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ค ำน ำ 

 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ได้มีนโยบายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เพ่ือความเป็น
ระบบ  ระเบียบ  เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างาน  โดยผู้บริหารให้ความส าคัญในการสนับสนุนและผลักดัน
ให้ทุกหน่วยงานมีการด าเนินงานกิจกรรม 5ส เป็นกิจกรรมพ้ืนฐานของการปฏิบัติงาน  เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 คู่มือการด าเนินงานกิจกรรม 5ส ฉบับนี้  จัดท าข้ึนเพื่อเป็นแนวทางให้บุคลากรทุกคน  ทุกหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัยฯ สามารถด าเนินงานกิจกรรม 5ส เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ตั้งแต่การจัดท าแผนการด าเนินงาน
กิจกรรม 5ส  มาตรฐาน 5ส  การตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  ตลอดจนแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  แต่
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานกิจกรรม 5ส จะอยู่ในระดับใดนั้น  ขึ้นอยู่กับบุคลากรทุกคนในหน่วยงานจะให้
ความส าคัญ  ร่วมมือร่วมใจกัน  และด าเนินงานกิจกรรม 5ส อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
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บทที่ 1   
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 

 

1.1  บทน า 
โดยที่มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติให้สถานศึกษาของรัฐที่จัด

การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหาร
และการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและอยู่ภายใต้การก ากับของสภา
สถานศึกษา ดังนั้นสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจ านวน 9 แห่ง ขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้รับการสถาปนาเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 8 มกราคม  
พ.ศ. 2548 มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ ท าการวิจัย  
ผลิตครูวิชาชีพ ให้บริการทางวิชาการ ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานประกอบด้วย 5 วิทยาเขต  กระจายอยู่ทั่วภาคตะวันออก    
เฉียงเหนือของประเทศไทย  ประกอบด้วย 

ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา (www.rmuti.ac.th) 
  เลขที่ 744  ถ.สุรนารายณ์  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000 
  โทรศัพท์ 0-4423-3000  โทรสาร 0-4423-3051-2 

วิทยาเขตสุรินทร์ (www.surin.rmuti.ac.th) 
  เลขที่ 185  ถ.สุรินทร์-ปราสาท  ต.นอกเมือง  อ.เมือง  จ.สรุินทร์  32000 
  โทรศัพท์ 0-4451-1022, 0-4451-9036  โทรสาร 0-4451-9034 

วิทยาเขตขอนแก่น (www.kkc.rmuti.ac.th) 
  เลขที่ 150  ถ.ศรีจันทร์  อ.เมือง  จ.ขอนแก่น  40000 
  โทรศัพท์ 0-4323-7492 , 0-4333-6370  โทรสาร 0-4323-7483 

วิทยาเขตกาฬสินธุ์ (www.ksc.rmuti.ac.th) 
  เลขที่ 62/1  ถ.เกษตรสมบูรณ ์ ต.กาฬสินธุ์  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  46000 
  โทรศัพท์ 0-4381-1128, 0-4381-4530  โทรสาร 0-4381-2972 

วิทยาเขตสกลนคร (www.skc.rmuti.ac.th) 
  เลขที่ 199  หมู่ 3  ถ.พังโคน-วาริชภูมิ  ต.พังโคน  อ.พังโคน  จ.สกลนคร  47160 
  โทรศัพท์ 0-4273-4724-5  โทรสาร 0-4273-4723 
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1.2   ประวัติของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และสถานที่ตั้ง 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548  เหตุผลโดยที่มาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  บัญญัติให้สถานศึกษา
ของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล  เพ่ือให้สถานศึกษาของรัฐด าเนินกิจการได้โดยอิสระ  
สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง  มีความคล่องตัว  มีเสรีภาพทางวิชาการ  และอยู่
ภายใต้การก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยฯ  ดังนั้น สมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ านวน 9 
แห่ง ขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็นหนึ่งในจ านวน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เน้นด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี  ที่มี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษา  ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง  ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ  ท าการสอน  ท าการวิจัย 
ผลิตครูวิชาชีพ  ให้บริการทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยต่อยอดให้ผู้ส าเร็จการอาชีวศึกษามีโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพจนถึงระดับปริญญา 
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1.2.1  ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  นครราชสีมา 

 
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน อยู่

ห่างจากศูนย์กลางเมืองประมาณ 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 
330 ไร่ ทิศเหนือติดถนนสุรนารายณ์ ทิศใต้ติดคลองล าตะคอง 
ทิศตะวันตกติดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และทิศ
ตะวันออกติดที่ดินของเอกชน บริเวณนี้แต่เดิมมีต้นตะโกขึ้นอยู่
เป็นจ านวนมากดังนั้น จึงมีชื่อสามัญ เรียกกันว่า “ทุ่งตะโกราย” 
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยฯ มีความเป็นมาดังนี้ 

 พ.ศ. 2499 วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียง 
เหนือ นครราชสีมา (กรมอาชีวศึกษา) 

 พ.ศ. 2518 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 
วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา 

 พ.ศ. 2531 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยา
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา 

 พ.ศ. 2548 ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสานจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 
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1.2.2  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสุรินทร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ตั้งอยู่ระหว่างกิโลเมตรที่ 2/400-3/200 ด้านทิศตะวันออกของ
ถนน สายสุรินทร์ - ช่องจอม ในเขตพ้ืนที่ต าบลนอกเมือง อ าเภอ
เมือง จังหวัดสุรินทร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เดิมตั้งข้ึนตามนโยบายของเสนาบดีกระทรวง
ธรรมการในสมัยนั้น คือ เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ที่ได้ก าหนดให้มณฑลและจังหวัดจัดตั้ง สุริยราชวราภัย 
(ธานี วิเศษโกสินทร์) ข้าหลวงประจ าจังหวัดสุรินทร์ และขุนพิสุทธิวรวาท ธรรมการจังหวัดสุรินทร์ จึงได้
ก าหนดให้มีการจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2470 ที่บริเวณทุ่งนาด้านทิศตะวันออกของก าแพงเมืองชั้นนอกของเมือง
สุรินทร์ที่เรียกว่า ทุ่งยาง (เวียลเวง) ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียนสิรินธร โรงเรียน
อนุบาลสุรินทร์ โรงเรียนเมืองสุรินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ และโรงพยาบาล
สุรินทร์ รวมพ้ืนที่ประมาณ 300 ไร่ ชื่อ "โรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรม" เป็นโรงเรียนประเภทประถมวิสามัญ
กสิกรรม สังกัดกรมวิสามัญ เปิดสอนทั้งระดับประถมสามัญ คืออยู่ในเกณฑ์บังคับเรียน (ประถม 1- 3) และ
ประถมวิสามัญ (4-6) รวมเรียกว่าประถมบริบูรณ์ โดยมีครูประจ าการ และครูใหญ่คนแรก เมื่อเดือน กรกฎาคม 
พ.ศ. 2472 ชื่อ นายมั่น เพชรศรีสม และได้เปิดรับนักเรียน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2473 

 วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2481 จัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมสุรินทร์  สังกัดกรมอาชีวศึกษาที่
บริเวณริมฝั่งห้วยเสนง ฝั่งขวา ด้านทิศตะวันตกของถนนสายสุรินทร์ - ช่องจอม  

 พ.ศ. 2483  ย้ายโรงเรียนเกษตรกรรมสุรินทร์มาอยู่ฝั่งทิศตะวันออกของถนน สุรินทร์ – ช่องจอม  
คือ ที่ตั้งปัจจุบัน ในปีเดียวกันนั่นเองได้เริ่มบุกเบิกพ้ืนที่เป็นเวลา 2 ปี ได้พ้ืนที่ทั้งหมด 1,500 ไร่ 

 พ.ศ. 2498  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมโรงเรียน
เกษตรกรรมสุรินทร์ ซึ่งทางโรงเรียนจัดสร้างศาลาที่ประทับแบบจตุรมุขทรงโปร่งทั้ง 4 ด้าน และ
ตกแต่งบริเวณโดยรอบให้สวยงามด้วยพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ซึ่งต่อมาขนานนามสถานที่แห่งนี้ว่า "เกาะ
เสด็จประภาส"  
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 พ.ศ. 2508  โรงเรียนเกษตรสุรินทร์ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมสุรินทร์ พ.ศ. 
2518 วิทยาลัยเกษตรกรรมสุรินทร์  เข้าสังกัดกรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  กระทรวง 
ศึกษาธิการ และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรสุรินทร์" 

 พ.ศ. 2531  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม พระราชทานนามใหม่เป็น "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์"  

 พ.ศ. 2548  ได้ยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์" ตาม
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 

 ปัจจุบันเปิดสอน 2 คณะ 

 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี 

 คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
 

1.2.3  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ก่อตั้งจากสัญญาความร่วมมือระหว่าง
รัฐบาลไทย และรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน ในนาม “วิทยาลัยเทคนิคไทย- เยอรมัน ขอนแก่น”  
(2506 - 2518)  

 พ.ศ. 2518  เข้าร่วมเป็นวิทยาเขตหนึ่งในสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  ได้รับ
พระราชทานนามเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในปี พ.ศ. 2531  

 พ.ศ. 2548 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ให้สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล (เดิม) จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัย รวม 9 แห่ง แต่ละแห่งมีลักษณะเป็นนิติบุคคล  

ปัจจุบันวิทยาเขตขอนแก่น  เป็นวิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  จัดการศึกษาทั้งในระดับต่ ากว่าปริญญา และ
ระดับปริญญาตรีจากสถาบัน  ในอนาคตมีเป้าหมายที่จะจัดการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีจาก
สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา  สายช่างอุตสาหกรรม  เมื่อ 40 ปีเศษที่ผ่านมา
ภายใต้ค าขวัญ “ฝีมือ ระเบียบวินัย น้ าใจ”  ชื่อเสียงของเทคนิคไทย – เยอรมัน ขอนแก่น เป็นที่ประจักษ์ในด้าน
ฝีมือ  ความรู้  ความสามารถ  ศิษย์ของเราเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการทั้งในภาครัฐและเอกชนเสมอมา 
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 ปัจจุบันเปิดสอน 2 คณะ 

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

1.2.4  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตกาฬสินธุ์ 

 

 พ.ศ. 2482   ก่อตั้งเป็นโรงเรียนเกษตรกรรม เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แผนกเกษตรกรรม  
 พ.ศ. 2497   เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ แผนกเกษตรกรรม  
 พ.ศ. 2508   เป็นวิทยาลัยเกษตรกรรม  สังกัดกรมอาชีวศึกษา  สอนหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง 
 พ.ศ. 2518   เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตกาฬสินธุ์  
 พ.ศ. 2531   ได้รับพระราชทานนามสถาบันต้นสังกัดเป็น “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” วิทยา

เขตกาฬสินธุ์  จึงได้ชื่อว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตกาฬสินธุ์” มีการจัดการศึกษา
เป็นสหวิทยาการ  เปิดสอนกลุ่มเกษตรศาสตร์  บริหารธุรกิจ  และอุตสาหกรรม  ทั้งในระดับ
ปริญญาตรี  และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

 พ.ศ. 2548   เป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์” สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ     

 ปัจจุบันเปิดสอน 2 คณะ  

 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 

 คณะเทคโนโลยีสังคม 
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1.2.5  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  วิทยาเขตสกลนคร 

    

 พ.ศ. 2535   ได้รับที่ดินท าเลเลี้ยงสัตว์จากสภาต าบลพังโคน ซึ่งมีพ้ืนที่ 293 ไร่ โดยการอนุมัติของ
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2536 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าเชื้อเพลิงในการปรับปรุง
พ้ืนที่จ านวน 100,000 บาท จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเอกพร รักความสุข  

