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คํานํา 
 

กิจกรรม 5 ส. เป็นหลักการพ้ืนฐานที่ถูกคิดค้นขึ้นเพ่ือเตรียมพ้ืนฐานที่ดีสําหรับปรับปรุงและเพ่ิมคุณภาพ
ของการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในองค์กร  ซึ่งก็มีหลาย ๆ  องค์กรที่มีความมุ่งมั่น  ที่จะนํากิจกรรม  5ส  เข้าไปพัฒนา  
บางแห่งก็สําเร็จและย่ังยืน  บางแห่งก็สําเร็จแต่ขาดความย่ังยืน   และบางแห่งก็ยังไม่สําเร็จ  ทั้งน้ีเน่ืองจากปัจจัย
หลายๆ  อย่าง  ไม่ว่าจะเป็น   ความมุ่งมั่นของผู้นําและทีมงาน  บุคลากรในองค์กรขาดความรู้ความเข้าใจ   หรือ
แม้แต่ภารกิจของแต่ละองค์กรที่มีมากจนทําให้ขาดการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง   ผู้เขียนเองได้ตระหนักถึง
ความสําคัญของปัจจัยต่างๆ  เหล่าน้ี  ดังน้ัน   จึงได้จัดทําคู่มือ  การดําเนินกิจกรรม  5ส  เล่มน้ีขึ้นมา  เพ่ือเป็น
แนวทางสําหรับหลายๆ  องค์กรที่กําลังจะดําเนินกิจกรรม  5ส   โดยเฉพาะในเน้ือหาของหนังสือเล่มน้ี  จะมีทั้ง
ในส่วนของความรู้ในด้านวิชาการและความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ จากการปฏิบัติเองของผู้เขียน  รวมทั้ง
ประสบการณ์ที่ได้จากองค์กรต่างๆ  ที่ผู้เขียนได้เข้าไปมีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษา  5ส   ให้  
 ผู้เขียนหวังเป็นอย่างย่ิงว่าคู่มือเล่มน้ีจะมีประโยชน์สําหรับผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าในเร่ืองของกิจกรรม
คุณภาพ  5ส  รวมท้ังในการพัฒนาองค์กร   และขอเป็นกําลังใจให้สําหรับทุกๆ  องค์กรให้ประสบผลสําเร็จใน
การพัฒนาคุณภาพด้วยกิจกรรม  5ส  ตลอดไป 
 

        พรรณศิธร  สอนอ่ิมสาตร์ 
              สิงหาคม  2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

สารบัญ  
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สารบัญ           ข  

 วัตถุประสงค์         1 
 หน้าที่ความรับผิดชอบ        1 
 ขอบเขตของกระบวนการ            1 
 ลูกค้าของกระบวนการ            2 
 ความต้องการของผู้รับบริการ           2 
 คําจํากัดความ         2 
 เอกสารที่เก่ียวข้อง        2 
 กระบวนการปฏิบัติงาน        3 

ภาคผนวก 
หลักการและแนวคิดการดําเนินกิจกรรม  5  ส     5 
ความหมาย  5  ส        5 
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินกิจกรรม      7 
ผังแสดงวิธีการสะสาง        9 

 ประโยชน์ในภาพรวม           10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. วัตถุประสงค ์



 

1.  เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานคุณภาพขั้นพ้ืนฐานสู่มาตรฐานช้ันสูงอย่างมี
ระบบ 
2.  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ประสบการณ์ในการบริหารจัดการ  การดูแลอาคารสถานที่ในความรับผิดชอบ
ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.  เพ่ือกําหนดทิศทางในการพัฒนาองค์การร่วมกันเป็นทีมได้เต็มศักยภาพของบุคลากรในองค์กร 
4. เพ่ือสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อองค์กร  งานบริการให้ผู้มาใช้บริการเกิดความพึงพอใจและประทับใจ 
 

2. ผู้รับผิดชอบ/หน้าทีค่วามรบัผิดชอบ 
นางสาวพรรณศิธร  สอนอ่ิมสาตร์  ตําแหน่งหัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการ  สํานักศลิปะและวัฒนธรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

