
สรุปผลโครงการกิจกรรม 5 ส 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําป 2561-2562 



ปฎิทินกิจกรรมดําเนินการ 5ส 
เดือน ธนัวาคม 2561 – กุมภาพันธ 2562 

ลําดับ เดือน กิจกรรม 5ส ผูรับผิดชอบ 
1 ธันวาคม 61 - ศึกษา สํารวจ วิเคราะหและวางแผน

เตรียมการของแตละสวนงาน 
- แตละสวนงานดําเนินการกิจกรรม 3ส 
ไดแก สะสาง สะดวก และสะอาด พรอม
กําหนดมาตรฐาน 5ส ของแตละกลุมเพ่ือ
นํามาลองปฏิบัติ 
- กิจกรรม Big Cleaning Day  
(20-21ธ.ค.61) 

4 สวนงาน 

2 มกราคม 62 - ประเมินผลการดําเนินงาน 5ส ของพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของตนเอง (ครั้งท่ี 1) 

4 สวนงาน 

3 กุมภาพันธ 62 - ประเมินผลการดําเนินงาน 5ส ของพ้ืนท่ี
รับผิดชอบของตนเอง (ครั้งท่ี 2) 
-ประเมินผลจากคณะกรรมการภายนอก 

4 สวนงาน และ
คณะกรรมการภายนอก 

กิจกรรม Big Cleaning Day 
20 ธ.ค.61 (เชา) กลุม1. งานธุรการ 

กลุม2. งานเทคนิค 
(บาย) กลุม1. งาน IT 

กลุม2. งานโสตฯ 
21 ธ.ค.61 (เชา-บาย) งานบริการ ชั้น 1, ชั้น3-8 

ชั้น 8 ทุกคน 
กลุม 1 รับผิดชอบ ชั้น 7 ชั้น 5 ชั้น 3 
กลุม 2 รับผิดชอบ ชั้น 6 ชั้น 4  ชั้น 1 



สมาชิก 
 

กลุม 1 กลุม 2 
1.นางอัญชล ี                 เข่ือนขันธ 
2.นายธงชัย                   ไสวงาม 
3.นางสาวพิชญนันท         พรมพิทักษ 
4.นางสาวอณุภา             ทานะรมณ 
5.นางศศิภา                   เกตุเจริญ 
6.นางสาววรนุช              ลอมวงศ 
7.นางสาวชุลีรัตน            จนัทรสวาง 
8.นางสาวเพ็ญพิชชา        สทิธิวรยศ 
9.นางศุภลักษณ             กระตายจันทร 
10.นางสาวสงวน            ชื่นชมกลิ่น 
แมบาน 2 คน ชั้น 1และ ชั้น 2 
 
รับผิดชอบ : งานธุรการ งาน IT ชั้น 7 ชั้น 5 ชั้น 3 
 

1.นางสาวสกัุญญา               บุญทวี 
2.นางธนัญญา                    สุขอุดม 
3.นางสาวชวนชม                สมนึก 
4.นางสาวหทัยรัตน              เสวกพันธ 
5.นางสิริมาตย                   จันทรขาว 
7.นางราตรี                       คงขุนทด 
8.นายประสิทธ                  อวมเนียม 
9.นางสาวเรวดี                  วงษสุวรรณ 
10.นางสาวจันทรจิรา           เกตุยา 
11.นางปติรัตน                  อินทุม 
แมบาน 2 คน ชั้น 4 และชั้น 7 
 
รับผิดชอบ : งานเทคนิค งานโสตฯ ชั้น 6 ชั้น 4   ชั้น 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ปฏิทินการดําเนินงาน 5 ส 
 

ลําดับ วัน / เดือน /ป กิจกรรม 
1 11-19 ธ.ค.61 - ศึกษา สํารวจ วิเคราะหและวางแผนเตรียมการของแตละสวนงาน 

- แตละสวนงานดําเนินการกิจกรรม 3ส ไดแก สะสาง สะดวก และสะอาด 
2 20 ธ.ค.61 Big Cleaning Day 

08.30-12.00 น. งานธุรการ และ งานเทคนิค 
13.00 – 16.00 น. งาน IT และ งานโสตฯ 

 21 ธ.ค.61 08.30-16.00 น. งานบริการ ชั้น 1 และชั้น 3-8 
3 28 ธ.ค.61 สํารวจความเรียบรอยทุกสวนงาน 
4 16 ม.ค.62 ประเมินผลการดําเนินงาน 5ส ของพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตนเอง จาก

คณะกรรมการภายใน 
หัวหนางาน 4 งาน (ยกเวนไมประเมินในสวนงานท่ีตัวเองรับผิดชอบ) 

5 17-31 ม.ค.62 แตละสวนงานดําเนินการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
6 13-14 ก.พ.62 ประเมินผลจากคณะกรรมการภายนอก 

1.ผศ.ดร.เฉลิมชัย หาญกลา          ประธาน 
2.ดร.ศตพล มุงคํ้ากลาง               กรรมการ 
3.ผศ.ดร.เขมนิจจารี  สาริพันธ       กรรมการ 
4.นางปติรัตน  อินทุม                 เลขานุการ 

7 22 ก.พ.62 ประกาศผล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรม 5ส 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 
1.หลักการดําเนินกิจกรรม 5ส 

1. ศึกษา วิเคราะห และเตรียมการ 
2. ผูบริหารระดับสูงประกาศนโยบายการทํา 5ส อยางเปนทางการ 
3. จัดใหมีการทําความสะอาดครั้งใหญ 
4. ดําเนินการทํากิจกรรม สะสาง สะดวก สะอาด อยางตอเนื่องเปนประจําทุกวัน 
5. ตรวจประเมินผล 5ส เปนระยะอยางสมํ่าเสมอ 

 
2.ข้ันตอนการทํากิจกรรม 5ส 

1. ถายรูปกอนทํากิจกรรม เพ่ือเก็บไวเปรียบเทียบหลักการดําเนินกิจกรรม 
2. การทํา ส  “สะสาง” 

