม

4. ถนน

5. ลาดจอดรถ

6. ปอมยาม

ครบทุกขอ
4 คะแนน

ขาด 1 ขอ
3 คะแนน

ขาด 2 ขอ
2 คะแนน

รายการประเมิน
1. มีผังแสดงบริเวณโดยรอบ
2. ตัวหนังสือบนผังชัดเจนและเปนปจจุบนั
3. มีปายแสดงทางเขา-ทางออก อยางชัดเจน
4. มีปา ยแสดงเวลาเปด-ปด อยางชัดเจน
1. เสาธงอยูในสภาพแข็งแรง
2. ผืนธงและเชือกอยูในสภาพสมบูรณ
3. ผืนธงและเชือกผูกมัดอยูในสภาพเรียบรอย
4. บริเวณรอบเสาธงสะอาด และสวยงาม
1. มีตารางการบํารุงรักษา
2. มีการดําเนินงานและบันทึกเปนปจจุบนั
3. มีปา ยชือ่ พันธุไ มยนื ตนแสดงใหเห็นชัดเจน
4. บริเวณโดยรอบมีความสะอาด และสวยงาม
1. มีปายจราจร หรือปายบอกทางที่ชัดเจน
2. มีลูกระนาดชะลอความเร็วบริเวณทางแยกและหนาอาคาร
3. พืน้ ถนน ไหลถนน มีความสะอาด ไมมกี ง่ิ ไม ใบไม สิง่ กีดขวาง
4. มีการซอมแซมถนนสวนทีช่ าํ รุด
1. มีเครื่องหมายแสดงสถานที่จอดรถ-หามจอดรถอยางชัดเจน
2. ลานจอดรถมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย
3. แยกจุดจอดตามประเภทรถที่จอด
4. ตีเสนจอดแสดงอยางชัดเจน
1. มีการจัดวางอุปกรณเครื่องมือตางๆ อยางเปนระเบียบ
2. มีบัญชีรายชื่อผูปฏิบัติงานประจําวัน
3. มีบันทึกรายงานเหตุการณประจําวัน
4. มีเจาหนาทีร่ กั ษาความปลอดภัยปฏิบตั หิ นาทีอ่ ยูป ระจําปอม
ตลอดเวลา

.
.

ขาด 3 ขอ
1 คะแนน

ขาด 4 ขอ
0 คะแนน

คะแนน

หมายเหตุ

เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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ขอที่
7. แหลงน้าํ

8. สนามกีฬา

รายการประเมิน

คะแนน

1. มีความสะอาด และไมมสี ง่ิ ปฏิกลู อยูใ นแหลงน้าํ และบริเวณ
โดยรอบ
2. มีปายระบุความลึกของแหลงน้ํา
3. มีปา ยขอควรปฏิบตั ิ และไมควรปฏิบตั ติ ดิ ไวชดั เจน
4. มีแผนการบํารุงรักษาและดําเนินงานตามแผนเปนปจจุบนั
1. มีปา ยชือ่ ผูร บั ผิดชอบ
2. มีปา ยขอควรปฏิบตั ิ และไมควรปฏิบตั ใิ นการใชสนามติดไวชัดเจน
3. มีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย
4. มีการติดปายบอกสถานะของอุปกรณกีฬาที่ชํารุด

หมายเหตุ

เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม 4 คะแนน
ได..........คะแนน
เต็ม........คะแนน

คะแนนรวม
ได..........คะแนน

ลงชื่อ………………………………………………………… ผูตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
(................................................................)

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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เอกสารหมายเลข 18

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร
แบบฟอรมสรุปขอเสนอแนะจากการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง
สาขาวิชา/ฝาย
 ครัง้ ที่ 1
 ครัง้ ที่ 2
วันทีต่ รวจ
เดือน
พ.ศ.
ผูตรวจประเมินกิจกรรม 1) .................................................................................... ประธานกรรมการ
2) ................................................................................... กรรมการ
3) ................................................................................... กรรมการและเลขานุการ
ลําดับ

รายการ

ขอดี

สิง่ ทีต่ อ งปรับปรุง

.
.