 พ.ศ. 2537   ได้รับงบประมาณเพ่ิมอีก 1,000,000 บาท  จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เอกพร   
รักความสุข เพ่ือสร้างรั้วล้อมพ้ืนที่และสร้างถนนดินลูกรังทางเข้าวิทยาเขต พร้อมทั้งได้รับความ
ร่วมมือจากวิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการวางแผนแม่บท 
ออกแบบสร้างอาคารต่าง ๆ 

 พ.ศ. 2538   ประกาศจัดตั้งวิทยาเขตสกลนคร 
 พ.ศ. 2539   ท าพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอ านวยการ โดยหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (พระราชวิทยาคม)

และด าเนินการเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2539 
 พ.ศ. 2548   เปลี่ยนสถานภาพของวิทยาเขต มาอยู่ภายในสังกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน จากประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2548 
 ปัจจุบันเปิดสอน 2 คณะ 

 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

 คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
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1.3  แผนที่ภาคอีสาน  แสดงจังหวัดทีม่ีหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานวิทยาเขตขอนแกน่ 

ส านักงานวิทยาเขต
สกลนคร 

ส านักงานอธิการบดี ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์ 

ส านักงานวิทยาเขต
กาฬสนิธุ์ ร่า
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1.4  พื้นที่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
1.4.1  ศูนย์ฝึกภาคสนามหนองระเวียง  

 
ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ยังมีพ้ืนที่เพ่ือจัดการศึกษารองรับ 

การขยายตัวของมหาวิทยาลัยฯ อีกแห่งหนึ่งจ านวน 2,500 ไร่  ที่ต าบลหนองระเวียง  อ าเภอเมือง  จังหวัด
นครราชสีมา  ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าววิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  นครราชสีมา  ได้รับมอบจากประชาชน
ใกล้เคียง 3 ต าบล  เมื่อปี พ.ศ. 2512  เพ่ือใช้ประโยชน์ทางการศึกษาของวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นครราชสีมาและต่อสาธารณชนทั่วไป  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบ  มีพรรณไม้เดิมอายุ 25-30 ปี  ขึ้นอยู่ตาม
ขอบเขตโดยรอบและภายใน  และบางพ้ืนที่เป็นป่าโปร่ง 
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วิทยาเขตฯ ได้ด าเนินการวางผังแม่บทการใช้พ้ืนที่โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ ๆ ดังนี้ 
 พ้ืนที่สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 200 ไร่ เปิดให้ประชาชนทั่วไป

เข้ามาพักผ่อนและเรียนรู้ด้านพันธุ์พืช 
 พ้ืนที่ฝึกอบรมด้านศิลปาชีพ 200 ไร่ 
 พ้ืนที่ป่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ 1,000 ไร่ 
 พ้ืนที่รองรับการขยายการศึกษาของวิทยาเขตฯ 1,100 ไร่ 

พ้ืนที่ดังกล่าวได้รับการพัฒนามาเป็นล าดับ  โดยจัดท าแผนพัฒนาตามระยะเวลาและงบประมาณ 
ที่มีอยู่  กระทั่งเม่ือปี พ.ศ. 2536 เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษา
ครบ 5 รอบ  วิทยาเขตฯ ได้จัดท าสวนเฉลิมพระเกียรติและจัดท าศูนย์ศิลปาชีพ  ส าหรับการฝึกอบรมให้กับ
ประชาชนทั่วไป  อีกทั้งเป็นปอดอีกแห่งหนึ่งของชาวนครราชสีมาสามารถเข้าไปใช้ได้  และปัจจุบัน
มหาวิทยาลัยฯ มีการขยายตัวทางด้านการศึกษามากขึ้น  จึงมีนโยบายขยายพ้ืนที่เพ่ือการศึกษาบางส่วนที่เป็น
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่มีการเรียน การสอนในระดับปริญญาตรี  ไปจัดตั้งในพ้ืนที่ดังกล่าวโดยได้มี
การจัดท าแผนการด าเนินการไว้เรียบร้อยแล้ว 

นอกจากนั้น  วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา ได้ส ารวจพ้ืนที่บางส่วนพบว่า 
เป็นป่าไม้ที่ควรอนุรักษ์  จึงมีปณิธานที่จะอนุรักษ์พันธุกรรมพืชไว้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม  
จึงได้สนองพระราชด าริทูลเกล้าฯ ถวายพ้ืนที่จ านวน 1,000 ไร่  ในบริเวณศูนย์ฝึกภาคสนามดังกล่าว  
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมารี 

 

1.4.2  ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชุณหะวัณ 
ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชุณหะวัณ  วิทยาเขตภาคตะวั นออกเฉียงเหนือ  ตั้ งอยู่บริ เวณ  

ถนนนครราชสีมา – โชคชัย  อ าเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 
ศูนยฝ์ึกอบรมฯ เริ่มด าเนินการเมื่อเดือนมกราคม 2534  โดยเขตอุตสาหกรรมสุรนารีได้บริจาคที่ดิน

จ านวน 12 ไร่  คิดเป็นมูลค่าประมาณ 8.4 ล้านบาท  เพ่ือให้บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์คอเปอร์เรชั่น  และบริษัท 
เอ็ม เอ็ม ซี สิทธิผล จ ากัด  จัดสร้างอาคารเรียน  อาคารฝึกงาน  ยิมเนเซี่ยม  และหอพักจ านวน 4 หลัง 
นอกจากนั้น  บริษัทได้บริจาคเครื่องจักร  เครื่องมือ  และอุปกรณ์ต่างๆ รวมมูลค่าประมาณ 55 ล้านบาท  เพ่ือ
จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฯ ขึ้น  โดยศูนย์ฝึกอบรมฯ เริ่มเปิดสอนเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2534 จนถึงวันที่ 1 เมษายน 
2547  ประกอบด้วยนักศึกษา 

 รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4  หลักสูตร 2 ปี  โดยรับนักศึกษาระดับ ปวช.  ปวส.  รวมทั้งสิ้น 177 คน 
เข้าเรยีนปีแรกเรียนที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ  ปีที่ 2 ส่งไปเรียนที่ศูนย์ฝึกอบรมมิตซูบิชิ คอเปอร์เรชั่น 
ประเทศญี่ปุ่น  เป็นเวลา 1 ปี  โดยบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด 

 รุ่นที่ 5 – รุ่นที่ 11  ใช้หลักสูตร 1 ปี โดยรับนักศึกษาระดับ ปวส. ทั้งสิ้น 100 คน ไปฝึกอบรม
ที่ญี่ปุ่น 6 เดือน  นักศึกษาที่จบหลักสูตรจะได้ประกาศนียบัตรหลักสูตรพิ เศษสาขา
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อุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์  โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เป็นผู้ออก
ประกาศนียบัตรให้ 

ปัจจุบัน  ศูนยฝ์ึกอบรมฯ ได้งดรับนักศึกษา  และก าลังปรับปรุงศูนย์ฝึกอบรมฯ ให้เป็นศูนย์วิจัย
และฝึกอบรม  และให้ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม 

1.4.3  ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาชีพ (ไร่ฝึกภูสิงห์) 
ตั้งอยู่ต าบลล าปาว  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  มีเนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่   ห่างจาก 

ตัวเมืองประมาณ 26 กิโลเมตร  ใช้เป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษา  ฝึกอบรมด้านวิชาการแก่เกษตรกรทั่วไป 
โดยมี 3 แผนกงานฟาร์ม  คือ  สัตวศาสตร์  พืชศาสตร์  และประมง  ซึ่งแผนกงานฟาร์มของสัตวศาสตร์
ประกอบด้วย  หมวดงานสุกร (สุกรพันธุ์  สุกรขุน  สุกรเหมยซาน  สุกรพ้ืนเมือง  และสุกรป่า)  สัตว์เคี้ยวเอ้ือง  
(โคเนื้อ โคพ้ืนเมือง 4 ภาค กระบือ แพะ แกะ)  นกกระจอกเทศและม้า  แผนกงานฟาร์มพืชศาสตร์ 
ประกอบด้วยสวนยางพารา  มะม่วง  มะพร้าว  มะขาม  กระท้อน  และแปลงหญ้าพืชอาหารสัตว์  ส าหรับ
แผนกประมงก าลังอยู่ในช่วงก่อสร้างอาคารปฏิบัติการกลางประมงและโรงเพาะฟักสัตว์น้ า  พร้อมทั้งโครงการ
ขุดบ่อเก็บน้ าขนาด 100,000 ลูกบาศก์เมตร  จ านวน 2 บ่อ  เพ่ือผลิตและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด (ปลาและกุ้ง
ก้ามกราม) 

นอกจากนี ้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาชีพ (ไร่ฝึกภูสิงห์)  ยังมีแผนในการพัฒนาเป็นศูนย์การถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านการเกษตรสู่ประชาชนในประเทศแถบอินโดจีน  ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมศาสตร์สัตว์
บกและสัตว์น้ าจืด  ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดกาฬสินธุ์ 

1.5  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  เป้าประสงค์  นโยบาย  ประเด็นยุทธศาสตร์  อัตลักษณ์และเอกลักษณ์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  และนโยบายคุณภาพ 

1.5.1  ปณิธาน (Determination) 
        สร้างคนสู่งาน  เชี่ยวชาญเทคโนโลยี 

1.5.2  วิสัยทัศน์ (Vision) 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คุณภาพชั้นน าในประเทศ  ที่เน้นการผลิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ  เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคม  อย่าง
ยั่งยืน  ตอบสนองประชาคมอาเซียน 
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1.5.3 พันธกิจ (Mission) 
 จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐาน  สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
 สร้างงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม บนพ้ืนฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่

การผลิต  การบริการ  และการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ประเทศ 
 บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม 
 ท านุบ ารุงศาสนา  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และรักษาสิ่งแวดล้อม 
 บริหารจัดการโดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี 
 สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ 

1.5.4   เป้าประสงค์ (Goals) 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นแหล่งการศึกษาด้านวิชาชีพทางเทคโนโลยี

เชิงบูรณาการ ที่มีความเข้มแข็งด้านวิชาการ เป็นที่พ่ึงของประชาชนในทุกพ้ืนที่ ให้
สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 

 ผลิตบัณฑิตทางวิชาชีพ ที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี มีคุณธรรม และปฏิบัติงาน
ได้อย่างมืออาชีพ 

 ประชาชนมีศักยภาพในการสร้างงานด้านวิชาชีพ ด้านเทคโนโลยี ที่สามารถแข่งขันได้ 

 1.5.5   นโยบาย (Policy) 
 สร้างความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง (Relevance) 
 สร้างความผูกพัน (รัก เชื่อมั่น ศรัทธา) ต่อองค์กร (Involvement) 
 สร้างความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละให้กับองค์กร (Dedication) 
 สร้างจิตส านึกในการเป็นผู้ประกอบการ (Income Oriented) 
 ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (Networking) 
 จัดระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governances) 
 พัฒนาคุณภาพทุกด้าน (Quality) 
 ยึดมั่นในการพัฒนาภาวะผู้น าทุกระดับ (Accumulated Leadership) 

1.5.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ศูนย์กลางการศึกษาและความรู้ (Hub) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความเข้มแข็ง 
 สร้างคนดี คนเก่ง ที่มีทักษะในการท างานท าให้เป็นทุนมนุษย์ (Human capital)  

ของประเทศ 
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 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เชิงบูรณาการที่ได้มาตรฐาน  เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 

