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มาตรฐาน 5ส 

 สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 

 

 

 

จัดทําโดย 

งานอนามัยและส่ิงแวดลอม 

กลุมงานอาคารสถานท่ีและบริการ  

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
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5ส คือ แนวทางที่ใชเพื่อปรับปรุงแกไขงานและรักษาส่ิงแวดลอมในทีท่ํางานใหดีข้ึน

ในวงการการผลิตและวงการงานบริการเปนตน โดยการปฏิบัติตามหลัก 5ส ที่แปลมา

จากภาษาญี่ปุน โดยในญี่ปุนเรียกกันวา 5S ซึ่งไดแก 

สะสาง (ญี่ปุน: 整理 seiri ) คือ การแยกของที่ตองการ ออกจากของที่

ไมตองการ และขจัดของที่ไมตองการทิ้งไป 

สะดวก (ญี่ปุน: 整頓 seiton ) คือ การจัดวางส่ิงของตางๆ ในที่ทํางาน

ใหเปนระเบียบ เพื่อความสะดวกในการใชงานและปลอดภัย 

สะอาด (ญี่ปุน: 清掃 seiso ) คือ การทําความสะอาด (ปด กวาด 

เช็ด ถู) เคร่ืองจักร อุปกรณ และ สถานที่ทํางาน 

สุขลักษณะ (ญี่ปุน: 清潔 seiketsu ) คือ สภาพหมดจด สะอาด

ตา ถูกสุขลักษณะ และรักษาใหดี ตลอดไป 

สรางนิสัย (ญี่ปุน: 躾 shitsuke ?) คือ การอบรม สรางนิสัย ในการ

ปฏิบัติงานตามระเบียบ วินัยขอบังคับอยางเครงครัด 
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เร่ิมตนทํา 5ส ไดงายๆ 

1. กําหนดใหทุกคนจัดระเบียบ ทําความสะอาดสํานักงาน ในบริเวณที่ทํางานของแตละคน

กอนกลับบาน 15 นาที 

2. จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยพรอมเพรียงกันทุกพื้นที่อยางนอยปละ 1 ครั้ง 
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สวนสํานกังาน 

มาตรฐาน 5ส หองสํานักงาน 

มาตรฐาน 5ส หองสํานักงาน 
หอง
สํานักงาน 

1. ทําความสะอาดทุกวันปราศจากฝุนละออง 
2. มีปายบอกชื่อหองติดไวหนาหองชัดเจน 
3. มีผังแสดงตําแหนงโตะทํางาน อุปกรณ 
4. ติดปายบอกวิธีการเปด ปดประตู เชน ผลัก ดัน เล่ือน 
5. ฝาผนังหามติดประกาศ / หากติดประกาศตองทํากรอบให
ชัดเจน 
6. ประตูกระจกชนิดใสมีเครื่องหมายปองกันชนติดที่กระจก 

 

จุดทีค่วรตรวจสอบของหองสํานักงาน 

1.  โตะทํางาน บนโตะ ล้ินชกัโตะ ใตโตะ 

2.  เกาอ้ี 

3.  ตูเอกสาร ชั้นวางเอกสาร 

4.  ตูวัสดุ ชั้นวางของ 

5.  โทรศัพท โทรสาร 

6.  อุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน 

7.  กระดานติดประกาศ 

8.  มุมกาแฟ 

9.  ทางเดิน 

10. บันได 

11. อุปกรณดับเพลิง 
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มาตรฐาน 5ส หองสํานักงาน 
โตะทํางาน 1. สะอาด ปราศจากฝุนละอองหรือคราบสกปรก 

2. ขอบโตะดานนอก(ที่มองเห็นไดสะดวก) มีปายชื่อ– นามสกุล  
 เจาของโตะ 
3. ปายชื่อ-นามสกุล ควรเปนมาตรฐานเดียวกัน และมีปาย อยู-
ไมอยู เพื่อแจงใหผูติดตอทราบ 

บนโต 1. ไมควรวางของที่ไมเก่ียวของกับการทํางาน 
2. นอกเวลาทํางานใหเก็บเอกสาร อุปกรณสํานักงาน และ   
ของใชทั้งที่เก่ียวกับงานและของสวนตัวใหเปนระเบียบเรียบรอย 

ล้ินชักโต 1. มีการแยกเก็บของใชสวนตัวและอุปกรณที่ใชในการทํางาน 
พรอมติดปายบอกใหชัดเจน 
2. ล้ินชักที่เก็บของสวนตัวใหจัดเก็บอยางมีระเบียบ (กรรมการ
สามารถรวจสอบได) 