2.1 สํารวจ กําหนดจุดท่ีตองสะสาง 
2.2 คัดแยกสิ่งของท่ีจําเปนตองมีไวใช 
2.3 วัดผลการสะสาง 
หลักการ   สะสาง  

- ของท่ีจําเปน  1) ใชบอยๆทุกวัน/ทุกสัปดาห (เก็บไวใกลตัว หรือใกลบริเวณท่ีทํางาน)           
- 2) ใชในบางครั้ง/นานๆครั้ง (เก็บไวหางกระบวนการ หรือนอกท่ีทํางาน) 
- ของท่ีไมจําเปน  ไมใชแลว ขจัดออกไปนอกหนวยงาน 

3. การทํา ส “สะดวก” 
3.1 แยกประเภทหรือหมวดหมูท่ีจะจัดเก็บ 
3.2 กําหนดตําแหนงการจัดวาง 
3.3 มีปายบอก 
3.4 มีหมายเลข/รหัส กํากับใหรูท่ีวาง 
3.5 ใชสีในการแยกหมวดหมู 

ข้ันตอนในการจัดสะดวก 
- กําหนดท่ีวางสิ่งของใหชัดเจน ไมใหปะปนกันระหวางของแตละประเภท 
- จัดวางสิ่งของใหเปนหมวดหมู ตามความเหมะสมในการใชงาน และใหเปนระเบียบ 
- มีปายชื่อติดท่ีสิ่งของ และท่ีวาง เพ่ือหยิบใชและเก็บคืนไดถูกท่ีโดยยึดหลักงาย ๆ ไมซับซอน ทุกคน

เขาใจ 
- ทําผังแสดงตําแหนงวางของ ในกรณีท่ีมีของเปนจํานวนมาก ทําใหคนหาไดรวดเร็ว ไมเสียเวลา 

4. การทํา ส  “สะอาด” 
4.1 กําหนดพ้ืนท่ีรับผิดชอบในการดูแลรักษา 
4.2 กําหนดผูรับผิดชอบประจําเครื่องมืออุปกรณ 
4.3 ทําความสะอาดอยางนอย 5 นาที ทุกวัน 
4.4 ขจัดตนเหตุของความสกปรก 
 

 



ข้ันตอนการทําความสะอาด 
- มอบหมายความเปนเจาของเพ่ือสรางความรูสึกใหเปนเจาของพ้ืนท่ี เจาของอุปกรณตาง ๆ 
- การแบงเขตพ้ืนท่ี ตองใหชัดเจนอาจทําเปนผังพ้ืนท่ี หรือตีเสนลงในพ้ืนท่ี 
- ลงมือทําความสะอาด โดยศึกษาวิธีทําความสะอาดท่ีถูกตองกอน 
- กําหนดแผนงาน หรือเวลาในการทําความสะอาด เชน ทุกวัน ทุกเดือน และทุกปมีการทํา Big 

Cleaning Day  
- จุดท่ีมักจะละเลยในการทําความสะอาด ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร มุมหอง สายไฟ พัดลม หลอดไฟ 

ผามาน ขอบหนาตาง ขอบประตู ภายในตู /ลิ้นชัก ถังดับเพลิง หองเก็บของ เปนตน 
5. การทํา ส  “สุขลกัษณะ” 

5.1 ปลูกฝงจิตสํานึกรักษามาตรฐาน 
5.2 จัดทําแผนงานและตารางเวลา 
5.3 ปองกันมลพิษท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
5.4 ควบคุมดูแลระบบแสงสวาง ความชื้น ฝุนละองและกลิ่น 
มุงเนนพฤติกรรมของคนเปนหลัก โดยท่ีทุก ๆคน จะตองชวยกันสรางท่ีทํางานใหมีสภาพแวดลอมท่ีดี และ

บรรยากาศนาทํางาน เพ่ือสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของทุกคน .. ดวยการรักษาแนวทางการปฏิบัติ 3 ส แรก 
ท่ีดีไว.. โดยการสรางสุขลักษณะ ข้ึนมาเพ่ือใหทุกคนปฏิบัติรวมกัน ในแนวทางเดียวกันและคนหาสาเหตุตาง ๆ มา
ปรับปรุง เพ่ือยกระดับมาตรฐานใหสูงข้ึน โดยการสรางมาตรฐานท่ีดีรวมกัน 

6. การทํา ส   “สรางนิสัย” 
6.1 ทํา 3 ส แรกวันละ 5 นาที 
6.2 ปฏิบัติตามระเบียบใหเปนนิสัย 
6.3 รักษาเวลาในการทํางานและตรงเวลานัดหมาย 
6.4 ปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยอยางเครงครัด 
กลาวคือ นําไปปฏิบัติจนกลายเปนการกระทําท่ีเกิดข้ึนเองโดยอัตโนมัติ เชน แตงกายเรียบรอย      การ

จัดเก็บเครื่องมือ หลังเลิกงาน  การชวยกันรักษาความสะอาด  การประหยัดพลังงาน เปนตน 
3.แนวทางในการกําหนดมาตรฐาน 5ส 

1. กําหนดมาตรฐาน 5ส โดยใชหลักการของ 3ส แรก (สะสาง  สะดวก  สะอาด) เปนหลัก 
2. สะสาง :  กําหนดข้ันตอนและวิธีปฏิบัติในการสะสางใหชัดเจน 
3. สะดวก :  กําหนดตําแหนงการวางของ ปายแสดงท่ีตั้งสิ่งของหรือเอกสารตาง ๆ ใหเปนระบบ สามารถหยิบ

ใชงานไดงาย โดยไมตองถามวาของนั้นอยูท่ีไหนหรือใครเอาไป 
4. สะอาด :  กําหนดข้ันตอนการทําความสะอาดในบริเวณตาง ๆ มีการแบงพ้ืนท่ีรับผิดชอบ กําหนดหนาท่ี การ