1.5.7  อัตลักษณ์และเอกลักษณ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 อัตลักษณ์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

“บัณฑิตนักปฏิบัติ 
 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

“ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะพร้อมปฏิบัติงาน” 
 เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

“เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งการสร้างอาชีพเฉพาะทาง” 

1.5.8  นโยบายคุณภาพ 
“เรามุ่งม่ันจัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 

ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” 
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บทที่  2 
กิจกรรม 5ส  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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คณะกรรมการบริหารงานกิจกรรม 5ส 

1.  คณะกรรมการอ านวยการ  หมายถึง  ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน 
 มีหน้าที่  ก าหนดนโยบายกิจกรรม 5ส  วางแผนการด าเนินงานกิจกรรม 5ส  เป็นที่ปรึกษา  ให้

ค าแนะน า  ติดตามความก้าวหน้า  ส่งเสริม  และสนับสนุนการด าเนินงานกิจกรรม 5ส 
2.  คณะกรรมการด าเนินงาน  หมายถึง  ผู้บริหารของหน่วยงาน 
 มีหน้าที่ ถ่ายทอดนโยบายกิจกรรม 5ส ลงสู่การปฏิบัติ  ส่งเสริม  สนับสนุน  และก ากับการด าเนินงาน

กิจกรรม 5ส  พร้อมทั้งด าเนินการปรับปรุง  และพัฒนาผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุเป้าหมาย 

 2.1  ฝ่ายประสานงานกิจกรรม 5ส  หมายถึง  บุคลากรภายในหน่วยงานอย่างน้อย 1 คน 
 มีหน้าที่ ประสานงานเก่ียวกับงานกิจกรรม 5ส กับหน่วยงานภายในหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  

พร้อมทั้งประสานงานและอ านวยความสะดวกให้กับผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 
 2.2  ฝ่ายปฏิบัติงานประจ าพื้นที่ (ผู้รับผิดชอบประจ าพื้นที่)  หมายถึง  บุคลากรภายในหน่วยงานซึ่ง

ต้องมีจ านวนอย่างน้อยเท่ากับจ านวนพื้นที่ หรือ หน่วยงานภายใน 
  มีหน้าที่ ท ากิจกรรม 5ส ในแต่ละพื้นที่ตามมาตรฐาน 5ส ที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด  โดยเริ่มจาก 

สะสาง  สะดวก  สะอาด  สุขลักษณะ  และสร้างนิสัย  ตลอดจนสรุปผลการด าเนินงาน
และรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน 

 2.3 ฝ่ายประชาสัมพันธ์  หมายถึง  บุคลากรภายในหน่วยงานอย่างน้อย 1 คน 
  มีหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ให่บุคลากรภายในหน่วยงาน  เห็นความส าคัญของการด าเนินงานกิจกรรม 

5ส  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินงานกิจกรรม 5ส  เช่น  แผนการ
ด าเนินงานกิจกรรม 5ส  ก าหนดการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  กิจกรรมต่าง ๆ  เป็นต้น  
พร้อมทั้งถ่ายภาพพื้นที่ของหน่วยงานก่อนและหลังท ากิจกรรม 5ส 

3. คณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  หมายถึง  ผู้ผ่านการอบรมผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  และมี
ชื่ออยู่ในฐานข้อมูลผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 

 มีหน้าที่ ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  ตามมาตรฐาน 5ส  ของมหาวิทยาลัยฯ  ครบทุกพื้นที่ของ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  จัดท ารายงานผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  ตามแบบฟอร์มที่
มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่า
ง



      คู่มือการด าเนินกิจกรรม 5ส  

 17 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารงานกิจกรรม 5ส 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

คณะกรรมการอ านวยการ 
 
 

 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
 
 

คณะกรรมการตรวจประเมิน
กิจกรรม 5ส 

 
 

 

ฝ่ายประสานงาน
กิจกรรม 5ส 

 
   

ฝ่ายปฏิบัติงานประจ าพ้ืนท่ี 
(ผู้รับผิดชอบประจ าพ้ืนท่ี) 

 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
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แผนการด าเนินงานกิจกรรม 5ส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

1. เป้าหมาย 
1.1 ก าหนดให้มีการด าเนินงานกิจกรรม 5ส  โดยมุ่งเน้น สะสาง สะดวก และสะอาด ทุกพ้ืนที่ภายใน

หน่วยงานย่อยทุกหน่วยงาน  พร้อมทั้งด าเนินการตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง 

1.2 พ้ืนที่ด าเนินงานตามเป้าหมายแบ่งออกตามมาตรฐาน 5ส เป็น 3 ประเภท คือ 
1.2.1 ส่วนงานการจัดการเรียนการสอน  ได้แก่  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการ  โรงฝึกงาน  

ฟาร์พืช – สัตว์ – ประมง 
1.2.2 ส่วนงานสนับสนุนการเรียนการสอน  ได้แก่  ห้องพักอาจารย์  ห้องส านักงาน  วัสดุ –  

ครุภัณฑ์  มุมกาแฟ/ อาหารว่าง/ โต๊ะอาหาร  โรงอาหาร 
1.2.3 ส่วนสภาพแวดล้อมโดยรวม 

1.3 ก าหนดให้พ้ืนที่เป้าหมายตาม ข้อ 1.2 ต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจ
ประเมินกิจกรรม 5ส  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 

2. แผนการด าเนนิงานกิจกรรม 5ส  กิจกรรมหลัก ๆ  ประกอบด้วย 
2.1  ประกาศนโยบายกิจกรรม 5ส  หรือถ่ายทอดนโยบายกิจกรรม 5ส 
2.2 แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรม 5ส  ได้แก่ 

2.2.1   คณะกรรมการอ านวยการ 
2.2.2   คณะกรรมการด าเนินงาน 
2.2.3   คณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 

2.3 ก าหนดพ้ืนที่รับผิดชอบ 
2.4 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม 5ส และถ่ายภาพพ้ืนที่เป้าหมายก่อนเริ่มท ากิจกรรม 5ส 
2.5 ด าเนินงานกิจกรรม 5ส ในแต่ละพ้ืนที่ตามแนวทางท่ีก าหนดอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  โดยเริ่มจาก 

2.5.1 สะสาง  : จัดแยกสิ่งของที่ไมต่้องการใช้ และสิ่งของที่ต้องการใช้ออกจากกัน  และ
จัดการท าลายหรือจัดจ าหน่ายตามความเหมาะสม 

2.5.2 สะดวก  : จัดสิ่งของต่างๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกและสามารถหยิบใช้
งานได้ทันท ี

2.5.3 สะอาด  : ท าความสะอาดพ้ืนที่และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ ในสภาพที่ดี  และ
ก่อให้เกิดความปลอดภัย โดยอาศัยแนวคิดที่ว่า “หยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดู
ก็งามตา”   

2.5.4 สุขลักษณะ  : การรักษาและปรับปรุงการปฏิบัติ 3ส แรก ให้ดีขึ้นและรักษาให้ดี
ตลอดไป  เป็นการรักษาสุขภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
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2.5.5 สร้างนิสัย  : การสร้างนิสัยในการท ากิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่องและเป็นประจ า จน
เป็นนิสัย 

2.6 ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของพ้ืนที่ต่างๆ แต่ละขั้นตอน  พร้อมทั้งถ่ายภาพพ้ืนที่ที่
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เพื่อแสดงผลความก้าวหน้า 

2.7 ตรวจสอบผลการด าเนินงานกิจกรรม 5ส ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยคณะกรรมการ
ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 

2.8 จัดท าแผนปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานกิจกรรม 5ส 
2.9 ด าเนินการตามข้อ 2.1-2.8  ทบทวน  ปรับปรุง  และพัฒนา  อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  โดย

ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานแต่ละพ้ืนที่ให้สูงขึ้นตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ร่า
ง



      คู่มือการด าเนินกิจกรรม 5ส  

 20 

 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มแผนการด าเนินกิจกรรม 5ส 
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แผนการด าเนนิงานกิจกรรม 5ส  (หน่วยงาน) ...................................................... 
ประจ าปีการศึกษา ............................ 

 
ระยะเวลา   

 
 
กิจกรรมด าเนินการ 

พ.ศ. ................................. พ.ศ. ................................. 

ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
 P                                                 

A                                                 

 P                                                 

A                                                 

 P                                                 

A                                                 

 P                                                 

A                                                 

 P                                                 

A                                                 

 P                                                 

A                                                 

 P                                                 

A                                                 
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ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานกิจกรรม  5ส 

  เพ่ือให้การด าเนินงานกิจกรรม 5ส ของแต่ละพ้ืนที่ เป็นไปตามแผนการด าเนินงานกิจกรรม  
5ส ของหน่วยงาน  และบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  ข้อเสนอแนะ  และวิธีปฏิบัติงานส าหรับผู้รับผิดชอบ
พ้ืนที ่(หัวหน้ากลุ่ม)  มีดังนี้ 

1. ประชุมสมาชิกภายในพื้นที่ เพ่ือชี้แจงแนวทางและมาตรฐาน 5ส ให้มีความเข้าใจตรงกัน  
2. วางแผนการท ากิจกรรม 5ส ภายในหน่วยงานย่อย 
3. ก าหนดพ้ืนที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน  ทั้งพ้ืนที่ส่วนตัวและพ้ืนที่ส่วนรวม 
4. จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส ภายในพ้ืนที่ 
5. พยายามกระตุ้นให้สมาชิกรักษาระดับคุณภาพของการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 
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บทที่  3 
มาตรฐาน 5ส  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

แนวทางรายการตรวจสอบอุปกรณ์/ เครื่องใช้ส านักงานเฉพาะบุคคล (Check list) 
 

รายการ จ านวนของ ต่อจ านวนคน หมายเหตุ 
1.   ปากกาน้ าเงิน/ ด า/ แดง 3  ด้าม  รายการอุปกรณด์ังกล่าว     

ไม่จ าเป็นต้องมีทุกคน  แต่ให้
พิจารณาตามความจ าเป็น 
ความถี่ และความต้องการใช้
งานเป็นส าคัญ เพื่อให้เกิด
ประโยชนส์ูงสุดและช่วย
ประหยดัค่าใช้จ่าย 

2.   ปากกาสะท้อนแสง 1  ด้าม  
3.   ดินสอ 2  แท่ง  
4.   ยางลบดินสอ/ ยางลบหมึก 1  ก้อน  
5.   ปากกาลบค าผิด 1  ด้าม  
6.   ไม้บรรทัดสั้น/ ยาว 1  อัน  
7.   กล่อง/ ที่ใส่กระดาษ 1  อัน  
8.   กล่อง/ ถาดใส่ปากกาหรือดินสอ 1  อัน  
9.   คัดเตอร ์ 1  อัน  
10.  กรรไกร 1  อัน  
11.  เครื่องค านวณ 1  เครื่อง  
12.  ลวดเสียบกระดาษ 1  กล่อง  
13.  ลวดเย็บกระดาษ 1  กล่อง  
14.  ที่เย็บกระดาษ 1  อัน  
15.  คลิปหนีบกระดาษ 5  ตัว  
16.  ที่เจาะกระดาษขนาดเล็ก 1  อัน  
17.  แท่นเทปใส  ขนาดเล็ก 1  แท่น 3  คน 
18.  ปฏิทินตั้งโตะ๊ 1  อัน  
19.  กาวน้ า/ แท่ง 1  อัน  
20.  ตะกร้าผง/ ถังขยะ (ขนาดเลก็) 1  ใบ  
21.  แก้วน้ า/ ถ้วยกาแฟ 1  ใบ  
22.  สมุดใส่นามบตัร 1  เลม่  
23.  สมุดหมายเลขโทรศัพท ์ 1  เลม่  
24.  ทีเ่หลาดินสอ 1  เครื่อง 3  คน 
25.  เอกสารประกอบงาน พอประมาณ  
26.  แฟ้มต่าง ๆ พร้อมดัชน ี พอประมาณ  
27.  กระดาษโน๊ต พอประมาณ  
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มาตรฐาน 5ส 
ส่วนงานการบริหารจัดการกิจกรรม 5ส 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่า
ง