ขอเสนอแนะอืน่ ๆ

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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ลําดับ

รายการ

ขอดี

สิง่ ทีต่ อ งปรับปรุง

ขอเสนอแนะอืน่ ๆ

1) ............................................................................. ประธานกรรมการ
2) .............................................................................. กรรมการ
3) .............................................................................. กรรมการและเลขานุการ
…………………../ ………………….. / …………………… (วัน/เดือน/ป)

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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เอกสารหมายเลข 19

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร
แบบฟอรมสรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส
คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง
สาขาวิชา/ฝาย
 ครัง้ ที่ 1
 ครัง้ ที่ 2
วันทีต่ รวจ
เดือน
พ.ศ.
ผูตรวจประเมินกิจกรรม 1) .................................................................................... ประธานกรรมการ
2) ................................................................................... กรรมการ
3) ................................................................................... กรรมการและเลขานุการ

.
.

พื้นที่ 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

รวม เฉลีย่

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ประเภท

เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

1.การบริหารจัดการ
กิจกรรม 5ส
2. หองเรียน
3. หองปฏิบัติการ
4. โรงฝกงาน
5. ฟารมพืช – สัตว
- ประมง
6. หองพักอาจารย
7. หองสํานักงาน
8. วัสดุ
9. มุมกาแฟ/อาหาร
วาง/โตะ
10. หองประชุม
11. หองน้ํา/หอง
สุขา

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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ได
เต็ม

พื้นที่ 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

รวม เฉลีย่

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ได

ประเภท

เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม เต็ม

12. หองพยาบาล
13. หองเอกสารการ
พิมพ
14. ยานพาหนะ
15.หองสมุด-ศูนย
การเรียนรูดวย
ตนเอง
16. โรงอาหาร
17. สภาพแวดลอม

1) ............................................................................. ประธานกรรมการ
2) .............................................................................. กรรมการ
3) .............................................................................. กรรมการและเลขานุการ
…………………../ ………………….. / …………………… (วัน/เดือน/ป)

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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ได
เต็ม

เอกสารหมายเลข 19

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร
แบบฟอรมสรุปคะแนนจากการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส

คะแนนเต็ม

.
.

คะแนนเฉลี่ย

สภาพแวดลอม

รวม
โรงอาหาร

หองสมุด-ศูนยการเรียนรูดว ยตนเอง

ยานพาหนะ

หองเอกสารการพิมพ

หองพยาบาล

หองน้ํา/หองสุขา

หองประชุม

มุมกาแฟ/อาหารวาง/โตะอาหาร

วัสดุ

หองสํานักงาน

หองพักอาจารย

ฟารมพืช-สัตว-ประมง

โรงฝกงาน

หองปฏิบตั ิการ

หองเรียน

พืน้ ที่/หนวยงาน

การบริหารจัดการกิจกรรม 5ส

คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง
สาขาวิชา/ฝาย
 ครัง้ ที่ 1
 ครัง้ ที่ 2
วันทีต่ รวจ
เดือน
พ.ศ.
ผูตรวจประเมินกิจกรรม 1) .................................................................................... ประธานกรรมการ
2) ................................................................................... กรรมการ
3) ................................................................................... กรรมการและเลขานุการ

100%

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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คะแนนเฉลี่ย

สภาพแวดลอม

รวม
โรงอาหาร

หองสมุด-ศูนยการเรียนรูดว ยตนเอง

ยานพาหนะ

หองเอกสารการพิมพ

หองพยาบาล

หองน้ํา/หองสุขา

หองประชุม

มุมกาแฟ/อาหารวาง/โตะอาหาร

วัสดุ

หองสํานักงาน

หองพักอาจารย

ฟารมพืช-สัตว-ประมง

โรงฝกงาน

หองปฏิบตั ิการ

หองเรียน

การบริหารจัดการกิจกรรม 5ส

พืน้ ที่/หนวยงาน

คะแนนเต็ม

100%

หมายเหตุ ผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ไมตาํ่ กวารอยละ 75 จึงจะบรรลุเปาหมาย
1) ............................................................................. ประธานกรรมการ
2) .............................................................................. กรรมการ
3) .............................................................................. กรรมการและเลขานุการ
…………………../
…………………..
/
……………………