ใตโต 1. ไมแขวนส่ิงของไวบริเวณใตโตะ 
2. ไมวางส่ิงของอ่ืน ๆ วางไวบริเวณใตโต 

เกาอี้ 1. ไมพาดเส้ือหรือกระเปาไวที่พนักเกาอ้ี 
2. เม่ือเลิกใชงานใหเล่ือนเก็บใหเรียบรอย 
3. อยูในสภาพพรอมที่จะใชงาน ปลอดภัย และดูแลใหสะอาด 
อยูเสมอ 

ตูเก็บ
เอกสาร/  
ช้ันวาง
เอกสาร 

1. ตูตองสะอาด 
2. ติดชื่อผูรับผิดชอบ พรอมรายละเอียดเอกสารที่อยูในตู       
ในตําแหนงที่เหมือนกันทุกตู 
3. หลังตูเอกสารงดวางส่ิงของทุกชนิด 
4. จัดประเภท หมวดหมู เรียงลําดับ มีดัชนีการจัดเก็บใหครบ 
ควรมีชื่อบอกกํากับชั้นที่จัดเก็บ 
5. เอกสารและส่ิงของที่จัดเก็บในตู ตองมีการสะสางเปนประจํา 
6. การจัดเก็บเอกสารในตูตองเหมาะสมกับลักษณะของตู      
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มาตรฐาน 5ส หองสํานักงาน 
ตูเก็บวัสดุ/  
ช้ันวางของ 

1. ตองสะอาด 
2. ติดชื่อผูรับผิดชอบ พรอมรายละเอียดของวัสดุ ที่อยูในตู     
ในตําแหนงเดียวกันทุกตู 
3. ไมมีวัสดุชํารุดหรือของเสียในตู รวมทั้งของใชสวนตัว 
4. กําหนดวิธีการเบิกจายวัสดุ ควรเปนระบบเขากอน-ออกกอน 
5. หลังตูงดวางส่ิงของทุกชนิด 
6. ตูควรวางไวในตําแหนงที่สามารถหยิบวัสดุไดสะดวก 
7. มีการแยกประเภทวัสดุใหชัดเจน (ใชแลว/ยังไมใช) 

โทรศัพท/ 
โทรสาร 

1. ทําความสะอาดโทรศัพท และแปนหมายเลขอยางสมํ่าเสมอ 
2. ติดตั้งสายโทรศัพทอยางมีระเบียบ 
3. ติดตั้งโทรศัพทในจุดที่สะดวกตอการใช 
4. มีบันทึกการใชโทรศัพท/ โทรสาร ที่สามารถหยิบใชไดสะดวก 

อุปกรณและ 
เคร่ืองใช 
สํานักงาน 

1. ทําความสะอาดอุปกรณและเครื่องใชสํานักงานอยาง
สมํ่าเสมอ 
2. ติดตั้งสายไฟอยางมีระบบเพื่อความปลอดภัย 
3. ติดปายผูรับผิดชอบและวิธีใชที่เครื่องใชสํานักงานหรือบริเวณ
ใกลเคียง(เครื่องใชสํานักงานที่มีลักษณะเฉพาะ)  
4. กําหนดตําแหนงของอุปกรณที่วางใหแนนอน และสะดวก    
ตอการใชงาน 
5. ปดเครื่อง ถอดปล๊ักไฟฟาออกและเก็บใหเรียบรอยหลังเลิกใช   
งานประจํา 
6. ตรวจสอบอุปกรณและเครื่องใชสํานักงานทุกชนิดอยูเสมอ
และจัดการแกไขหรือซอมแซมทันทีหากมีส่ิงผิดปกติ 

กระดาน 
ติดประกาศ 

1. ควรทําความสะอาดอยูเสมอ 
2. ติดชื่อผูรับผิดชอบและแบงพื้นที่ของกระดานติดประกาศ 
3. ที่ตั้งของกระดานติดประกาศ ตั้งอยูในตําแหนงที่เหมาะสม 
4. ประกาศตางๆ ติดอยางมีระเบียบเปนแนวเดียวกัน 
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มาตรฐาน 5ส หองสํานักงาน 
 5. ประกาศตางๆ ที่อยูในกระดานติดประกาศตองทันสมัยอยู

เสมอ 
มุมกาแฟ 1. กําหนดผูรับผิดชอบและติดปายชื่อผูรับผิดชอบ 

2. ดูแลความสะอาดในหองอยางสมํ่าเสมอ เก็บขยะลงถังให                   
เรียบรอยและนําไปเททิ้งหลังเลิกงานทุกวัน 
3. จัดเก็บจาน ชาม ถวยกาแฟ แกวนํ้า ชุดเครื่องดื่ม 
ใหเปนระเบียบ 
4. ไมวางส่ิงของที่ ไมจําเปนใดๆ บนโตะอาหารหลังการใชงาน 
5. หากมีตู หรือชั้นวางใหมีแตส่ิงของที่เก่ียวกับชุดอาหร หรือ
เครื่องดื่มเทาน้ัน 
6. เก็บภาชนะทันที หลังรับประทานอาหารเสร็จทุกครั้ง 