หน้าทีร่ับผิดชอบหลัก   
1. การควบคุม ตรวจสอบและประเมินทุกส่วนงานในสํานักงานผู้อํานวยการรวมถึงการ

ประสานงานและการแก้ปัญหา นิเทศการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ 
2. กํากับ ดูแลวิเคราะห์และกลั่นกรองหนังสือราชการเอกสารและสรุปประเด็นก่อนเสนอ

ผู้บริหาร 
3. ประสานและดําเนินงานเก่ียวกับงานประชุม 
4. จัดรวบรวมวิเคราะห์และนําเสนองานประกันคุณภาพการศึกษาของสํานัก 
5. อํานวยการประชาสัมพันธ์ข่าวสารภายในและภายนอกให้คณาจารย์และนักศึกษาทราบ 
6. กํากับดูแลและควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณในโครงการต่าง ๆของสํานัก 
กิจกรรมสนับสนนุที่สาํคญั   
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบงานและการปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ  กิจกรรม  

5 ส. 
ประเด็นทา้ทายที่สําคัญของงาน   
- มีการปฏิบัติอย่างต่อเน่ือง  รักษาคุณภาพมาตรฐานได้  100 % 

 
3. ขอบเขตของกระบวนการ 

ขอบเขตของกระบวนการปฏิบัติงานการจัดประชุมและบันทกึการประชุม 

ขั้นตอน รายการปฏิบัติ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. การวางแผน จัดตารางนัดหมายวันที่จะทํา  5 ส. ทุกเดือน บุคลากรทุกคน 

2. การดําเนินงาน/
ตรวจสอบ 

1.  สํารวจพ้ืนที่ในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ 
2.  แยกของที่ใช้ประจํา  สิ่งของที่นาน ๆ  ใช้  
สิ่งของที่เลิกใช้แล้ว  ออกจากกัน 
3. ตรวจสอบอุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องใช้

ทุกเดือน บุคลากรทุกคน 



 

สํานักงาน/เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ร่วมกัน 
4. ขจัดสิ่งของที่เกินความจําเป็นในการทํางาน 

3. ข้อสรุป ตรวจสอบความเรียบร้อยทุกจุด หลังกิจกรรม บุคลากรทุกคน/ผู้
ประเมิน(ถ้ามี) 

4.  ลูกค้าของกระบวนการปฏิบัติงานท่ีมีคณุภาพ 
  4.1  ผู้บริหาร 
  4.2  บุคลากร/เจ้าหน้าที่ 
  4.3  ผู้มาติดต่อ 
 
5.  ความต้องการของผู้รับบริการ 
  5.1 ความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะดวก  รวดเร็วในการค้นหา(ให้บริการ) 
  5.2  ความปลอดภัยปราศจากมลภาวะ 
  5.3  ความสะอาด 
6. คําจํากัดความ 

ศัพท์ที่ใช้ในการจัดการ  5  ส. มีดังน้ี 
5 ส คือกระบวนการในการจัดสถานที่ทํางานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยมุ่งเน้นที่จะก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพของการทํางานและจิตสํานึกในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน  5  ส 
สะสาง  คือการแยกของที่ต้องการออกจากของที่ไม่ต้องการและขจัดของที่ไม่ต้องการท้ิงไป 
สะดวก  คือการจัดวางสิ่งของต่าง ๆ  ในที่ทาํงานให้เป็นระเบียบ  เพ่ือความสะดวกและ

ปลอดภัย 
สะอาด  คือ การทําความสะอาดเคร่ืองจักรอุปกรณ์และสถานที่ทํางานพร้อมทั้งตรวจสอบขจัด

สาเหตุของความไม่สะอาดนั้น ๆ 
สุขลักษณะ  คอื การรักษาความสะอาด ดูแลสถานที่ทํางานและปฏิบัติตนให้ถูกสขุลักษณะ 
สร้างนิสัยคือ การรักษาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 4 ส.จนเป็นนิสัย และมีวินัยในการทํางาน    
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินกิจกรรม  มาตรฐานกลางในการดําเนินการ  5  ส  เป็นมาตรฐาน

ให้หน่วยงานนําไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
 

7. เอกสารที่เก่ียวข้อง 
  5.1  เกณฑ์มาตรฐานการประเมินกิจกรรม  5 ส. 
  5.2 เอกสารรายการอุปกรณ์เครื่องใช้สํานักงาน  เครื่องใช้ไฟฟ้า สําหรับตรวจสอบการทํา 5 ส. 
 