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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( วั น / เ ดื อ น / ป )

แบบประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการตรวจประเมิน 5ส
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร
หนวยงาน .............................................................................................
คําชี้แจง

โปรดทําเครือ่ งหมาย  ลงในชองของระดับความพึงพอใจทีต่ รงกับความเปนจริงทีส่ ดุ

เกณฑทใ่ี ชในการประเมิน
5 = มากทีส่ ดุ

4 = มาก

3 = ปานกลาง

หัวขอประเมิน

2 = นอย

1 = นอยทีส่ ดุ

ระดับความพึงพอใจ
5

4

3

2

1

1. มีการจัดทําแผนการใชพน้ื ทีแ่ ละกําหนดผูร บั ผิดชอบ
2. มีการเตรียมผูแ ทนหนวยงานทําหนาทีเ่ ปนผูน าํ ทาง
ในการตรวจกิจกรรม 5ส
3. มีผบู ริหารหรือตัวแทนหนวยงานเขารวมประชุมเปด – ปด
โครงการตรวจประเมิน 5ส โดยพรอมเพียงกัน
4. มีความพรอมดานบุคลากร สถานที่ และอุปกรณเพือ่ อํานวย
ความสะดวกแกคณะกรรมการ
5. มีความเปนกัลยาณมิตรของหนวยงานและศูนยพน้ื ที่
จัดการศึกษา
ขอเสนอแนะ :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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บทที่ 6
สรุปและขอเสนอแนะ
6.1 สรุปกิจกรรม 5ส
การตรวจประเมินกิจกรรม 5ส เปนขั้นตอนสําคัญของการดําเนินกิจกรรม 5ส แมจะไดดําเนิน
กิจกรรม 5ส มาแลวหลายขั้นตอน นับแตการเตรียมการ ประกาศนโยบาย การทํา Big Cleaning Day
การทําสะสาง สะดวก สะอาด อยางตอเนื่อง แตถาเกิดขอผิดพลาดในการตรวจ 5ส ซึ่งเปนขั้นตอนการ
ประเมินผลแลว การดําเนินงานกิจกรรม 5ส อาจไมประสบความสําเร็จได
การตรวจประเมิ น กิ จ กรรม 5ส ถ า จะกล า วให ส มบู ร ณควรจะใช คํ า ว า การตรวจประเมิ น ผล
กิจกรรม 5ส ซึ่งการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส นี้จะทําใหบรรลุผลสําเร็จหรือทําใหลมเหลวก็ขึ้นอยูกับ
ความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ และความรับผิดชอบ รวมทั้งมารยาทของผูตรวจกิจกรรม 5ส ใน
ประการสําคัญจะตองมีทัศนคติที่ดีตอกิจกรรม 5ส ทัศนคติที่ดีตอหนวยงาน และผูปฏิบัติ 5ส ในแตละ
พืน้ ที่
การตรวจประเมิ น กิ จ กรรม 5ส ตองรู จั กยกย อ ง ชมเชย ให คํา แนะนํ า เว น คํ า ตํ า หนิ ผู ต รวจ
ประเมินกิจกรรม 5ส จะตองตระหนักรูในบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบอยางแทจริง มิใชรูเพียง
ความหมายของคําวา “ตรวจ” ตองวางตนและทําใหถูกตองกับบทบาท ตองปฏิบัติหนาที่ใหครบถวน
สมบูรณ และตองรับผิดชอบใหเปนไปตามพันธะผูกพัน แมผูซึ่งทํากิจกรรม 5ส มาแลวไดผานการรับการ
ตรวจประเมินมาแลว มีประสบการณและเห็นแบบอยางการตรวจมาแลว ก็อยายึดถือวาประสบการณที่มี
อยูจ ะเปนตนแบบทีด่ ที ส่ี ดุ ใหตระหนักถึงสิง่ ทีจ่ ะปฏิบตั อิ ยางถูกตองครบถวน และเหมาะสม