ทางเดิน 1. สะอาด ไมวางส่ิงกีดขวางทางเดิน 
2. ถาวางตนไมควรวางใหเปนระเบียบ ดูแลใหสะอาด และ
สวยงาม 
3. ควรมีแสงสวางเพียงพอ 

บันได 1. ถาวางตนไม ควรวางใหเปนระเบียบ  ดูแลใหสะอาด และ
สวยงาม 
2. ทางขึ้น /ลง ควรมีแผนผังบอกหนวยงานในแตละชั้น 
3. พื้นที่ตางระดับควรมีการติดสัญลักษณ 
4. ควรมีแสงสวางเพียงพอ 
5. ควรกําหนดระบบทางเดินขึ้นลงชิดขวา 

อุปกรณ
ดับเพลิง 

1. มีปายบอกที่เก็บอุปกรณดับเพลิง / บันไดหนีไฟ 
2. ติดตั้งในตําแหนงที่มองเห็นชัดเจน และหยิบใชไดสะดวก 
3. มีการติดปายบอกวิธีการใชอุปกรณดับเพลิงไวที่อุปกรณหรือ  
บริเวณใกลเคียง 
4. มีการตีเสนบอกตําแหนงที่ติดตั้ง และบริเวณพื้นดานลาง     
ตีเสนหามวางส่ิงของ 
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มาตรฐาน 5ส หองนํ้า 

มาตรฐาน 5ส หองน้ํา 
หองน้ํา 1. สะอาด แหง และไมมีกล่ินเหม็น 

2. ทําความสะอาดอยางนอยวันละ1 ครั้ง 
3. ไมมีอุปกรณทําความสะอาดและของใช  สวนตัวอยู  
ภายในหองนํ้า 
4. มีปายหรือสัญลักษณบอก / แยกประเภทกลุมผูใช
และเปนมาตรฐานเดียวกัน 
5. มีถังขยะในหองนํ้าและทําการทิ้งทุกวัน 
6. อยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 

 

 

มาตรฐาน 5ส หองรับแขก/ หองรับรอง 

มาตรฐาน 5ส หองรับแขก/ หองรับรอง 
หองรับแขก/  
หองรับรอง 

1. มีปายบอกชื่อหองที่ชัดเจน 
2. ทําความสะอาดชุดรับแขก และพื้นที่ทั่วไปใหสะอาด
เรียบรอยอยูเสมอ 
3. ตูโชววางของใหเปนระเบียบ 
4. หนังสือพิมพ วารสาร ควรทันสมัย จัดเก็บใหเรียบรอย 
5. ดูแลความเรียบรอยของหองรับแขก ทุกครั้งหลังการใช 
6. บนโตะรับแขกไมควรวางส่ิงของ ยกเวน แจกันดอกไม 

 

 



9 
 

มาตรฐาน 5ส หองพยาบาล 

มาตรฐาน 5ส หองพยาบาล 
หองพยาบาล 1. ทุกพื้นที่สะอาด/ ระบบระบายอากาศถายเทได

สะดวก 
2. เตียงนอน ผาปู ปลอกหมอน ผาหมสะอาด 
และจัดวางใหเปนระเบียบ 
3. ตูยาเปนระเบียบ แยกประเภทและติดปายชื่อ
ใหชัดเจน 
4. ควรมีการตรวจสอบอายุของยาอยูเสมอ 
5. อุปกรณเครื่องใชสะอาดพรอมใชงานอยูเสมอ 
6. กําหนดที่เก็บอุปกรณ และติดปายบอกให
ชัดเจน 
7. ติดระเบียบการใชหองพยาบาล 

มาตรฐาน 5 ส หองประชุม 

มาตรฐาน 5 ส หองประชุม 
หองประชุม   
 

1. มีปายชื่อหองประชุมติดไวชัดเจน 
2. ติดตารางการใชหองประชุม 
3. มีปายบอกระเบียบการใชหองประชุม 
4. อุปกรณไฟฟา ติดตั้งอยางมีระบบปลอดภัย และมี 
การใชสัญลักษณเพื่อสะดวกในการใชงาน 
5. ทําความสะอาดอุปกรณในหองประชุม 
6. หลังการประชุมไมควรมีเอกสารวางไวบนโตะ 
และเก็บเกาอ้ีเขาที่ทุกครั้ง 
7. ปดไฟและเครื่องปรับอากาศทุกครั้งหลังเลิก
ประชุม 
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มาตรฐาน 5ส หองเรียน 