ดูแลรักษาอุปกรณของแตละคนใหชัดเจน 
4.การพัฒนามาตรฐาน 5ส 

1. รักษามาตรฐาน 3ส แรกไวเปนพ้ืนฐานกอน 
2. สงเสริมใหสมาชิกพ้ืนท่ีรวมกนคิดยกระดับมาตรฐาน 
3. จัดใหสมาชิกพ้ืนท่ีไดมีโอกาสไปเยี่ยมชมพ้ืนท่ีตัวอยางของหนวยงานอ่ืน ๆ 
4. เผยแพรมาตรฐานการจัดทํากิจกรรมท่ีสามารถรักษาสภาพเดิมใหแกพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 
5. ประชุมทบทวนความเปลี่ยนแปลงท่ีเจริญรุดหนาข้ึน 

 
 



5.ตัวอยางมาตรฐานกิจกรรม 5ส 
 

ลําดับ พ้ืนท่ีสํานักงาน แนวทางการใช 5ส 
1 โตะทํางาน 1.1วางสิ่งของท่ีไมเก่ียวของกับงานไวบนโตะไดไมเกิน 2 ชิ้น 
  1.2ไมวางของไวใตโตะ ยกเวนรองเทา 1 คู (วางใหเปนระเบียบ) 
  1.3จัดระเบียบของใชในลิ้นชัก 
  1.4ทําความสะอาดอยางสมํ่าเสมอ 
  1.5ทําความสะอาดทุกซอกทุกมุมปละ 2 ครั้ง 
  1.6ซอมแซมเม่ือมีการชํารุด 
  1.7ไมวางสิ่งของท่ีไมเก่ียวกับงานไวใตกระจก 
 ถามีใหมีเฉพาะ ปฏิทินตั้งโตะ, โทรศัพท, ปายชื่อแสดงเจาของโตะทํางาน, ตะกรา

ใสเอกสารไมเกิน 2 อัน, เอกสารท่ีเก่ียวของกับการทํางานและ
อุปกรณสํานักงานท่ีตองใช,  รองเทา 1 คู, ถังขยะใสเศษกระดาษ 
1 ใบ 

2 เกาอ้ี 2.1เลื่อนเก็บใตโตะเม่ือพักเท่ียง และหลังเลิกงาน 
  2.2ไมพาดเสื้อไวท่ีพนักเกาอ้ี 
  2.3ทําความสะอาดอยางสมํ่าเสมอ 
  2.4ซอมแซมเม่ือมีการชํารุด 
  2.5มีเบาะรองนั่ง/หมอนอิงไดไมเกิน 1 ชิ้น 

3 เครื่องใช
สํานักงาน 

3.1สภาพเครื่องใชสํานักงานไมชํารุดและพรอมใชงาน 

  3.2ไมมีสิ่งของท่ีไมจําเปน วางปะปนอยูกับเครื่องใชสํานักงาน 
  3.3 สะอาด มีการจัดวางอุปกรณ/เครื่องมืออยางเปนระเบียบ 
  3.4มีผูรับผิดชอบดูแลความสะอาดเรียบรอยของเครื่องใช

สํานักงาน 
  3.5อุปกรณคอมพิวเตอร ปดหนาจอตอนพัก หรือพักเท่ียง และ

ปดเครื่องคอมพิวเตอรและเครื่องสํารองไฟหลังเลิกงาน 
4 โทรศัพท 4.1ทําความสะอาดอยางสมํ่าเสมอ 
  4.2ติดตั้งสายอยางเปนระเบียบ 
  4.3จัดวางอยางมีระเบียบ 
  4.4มีสมุดโทรศัพทไดไมเกิน 1 เลม 
5 ตูเอกสาร ตูเก็บ

ของ ชั้นวางของ 
5.1คัดแยกและตรวจสอบเอกสารทุก 3 เดือน 

  5.2จัดแบงพ้ืนท่ีในตูเพ่ือเก็บอุปกรณ 
  5.3ติดปายสันแฟม เพ่ือสะดวกแกการคนหา 
  5.4ไมวางสิ่งของบนหลังตูจนทําใหเกิดความไมสวยงาม 
  

 
5.5จัดเก็บเอกสารใหเปนหมวดหมู 
 



ลําดับ พ้ืนท่ีสํานักงาน แนวทางการใช 5ส 
6 หองน้ํา 6.1สะอาด แหง และไมมีกลิน่เหม็น 
  6.2ทําความสะอาดอยางนอยวันละ 1 ครั้ง 
  6.3ไมมีอุปกรณทําความสะอาดและของใชสวนตัวอยูภายใน

หองน้ํา 
  6.4มีปายหรือสัญลักษณบอก/แยกประเภทกลุมผูใช 
  6.5มีถังขยะในหองน้ําและทําการท้ิงทุกวัน 
  6.6อยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 
7 หองประชุม/ 7.1มีปายชื่อหองประชุมติดไวชัดเจน 
 หองฝกอบรม/ 7.2ติดตารางการใชหองประชุม 
 หองAV 7.3มีปายบอกระเบียบการใชหองประชุม 
  7.4ทําความสะอาดอุปกรณในหองประชุมอยางนอยวันละ 1 ครั้ง 
  7.5ปดไฟและเครื่องปรับอากาศทุกครั้งหลังเลิกประชุม 
  7.6อุปกรณไฟฟาติดตั้งอยางมีระบบ ปลอดภัย มีการใช

สัญลักษณตาง ๆ 
  7.7หลังการประชุมไมควรมีเอกสารวางไวบนโตะและเก็บเกาอ้ี

เขาท่ีทุกครั้ง 
8 บอรดติดประกาศ 8.1ควรทําความสะอาดอยูเสมอ 
  8.2ติดชื่อผูรับผิดชอบและแบงพ้ืนท่ีของกระดานติดประกาศ 
  8.3ท่ีตั้งของกระดานติดประกาศ ตั้งอยูในตําแหนงท่ีเหมาะสม 
  8.4ประกาศตาง ๆติดอยางเปนระเบียบเปนแนวเดียวกัน 
  8.5ประกาศตาง ๆท่ีอยูกระดานติดประกาศตองทันสมัยอยูเสมอ 
  8.6อุปกรณในการติดประกาศ ตองพรอมใชงานไดสะดวก 
9 ทางเดิน 9.1ควรมีแสงสวางเพียงพอ 
  9.2ไมสงเสียงดังตามทางเดิน 
  9.3สะอาด ไมวางสิ่งกีดขวางทางเดิน 
  9.4ถาวางตนไม ควรวางใหเปนระเบียบ ดูแลใหสะอาด และ