      คู่มือการด าเนินกิจกรรม 5ส  

 25 

มาตรฐาน 5ส  : การบริหารจัดการกิจกรรม 5ส 

รายการ มาตรฐาน 
1.  การด าเนินงานกิจกรรม 5ส 1.1  มีนโยบายเกี่ยวกับกิจกรรม 5ส 

1.2  มีแผนการด าเนินงานกิจกรรม 5ส ประจ าป ี
1.3  ผู้บริหารทุกระดับมคีวามมุ่งมัน่ ให้ความส าคญัและใหค้วามร่วมมือเป็นอย่างด ี
1.4  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานครบถ้วน 
1.5  มีการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกทุกคน 
1.6  ด าเนินงานตามแผนการด าเนนิงานกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง 

2.  การประชาสัมพันธ ์ 2.1  มีบอร์ดประชาสมัพันธ์กิจกรรม 5ส 
2.2  มีเอกสารหลักฐานการด าเนินงานกิจกรรม 5ส เช่น ภาพถ่ายก่อน – หลัง 
2.3  มีกิจกรรมส่งเสรมิการด าเนินงานกิจกรรม 5ส เช่น Big Cleaning Day 
2.4  มีคู่มือมาตรฐาน 5ส 

3.  การตรวจประเมินกิจกรรม 
5ส 

3.1  ผู้บริหารสนับสนุนให้มีการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ครบทุกพืน้ท่ี 
3.2  มีก าหนดการตรวจประเมินกจิกรรม 5ส ในแผนการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
3.3  มีหลักฐานการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 
3.4  มีการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรด าเนินงานกิจกรรม 5ส 

4.  กิจกรรม 5ส 4.1  มีการจดัท ากิจกรรมสะสาง 
4.2  มีการจดัท ากิจกรรมสะดวก 
4.3  มีการจดัท ากิจกรรมสะอาด 
4.4  มีการจดัท ากิจกรรมสุขลักษณะ 
4.5  มีการจดัท ากิจกรรมสร้างนิสยั 

5.  บุคลากร 5.1  บุคลากรเข้าร่วมประชุมเปิด – ปิดการตรวจประเมินกิจกรรม  5ส ครบทุกคน 
5.2  บุคลากรให้ความสนใจกับกิจกรรม 5ส 
5.3  บุคลากรให้ความร่วมมือในการด าเนินงานกิจกรรม 5ส 
5.4  บุคลากรด าเนินงานกิจกรรม 5ส อย่างจริงจัง 
5.5  บุคลากรให้ความส าคัญกับกจิกรรม 5ส 
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มาตรฐาน 5ส 
ส่วนงานการจัดการเรียนการสอน 
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มาตรฐาน 5ส : ห้องเรียน  
รายการ มาตรฐาน 

1.  สภาพทั่วไป 1.1  ป้ายบอกหมายเลขห้องหรือช่ือห้องและผู้รบัผิดชอบ 
1.2  ตารางการใช้ห้อง/ การใช้พื้นทีท่ีเ่ป็นปัจจุบัน 
1.3  ก าหนดพื้นที่และจัดท าผังแสดงต าแหน่งอุปกรณ/์ ครภุัณฑ์ท่ีอยู่ภายในห้อง 
1.4  จัดวางอุปกรณ์/ ครภุัณฑ ์ที่สอดคล้องกับผังแสดงต าแหน่งในข้อ 1.3 
1.5  ก าหนดระเบียบ/ ข้อปฏิบัติการใช้ห้อง/ การใช้พื้นที ่ให้ชัดเจน 
1.6  ติดป้าย ผัง ภาพ หรือเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
1.7  สะอาด เป็นระเบียบ 
1.8  อุปกรณ์สวิตช์และปลั๊กเสียบไฟฟ้าอยู่ในสภาพท่ีมีความปลอดภยั 
1.9  ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัย และมีปริมาณแสงสว่างอย่างพอเพียง 
1.10  สัญลักษณ์แสดงต าแหน่งอปุกรณไ์ฟฟ้าชัดเจนและอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ในต าแหน่งที่
ก าหนด 

2.  ประสิทธิภาพ คุณภาพและ
ความปลอดภัยของวัสดุ/ 
อุปกรณ์การเรียน 

2.1  วัสด/ุ อุปกรณ์การเรียนการสอนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
2.2  บอกวิธีการใช้งานวัสดุ/ อุปกรณ/์ เครื่องมือท่ีมลีักษณะพิเศษอย่างชัดเจน 
2.3  มีแผนการบ ารุงรักษาและบันทึกการใช้งานทีเ่ป็นปัจจุบัน 
2.4  ปิดป้ายแจ้งสถานะของวัสด/ุ อุปกรณ์/ เครื่องมือที่ช ารุดเสียหาย  
2.5  มีหลักฐานแจ้งผู้รับผิดชอบเพื่อด าเนินการซ่อมแซม/ แกไ้ข 

3.  โต๊ะเรียน เก้าอี้   3.1  สะอาด 
3.2  สภาพดี ไม่ช ารดุจนเป็นอันตรายต่อการใช้งาน 
3.3  จัดเป็นระเบยีบเรยีบร้อย 
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มาตรฐาน 5ส : ห้องปฏิบตัิการ 

รายการ มาตรฐาน 
1.  สภาพทั่วไป 1.1  ป้ายบอกหมายเลขห้องหรือช่ือห้องและผู้รบัผิดชอบ 

1.2  ตารางการใช้ห้อง/ การใช้พื้นที ่ที่เป็นปัจจุบัน 
1.3  ก าหนดพื้นที่และจัดท าผังแสดงต าแหน่งอุปกรณ/์ ครภุัณฑ ์ที่อยู่ภายในห้อง 
1.4  จัดวางอุปกรณ์/ ครภุัณฑ์ ที่สอดคล้องกับผังแสดงต าแหน่งในข้อ 1.3 
1.5  ก าหนดระเบียบ/ ข้อปฏิบัติการใช้ห้อง/ การใช้พื้นที ่
1.6  ติดป้าย ผัง ภาพ หรือเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
1.7  สะอาด เป็นระเบียบ   
1.8  สภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมส าหรับใช้เป็นห้องปฏิบตัิการ 
1.9  ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัย และมีแสงสว่างเพียงพอ 

2.  ประสิทธิภาพ คุณภาพและ
ความปลอดภัยวัสด/ุ อุปกรณ์ 

2.1  สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง 
2.2  สภาพดี  ไม่ช ารดุ  พร้อมใช้งาน 
2.3  บอกวิธีการใช้งานวัสดุ/ อุปกรณ/์ เครื่องมือท่ีมลีักษณะพิเศษอย่างชัดเจน 
2.4  ก าหนดต าแหน่งวางวัสดุ/ อปุกรณ/์ เครื่องมือท่ีชัดเจนและเหมาะสม 
2.5  แผนการบ ารุงรักษาทีเ่ป็นปจัจุบัน 
2.6  บันทึกการใช้งานและการบ ารุงรักษาทีเ่ป็นปัจจุบัน 
2.7  ปิดป้ายแจ้งสถานะวัสดุ/ อุปกรณ/์ เครื่องมือท่ีช ารุดเสยีหาย 
2.8  มีหลักฐานแจ้งผู้รับผิดชอบเพื่อด าเนินการซ่อมแซม/ แกไ้ข 
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มาตรฐาน 5ส : ห้องเก็บสารเคมี 
รายการ มาตรฐาน 

1.  สภาพทั่วไป 1.1  ป้ายบอกหมายเลขห้องหรือช่ือห้องและผู้รบัผิดชอบ  
1.2  ก าหนดพืน้ท่ีและจัดท าผังแสดงต าแหน่งอุปกรณ/์ ครภุัณฑ์ ที่อยู่ภายในห้อง 
1.3  จัดวางอุปกรณ์/ ครภุัณฑ์ ที่สอดคล้องกับผังแสดงต าแหน่งในข้อ 1.2 
1.4  ก าหนดระเบียบ/ ข้อปฏิบัติการใช้ห้อง/ การใช้พื้นที ่อย่างชัดเจน 
1.5  ติดป้าย ผัง ภาพ หรือเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
1.6  สะอาด  ปราศจากฝุ่นละออง   
1.7  สภาพแวดล้อมเหมาะกับการใช้งานของห้อง/ พื้นที่ 
1.8  ติดตั้งระบบไฟฟ้าที่มีความปลอดภัย 
1.9  สัญลักษณ์แสดงต าแหน่งอุปกรณไ์ฟฟ้าชัดเจนและอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม 

2.  การจัดเก็บและการเบิก - จ่าย 2.1  จัดเก็บสารเคมีตามหมวดหมู ่
2.2  ป้ายบอกหมวดหมู่ของสารเคมีทีชั่ดเจน 
2.3  บันทึกการเบิก-จ่าย และสารเคมีคงเหลือทีเ่ป็นปัจจุบัน 

3.  การควบคุมระบบความปลอดภัย 3.1  จัดเก็บสารเคมีที่เป็นอันตรายอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
3.2  มีอุปกรณ์ในการป้องกันพิษจากสารเคมีตามความเหมาะสม 
3.3  แจ้งข้อก าหนดในการใช้สารเคมีแต่ละประเภทอย่างชัดเจน 
3.4  บอกวันหมดอายุของสารเคม ี พร้อมข้อก าหนดในการท าลายที่ปลอดภัย 
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มาตรฐาน 5ส : โรงฝึกงาน 

รายการ มาตรฐาน 
1.  สภาพทั่วไป 1.1  ป้ายบอกหมายเลขห้องหรือช่ือห้องและผู้รบัผิดชอบ  

1.2  ตารางการใช้ห้อง/ การใช้พื้นที ่ที่เป็นปัจจุบัน 
1.3  ก าหนดพื้นที่และจัดท าผังแสดงต าแหน่งอุปกรณ/์ ครภุัณฑ์ ที่อยู่ภายในห้อง 
1.4  จัดวางอุปกรณ์/ ครภุัณฑ์ ที่สอดคล้องกับผังแสดงต าแหน่งในข้อ 1.3 
1.5  ก าหนดระเบียบ/ ข้อปฏิบัติการใช้ห้อง/ การใช้พื้นที ่
1.6  ติดป้าย ผัง ภาพ หรือเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ 
1.7  สะอาด เป็นระเบียบ   
1.8  สภาพแวดล้อมเหมาะกับการใช้งานของห้อง/ พื้นที่ 
1.9  ติดตั้งระบบไฟฟ้าที่มีความปลอดภัย 
1.10  ผังแสดงต าแหน่งอุปกรณไ์ฟฟ้าชัดเจนและอยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม 
1.11  จัดเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดอย่างเป็นระเบียบโดยไม่เสื่อมคุณภาพ 
1.12 แยกประเภทถังรองรับขยะตามชนดิของขยะ 
1.13 อุปกรณ์ดับเพลิงอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมและพร้อมใช้งาน 
1.14 มีสัญลักษณ์บอกจดุอันตรายและวธิีการป้องกัน 