มาตรฐาน 5ส หองเรียน 
หองเรียน 1. ทําความสะอาดสมํ่าเสมอ 

2. อุปกรณการสอนควรมีการทําความสะอาด       
มีวิธีการใชอุปกรณและพรอมใชงาน 
3. โตะเรียนควรจัดใหเรียบรอย และเปนระเบียบ 
หลังการใชงาน 
4. กระดานดําหรือไวทบอรดมีการทําความสะอาด
หลังการสอนทุกครั้ง 
5. ติดขอปฏิบัติในการใชหองเรียนในที่ที่เห็นชัดเจน 
เชน 
     - หามนําอาหารเขาหองเรียน 
     - ปดอุปกรณไฟฟาทุกชนิดหลังการใชงาน 
6. ติดตารางการใชหองเรียน 
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มาตรฐาน 5ส แผนกยานพาหนะ 

มาตรฐาน 5ส แผนกยานพาหนะ 
แผนกยานพาหนะ 

 
1. ไมมีส่ิงของที่ไมจําเปนอยูภายในยานพาหนะ 
2. ไมมีฝุนผง คราบนํ้ามัน ส่ิงสกปรกอยูภายในและ
ภายนอกยานพาหนะ 
3. มีปายและผังแสดงที่จอดยานพาหนะอยางชัดเจน 
4. มีโตะทํางานของพนักงานควบคุมยานพาหนะ 
5. มีปายแสดงหมายเลขยานพาหนะและที่แขวนกุญแจ
สําหรับยานพาหนะน้ัน 
6. มีแบบบันทึกการตรวจสอบ กอนและหลัง การใช
ยานพาหนะ 
7. มีปายจัดลําดับการใชยานพาหนะ 
8. มีแบบบันทึกการใชยานพาหนะ ตามระเบียบทาง
ราชการ 
9. มีแบบบันทึกการบํารุงรักษา ซอมและอุบัติเหตุ 
10. มีแบบบันทึกความส้ินเปลืองและความสึกหรอ      
ประจําสัปดาห 
11. มีตู/ชั้นเก็บอุปกรณ เครื่องมือที่ใชในการทํานุบํารุง 
รักษายานพาหนะ 
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มาตรฐาน 5ส รางสงนํ้า 

มาตรฐาน 5 ส รางสงนํ้า 
รางสงน้ํา 

 
1. ทําความสะอาดบริเวณขอบราง 
2. ขุดลอกทองรางสงนํ้าใหสะดวกตอการไหล 

 

มาตรฐาน 5ส รางระบายนํ้าเสยี 

มาตรฐาน 5 ส รางระบายน้ําเสีย 
รางระบายน้ําเสีย 

 
1. กําจัดส่ิงอุดตันเปนประจํา 
2. มีฝาปดบริเวณใกลทางเดิน 
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สวนสภาพแวดลอม 

มาตรฐาน 5ส ประตูทางเขาสถานศึกษา 

มาตรฐาน 5ส ประตูทางเขาสถานศึกษา 
ประตูทางเขา 
สถานศึกษา 

1. ทําความสะอาดบริเวณทางเขา 
2. มีผังแสงบริเวณสถานศึกษา 
3. ซอมแซมตัวหนังสือบนปายใหชัดเจน 
4. ทําความสะอาดบริเวณปายสถานศึกษา 

 

 มาตรฐาน 5ส สวนหยอม 

มาตรฐาน 5ส สวนหยอม 
สวนหยอม 1. ทําความสะอาด กําจัดวัชพืชอยางสมํ่าเสมอ 

2. ดูแลรักษาตามโปรแกรม 
3. มีปายบอกชื่อผูรับผิดชอบ 

 

มาตรฐาน 5ส ถนน 

มาตรฐาน 5ส ถนน 
ถนน   

 
1. ทําความสะอาดไหลถนน และพื้นถนนทุกเดือน 
2. ซอมแซมถนนสวนที่ชํารุด 
3. มีปายบอกสัญญาณจราจร ทางไปสํานักงานตางๆ 
4. จัดทําอุปกรณชะลอความเร็วตรงทางแยกและหนา
อาคาร 
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มาตรฐาน 5 ส ลานจอดรถ 

มาตรฐาน 5ส ลานจอดรถ 
ลานจอดรถ 1. แยกจุดจอด ตามประเภทรถที่จอด 

2. ตีเสนที่จอดใหชัดเจน 
3. มีปายแสดงประเภทรถที่จอด 

 

มาตรฐาน 5 ส ศูนยวิทยุ / ปอมยาม  

มาตรฐาน 5ส ปอมยาม 
ปอมยาม 1. มีอุปกรณส่ือสารที่สามารถติดตอใชงานไดและดูแล

รักษาความสะอาดสมํ่าเสมอ 
2. จัดเก็บและวางอุปกรณใหเปนระเบียบ 
3. มีปายแสดงชื่อผูปฏิบัติงาน 
4. แตงเครื่องแบบระหวางปฏิบัติหนาที่ 
5. ทําความสะอาดปอมยามทุกวัน 

 