 8. กระบวนการปฏิบัติงาน 

ลําดบั ขัน้ตอน ผู้ มีสว่นได้เสีย วิธีปฏิบติั ตวัชีว้ดั เป้าหมาย ผู้ รับผิดชอบ 



 

ท่ี ผู้บริหาร หน.

สนง. 

เจ้าหน้าท่ี  

1 เร่ิมต้น/
วางแผน
กิจกรรม 

   1. กําหนด
วัตถุประสงค์
กิจกรรม 
2. กําหนดวัน 
เวลา สถานท่ี 

แผน/
โครงการ/
นโยบาย 

เดือนละครั้ง บุคลากรทุก
คน 

2 สํารวจ
สิ่งของ 

    เอกสาร
สําหรับ
ตรวจสอบ
รายการ 

ลดการ
สูญเสียและ
ความ
สิ้นเปลือง 
 
 
 
 

บุคลากรทุก
คน 

3 แยกสิ่งของ  

 

 

 

 

  บันทึกรายการ
สิ่งของท่ีจัดการ
เรียบร้อยแลว้ 

บันทึก ประสิทธิภาพ
การทํางาน
ของ
เครื่องมือ  
เครื่องใช้  
วัสดุอปุกรณ ์

บุคลากรทุก
คน 

4 จัดการ 
สิ่งของ 
 
 
 
 
 
 
 

   จัดทํารายงานไว้
เพื่อตรวจสอบครั้ง
ต่อไป 

รายงาน
สรุป 

ความมี
ระเบียบ/ 
ความ
ปลอดภัย/ 
ความ
ร่วมมือ/ 
การทํางาน
เป็นทีม 

บุคลากรทุก
คน 

 
 
 
 
 
 
 

จบกระบวนการ 

เร่ิมต้น 

สํารวจสิง่ของอปุกรณ์

เคร่ืองมือ/เคร่ืองใช้

สํานกังาน/เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

แยกสิง่ของท่ีใช้ประจํา  

นาน ๆ ใช้และของท่ีเกิน

ความจําเป็น 

หาท่ีจดัเก็บ/ขจดัตามสภาพ

(ขาย/ทิง้/ให้/ทําลาย) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สะดวก (Seiton) 

สะอาด (Seiso) 

สุขลักษณะ (Seiketsu) 

สะสาง (Seiri) 

คน 

Soft  Ware 

วัสดุอุปกรณ์และสถานท่ี 
Hard Ware 

สร้างนิสัย (Shitsuke) 

คู่มือการดําเนินกิจกรรม 5ส 
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 

 
หลักการและแนวคิดการดําเนินกิจกรรม  5ส 

หลักการและแนวคิด 5สเป็นแนวคิดเรื่องการจัดระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทํางานโดยมุ่งเน้นการมีส่วน
ร่วมของคนในองค์การ และการทํากิจกรรม 5ส  ถือได้ว่าเป็นแนวคิดพ้ืนฐานในการทํางานเพ่ือให้ได้งานที่มี
คุณภาพดีเช่นกันโดย        3ส แรกจะส่งผลแก่วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ ส่วน      2 ส หลังจะส่งผลโดยตรงกับ
คนหรือบุคลากรในหน่วยงาน  
 
  
 
 
 

 
 
 
ความหมาย 

5 ส คือ กระบวนการในการจัดสถานที่ทํางานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยโดยมุ่งเน้นที่จะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพของการทํางานและจิตสํานึกในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน 5 ส คํา ย่อซึ่งแปล
มาจาก 5 S ซึ่งเป็นอักษรตัวแรกของคําในภาษาญี่ปุ่น 5 คํา คือ  
 