สวยงาม 
10 ถังดับเพลิง/

อุปกรณดับเพลิง 
10.1มีปายบอกท่ีเก็บถังและอุปกรณดับเพลิง/บันไดหนีไฟ 

  10.2ติดตั้งในตําแหนงท่ีมองเห็นชัดเจน และหยิบใชไดสะดวก 
  10.3มีการติดปายบอกวิธีการใชถังและอุปกรณดับเพลิงไวท่ี

บริเวณใกลเคียง 
 
 

 
 

 



ลําดับ พ้ืนท่ีสํานักงาน แนวทางการใช 5ส 
11 ขยะ มีการแยกประเภทขยะใหชัดเจน 
 -ถังขยะสวนตัว 11.1 ขยะท่ีสามารถนํากลับมาใชใหมได 
 -ถังขยะรวม 1.กระดาษขาว-ดํา คือกระดาษท่ีมีพ้ืนสีขาว เชนกระดาษใชพิมพ

งาน 
  2.กระดาษสี(กระดาษออน) คือกระดาษสีตาง ๆ รวมท้ังกระดาษ

หอปกหนังสือ 
  11.2 ขยะท่ีสามารถนําไปจําหนายได 
  1.กระดาษขาว-ดํา คือกระดาษท่ีมีพ้ืนสีขาวท่ีใชงานแลวท้ัง 2 

หนา 
  2.กระดาษสี(กระดาษออน) คือกระดาษสีตาง ๆท่ีใชงานแลวท้ัง 2 

หนา 
  3.กระดาษแข็ง คือ กระดาษลังตางๆ กลองกระดาษ 
  4.ขวดน้ําพลาสติกท่ีใชแลว 

 
6.กําหนดกลุมกิจกรรมและพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
7.การจัดทําบอรดกิจกรรม 5ส โดยมีองคประกอบ 
     7.1 แผนผังโดยรวมของพ้ืนท่ี 5ส :  ติดรูปแสดงสมาชิกท่ีรับผิดชอบแตละพ้ืนท่ียอย การแสดงแผนผังโดยรวม เพ่ือ
ดูวามีพ้ืนท่ีรับผิดชอบเทาใด ใครเปนผูรับผิดชอบบาง เพ่ือประโยชนในการติดตามผล ผูรับผิดชอบพ้ืนท่ีควรมีการ
หมุนเวียนเปลี่ยนกัน เพ่ือประเมินผลความกาวหนาของกิจกรรมเปนระยะ ๆ 
     7.2 เปาหมายของการทํากิจกรรม 5ส : สอดคลองกับการท่ีไดทําการสํารวจพ้ืนท่ีกอนทํากิจกรรมวามีความเปนไป
ไดมากนอยเพียงใด ในการท่ีจะบรรลุเปาหมายในชวงระยะเวลาท่ีเรากําหนดข้ึน 
     7.3 มาตรฐาน 5ส : กลุมจะตองเปนผูกําหนดมาตรฐานของแตละ ส โดยสมาชิกในกลุมจะตองสํารวจและพิจารณา
วาในพ้ืนท่ีนั้น ๆ มีปญหาอะไรหรือควรมีอุปกรณท่ีจําเปนอะไรบาง โดยกําหนดแยกเปนรายละเอียดของ ส สะสาง 
จากนั้นก็กระจายไปยัง ส2, ส3, ส4 กําหนดเปนมาตรฐานของพ้ืนท่ีข้ึนแลวนํามาลองปฏิบัติและพัฒนามาตรฐานขอ
งานใหดีข้ึนเรื่อย ๆ 
     7.4 ถายภาพแสดงสภาพพ้ืนท่ีกอนทํา 5ส และหลังทําเปนระยะ ๆ วัน เดือน ป ท่ีถายภาพแสดงใหเห็นถึงความ
เปลี่ยนแปลงในการทํา 5ส ในมุมเดียวกัน หรือเปนภาพแสดงการทํากิจกรรมของสมาชิกในพ้ืนท่ี 
     7.5 ปฏิทินกิจกรรมกรรมการดําเนินงาน 5ส เพ่ือเปนแนวปฏิบัติใหบุคลากรรับทราบ 
     7.6 ผลการประเมินเพ่ือเปนการประเมินผลการดําเนินการ 5ส ของพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตนเอง และผลการ
ประเมินภายนอกของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 5ส 
8.ภาพกิจกรรม 5ส 
     8.1 ประชุมกิจกรรม 5ส 
     8.2 กิจกรรมวัน Big Cleaning Day 
     8.3 ภาพกอนทํากิจกรรมวัน Big Cleaning Day 
     8.4 ภาพหลังทํากิจกรรมวัน Big Cleaning Day 
 

 

 



แตงตั้งคณะกรรมการการโครงการกิจกรรม 5 ส 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ปการศึกษา 2561 

 

เพ่ือใหการดําเนินงานในโครงการกิจกรรม 5 ส สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเทพสตรีปการศึกษา 2561 เปนไปดวยความเรียบรอยและสามารถดําเนินงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงคจึงมีคําสั่ง

แตงตั้งคณะกรรมการโครงการกิจกรรม 5 ส ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการบริหารกิจกรรม 5ส ประกอบดวย 

 ๑. ผศ.ศรีสุภา  นาคธน   ท่ีปรึกษา 

 ๒. ผศ.ดร.มยุร ี  รัตนเสริมพงศ  ประธานกรรมการ 

 ๓. อาจารยสรายุทธ พานเทียน  รองประธานกรรมการ 

 ๔. นางสาวชวนชม สมนึก   กรรมการ 

 ๕. นายประสิทธิ์  อวมเนียม  กรรมการ 

 ๖. นางอัญชลี  เข่ือนขันธ  กรรมการ 

 ๗. นางสาวจันทรจิรา เกตุยาง   กรรมการ 

 ๘. นางสาวเรวด ี  วงษสุวรรณ  กรรมการ 

 ๙. นางสาววรนชุ  ลอมวงศ   กรรมการ 

 ๑๐. นางชุลีรัตน  จันทรสวาง  กรรมการ 

 ๑๑. นางปติรัตน  อินทุม   กรรมการและเลขานุการ 

 

ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

 1. กําหนดนโยบาย เปาหมาย และแนวทางในการดําเนินกิจกรรม 5ส 

 2. กําหนดแผนแมบท (Master Plan) ในการดําเนินกิจกรรม 5ส 

 3. แตงตั้งคณะทํางานหรืออนุกรรมการดําเนินกิจกรรม 5ส ตามความเหมาะสม 

 4. กําหนดวิธีปฏิบัติ หลักเกณฑตาง ๆ และออกคําสั่งท่ีเก่ียวกับการดําเนินกิจกรรม 5ส 

 5. พิจารณาใหความเห็นชอบ มาตรฐาน 5ส เพ่ือเปนกรอบแนวทางปฏิบัติงานรวมกันในเรื่องตาง เชน  

              มาตรฐานวัสดุอุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน ฯลฯ ตลอดจนสนับสนุนใหระดับมาตรฐานสูงข้ึน 

 6. แบงพ้ืนท่ีรับผิดชอบและกําหนดใหมีการตรวจติดตามภายในพ้ืนท่ีเพ่ือประสานความคืบหนาของ  

              การดําเนินกิจกรรม 5ส 

 7. ประชุมทบทวนการทํา 5ส ตามกําหนดการท่ีวางแผนไวเพ่ือใหเห็นวาการปฏิบัติงานยังมี 

              ประสิทธิภาพดี 

 8. ควบคุมการกํากับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแกไขเพ่ือใหกิจกรรม 5ส พัฒนาอยาง 

              ตอเนื่อง 

 

 



2. คณะกรรมการพ้ืนท่ี ใหแบงพ้ืนท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

2.1 พ้ืนท่ีสวนสํานักงานอํานวยการ คณะกรรมการประกอบดวย 

2.1.1 นางสาวอนุภา               ทานุรมณ  (หัวหนากลุม) 

2.1.2 นางสาวพิชญนันท           พรมพิทักษ 

2.1.3 นางศศิภา                    เกตุเจริญ 

2.2 พ้ืนท่ีสวนงานเทคนิคสารสนเทศ  หองซอมทํานุบํารุงหนังสือ คณะกรรมการ 

                ประกอบดวย 

  2.2.1 นางสาวชวนชม             สมนึก  (หัวหนากลุม) 

  2.2.2 นางสาวหทัยรัตน            เสวกพันธ 

2.2.3 นางสาวสรอยนภา           ศรีอัมพร 

2.2.4 นางสิริมาตย                 จันทนขาว 

2.2.5 นางราตรี                    คงขุนทด 

2.2.6 แมบานประจําชั้น ๑ 

2.3 พ้ืนท่ีสวนงานบริการสารสนเทศ คณะกรรมการประกอบดวย 

  2.3.1 นางสาวสงวน                  ชื่นชมกลิ่น จุดบริการรับฝากของ  

2.3.2 นางปติรัตน                   อินทุม  จุดบริการยืม-คืน  

2.3.3 นางศุภลักษณ                 กระตายจันทร ชั้น 3 บริการวารสารและสื่อสิ่งพิมพตอเนื่อง 

2.3.4 นางสาวเพ็ญพิชชา           สิทธิวรยศ ชั้น 3 บริการวารสารและสื่อสิ่งพิมพตอเนื่อง 

2.3.5 นางสาวจันทรจริา           เกตุยาง  ชั้น 4 บริการหนังสือท่ัวไป หมวด 000-400 

2.3.6 นางชุลีรัตน                    จันทรสวาง ชั้น 5 บริการหนังสือท่ัวไป หมวด 500-600 

2.3.7 นางสาวเรวดี           วงษสุวรรณ ชั้น 6 บริการหนังสือท่ัวไป หมวด 700-900 

2.3.8 นางสาววรนุช                  ลอมวงษ  ชั้น 7 บริการหนังสืออางอิง วิทยานิพนธ วิจัย 

2.3.9 นายประสิทธิ์                   อวมเนียม         ชั้น 8 บริการสารสนเทศทองถ่ิน (หัวหนากลุม) 

2.3.10 แมบานประจําชั้น 3 , 4 5 , 6 7 8 

2.4 พ้ืนท่ีสวนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะกรรมการประกอบดวย 

 2.4.1 นางอัญชลี   เข่ือนขันธ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (หัวหนากลุม) 

  2.4.2 นายธงชัย   สไวงาม  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  

  2.4.3 นางสาวสุกัญญา  บุญทวี  งานโสตทัศนวัสดุ 

  2.4.4 นางธนัญญา  สุขอุดม  งานโสตทัศนวัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 



ใหคณะกรรมการพ้ืนท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบดังนี้ 

 1. ดําเนินกิจกรรม 5ส ตามนโยบายท่ีประกาศไว 

 2. กําหนดแผนการปฏิบัติงาน 5ส ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

 3. กําหนดมาตรฐานหรือแนวทางในการปฏิบัติท่ีเก่ียวของอยางชัดเจน ตลอดจนปรับระดับ 

              มาตรฐานใหสูงข้ึน 

 4. ประชุมชี้แจง ใหผูเก่ียวของทุกคนในพ้ืนท่ีทราบและปฏิบัติตามมาตรฐานหรือแนวทาง 

              ในการปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

 5. ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแผนการปฏิบัติงาน 5ส ในพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

 6. ดําเนินการอ่ืนๆท่ีเก่ียวของตามท่ีคณะกรรมการบริหารกิจกรรม 5ส มอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

      สั่ง ณ วันท่ี  ๒๔  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารยศรีสุภา  นาคธน) 

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบสรุปและรายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
1. ช่ือโครงการ  โครงการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการตรวจประเมิน 5ส องคกรเราใหนาอยู 

 

2. ลักษณะโครงการ  โครงการใหม  

     โครงการเดิม ตอเนื่องปท่ี......61..............  
 