6.2 ขอควรคํานึงและขอควรระวังในการดําเนินงานกิจกรรม 5ส (สิ่งที่ควรทําและไมควรทํา)
ขอควรทํา
1. ทําความเขาใจในทีมงานบริหารใหตระหนักถึงผลของการนํากิจกรรม 5ส มาปฏิบัติในองคกร
อยางชัดเจน
2. ใหการศึกษาอบรบและดูงานแกบคุ ลากรทุกคน
3. จัดใหมคี ณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 5ส
4. จัดการรณรงคใหทาํ กิจกรรม 5ส อยางมีแผนดําเนินการ
5. จัดทําแผนการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ใหสมบูรณ
6. ปฏิบัติตามแผนการดําเนินงานอยางจริงจัง
7. จัดใหมีหัวขอในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน และการเพิ่มผลผลิตโดยมีตัวชี้วัด
8. แสดงออกอยางชัดแจงถึงการสนับสนุนและรวมมือในกิจกรรม 5ส
9. ติดตามผลการดําเนินกิจกรรมและเอาใจใสแกไขปญหา
10. จัดใหมีการประกวดและยกยองชมเชยผูมีผลงาน 5ส และบุคลากรผูทํา 5ส จนเปนนิสัย
คูม อื การดําเนินงานกิจกรรม 5ส
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ขอควรละเวน
1. อยาเขาใจวาจัดใหมกี ารบรรยายความหมายของกิจกรรม 5ส แลวสั่งใหทุกคนทําได
2. อยาเรียกรองใหทกุ คนทํากิจกรรม 5ส โดยตนเองไมลงมือทํา
3. อยาแสดงออกถึงการแบงระดับชัน้ ในการทํากิจกรรม 5ส
4. อยาจัดอบรมใหความรูห ลายเรือ่ งปนกับเรือ่ ง 5ส
5. อยาทําเพียงบาง ส ตองโยงทุก ส กับ ส ที่ 5
6. อยาจองจับผิดและตําหนิบนวา
7. อยาเนนเฉพาะความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยเทานัน้
8. อยาเพียงแตพดู ตองลงมือทํา 5ส ดวย
9. อยาละเลยการติดตามผลและปรับปรุงแกไข
10. อยาเรงรัดในผลจนเปนการกดดันผูทํา 5ส