1.SEIRI (เซริ) = สะสาง  
2.SEITON (เซตง) = สะดวก  
3.SEISO (เซโซ) = สะอาด  

4.SEIKETSU (เซเคทซึ) = สขุลักษณะ  
5.SHITSUKE (ซิทซึเคะ) = สร้างนิสัย  

    
ส.1 : สะสาง  คือ  การแยกของที่ต้องการออกจากของที่ไม่ต้องการและขจัดของที่ไม่ต้องการทิ้งไป วิธีการคือ 
    1. สํารวจสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์และเอกสารในสถานทีท่ํางาน  
    2. แยกของทีต้องการและไม่ต้องการออกกจากกัน  
    3. ขจัดของที่ไม่ต้องการทิ้ง 
 



 

ส.2 : สะดวก คือ การจัดวางสิ่งของต่างๆ ในที่ทํางานให้เป็นระเบียบ เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยวิธีการคือ 
    1. ศึกษาวิธีการเก็บวางสิ่งของโดยคํานึงถึงความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิภาพ  
   2. กําหนดที่วางให้แน่ชัด โดยคํานึงถึงการใช้เน้ือที่  
    3. เขียนป้ายช่ือแสดงสถานทีว่าง และเก็บสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์  
 

ส.3 : สะอาด คือ การทําความสะอาดเคร่ืองจักรอุปกรณ์และสถานที่ทํางานพร้อมทั้งตรวจสอบขจัดสาเหตุของ
ความไม่สะอาดนั้นๆ วิธีการคือ 
   1. ทําความสะอาดสถานที่ทํางาน  
    2. กําหนดแบ่งเขตพ้ืนที่  
    3. ขจัดสาเหตุอันเป็นต้นตอของขยะ ความสกปรก เลอะเทอะ 
    4. ตรวจเช็คเคร่ืองใช้ อุปกรณ์ ด้วยการทําความสะอาด 
 

ส.4 : สุขลักษณะ คือ การรักษาความสะอาด ดูแลสถานที่ทํางานและปฏิบัติตนให้ถูกสุขลักษณะวิธีการคือ  
    1. ขจัดมลภาวะซึ่งก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย สุขภาพจิตของพนักงาน เช่น อากาศเป็น
พิษ เสียงดังเกินไป แสงสว่างไม่เพียงพอควันและเขม่าฟุ้งกระจายทั่วไป 
    2. ปรุงแต่งสถานที่ทํางานให้เป็นระเบียบ สะอาดหมดจดยิ่งขึ้น มีบรรยากาศร่มรื่น น่าทํางาน 
เปรียบเสมือนที่พักผ่อน  
    3. พนักงานแต่งกายให้ถูกระเบียบ สะอาดหมดจด   
ส.5 : สร้างนิสยั คือ การรักษาและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 4 ส.จนเป็นนิสัย และมีวินัยในการทํางาน   วิธีการคือ
ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ความเข้าใจ ต่อกฎระเบียบมาตรฐานการทํางานต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติจน
เป็นนิสัย โดยการตอกยํ้า  เรื่องน้ีอย่างสมํ่าเสมอ ต่อเน่ืองเป็นประจํา 
 
นโยบาย 

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีนโยบายให้มีการดําเนินกิจกรรม 5ส ได้แก่ สะสาง สะดวก 
สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัยเพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน โดยอาศัย
ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร เป็นพ้ืนฐานในการ พัฒนาการปฏิบัติงาน และเป็นแนวทางไปสู่การประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือให้ดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ จึงกําหนดนโยบายเป็น
แนวปฏิบัติกิจกรรม 5ส ดังน้ี  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีความเข้าใจ และนําหลักการทํา
กิจกรรม 5ส ไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเน่ืองเสมือนเป็นภารกิจประจํา  

     2. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับให้การสนับสนุน ส่งเสริม และเป็นแกนนําในการดําเนินกิจกรรม 5ส 
และกํากับ ติดตาม ดูแลตลอดจนให้คําแนะนําและร่วมแก้ไขปัญหาโดยให้ถือเป็นภารกิจที่สําคัญ  

 3. จัดใหม้ีการทํากิจกรรม 5ส เป็นพ้ืนฐานเพื่อพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเน่ือง  
 4. จัดใหม้ีการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม 5ส เป็นระยะอย่างต่อเน่ือง  