2. ประสิทธิภาพ คุณภาพและ
ความปลอดภัย วัสดุ/  
อุปกรณ์/ เคร่ืองมือ 

2.1  สะอาดปราศจากฝุ่นละออง 
2.2  วัสด/ุ อุปกรณ/์ เครื่องมือ อยูใ่นสภาพดไีม่ช ารดุจนเป็นอันตรายต่อการใช้งาน 
2.3  บอกวิธีการใช้งานวัสดุ/ อุปกรณ/์ เครื่องมือ ที่มลีักษณะพเิศษโดยค านึงถึงสภาพ        

การใช้งานและความปลอดภยัเป็นส าคัญ 
2.4  ก าหนดต าแหน่งวางวัสดุ/ อปุกรณ/์ เครื่องมือ ที่ชัดเจนและเหมาะสม 
2.5  จัดเก็บวัสดุ/ อุปกรณ/์ เครื่องมือ อย่างเป็นระบบโดยไม่เสื่อมคณุภาพ 
2.6  แผนการบ ารุงรักษาทีเ่ป็นปจัจุบัน 
2.7  บันทึกการใช้งานและการบ ารุงรักษาทีเ่ป็นปัจจุบัน 
2.8  ปิดป้ายแจ้งสถานะวัสดุ/ อุปกรณ/์ เครื่องมือ ที่ช ารุดเสียหาย 
2.9  มีหลักฐานแจ้งผู้รับผิดชอบเพื่อด าเนินการซ่อมแซม/ แกไ้ข 
2.10  บันทึกการส ารวจวัสด/ุ อุปกรณ/์ เครื่องมือ ภายในห้อง ที่เป็นปัจจุบัน 
2.11  ก าหนดหมายเลขประจ าวสัดุ/ อุปกรณ์/ เครื่องมือ 
2.12  ก าหนดผูร้ับผดิชอบประจ าวัสดุ/ อุปกรณ/์ เครื่องมือ 
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มาตรฐาน 5ส : ห้องเก็บวัสดุฝึก อุปกรณ์ เครื่องมือ (รวมทั้งงานฟาร์ม) 
รายการ มาตรฐาน 

1.  สภาพทั่วไป 1.1  ป้ายบอกหมายเลขห้องหรือช่ือห้องและผู้รบัผิดชอบ 
1.2  ก าหนดพื้นที่และจัดท าผังแสดงต าแหน่งอุปกรณ/์ ครภุัณฑ์ ที่อยู่ภายในห้อง 
1.3  จัดวางอุปกรณ์/ ครภุัณฑ์ ที่สอดคล้องกับผังแสดงต าแหน่งในข้อ 1.2 
1.4  ก าหนดระเบียบ/ ข้อปฏิบัติการใช้ห้อง/ การใช้พื้นที ่
1.5  ติดป้าย ผัง ภาพ หรือเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและอยู่ในบรเิวณที่

มองเห็นได้ชัดเจน 
1.6  สะอาด  เป็นระเบียบ 
1.7  สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการใช้งาน 
1.8  ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัย และแสงสว่างพอเพียง 

2. ประสิทธิภาพ คุณภาพและ
ความปลอดภัย วัสดุ/  
อุปกรณ์/ เคร่ืองมือ 

2.1  สะอาด  ปราศจากฝุ่นละออง 
2.2  วัสดุ/ อุปกรณ/์ เครื่องมือ อยู่ในสภาพดไีม่ช ารดุจนเป็นอันตรายต่อการใช้งาน 
2.3  แยกประเภทวัสดุฝึก/ อุปกรณ/์ เครื่องมือ  และจดัเก็บตามมาตรฐานการจัดเก็บวัสดุ

ฝึก/ อุปกรณ/์ เครื่องมือ แต่ละชนิด 
2.4  บอกวิธีการใช้งานวัสดุ/ อุปกรณ/์ เครื่องมือท่ีมลีักษณะพิเศษโดยค านึงถึงสภาพ   

การใช้งานและความปลอดภยัเป็นส าคัญ 
2.5  ก าหนดต าแหน่งวางวัสดุ/ อปุกรณ/์ เครื่องมือท่ีชัดเจน  และเหมาะสมกับสภาพ   

การใช้งานของวัสดุ/ อุปกรณ/์ เครื่องมือ แต่ละประเภท 
2.6  จัดเก็บวัสด/ุ อุปกรณ/์ เครื่องมืออย่างเป็นระบบโดยไม่เสื่อมคณุภาพ 
2.7  แผนการบ ารุงรักษาทีเ่ป็นปจัจุบัน 
2.8  บันทึกการใช้งานและการบ ารุงรักษาทีเ่ป็นปัจจุบัน 
2.9  ปิดป้ายแจ้งสถานะวัสดุ/ อุปกรณ/์ เครื่องมือท่ีช ารุดเสยีหาย 
2.10  มีหลักฐานแจ้งผู้รับผิดชอบเพื่อด าเนินการซ่อมแซม/ แกไ้ข 
2.11  มีระบบดัชนีเพ่ือบ่งช้ีรายการวัสดฝุึก/ อุปกรณ/์ เครื่องมือ 
2.12   บันทึกการ เบิก - จ่ายวัสดฝุึก/ อุปกรณ/์ เครื่องมือ ที่เป็นปัจจุบัน 
2.13  จัดล าดับ ก่อน - หลัง การใช้วัสดุฝึก/ อุปกรณ/์ เครื่องมือ 
2.14  ระบบการยืม - คืนอุปกรณ์ เครื่องมือ และบันทึกประวัติการยมื - คืน  
2.15  ก าหนดผูร้ับผดิชอบประจ าวัสด/ุ อุปกรณ/์ เครื่องมือ 
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มาตรฐาน 5ส : ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า/ ระบบปฏิบัติการ 

รายการ มาตรฐาน 

1.  สภาพทั่วไป 1.1  ป้ายบอกหมายเลขห้องหรือช่ือห้องและผู้รบัผิดชอบ 
1.2  ก าหนดพื้นที่และจัดท าผังแสดงต าแหน่งอุปกรณ/์ ครภุัณฑ์ ที่อยู่ภายในห้อง 
1.3  จัดวางอุปกรณ์/ ครภุัณฑ์ ที่สอดคล้องกับผังแสดงต าแหน่งในข้อ 1.2 
1.4  ก าหนดระเบียบ/ ข้อปฏิบัติการใช้ห้อง/ การใช้พื้นที ่
1.5  ติดป้าย ผัง ภาพ หรือเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและอยู่ในบรเิวณ

ที่มองเห็นได้ชัดเจน 
1.6  สะอาด  เป็นระเบียบ 
1.7  ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัย  และแสงสว่างพอเพียง 
1.8  ผังแสดงต าแหน่งอุปกรณไ์ฟฟ้าชัดเจนและอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม 

2.  ประสิทธิภาพและความปลอดภัย 2.1 ปราศจากตัวน าไฟฟ้า 
2.2  ระบบการเดินสายส่งไดม้าตรฐานและปลอดภยั 
2.3  ไม่ใช้อุปกรณต์่อพ่วงทีเ่กินพิกัดความปลอดภัย 
2.4  มีระบบตรวจสอบความพร้อมการใช้งาน 
2.5  บอกวิธีการใช้งานอุปกรณ์/ เครื่องมือท่ีมีลักษณะพิเศษโดยค านงึถึงสภาพ   

การใช้งานและความปลอดภยัเป็นส าคัญ  
2.6  แผนการบ ารุงรักษาทีเ่ป็นปจัจุบัน 
2.7  แจ้งสถานะอุปกรณ์/ เครื่องมอืท่ีช ารุดเสียหายและแจ้งผูร้ับผดิชอบเพื่อ

ด าเนินการซ่อม 
2.8  มีหลักฐานแจ้งผู้รับผิดชอบเพื่อด าเนินการซ่อมแซม/ แกไ้ข 

3.  ระบบฐานข้อมูลห้องควบคุม 3.1  มีวิธีปฏิบัติการใช้อุปกรณ/์ เครื่องมือ 
3.2  มีระบบการตรวจสอบความพร้อมชัดเจน 
3.3  บันทึกการใช้งานอุปกรณ์/ เครื่องมือในห้องควบคุมทีเ่ป็นปัจจบุัน 

 

มาตรฐาน 5ส : บ่อประมง/ บ่อเพาะเลี้ยงสัตวน้ า 

รายการ มาตรฐาน 
1.  บ่อสัตว์น้ า 1.1  ป้ายบอกช่ือบ่อ/ ช่ือสัตว์น้ า และช่ือผู้รับผิดชอบ 

1.2  ตารางก าหนดเวลาการให้อาหาร 
1.3  ตารางก าหนดเวลาการตรวจคุณภาพน้ า 
1.4  บันทึกผลการตรวจคุณภาพน้ าตามเวลาที่ก าหนด 
1.5  ท าความสะอาดบ่อ  ขอบบ่ออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

2.  รางส่งน้ า 2.1  ป้ายบอกช่ือผู้รับผิดชอบ 
2.2  ตารางก าหนดเวลาท าความสะอาด 
2.3  บันทึกผลการท าความสะอาดตามก าหนดเวลาที่เป็นปัจจุบัน 
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มาตรฐาน 5ส : คอกสัตว์ 
รายการ มาตรฐาน 

1.  สภาพทั่วไป 1.1  ป้ายบอกช่ือ/ หมายเลขคอกสัตว์และชื่อผู้รับผิดชอบ 
1.2  ระเบียบ/ ข้อปฏิบตัิการใช้พื้นที ่
1.3  ความเหมาะสมของการใช้งานในพ้ืนท่ี 
1.4  ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัย 
1.5  ความสะอาดบรเิวณภายในและโดยรอบคอกสัตว ์
1.6  ความสะอาดของภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้กับสัตว์ทุกชนิด 

2.  คอกสัตว์ 2.1  แผนผังคอกสัตว์ทีชั่ดเจน 
2.2  ตารางก าหนดเวลาการปฏิบตัิงานทีเ่ป็นปัจจุบัน 
2.3  บันทึกการตรวจสุขภาพสัตวเ์ป็นระยะ 
2.4  ก าหนดพื้นทีชั่ดเจนเพื่อแยกสัตว์ป่วย 

 

มาตรฐาน 5ส : แปลงปลกูพืช 

รายการ มาตรฐาน 
1.  แปลงปลูกพชื 1.1  แผนผังการใช้พื้นที่แปลงปลกูพืช 

1.2  ปฏิทนิการปลูกพืชในแตล่ะฤดูปลูก 
1.3  ป้ายช่ือแปลง และชื่อผูร้ับผดิชอบ 
1.4  ระบบน้ าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 
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มาตรฐาน 5ส : เรือนเพาะช า 

รายการ มาตรฐาน 
1.  สภาพทั่วไป 1.1  ป้ายบอกช่ือเรือนเพาะช า/ ผูร้ับผิดชอบและผูค้วบคุม 

1.2  ระเบียบ/ ข้อปฏิบตัิการใช้พื้นที ่
1.3  ระบบไฟฟ้าที่มีความปลอดภยั 
1.4  แผนผังการจัดวางอุปกรณ์  และกลุม่พันธ์ุไม้ในเรือนเพาะช า 

2.  ประสิทธิภาพ  คุณภาพและ
ความปลอดภัยของวัสดุ/  
อุปกรณ์/ เคร่ืองมือ 

2.1  สะอาด 
2.2  สภาพดีไม่ช ารุดจนเป็นอันตรายต่อการใช้งาน 
2.3  แยกประเภทวัสดุฝึก/ อุปกรณ/์ เครื่องมือ และจดัเก็บตามมาตรฐานการจดัเก็บ