1. หลักการและเหตุผล 

 กิจกรรม 5 ส เปนกิจกรรมหนึ่งท่ีไดรับการยอมรับอยางแพรหลายในการเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับ

องคกรและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ ซ่ึงกิจกรรม 5 ส ไดแก สะสาง สะดวก สะอาดสุขลักษณะ และสรางนิสัย ซ่ึง 

3 ส แรกเปนการพัฒนาสถานท่ี สวน 2 ส หลัง เปนการพัฒนาคนประโยชนท่ีเห็นไดชัดเจนของการดําเนินกิจกรรม 

ไดแกสถานท่ีทํางานและสภาพแวดลอมในการทํางานมีความสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรมีสุขภาพกายและ

จิตท่ีดีบุคลากรมีระเบียบวินัยมากข้ึนการขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากรคน วัสดุและงบประมาณ และการลดการ

เก็บเอกสารท่ีซํ้าซอนลงนอกจากนี้ 5 ส ยังชวยลดตนทุนของหนวยงานลงอีกดวย การดําเนินกิจกรรม 5 ส จึงกอใหเกิด

การทํางานท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย ตลอดจนสรางทัศนคติท่ีดีในการทํางานของบุคลากรใน

หนวยงาน สรางความพึงพอใจและความม่ันใจใหกับผูใชบริการดังนั้น กองแผนงาน จึงนํากิจกรรม 5 ส มาเปนกาวแรก

ของการนําไปสูการปรับปรุงการปฏิบัติงานและการเพ่ิมประสิทธิภาพในงาน รวมท้ังชวยพัฒนาจิตสํานึกในมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนพ้ืนฐานการพัฒนาไปสูระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากลตอไป เพ่ือพัฒนา

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรและเพ่ิมคุณภาพงานบริการใหมีมาตรฐานใหนักศึกษา อาจารยบุคลากรท้ัง

ภายในและภายนอกไดรับการบริการท่ีดี 

ทางสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงไดจัดโครงการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับการตรวจ

ประเมิน 5 ส องคกรเราใหนาอยูข้ึน เพ่ือเปนการกระตุนใหบุคลากรในสํานักวิทยบริการไดเขาใจหลักเกณฑการ

ประเมินและเตรียมความพรอม 

 

2. วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหการดําเนินกิจกรรม 5ส และการตรวจประเมิน ภายในสํานักวิทยบริการฯ เปนไปตามมาตรฐานท่ีได

กําหนด 

2. เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความรูความเขาใจและมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม 5สรวมถึง

รองรับการตรวจประเมิน 

3. เพ่ือใหมีพ้ืนท่ีการทํางานในสํานักวิทยบริการฯ มีสุขลักษณะท่ีดีและเกิดภาพลักษณท่ีสวยงาม 

4. เพ่ือประชาสัมพันธและเผยแพรความรูดานการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ใหบุคลากรมีความรวมมือในการ

ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

 
 



 3. เปาหมาย 
 ผูบริหาร และบุคลากรภายในสํานักวิทยบริการฯ จํานวน  25 คน 
 

4. ระยะเวลาและสถานท่ี 

 ระหวางวันท่ี 19-21 มีนาคม 2562 
ณ  อาคารสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

5. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 นางสาววรนุช  ลอมวงศ 

6. ข้ันตอนดําเนินงาน 

 1.เสนอโครงการขออนุมัติจากผูบริหาร 
2.จัดเตรียมสถานท่ี วัสดุอุปกรณท่ีใชในการดําเนินโครงการ 
3.ดําเนินงานตามโครงการท่ีไดวางแผนไว 

 4.ติดตามและประเมินผล 
 
7. งบประมาณ 

 คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (35บาทx4ม้ือx25คน)  3,500 บาท 
 คาอาหารกลางวัน (60บาทx2ม้ือx25คน)   3,000 บาท 

คาวัสดุ       1,580  บาท 
          
   รวมเปนเงิน     8,080  บาท 
(หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
 
8. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บุคลากรและผูใชบริการ เกิดสุขภาวะท่ีดีดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม มีสภาพนา

อยู นาทํางาน 

2. เกิดวัฒนธรรมในองคกรของบุคลากรในการทํางานรวมกัน กอใหเกิดความสามัคคีระหวางบุคลากรในสวนงาน 

 

9. สรุปผลการประเมินโครงการ 

 กิจกรรม 5ส. และการตรวจประเมินภายในสํานักวิทยบริการฯเปนไปตามมาตรฐาน เพ่ือสงเสริมและ

สนับสนุนใหกับบุคลากรมีความรูความเขาใจ และมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม และมีภาพลักษณท่ีสวยงาม 

 

 

 
 
 
 



10. ผลการดําเนินงานตามเปาหมาย 
 

รายการ แผน/เปาหมาย ผล การบรรลุเปาหมาย 
1. โครงการเตรียมความพรอมเพ่ือ

รองรับการตรวจประเมิน 5ส องคกรเรา

ใหนาอยู 

จํานวน 1 ครั้ง 
 

1 ครั้ง 
 
 

   บรรลุ 
    ไมบรรล ุ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



21 มีนาคม 2562  

คณะกรรมการตรวจเย่ียมและประเมินตามมาตรฐาน 5ส 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



สํานักวิทยบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

แบบประเมินการตรวจภายในกิจกรรม 5ส 

ประเภทสํานักงาน (แบบรายบุคคล) 

ปการศึกษา 2562 วันท่ี................................. 

พ้ืนท่ีกลุม...................................................... 

ช่ือ-นามสกุล ผูรับการตรวจ...................................................................................................... 