 

 5. จัดให้มีการประชุมเพ่ือนําเสนอผลการดําเนินกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 5ส เพ่ือ 
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และพิจารณาให้รางวัลในความร่วมมือการทํากิจกรรม 5ส ทุกพ้ืนที่ 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือให้สถานที่ทํางานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น 
 2. เพ่ือให้บุคลากรมีจิตสํานึก ทัศนคติ และมีระเบียบวินัยมากขึ้น 
 3. เพ่ือให้มีการทํางานเป็นทีม ให้ทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วม 
 
เป้าหมาย 
 1. สถานที่ทํางานสะอาด และเป็นระเบียบมากข้ึน 
 2. ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ในการปรับปรุงอ่ืนๆ และบุคลากรมีระเบียบวินัยขึ้นอย่างอัตโนมัติ 
 3. บุคลากรรู้สึกภาคภูมิใจในความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 
ประโยชน ์
แยกพิจารณา ได้เป็น 2 ส่วนคือ  

1. ประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
 1.1 สามารถทาํงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น 
 1.2 บรรยากาศการทํางานและสถานที่ทํางานดีขึ้น 
 1.3 มสีภาพจิตใจแจม่ใส อารมณ์ดี และขวัญกําลังใจดี  
 1.4 มคีวามปลอดภัยในการทํางาน 
 1.5 มสี่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานที่ทํางาน 
 1.6 เพ่ิมประสทิธิภาพในการทํางาน 
 1.7 สามารถเรยีนรู้และพัฒนาตนเอง 
 1.8 มสีถานทีท่าํงานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย  

 
2. ประโยชน์ของหน่วยงาน 

2.1 เพ่ิมประสทิธิภาพในการผลิตและสร้างผลงาน 
2.2 ลดการสูญเสียและความสิ้นเปลือง 
2.3 มีพ้ืนที่และเน้ือที่ใช้งานมากขึ้น 
2.4 ผู้รับบริการให้ความเช่ือถือและเช่ือมั่นมากย่ิงขึ้น 
2.5 เปิดโอกาสให้สามารถนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น  

 
เกณฑ์มาตรฐานการประเมินกิจกรรม 



 

                มาตรฐานกลางในการดําเนินการ 5 ส เป็นมาตรฐานให้หน่วยงานนําไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
หากหน่วยงานใดมีลักษณะงาน ที่เห็นสมควรจะต้องมีมาตรฐาน 5 ส เฉพาะของตนสามารถกําหนดมาตรฐาน
เฉพาะ แต่ละหน่วยงานข้ึนมาได้ ทั้งน้ีมาตรฐานดังกล่าวจะต้องมีการตกลงและเห็นชอบร่วมกันของผู้ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานน้ัน  
 

ลําดับ รายการ เกณฑ์มาตรฐาน/หรือจํานวน/คน คะแนนเต็ม 

1. - โต๊ะทํางาน (สะอาด 
จัดวางของใช้อย่างเป็น
ระเบียบ) - วัสดุ
อุปกรณ์ประจําโต๊ะ
ทํางาน (จัดวางอย่าง
เป็นระเบียบ ไม่มีฝุ่น
หยากไย่) 

1.1 วางสิ่งของที่ไม่เก่ียวกับงานไว้บนโต๊ะได้ไม่เกิน 3 ช้ิน  
1.2 ไม่วางของไว้ใต้โต๊ะ ยกเว้นรองเท้า 1 คู่ (วางให้เป็น
ระเบียบ)  
1.3 จัดระเบียบของใช้ในลิ้นชัก  
1.4 ทําความสะอาดอย่างสม่ําเสมอ  
1.5 ทําความสะอาดทุกซอกทุกมุมปีละ 2 ครั้ง  
1.6 ซ่อมแซมเมื่อมีการชํารุด  
1.7 ไม่วางสิ่งของที่ไม่เก่ียวกับงานไว้ใต้กระจก 