6.3 เทคนิคการทํากิจกรรม 5ส ใหประสบความสําเร็จ
อยามีความคิดวา “ฉันจะทํากิจกรรม 5ส เฉพาะบริเวณใกลๆ ตัวฉัน และฉันจะคอยๆ ทําเทาที่
ฉันจะทําได” ถาคิดแบบนี้ คุณคงทํากิจกรรม 5ส ไมสําเร็จแน ดังนั้น ตองคิดใหมวา “กิจกรรม 5ส ฉันทํา
ได และสามารถทําใหสําเร็จไดแนนอน” ถาคิดแบบนี้และลงมือทําอยางเต็มความสามารถ คุณจะประสบ
ความสําเร็จแนนอน
1. จงเริ่มลงมือทํากิจกรรม 5ส อยางจริงจัง โดยผูบริหารตองประกาศนโยบายกิจกรรม 5ส ให
ผูปฏิบัติงานทุกคนทราบ มีวันทํา Big Cleaning Day เพือ่ การทําความสะอาดครั้งใหญพรอม
กันทั่วมหาวิทยาลัยฯ มีการกําหนดชวงเวลากิจกรรมที่เขมขน และลงมือทําอยางจริงจังอยาง
ตอเนือ่ ง
2. ให มี ก ารทํ า กิ จ กรรม 5ส ทั่ ว ทั้ ง องค ก ร (ทั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย ฯ) ให ค รอบคลุ ม ทุ ก พื้ น ที่ ทุ ก
หนวยงาน
3. ใหแตละหนวยงาน หรือแตละฝายในสถานศึกษาลงมือทํากิจกรรม 5ส อยางมีแผนงานหรือ
ตามแผนที่วางไว โดยมีการตั้งเปาหมายหรือหัวขอของกิจกรรมใหชัดเจน
4. ทํากิจกรรม 5ส ทั่วทั้งองคกร ทั้งสํานักงาน และทั้งมหาวิทยาลัยฯ ใหทุกคนมีสวนรวมใน
กิจกรรม
5. ทุกหนวยงานจะตองมีใบแสดง หรือ Checklist ความกาวหนาของการทํา ส สะสาง และ ส
สะดวก และติดประกาศใหทราบโดยทัว่ กัน
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6.4 การเสริมสรางนิสัย กิจกรรม 5ส
การไมรักษากฎระเบียบตางๆ ในการทํางาน นอกจากจะไดผลกระทบที่ไมดีจากคนรอบขาง ยังมี
ผลเสียตอภาพลักษณของหนวยงานอีกดวย หลักการสําคัญของการสรางนิสัย 5ส ในสถานประกอบการ
คื อ การรั ก ษากฎระเบี ย บต า งๆ อย า งเคร ง ครั ด จริ ง อยู ถึง แม ว า กฎระเบี ย บและข อ บังคั บ ต า งๆ ของ
หนวยงานจะมีมากมาย แตเปนเรื่องจําเปนที่ผูปฏิบัติงานจะตองปฏิบัติตามจนเปนนิสัย
1. ทําความเขาใจกฎระเบียบตางๆ ของสถานประกอบการ/องคกร
2. ชี้แจงกฎระเบียบที่กําหนดขึ้นใหบคุ ลากรทุกคนทราบ และรักษาไว โดยใหทุกคนปฏิบัติอยาง
ตอเนือ่ ง
3. สิ่งสําคัญอันดับแรกของ ส สรางนิสัย คือการรักษาเวลา
4. เทคนิคการสรางนิสัยที่ดีอยางหนึ่ง คือ การทําซ้ําบอยๆ
5. ยกตัวอยางการทํา 4ส แรกที่ผานมา และประสบความสําเร็จใหทุกคนทราบ และถือปฏิบัติ
เปนนิสยั ตอไป
6.5 ทํากิจกรรม 5ส ใหเกิดอยางจริงจัง ดีกวาการประชาสัมพันธเพียงอยางเดียว
การทํากิจกรรม 5ส ในสถานประกอบการลําพังเพียงแคการประชาสัมพันธใหทํากิจกรรม 5ส นั้น
คงจะไม มีคุณคาอะไร ถาหากไมมีการลงมือปฏิ บัติจริง ดังนั้ น ผู ปฏิบั ติงานทุกคนจะตองรวมตัวกันให
ความสําคัญและลงมือปฏิบัติ 5ส อยางจริงจัง
การจัดใหมีการประกวดคําขวัญ หรือ การประชาสัมพันธ 5ส ดานตางๆ ถือเปนกลยุทธที่สําคัญ
ในการทํากิจกรรม 5ส อยางหนึ่งก็จริงอยู แตก็สูการที่บุคลากรทุกคนลงมือทํากิจกรรม 5ส อยางจริงจัง
ไมได โดยใหบุคลากรทุกคนมีจิตสํานึกทีจ่ ะทํากิจกรรม 5ส ดวยตัวเองตลอดเวลา
1. การประชาสัมพันธใหทํากิจกรรม 5ส โดยการติดโปสเตอร หรือมีการรณรงคใหทํากิจกรรม
5ส โดยวิธีตางๆ นั้น ผลที่ไดก็ไมสูการที่ทุกคนลงมือทํากิจกรรม 5ส อยางจริงจัง เพราะถามี