 

หัวขอการตรวจ รายละเอียด 
ผลการตรวจ 

ผาน   ไมผาน 

 1.บน/ใตโตะทํางาน 1 

 

 มีปายชื่อบุคคลและปายแสดงสถานะการปฏิบัติงาน   

2 

 

 อุปกรณ/เอกสารบนโตะถูกจัดวางอยางเปนระเบียบเรียบรอย   

3 

 

 ความสะอาดโดยรวม   

4 

 

 ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด   

 

 2. ลิ้นชักโตะทํางาน 1 

 

 อุปกรณ/เอกสารในลิ้นชักโตะถูกจัดวางอยางเปนระเบียบ

 

  

2 

 

 ความสะอาดโดยรวม   

3 

 

 ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด   

 

 3. เกาอ้ีนั่งทํางาน  

     

1 

 

 เกาอ้ีอยูในสภาพดีพรอมใชงาน   

2 

 

 มีการเลื่อนเกาอ้ีเขาท่ีใหเรียบรอยเม่ือเลิกใชงาน   

3 

 

 ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด   

 
 

จุดเดนของพ้ืนท่ี 

..............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

ขอควรปรับปรุงใหตรงตามมาตรฐาน 

..............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

ขอเสนอแนะ 

..............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

 

                                                                 ลงช่ือผูตรวจ ......................................................... 



สํานักวิทยบริการมหาวิทยลัยราชภัฏเทพสตรี 

แบบประเมินการตรวจสอบกิจกรรม 5ส 

ประเภทสํานักงาน (แบบสวนรวม) 

ปการศึกษา 2562 วันท่ี................................. 

พ้ืนท่ีกลุม...................................................... 

ช่ือ-นามสกุลผูรับการตรวจ...................................................................................................... 

 

 

หัวขอการตรวจ รายละเอียด 
ผลการตรวจ 

ผาน   ไมผาน 
1. โตะ/ตูเอกสาร 

ครุภณัฑ/คูมือ 

ตางๆ 

1 จัดวางเอกสาร/ครุภณัฑ/คูมือตางๆ อยางเปนระเบยีบเรียบรอย   

2 ไมวางสิ่งของใดๆ บนตูเอกสาร/ครุภัณฑท่ีสูงเกิน 2 เมตร   

3 มีปายแสดงเอกสาร/คูมือตางๆ   

4 มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบ   

5 มีปายแสดงสถานะการปฏิบัติงานท่ีทําไมเสร็จภายในวันเดียว   

6 ความสะอาดโดยรวม   

7 ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด   

 

2. ชั้นวางหนังสือ/ 

วารสาร/สื่อโสต 

ทัศน /เอกสาร 

1 จัดวางหนังสือ/วารสาร/สื่อโสตทัศน/เอกสารใหเปนระเบียบ

 

  

2 ไมวางสิ่งของใดๆ บนชั้นท่ีสูงเกิน 2 เมตร   

3 มีปายแสดงประเภท/สถานะทรัพยากรสารสนเทศบนชั้น   

4 มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบ   

5 ความสะอาดโดยรวม   

6 ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด   

 

3. โตะวางชุด 

คอมพิวเตอรพรอม 

อุปกรณตอพวง/ 

อุปกรณไฟฟา 

1 ไมวางสิ่งของใดๆ บนชุดคอมพิวเตอร   

2  จัดวางอยางเปนระเบียบอยูในสภาพพรอมใชงาน   

3  มีปายบอกสถานะกรณีเครื่องชํารุด/รอดําเนินการ   

4 มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบ   

5 ความสะอาดโดยรวม   

 6 ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



หัวขอการตรวจ รายละเอียด 
ผลการตรวจ 

ผาน  ผาน  
4. บริเวณพ้ืนท่ี 

สวนกลางท่ี 

รับผิดชอบ 

1  มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบ 

   

  

2 ไมวางสิ่งของหรือเอกสารใดๆ ขวางทางเดิน   

3 ไมติดกระดาษหรือเอกสารใดๆ บริเวณเสาและผนัง   

4 ความสะอาดโดยรวม   

5 ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด   

 

5. โตะ/เกาอ้ีใน 

สวนของการ 

ปฏิบัติงาน 

1 สะอาด จัดวางอยางเปนระเบียบ มีสภาพรอมใชงาน   

2 เลื่อนเกาอ้ีเขาท่ีเม่ือเลิกใชงานทุกครั้ง   

3 มีจํานวนเหมาะสมกับความจําเปนในการใชงาน   

4 มีปายแสดงสถานะการปฏิบัติท่ีไมเสร็จภายในวันเดียว   

5 ความสะอาดโดยรวม   

6 ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด   
 

 

 

จุดเดนของพ้ืนท่ี 

..............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

ขอควรปรับปรุงใหตรงตามมาตรฐาน 

..............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

ขอเสนอแนะ 

..............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

 

                                                                      ลงช่ือผูตรวจ…………………………… 

 

 

 

 

 



สํานักวิทยบริการมหาวิทยลัยราชภัฏเทพสตรี 

แบบประเมินการตรวจสอบกิจกรรม 5ส 

ประเภทสวนบริการผูใชปการศึกษา 2562 วันท่ี...............................................พ้ืนท่ีกลุม……………….. 

หัวขอการตรวจ รายละเอียด 
ผลการตรวจ 
ผาน  ผาน  

1.เคานเตอรบริการ, 

อุปกรณไฟฟา, 

อุปกรณสํา 

นักงาน 

1 ไมเก็บของท่ีไมจําเปนบน/ใตเคานเตอร   

2  ลิ้นชักเคานเตอรมีการจัดอยางเปนระเบียบ พรอมมีปายระบุสิ่งของขาง 

ในอยางชัดเจนและมีบัญชีคุมลิ้นชักในอยางชัดเจนและมีบัญชีคุมลิ้นชัก 

  

3 อุปกรณสํานักงานจัดวางเรียบรอย หยิบงาย พรอมใชงาน   

4  ไมมีสิ่งใดวางบนคอมพิวเตอร ยกเวนกระดาษขอความท่ีติดไวอยาง 

เรียบรอย 

  