5 

2. เก้าอ้ี 2.1 เลื่อนเก็บใต้โต๊ะเมื่อเลิกงาน   
2.2 ทําความสะอาดอย่างสม่ําเสมอ  
2.3 ซ่อมแซมเมื่อมีการชํารุด  
2.4 มีเบาะรองน่ังได้ไม่เกิน 1 ช้ิน 

5 

3. อุปกรณ์/เครื่องมือ  
เครื่องใช้สํานักงาน ( 
Computer, Printer, 
Fax) 

3.1 สภาพอุปกรณ/์เครื่องมือ/เคร่ืองใช้สํานักงานไม่ชํารุด  
และพร้อมใช้งาน  
3.2 ไม่มีสิ่งของ/อุปกรณ์ที่ไม่จําเป็นหรือไม่เก่ียวข้องวาง  
ปะปนอยู่กับอุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องใช้สํานักงาน  
3.3 มีการจัดวางอุปกรณ์/เครื่องมือ/ สํานักงานส่วนกลาง  
3.4 มีผู้รับผิดชอบดูแลความสะอาดเรียบร้อยของอุปกรณ์/  
เครื่องมือ/เครื่องใช้สํานักงาน 

5 

4. โทรศัพท์ 4.1 ทําความสะอาดอย่างสม่ําเสมอ  
4.2 ติดต้ังสายอย่างมีระเบียบ  
4.3 จัดวางอย่างมีระเบียบ  
4.4 มีสมุดโทรศัพท์ได้ไม่เกิน 1 เล่มใต้โทรศัพท์ 

5 

5. ตู้เอกสาร 5.1 คัดแยกและตรวจสอบเอกสารทุก 3 เดือน  
5.2 จัดแบ่งพ้ืนที่ในตู้ เพ่ือเก็บอุปกรณ์  
5.3 ติดป้ายสันแฟ้ม เพ่ือสะดวกแก่การค้นหา  
5.4 ไม่วางสิ่งของบนหลังตู้จนทําให้เกิดความไม่สวยงาม 

5 



 

 

6. WHITEBOARD 6.1 ทําความสะอาดหลังใช้งานทุกคร้ัง  
6.2 ทําความสะอาดที่ขอบ/แปรงสมํ่าเสมอ  
6.3 ตรวจสอบว่ามีปากกาพร้อมใช้งาน 

5 

7. ห้องประชุม 7.1 ขจัดประกาศ/ข้อความไม่จําเป็น  
7.2 ไม่นําสิ่งของที่ไม่เก่ียวข้องไว้ในห้องประชุม  
7.3 จัดโต๊ะ เก้าอ้ี หลังการใช้งาน  
7.4 ปิดเคร่ืองปรับอากาศ ไฟฟ้า เคร่ืองเสียง หลังการ
ประชุมทุกคร้ัง  
7.5 จัดและทําความสะอาดม่านอย่างสมํ่าเสมอ  
7.6 จัดเคร่ืองเสียงให้พร้อมใช้งานอย่างเป็นระเบียบ 

5 

8. ทางเดิน 8.1 ไม่สูบบุหรีข่ณะอยู่ในทางเดิน  
8.2 ไม่วางสิ่งของใด ๆ ไว้  
8.3 มีที่ทิ้งขยะ/แยกประเภท  
8.4 ไม่ส่งเสียงดังตามทางเดิน 

5 

9. BOARD 9.1 ขจัดประกาศเก่าๆ ออก  
9.2 ข้อมูลข่าวสาร ทันสมัยเสมอ  
9.3 ติดประกาศอย่างมีระเบียบ  
9.4 อุปกรณ์พร้อมที่จะใช้  
9.5 BOARD ต้ังอยู่ในที่เหมาะสม 

5 

 

 

ผังแสดงวธีิการสะสางFlow Chart 
 
สาํรวจพจิารณาส่ิงที่อยู่รอบตวั 
 
แยกสิง่ของ/เอกสาร 

 
ของจําเป็นดําเนินการตามของไมจํ่าเป็น/เกินตามขัน้ตอนส. สะดวกพิจารณาสภาพ 

 
หาท่ีจดัเก็บขจดัตามสภาพ/เง่ือนไข 3 

 
ขาย/ให้ทิง้/ทําลาย 



 