วัสดุฝึก/ อุปกรณ/์ เครื่องมือ แต่ละชนิด 
2.4  บอกวิธีการใช้งานวัสดุ/ อุปกรณ/์ เครื่องมือท่ีมลีักษณะพิเศษโดยค านึงถึง

สภาพการใช้งานและความปลอดภัยเป็นส าคัญ 
2.5  ก าหนดต าแหน่งวางวัสดุ/ อปุกรณ/์ เครื่องมือท่ีชัดเจนและเหมาะสมกับสภาพ

การใช้งานของวัสดุ/ อุปกรณ/์ เครื่องมือแต่ละประเภท 
2.6  จัดเก็บวัสด/ุ อุปกรณ/์ เครื่องมืออย่างเป็นระบบโดยไม่เสื่อมคณุภาพ 
2.7  แผนการบ ารุงรักษาทีเ่ป็นปจัจุบัน 
2.8  บันทึกการใช้งานและการบ ารุงรักษาทีเ่ป็นปัจจุบัน 
2.9  ปิดป้ายแจ้งสถานะวัสดุ/ อุปกรณ/์ เครื่องมือท่ีช ารุดเสยีหายและแจ้ง

ผู้รับผิดชอบเพื่อด าเนินการซ่อม 
2.10  มีหลักฐานแจ้งผู้รับผิดชอบเพื่อด าเนินการซ่อมแซม/ แกไ้ข 
2.11  ระบบน้ า ระบบไฟฟ้า อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
2.12  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเรือนเพาะช า 
2.13  ตารางเวลาก าจัดวัชพืชภายในและรอบ ๆ เรือนเพาะช า 
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มาตรฐาน 5ส : โรงงานอาหารสัตว์ 
รายการ มาตรฐาน 

1.  สภาพทั่วไป 1.1  ป้ายบอกช่ือโรงงานอาหารสตัว์และชื่อผูร้ับผดิชอบ 
1.2  ระเบียบ/ ข้อปฏิบตัิการใช้พื้นที ่
1.3  ความเหมาะสมของการใช้งานในพ้ืนท่ี 
1.4  ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัย 
1.5  แผนผังการจัดวางเครื่องมือ/ เครื่องจักร 

2.  ประสิทธิภาพ คุณภาพและ
ความปลอดภัยวัสดุ/ อุปกรณ์/  
เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร 

2.1  สะอาด 
2.2  สภาพดีไม่ช ารุดจนเป็นอันตรายต่อการใช้งาน 
2.3  แยกประเภท วัสด/ุ อุปกรณ/์ เครื่องมือ/ เครื่องจักร และจัดเกบ็ตามมาตรฐาน

การจัดเก็บแต่ละชนิด 
2.4  บอกวิธีการใช้งานวัสดุ/ อุปกรณ/์ เครื่องมือ/ เครื่องจักร ท่ีมลีักษณะพิเศษ โดย

ค านึงถึงสภาพการใช้งานและความปลอดภัยเป็นส าคัญ 
2.5  ก าหนดต าแหน่งวางวัสดุ/ อปุกรณ/์ เครื่องมือ/ เครื่องจักร ท่ีชัดเจนและ

เหมาะสมกับสภาพการใช้งานของแต่ละประเภท 
2.6  จัดเก็บวัสด/ุ อุปกรณ/์ เครื่องมือ/ เครื่องจักร อย่างเป็นระบบโดยไมเ่สื่อม

คุณภาพ 
2.7  แผนการบ ารุงรักษาทีเ่ป็นปจัจุบัน 
2.8  บันทึกการใช้งานและการบ ารุงรักษาทีเ่ป็นปัจจุบัน 
2.9  ปิดป้ายแจ้งสถานะวัสดุ/ อุปกรณ/์ เครื่องมือ/ เครื่องจักรที่ช ารดุเสียหายและ

แจ้งผู้รับผดิชอบเพื่อด าเนินการซ่อม 
2.10  มีหลักฐานแจ้งผู้รับผิดชอบเพื่อด าเนินการซ่อมแซม/ แกไ้ข 
2.11  ระบบน้ า ระบบไฟฟ้า อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
2.12  บริเวณทางเดินในโรงงานมคีวามเป็นระเบียบเรียบร้อย 
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มาตรฐาน 5ส 
ส่วนงานสนับสนุนการเรียนการสอน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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มาตรฐาน 5ส : ห้องพักอาจารย์ 
รายการ มาตรฐาน 

1.  สภาพทั่วไป 1.1  ป้ายบอกหมายเลขห้องหรือช่ือห้อง 
1.2  ก าหนดมาตรฐาน  5ส 
1.3  ติดป้าย ผัง ภาพ หรือเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
1.4  สะอาด 
1.5  สวิตช์และปลั๊กเสียบไฟฟ้าอยูใ่นสภาพที่มีความปลอดภัย 
1.6  มีปริมาณของแสงสว่างท่ีเพียงพอ 
1.7  พื้นที่วางอุปกรณ์และวัสดสุ่วนกลางเหมาะสมและเป็นระเบียบ 

2.  โต๊ะและเก้าอี้ท างาน 2.1  อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน 
2.2  ป้ายช่ือ นามสกุล บคุลากรมองเห็นชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดยีวกันทั้งห้อง 
2.3  เอกสารและสิ่งของบนโต๊ะท างานจัดวางอย่างเป็นระเบียบ 
2.4  หากมีสิ่งของวางอยู่ใต้โตะ๊ ตอ้งจัดให้เป็นระเบียบ 

3.  ตู้เอกสารและชัน้วางเอกสาร 3.1  อยู่ในสภาพดีและสะอาด 
3.2  หากมีสิ่งของวางบนหลังตู้ ตอ้งจัดวางให้เรียบร้อยและปลอดภยั 
3.3  ระบบการจัดเอกสารเหมาะสม ค านึงถึงความสะดวกและปลอดภัย 

4.  มุมกาแฟ/ อาหารว่าง/          
โต๊ะอาหาร 

4.1  มีความเป็นสัดส่วน  สะอาด และเป็นระเบยีบเรียบร้อย 
4.2  ไม่มีอุปกรณ์อื่นใดท่ีไม่เกีย่วข้องกับมุมกาแฟ/ อาหารว่าง 
4.3  มีการก าหนดชื่อผู้รับผิดชอบ 
4.4  มีพื้นท่ีส าหรับจัดเก็บอาหารมิดชิด  ปราศจากกลิ่น 
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มาตรฐาน 5ส : ห้องส านักงาน คณะ/ สาขา 

รายการ มาตรฐาน 
1.  สภาพทั่วไป 1.1  ป้ายบอกหมายเลขห้องหรือช่ือห้อง 

1.2  ป้ายแนะน าขั้นตอนการให้บรกิาร 
1.3  มีชื่อและภาพบุคลากรในห้อง 
1.4  มีผังแสดงต าแหน่งอุปกรณ์/ ครุภณัฑ์ในห้อง 
1.5  ก าหนดระเบียบข้อปฏิบัติการใช้ห้อง/ การใช้พืน้ท่ี 
1.6  ติดป้าย ผัง ภาพ หรือเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
1.7  สะอาด 
1.8  สภาพแวดล้อมและพื้นท่ีเหมาะสมกับการปฏิบตัิงาน 
1.9  สวิตช์และปลั๊กเสียบไฟฟ้าอยูใ่นสภาพที่มีความปลอดภัย 
1.10  มีปริมาณของแสงสว่างท่ีเพยีงพอ 
1.11  พื้นที่วางอุปกรณ์และวสัดสุว่นกลางเหมาะสมและเป็นระเบียบ  

2.  โต๊ะและเก้าอี้ท างาน 2.1  อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานและสะอาด 
2.2  ป้ายช่ือ นามสกุล บคุลากรมองเห็นสะดวกและเป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังห้อง 
2.3  บนโต๊ะท างาน  ไม่มีเอกสาร/ สิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท างาน 
2.4  หากมีสิ่งของวางอยู่ใต้โตะ๊และเก้าอ้ีต้องจัดให้เป็นระเบียบ 
2.5  เอกสารและสิ่งของบนโต๊ะท างานเป็นระเบยีบ 

3.  ตู้เอกสารและชัน้วางเอกสาร 3.1  อยู่ในสภาพดีและสะอาด 
3.2  หากมีสิ่งของวางบนหลังตู้ ตอ้งจัดวางให้เรียบร้อยและปลอดภยั 
3.3  มีดัชนีก ากับรายการเอกสารและจัดเก็บเป็นมาตรฐานเดยีวกันทั้งห้อง  รวมทั้ง

ก าหนดผูร้ับผดิชอบอย่างชัดเจน 
3.4  ระบบการจัดเอกสารเหมาะสม ค านึงถึงความสะดวกและปลอดภัย 

4.  ตู้เก็บวัสดุและชัน้วางของ 4.1  ปราศจากฝุ่นละออง 
4.2  หากมีสิ่งของวางบนหลังตู้ ตอ้งจัดวางให้เรียบร้อยและปลอดภยั 
4.3  มีดัชนีก ากับรายการสิ่งของและจัดเก็บเป็นมาตรฐานเดยีวกันทั้งห้อง 
4.4  ระบบการควบคุมการสั่งซื้อและการเบิกจ่ายควรเป็นระบบ First In - First Out 

(FIFO) 
5.  อุปกรณ์และเคร่ืองใช้ส านักงาน 5.1  อยู่ในสภาพดี  สะอาด 

5.2  ต าแหน่งของอุปกรณ์เหมาะสม  โดยมุ่งเน้นที่ความปลอดภัยและความสะดวก
ของการใช้งาน 

5.3  ระบุวิธีการใช้งานท่ีเครื่องใช้ส านักงานหรือบรเิวณใกล้เคียงและก าหนดชื่อ
ผู้รับผิดชอบ 

6.  มุมกาแฟ/ อาหารว่าง/       
โต๊ะอาหาร 

6.1  มีความเป็นสัดส่วน สะอาด และเป็นระเบยีบเรยีบร้อย 
6.2  ไม่มีอุปกรณ์อื่นใดท่ีไม่เกีย่วข้องกับมุมกาแฟ/ อาหารว่าง 
6.3  มีการก าหนดช่ือผู้รับผิดชอบ 
6.4  มีพื้นท่ีส าหรับจัดเก็บอาหารมิดชิด  ปราศจากกลิ่น 
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มาตรฐาน 5ส : ห้องส านักงานหน่วยงานสนับสนุน/ องค์การบริหารและสโมสรนักศึกษา 

รายการ มาตรฐาน 
1.  สภาพทั่วไป 1.1  ป้ายบอกหมายเลขห้องหรือช่ือห้อง 

1.2  ป้ายแนะน าขั้นตอนการให้บรกิาร 
1.3  มีผังช่ือรูปภาพบุคลากรในหอ้งเป็นปัจจุบัน 
1.4  มีผังแสดงต าแหน่งอุปกรณ์/ ครุภณัฑ์ที่อยู่ภายในห้อง 
1.5  ก าหนดระเบียบข้อปฏิบัติการใช้ห้อง/ การใช้พื้นที ่
1.6  ติดป้าย ผัง ภาพ หรือเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
1.7  สะอาด 
1.8  สภาพแวดล้อมและพื้นท่ีเหมาะสมกับการปฏิบตัิงาน 
1.9  สวิตช์และปลั๊กเสียบไฟฟ้าอยูใ่นสภาพที่มีความปลอดภัย 
1.10  มีปริมาณของแสงสว่างท่ีเพยีงพอ 
1.11  พื้นที่วางอุปกรณ์และวสัดสุว่นกลางเหมาะสมและเป็นระเบียบ 