5 สภาพท่ัวไปของสายไฟ สายโทรศัพทอยูในสภาพเรียบรอย ปลอดภัย   

6  ท่ีวางแบบฟอรม/เอกสาร/อ่ืนๆท่ีเก่ียวของ จัดวางเรียบรอย พรอมมีปาย 

ระบุเอกสารระบุเอกสาร 

  

7 ความสะอาดโดยรวม   

8 ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด   
 

2. ชั้น/ตูวาง

หนังสือ/ 

วารสาร/สื่อโสต

ทัศน 

1 ติดปายชื่อบอกประเภทของท่ีเก็บอยางถูกตอง ชัดเจน   

2 จัดวางทรัพยากรสารสนเทศอยางเปนระเบียบเรียบรอย   

3  จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศเหมาะสมกับประเภทและสะดวกในการหยบิ 

ใชงาน 

  

4 ความสะอาดโดยรวม   

5 ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด   

 

3. สวนบริการ 

การอาน 
1 โตะ เกาอ้ี มีสภาพดี สะอาด และพรอมใชงาน   

2 ท่ีวางแบบฟอรม/เอกสาร จัดเก็บเรียบรอย พรอมมีปายระบุ   

3 จุดน้ําดื่ม/แกวน้ํา สะอาด ถูกสุขลักษณะ   

4 ความสะอาดโดยรวม   

5 ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด   

4. คอมพิวเตอร 

สําหรับสืบคนขอมูล 

ทรัพยากร

สารสนเทศ 

1  ไมวางสิ่งใดๆ บนคอมพิวเตอร ยกเวนปายขอความท่ีวางไวอยางเปนกิจลักษณะ 

 

  

2 มีคําแนะนําการใชงาน   

3 ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด   

 

 



หัวขอการตรวจ รายละเอียด 
ผลการตรวจ 

ผาน  ผาน  
5. คอมพิวเตอร 

สําหรับ บริการ 

อินเทอรเน็ต 

1  ไมวางสิ่งใดๆ บนคอมพิวเตอร ยกเวนปายขอความท่ีวางไวอยาง  

 เปนกิจลักษณะ 

  

2 ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด   
 

6. โตะบริการตอบ 

คําถาม 
1 ไมวางสิ่งของท่ีไมจําเปนบน/ใตโตะ   

2 ตูเอกสารขางโตะจัดวางอยางเปนระเบียบ พรอมมีปายระบุเอกสาร   

3  ไมวางสิ่งใดๆ บนคอมพิวเตอร ยกเวนกระดาษขอความท่ีติดไวอยาง 

 เปนอยางเรียบรอย 

  

4 ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด   
 

7. ตูเอกสาร/

ครุภณัฑ 

1  ตูเอกสาร/ครุภัณฑสะอาด จัดวางสิ่งของภายในอยางเปนระเบียบ  

 พรอมแสดงระบบการจัดเก็บท่ีชัดเจน 

  

2 ไมวางสิ่งใดๆ บนตูเอกสาร   

3 ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด   

 

8. หองทํางาน 1 มีปายบอกชื่อสวนใชงานตางๆ   

2 ความสะอาดโดยรวม   

3 ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด   
 

9. บริเวณพ้ืนท่ีสวน 

กลางท่ีรับผิดชอบ 

เชน บันได หองน้ํา 

ลานหนาลิฟต 

ฯลฯ 

1 ไมวางสิ่งของใดๆ ขวางทางเดิน   

2 ไมติดกระดาษหรือเอกสารใดๆ บริเวณเสาและผนัง   

3 มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบ   

4 ความสะอาดโดยรวม   

5 ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด   

 

10. ปายนิทรรศการ 1 มีขอมูลขาวสารทันสมัย   

2 สะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย   

 

 

 

 

 



จุดเดนของพ้ืนท่ี 

..............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

ขอควรปรับปรุงใหตรงตามมาตรฐาน 

..............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

ขอเสนอแนะ 

..............................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

 

                                                             ลงช่ือผูตรวจ ................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประกวดกิจกรรม 5 ส ครั้งท่ี 1 

จากการจัดกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) เม่ือ 19-21 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี โดยแบงเปน 4 สวนงาน โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมิน

ภายนอกกิจกรรม 5 ส สรุปคะแนนดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

21 มีนาคม 2562  

คณะกรรมการตรวจเย่ียมและประเมินตามมาตรฐาน 5ส 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Big Cleaning Day จัดเก็บพัสดุและครุภัณฑ ทําความสะอาดจัดระเบียบองคกรเราใหนาอยู ครั้งท่ี 1 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วันท่ี 28-29 ธันวาคม 2560  

ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รูปภาพกิจกรรม 5 ส ครั้งท่ี 2 

วันท่ี 6 – 7 ธันวาคม 2561  



บริการ เทคโนโลยีฯ ธุรการ เทคนิค
1. โต๊ะท ำงำน/โต๊ะคอมพิวเตอร์/เก้ำอ้ี/เคำน์เตอร์

4.87 4.73 4.4 4.67

2. ตู้/ช้ันหนังสือ/วำรสำร/ตู้เก็บของ/ช้ันเก็บเอกสำร/เคร่ืองใช้/
อุปกรณ์/รถเข็น 4.67 4.6 4.07 4.73

3. สภำพแวดล้อมของพ้ืนท่ี สมำชิกพ้ืนท่ีกับกำรด ำเนินกิจกรรม 5 ส
4.67 4.75 4.42 4.42

4. กำรปรับปรุงพ้ืนท่ี(บอร์ดติดประกำศ/บอร์ดประชำสัมพันธ์/บอร์ด 5
ส) กับกำรใช้ทรัพยำกร 4.56 4.33 3.89 4.11

5. ควำมร่วมมือของสมำชิกพ้ืนท่ีกับกำรด ำเนินกิจกรรม 5 ส
4.78 4.78 4.56 4.67

รวม 4.72 4.65 4.27 4.55

ผลการประเมิน ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก

ล าดับ 1 2 4 3

ส่วนงาน

สรุปผลการตรวจประเมินพ้ืนท่ีกิจกรรม 5 ส

วันท่ี  21   มีนาคม 2562

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

หัวข้อตรวจประเมิน