 
จุดที่ควรสะสาง 

1. บนโต๊ะทํางานและลิ้นชักโต๊ะทํางานของแต่ละคน 
2. ตู้เก็บเอกสาร/ ตู้เก็บของ/ช้ันวางของ 
3. บริเวณรอบโต๊ะทํางาน 
4. ห้องเก็บของ 
5. มุมอับต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกท่ีทํางาน 
6. พ้ืนของสถานที่ทํางานรวมท้ังเพดาน 
7. บอร์ด ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ 

 
 
ประโยชน์ที่ได้รับจากสะสาง 

1. ขจัดความส้ินเปลืองของการใช้พ้ืนที่ กล่าวคือ มีพ้ืนที่ว่างจากการขจัดสิ่งของที่ไม่จําเป็นหรือ
วางไว้เกะกะออกไป 

2. ขจัดความส้ินเปลืองทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ 
3. ลดปริมาณการเก็บ/สํารองวัสดุสิ่งของ 
4. ลดการเก็บเอกสารซ้ําซ้อน 
5. เหลือเน้ือที่ของห้องทํางาน ตู้ หรือช้ันเก็บเอกสารไว้ใช้ประโยชน์มากขึ้น 
6. ลดเวลาการค้นหาเอกสาร 
7. สถานที่ทํางานดูกว้างขวาง โปร่ง / สะอาดตาย่ิงขึ้น 
8. ลดข้อผิดพลาดจากการทํางาน 

 
 

จุดที่ควรทาํความสะอาด 
1. ตามพ้ืน ฝาผนัง บริเวณมุมอับต่าง ๆ 
2. บนและใต้โต๊ะทํางาน ช้ันวางของ ตู้เอกสาร (ทั้งภายในและภายนอกตู้) 
3. บริเวณเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ และที่ตัวเคร่ืองมือ/อุปกรณ์ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์

เครื่องทําสําเนา ฯลฯ 
4. เพดานห้อง และมุมเพดาน 
5. หลอดไฟ และฝาครอบหลอดไฟ 

 
ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมสะอาด 

1. สภาพ/บรรยากาศการทํางานสดช่ืน น่าทํางาน/น่าอยู่ 



 

2. ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ 
3. ช่วยยืดอายุการใช้งานของเคร่ืองมือ เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ให้ยาวนานย่ิงขึ้นลดอัตราของเสีย 

(ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ อาทิ กระดาษ กรณีเครื่องถ่ายเอกสารถ่ายได้ไม่ชัด) 

 
ประโยชนข์องการทํากิจกรรม 5 ส ในภาพรวม 
แยกพิจารณา ได้เป็น 5 ส่วน คือ 
1. ประโยชน์ของเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏิบัติงาน 

• สามารถทํางานได้อย่างสะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้น 

• บรรยากาศการทํางานและสถานที่ทํางานดีขึ้น 

• มีสภาพจิตใจแจ่มใส อารมณดี์ และขวัญกําลังใจดี 

• มีความปลอดภัยในการทํางาน 

• มีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานทีท่ํางาน 

• เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 

• สามารถเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเอง 

• มีสถานที่ทํางานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

2. ประโยชน์ของหน่วยงาน 

• เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและสร้างผลงาน 

• ลดการสูญเสียและความสิ้นเปลือง 

• มีพ้ืนที่และเน้ือที่ใช้งานมากขึ้น 

• ผู้รับบริการให้ความเช่ือถือและเช่ือมั่นมากย่ิงขึ้น 

• เปิดโอกาสให้สามารถนําเทคโนโลยีที่ทันสมยัมาช่วยในการปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น 
 
 
 
การจัดเก็บและเข้าถึงเอกสาร 

ชื่อเอกสาร สถานทีเ่ก็บ ผู้รับผิดชอบ การจัดเก็บ 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนงาน: คู่มือ
กิจกรรม 5 ส. 

- สํานักศลิปะและวัฒนธรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
- http://arts.pnru.ac.th/ 

กลุ่มงานบริหาร 
สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1.เอกสารคู่มือการ
ปฏิบัติงาน   
2. File PDF 

 