2.  โต๊ะและเก้าอี้ท างาน 2.1  อยู่ในสภาพดี สะอาด และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
2.2  ป้ายช่ือ นามสกุล บคุลากรมองเห็นสะดวกและเป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังห้อง 
2.3  บนโต๊ะท างาน ไม่มีเอกสาร/ สิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท างาน 
2.4  หากมีสิ่งของวางอยู่ใต้โตะ๊และเก้าอ้ีต้องจัดให้เป็นระเบียบ 

3.  ตู้เอกสารและชัน้วางเอกสาร 3.1  อยู่ในสภาพดี สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง 
3.2  หากมีสิ่งของวางบนหลังตู้ ตอ้งจัดวางให้เรียบร้อยและปลอดภยั 
3.3  มีดัชนีก ากับรายการเอกสารและจัดเก็บเป็นมาตรฐานเดยีวกันทั้งห้อง  รวมทั้ง

ก าหนดผูร้ับผดิชอบชัดเจน 
3.4  ระบบการจัดเอกสารเหมาะสม ค านึงถึงความสะดวก ปลอดภยั และรวดเร็วในการ

ค้นหา 
4.  ตู้เก็บวัสดุและชัน้วางของ 4.1  อยู่ในสภาพดี  ปราศจากฝุ่นละออง 

4.2  หากมีสิ่งของวางบนหลังตู้ ตอ้งจัดวางให้เรียบร้อยและปลอดภยั 
4.3  มีดัชนีก ากับรายการสิ่งของและจัดเก็บเป็นมาตรฐานเดยีวกันทั้งห้อง 
4.4  ระบบการควบคุมการสั่งซื้อและการเบิกจ่ายควรเป็นระบบ  (FIFO) 

5.  อุปกรณ์และเคร่ืองใช้ส านักงาน 5.1  อยู่ในสภาพดี  สะอาด  และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
5.2  ต าแหน่งของอุปกรณ์เหมาะสม  โดยมุ่งเน้นท่ีความปลอดภัยและความสะดวกใน

การใช้งาน 
5.3  ระบุวิธีการใช้งานท่ีเครื่องใช้ส านักงานหรือบรเิวณใกล้เคียง  และก าหนดชื่อ

ผู้รับผิดชอบ 
5.4  มีแผนการบ ารุงรักษา/ ประวัติการซ่อมบ ารุงทีเ่ป็นปัจจุบัน 

6.  มุมกาแฟ/ อาหารว่าง/        
โต๊ะอาหาร 

6.1  มีความเป็นสัดส่วน สะอาด และเป็นระเบยีบ 
6.2  ไม่มีอุปกรณ์อื่นใดท่ีไม่เกีย่วข้องกับมุมกาแฟ/ อาหารว่าง 
6.3  มีการก าหนดชื่อผู้รับผิดชอบ 
6.4  มีพืน้ท่ีส าหรับจัดเก็บอาหารมิดชิด  ปราศจากกลิ่น 
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มาตรฐาน 5ส : ห้องพยาบาล 

รายการ มาตรฐาน 
1.  สภาพทั่วไป 1.1  ป้ายบอกหมายเลขห้องหรือช่ือห้องและช่ือผู้รับผิดชอบ 

1.2  ป้ายแนะน าขั้นตอนการให้บรกิาร 
1.3  ผังแสดงต าแหน่งอุปกรณ/์ ครุภัณฑ์ ท่ีอยู่ภายในห้อง 
1.4  พื้นที่วางอุปกรณ์/ ครภุณัฑ์ สอดคล้องกับผังแสดงต าแหน่งในข้อ 1.3 
1.5  ระเบยีบ/ ข้อปฏิบตัิการใช้หอ้ง/ การใช้พื้นที่ 
1.6  ติดป้าย ผัง ภาพ หรือเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
1.7  สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง 
1.8  สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการใช้เป็นห้องพยาบาล 
1.9  ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัย 
1.10  ผังแสดงต าแหน่งอุปกรณไ์ฟฟ้าชัดเจนและอยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม 
1.11  แสดงต าแหน่งพื้นที่วางรองเท้าหน้าห้องส าหรับนักศึกษาอย่างชัดเจน   

2.  ตู้ยาและเวชภัณฑ ์ 2.1  อยู่ในสภาพดี  สะอาดและพร้อมใช้งาน 
2.2  หากมีสิ่งของวางบนหลังตูต้้องจัดวางให้เรียบร้อย 
2.3  มีดัชนีก ากับรายการสิ่งของและระบุชื่อผู้รับผิดชอบชัดเจน 
2.4  ตรวจสอบสภาพการใช้งานของเวชภัณฑ์เป็นระยะ 
2.5  ตรวจสอบอายุของยาให้เป็นปัจจุบัน 
2.6  บันทึกการใช้งานและการเบกิจ่ายเป็นปัจจุบัน 
2.7  ป้ายบอกขั้นตอนการใช้เวชภณัฑ์ที่จ าเป็น 
2.8  แยกประเภทยาใช้ภายใน/ ภายนอกออกจากกัน 
2.9  เก็บรักษายาโดยค านึงถึงคุณภาพโดยไม่ให้เกดิการเสียหาย 

3.  ห้องพักผู้ป่วย 3.1  เตียงนอน ผ้าปู ปอกหมอน ผ้าห่ม ต้องสะอาดและจดัวางให้เรยีบร้อย พร้อมใช้งาน 
3.2  จัดเก็บอุปกรณ์ภายในห้องในต าแหน่งท่ีเหมาะสมและเรียบร้อย 
3.3  ก าหนดระยะเวลาในการท าความสะอาดเป็นประจ าและตอ่เนื่อง 
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มาตรฐาน 5ส : ห้องเอกสารการพิมพ์ 
รายการ มาตรฐาน 

1.  สภาพทั่วไป 1.1  ป้ายบอกหมายเลขห้องหรือช่ือห้องและช่ือผู้รับผิดชอบ 
1.2  ป้ายแนะน าขั้นตอนการให้บรกิาร 
1.3  มีผังแสดงต าแหน่งอุปกรณ์/ ครุภณัฑ์ ท่ีอยู่ภายในห้อง 
1.4  จัดวางอุปกรณ/์ ครภุัณฑ์  สอดคล้องกับผังแสดงต าแหน่งในข้อ 1.3 
1.5  ติดป้าย ผัง ภาพ หรือเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
1.6  สะอาด  เป็นระเบียบ 
1.7  สภาพแวดล้อมของพื้นที่มีความเหมาะสม 
1.8  อุปกรณส์วิตช์และปลั๊กเสียบไฟฟ้าอยู่ในสภาพดีมีความปลอดภยั 
1.9  มีแสงสว่างที่เพียงพอ 
1.10  พืน้ท่ีวางอุปกรณ์และวสัดสุว่นกลางเหมาะสมและเป็นระเบียบ  
1.11  มีอุปกรณด์ับเพลิงท่ีพร้อมใช้งาน 

2.  อุปกรณ์และเคร่ืองใช้ต่าง ๆ 2.1  อยู่ในสภาพดี สะอาด และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
2.2  มีการจดัวางต าแหน่งของอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยมุ่งเน้นท่ี

ความปลอดภัย 
2.3  ระบุวิธีการใช้งานท่ีเครื่องใช้ส านักงานหรือบรเิวณใกล้เคียง 
2.4  แผนการบ ารุงรักษาและรายงานหรือบันทึกการใช้งาน/ ซ่อมบ ารุงทีเ่ป็นปัจจุบัน 

3.  ตู้เกบ็วัสด ุชั้นวางของ 
สถานที่วาง/ เก็บของ 

3.1  อยู่ในสภาพดี สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง 
3.2  หากมีสิ่งของวางบนหลังตู้  ตอ้งจัดวางให้เรียบร้อยและปลอดภยั 
3.3  มีดัชนีก ากับรายการสิ่งของ และการจัดเก็บ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
3.4  ระบบการควบคุมการสั่งซื้อ และการเบิกจ่ายควรเป็นแบบระบบ First In – First Out 

(FIFO) 
3.5  ตรวจสอบสภาพและปริมาณวัสดุให้เหมาะสมและถูกต้องเป็นปจัจุบัน 

4.  การจัดเก็บเอกสาร และการ
ให้บริการ 

4.1  แยกท่ีเก็บส าหรับงานท่ีด าเนนิการเสร็จแล้วและงานท่ียังไม่ด าเนินการ 
4.2  เอกสารทีเ่ป็นความลับต้องมทีี่เก็บอย่างมิดชิดและปลอดภัย 
4.3  มีเอกสารหลักฐานการรับ - ส่งงานเป็นปัจจุบัน 
4.4  มีล าดับการให้บริการก่อน - หลังชัดเจน 

5.  โต๊ะและเก้าอี้ท างาน 5.1  สะอาด อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน 
5.2  ป้ายช่ือตั้งโต๊ะ  มองเห็นชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
5.3  บนโต๊ะไมม่ีเอกสารหรือสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท างาน 
5.4  ของใช้ส่วนตัวและวัสดุส านักงานในลิ้นชักต้องจัดเก็บให้เรยีบรอ้ย 
5.5  หากจ าเป็นต้องวางสิ่งของใต้โต๊ะท างาน ต้องจัดให้เป็นระเบียบ 
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มาตรฐาน 5ส : ยานพาหนะ 

รายการ มาตรฐาน 
1.  สภาพทั่วไป 1.1  ติดป้ายและผังแสดงท่ีจอดยานพาหนะอย่างชัดเจน 

1.2  ป้ายแนะน าขั้นตอนการให้บรกิาร 
1.3  มีตารางการใช้งานยานพาหนะ 
1.4  มีป้ายแสดงหมายเลขยานพาหนะและที่แขวนกุญแจ 

2.  โต๊ะท างานและเก้าอี ้ 2.1  อยู่ในสภาพดี สะอาด และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
2.2  ป้ายช่ือ นามสกุล บุคลากร ที่มองเห็นสะดวกและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งห้อง 
2.3  บนโต๊ะไมม่ีเอกสารหรือสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท างาน 
2.4  ของใช้ส่วนตัวและวัสดุส านักงานในลิ้นชักจัดเก็บเรยีบร้อย 
2.5  ไม่มีสิ่งของบริเวณใต้โตะ๊ เก้าอี้ 

3.  การบันทึกการใช้งาน
ยานพาหนะ 

3.1  บันทึกการใช้ยานพาหนะตามระเบยีบทางราชการ 
3.2  บันทึกขอใช้ยานพาหนะ (ล่วงหน้า) 
3.3  บันทึกการตรวจสอบสภาพยานพาหนะก่อนและหลังการใช้งาน 
3.4  มีแผนการบ ารุงรักษา และบนัทึกการบ ารุงรักษาเป็นปัจจุบัน 
3.5  บันทึกการเกิดอุบัติเหตปุระจ ายานพาหนะ 
3.6  บันทึกการสิ้นเปลืองน้ ามันและความสึกหรอของยานพาหนะ 

4.  สภาพยานพาหนะและโรง
จอดยานพาหนะ 

4.1  ไม่มสีิ่งของที่ไม่จ าเป็นอยู่ภายในยานพาหนะ 
4.2  ไม่มฝีุ่นผง คราบน้ ามัน สิ่งสกปรกอยู่ภายในและภายนอกยานพาหนะ 
4.3  โรงจอดยานพาหนะสะอาด เป็นระเบียบเรยีบร้อย และปลอดภยั 