การลงมือทํากิจกรรม 5ส แลวจะพบวาที่ทํางานนั้นไดเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในสภาพที่ดีขึ้น
ซึง่ สามารถมองเห็นไดทนั ทีถงึ ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้
2. พยายามทํากิจกรรม 5ส โดยสรางบรรยากาศของสถานที่ทํางานใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในทางที่ดีขึ้น เปนที่สะดุดตา และนาสนใจกับผูที่ผานไปมา
3. “ทําดีกวาพูด” สุภาษิตนี้ยังใชไดเสมอ ขอใหเราชวยกันทําสถานที่ทํางานของเราใหนาอยู นา
ทํางาน
4. ผูบริหารตองไมดุวาผูปฏิบัติงาน แตควรกลาวคําชม และใหคําแนะนําที่ดี มีประโยชน เพราะ
จะเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหกับพนักงาน ใหชวยกันทํากิจกรรม 5ส ดวยความรักใคร
กลมเกลียวมากกวาเปนการบังคับขูเ ข็ญ
5. ผูบริหารจะตองมุงมั่นจริงจังที่จะทํากิจกรรม 5ส และคณะกรรมการดําเนินงานผูรับผิดชอบ
ในกิจกรรม 5ส จะตองเปนผูนํา และผลักดันใหกิจกรรมนี้เกิดขึ้นอยางแทจริง
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6.6 กลยุทธการชักจูงเพื่อการมีสวนรวมในกิจกรรม 5ส
1. สรางการมีสวนรวม
 ประกวดคําขวัญ “กําหนดเกณฑในการตรวจ”
 จัดใหมีรางวัลสําหรับผูไดคะแนนสูงสุด
 ใหมีสวนรวมในการกําหนดแผนงาน “ขอเสนอแนะ”
2. การพาไปศึกษาดูงาน/คําแนะนําจากคนภายนอก หรือหนวยงานอื่นๆ
3. การกําหนดกลยุทธตางๆ เชน 5 นาที 5วัน 5ส เปนตน
4. มีหนวยงานตนแบบที่ประสบความสําเร็จในการทํากิจกรรม 5ส
5. การใชสื่อตางๆ เชน โปสเตอร เข็มกลัด เสียงตามสาย ฯลฯ
6. แตละพื้นที่ที่ดําเนินกิจกรรม 5 ตองมีแผนรณรงคในการปฏิบัติกิจกรรม
7. แนวทางการทํากิจกรรม 5ส ใหไดผลดี
 สะสางใหได
ตัดสินใจมอบใหคนอื่น
(Eliminate)
มีในสิ่งที่ควรมี
 ใชรวมกัน
ไมโดดเดี่ยว เอกเทศ
(Combine)
ประหยัด ลดตนทุน
 โยกยาย
ไมซ้ําซาก นาเบื่อ
(Rearrange)
ทันสมัย มีระเบียบ
 ทําใหงาย ไมซับซอน เพิ่มประสิทธิภาพ
(Simplify)
เพิม่ ผลงาน
 ทํางานเปนทีม
มีระเบียบวินัย
(Group Oriented)
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6.7 ขอแนะนํา กิจกรรม 5ส ที่บรรลุได
1. ผูบริหารระดับสูงตองมีความมุงมั่นอยางแรงกลาในการเปนผูนําและสนับสนุนอยางเต็มที่
2. ทุกหนวยงานตองมีสวนรวม และใหความรวมมือดวยดี (Participation by all, Supported
by all)
3. ผูบริหารตองเดินดูโดยรอบสม่ําเสมอเปนนิจ
4. รณรงคกระตุนสงเสริมบรรยากาศการปฏิบัติกิจกรรม 5สส บํารุงขวัญกําลังใจพนักงานทุก
ระดับ ตําแหนงงาน ประชาสัมพันธภายในใหเกิดความคึกคัก มีชีวิตชีวา
5. ทํ า เป น แบบอย า งที่ ดี โ ดย “นาย” ทุ ก ระดั บ และหมั่ น ทํ า ให พ ร อ มเพรี ย งกั น และจริ ง จั ง
ตลอดเวลา
6. ตอง CQD อยาหยุดนิ่ง ใหเกิดสภาพเดิม คือ สะสม สะเปะสะปะ สกปรก สภาวะเปนพิษ
และเสียนิสัย อยางเด็ดขาด
DQD = Copy and Quality Development for Continuous Quality Development
คือ การลอกเลียนแบบและประยุกตไไดดเหมาะสมกับองคการอยางเฉลียวฉลาดจะเปนหนทาง
สูก ารพัฒนาคุณภาพ CQD เพือ่ CQD
7. ประเมิน ตรวจสอบ ติดตามผล ปรับปรุง ตั้งเปนมาตรฐาน ยกระดับอยางตอเนื่อง
8. กําหนดเสนแบงเขตพืน้ ทีอ่ ยางชัดเจน
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