5.  ประสิทธิภาพ คุณภาพ 
และความปลอดภัยของ
เคร่ืองมือในการบ ารุงรักษา
ยานพาหนะ 

5.1  สะอาด  ปราศจากฝุ่นละออง 
5.2  เครื่องมือสะอาด  พร้อมใช้งาน 
5.3  บอกวิธีการใช้งานวัสดุ/ อุปกรณ/์ เครื่องมือท่ีมลีักษณะพิเศษ 
5.4  ต าแหน่งวางวัสดุ/ อุปกรณ/์ เครื่องมือ ชัดเจนและเหมาะสม 
5.5  จัดเก็บวัสด/ุ อุปกรณ/์ เครื่องมือ อย่างเป็นระบบโดยไม่เสื่อมคณุภาพ 
5.6  แผนการบ ารุงรักษาเป็นปัจจบุัน 
5.7  บันทึกการใช้งานและการบ ารุงรักษาเป็นปัจจุบัน 
5.8  ปิดป้ายแจ้งสถานะวัสดุ/ อุปกรณ/์ เครื่องมือท่ีช ารุดเสยีหายและแจ้งผูร้ับผดิชอบเพื่อ

ด าเนินการซ่อม 
5.9  มีหลักฐานแจ้งผู้รับผิดชอบเพื่อด าเนินการซ่อมแซม/ แกไ้ข 
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มาตรฐาน 5ส : ห้องประชุม 

รายการ มาตรฐาน 
1.  สภาพทั่วไป 1.1  ป้ายบอกหมายเลขห้องหรือช่ือห้องและช่ือผู้รับผิดชอบ 

1.2  ป้ายแนะน าขั้นตอนการให้บรกิาร 
1.3  ผังแสดงต าแหน่งอุปกรณ/์ ครุภัณฑ์ ท่ีอยู่ภายในห้อง 
1.4  พื้นที่วางอุปกรณ์/ ครภุณัฑ์ สอดคล้องกับผังแสดงต าแหน่งในข้อ 1.3 
1.5  ระเบยีบ/ ข้อปฏิบตัิการใช้หอ้ง/ การใช้พื้นที่ 
1.6  ติดป้าย ผัง ภาพ หรือเอกสารต่าง ๆ ให้เปน็ระเบียบเรียบร้อย 
1.7  สะอาด   
1.8  สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการใช้งานห้อง/ พื้นที่ 
1.9  ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัย 
1.10  ผังแสดงต าแหน่งอุปกรณไ์ฟฟ้าชัดเจนและอยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม 

2.  ประสิทธิภาพ คุณภาพ 
และความปลอดภัยของ
วัสดุ/ อุปกรณ์/ เคร่ืองมือ
ประจ าห้อง/ พ้ืนที่ 

2.1  สะอาด  ปราศจากฝุ่นละออง 
2.2  สภาพดีไม่ช ารุดจนเป็นอันตรายต่อการใช้งาน 
2.3  บอกวิธีการใช้งานวัสดุ/ อุปกรณ/์ เครื่องมือท่ีมลีักษณะพิเศษ 
2.4  ต าแหน่งวางวัสดุ/ อุปกรณ/์ เครื่องมือ ชัดเจนและเหมาะสมกบัสภาพการใช้งาน 
2.5  จัดเก็บวัสดุ/ อุปกรณ/์ เครื่องมือ อย่างเป็นระบบ 
2.6  แผนการบ ารุงรักษาเป็นปัจจบุัน 
2.7  บันทึกการใช้งานและการบ ารุงรักษาเป็นปัจจุบัน 
2.8  ปิดป้ายแจ้งสถานะวัสดุ/ อุปกรณ/์ เครื่องมือท่ีช ารุดเสยีหาย และแจ้งผูร้ับผดิชอบเพื่อ

ด าเนินการซ่อม 
2.9  มีหลักฐานแจ้งผู้รับผิดชอบเพื่อด าเนินการซ่อมแซม/ แกไ้ข 
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มาตรฐาน 5ส : ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

รายการ มาตรฐาน 
1.  สภาพทั่วไป 1.1  ป้ายบอกหมายเลขห้องหรือช่ือห้องและช่ือผู้รับผิดชอบ 

1.2  ป้ายแนะน าขั้นตอนการให้บรกิาร 
1.3  ผังแสดงต าแหน่งอุปกรณ/์ ครุภัณฑ์ ท่ีอยู่ภายในห้อง 
1.4  พื้นที่วางอุปกรณ์/ ครภุณัฑ์  สอดคล้องกับผังแสดงต าแหน่งในข้อ 1.3 
1.5  ก าหนดระเบียบ/ ข้อปฏิบัติการใช้ห้อง/ การใช้พื้นที ่
1.6  ติดป้าย ผัง ภาพ หรือเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย   
1.7  สะอาด  สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการใช้งานห้อง/ พื้นที ่
1.8  ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัย 
1.9  ผังแสดงต าแหน่งอุปกรณไ์ฟฟ้าชัดเจนและอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม 
1.10  ก าหนดผูร้ับผดิชอบในการควบคุมดูแลส่วนงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน 
1.11  รณรงค์การสร้างนิสัยในการเข้าใช้บริการศูนย์การเรยีนรูด้้วยตนเอง 

2.  โต๊ะ  เก้าอี้ 2.1  มีโตะ๊  เก้าอ้ี  ในปริมาณทีเ่พียงพอต่อการให้บริการ 
2.2  โต๊ะ  เก้าอ้ี  อยู่ในสภาพที่ดีไม่ช ารุดและพร้อมใช้งาน 
2.3  ต าแหน่งโตะ๊  เก้าอ้ี  เป็นระเบียบ  สะดวกต่อการเข้าใช้บริการ 

3.  สื่อ/ สารสนเทศ 3.1  จัดท าฐานข้อมูลรายการสื่อ/ สารสนเทศ 
3.2  ระบบการสืบค้นง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
3.3  ระบบบันทึกการยืม - คืน ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 
3.4  จัดหมวดหมูส่ื่อ/ สารสนเทศ เป็นระบบ ถูกต้อง ชัดเจน 
3.5  สื่อ/ สารสนเทศอยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้งาน 
3.6  มีการซ่อมแซมอุปกรณ์และสือ่/ สารสนเทศท่ีช ารดุ 

4.  ตู้  ชั้นวางอุปกรณ์  และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

4.1  ระบบการเข้าถึงอุปกรณ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
4.2  จัดวางอุปกรณ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นระเบยีบเรยีบร้อย 
4.3  ตู้ ช้ันวางอุปกรณ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในสภาพที่แข็งแรงปลอดภัย 
4.4  มีระยะกว้างเพียงพอ และสะดวกต่อการเข้าใช้บริการ 

5.  ประสิทธิภาพ คณุภาพ 
และความปลอดภัยของ
วัสดุ/ อุปกรณ์/ ครุภัณฑ์
ประจ าห้อง/ พ้ืนที่ 

 
 
 
 

5.1  สะอาด  ปราศจากฝุ่นละออง 
5.2  สภาพดีไม่ช ารุดและพร้อมใช้งาน 
5.3  มีคู่มือและบอกวิธีการใช้งานวัสดุ/ อุปกรณ/์ ครุภณัฑ์ที่มลีักษณะพิเศษโดยค านึงถึง

สภาพการใช้งานและความปลอดภัยเป็นส าคัญ 
5.4  ต าแหน่งวางวัสด/ุ อุปกรณ/์ ครุภณัฑ์ชัดเจนและเหมาะสมกบัสภาพการใช้งานของ

วัสดุ/ อุปกรณ/์ ครุภณัฑ์แต่ละประเภท 
5.5  จัดเก็บวัสด/ุ อุปกรณ/์ ครุภณัฑ์ อย่างเป็นระบบโดยไม่เสื่อมคณุภาพ 
5.6  แผนการบ ารุงรักษาเป็นปัจจบุัน  บันทึกการใช้งานและการบ ารุงรักษาเป็นปัจจุบัน 
5.7  ปิดป้ายแจ้งสถานะวัสดุ/ อุปกรณ/์ ครุภณัฑ์ที่ช ารดุเสยีหายและแจ้ง ผู้รับผิดชอบเพื่อ
ด าเนินการซ่อม 
5.8  มีหลักฐานแจ้งผู้รับผิดชอบเพื่อด าเนินการซ่อมแซม /แกไ้ข 
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มาตรฐาน 5ส : ห้องสมุด 

รายการ มาตรฐาน 
1.  สภาพทั่วไป 1.1  ป้ายบอกหมายเลขหรือช่ือห้องและช่ือผู้รับผิดชอบ 

1.2  ป้ายแนะน าข้ันตอนการให้บรกิาร 
1.3  ผังแสดงต าแหน่งอุปกรณ/์ ครุภัณฑ์ ท่ีอยู่ภายในห้อง 
1.4  จัดวางอุปกรณ/์ ครภุัณฑ์  สอดคล้องกับผังแสดงต าแหน่งในข้อ 1.3 
1.5  ก าหนดระเบียบ/ ข้อปฏิบัติการใช้ห้อง/ การใช้พื้นที ่
1.6  ติดป้าย ผัง ภาพ หรือเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
1.7  สะอาด   
1.8  สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการใช้งาน 
1.9  ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัย 
1.10  ผังแสดงต าแหน่งอุปกรณไ์ฟฟ้าชัดเจนและอยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสม 
1.11  ก าหนดผูร้ับผดิชอบในการควบคุมดูแลส่วนงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน 
1.12  รณรงค์การสร้างนิสัยในการเข้าใช้บริการห้องสมดุ 

2.  โต๊ะ  เก้าอี้ 2.1  มีโตะ๊  เก้าอ้ี  ในปริมาณทีเ่พียงพอต่อการให้บริการ 
2.2  โต๊ะ  เก้าอ้ี  อยู่ในสภาพที่ดีไม่ช ารุดและพร้อมใช้งาน 
2.3  ต าแหน่งโตะ๊  เก้าอ้ี  เป็นระเบียบ  สะดวกต่อการเข้าใช้บริการ 

3.  สื่อ/ สารสนเทศ 3.1  จัดท าฐานข้อมูลรายการสื่อ/ สารสนเทศ 
3.2  ระบบการสืบค้นง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
3.3  ระบบบันทึกการยืม - คืน ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 
3.4  จัดหมวดหมูส่ื่อ/ สารสนเทศ เป็นระบบ ถูกต้อง ชัดเจน 
3.5  สื่อสารสนเทศอยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้งาน 
3.6  มีการซ่อมแซมอุปกรณ์และสือ่/ สารสนเทศท่ีช ารดุ 

4.  ตู้  ชั้นวางอุปกรณ์  และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

4.1  การค้นหาอุปกรณ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
4.2  วางอุปกรณ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นระเบียบเรียบร้อย 
4.3  ตู้ ช้ันวางอุปกรณ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในสภาพที่แข็งแรงปลอดภัย 
4.4  มีช่องทางเดินกว้างเพียงพอ และสะดวกต่อการเข้าใช้บริการ 
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มาตรฐาน 5ส : ห้องสมุด (ต่อ) 

รายการ มาตรฐาน 
5.  ประสิทธิภาพ คุณภาพ และ

ความปลอดภัยของวัสดุ/      
อุปกรณ์/ ครุภัณฑ์ประจ า
ห้อง/ พ้ืนที่ 

5.1  สะอาด  ปราศจากฝุ่นละออง 
5.2  สภาพดีไม่ช ารุดและพร้อมใช้งาน 
5.3  มีคู่มือและบอกวิธีการใช้งานวัสดุ/ อุปกรณ/์ ครุภณัฑ์ที่มลีักษณะพิเศษโดยค านึงถึง

สภาพการใช้งานและความปลอดภัยเป็นส าคัญ 
5.4  ต าแหน่งวางวัสด/ุ อุปกรณ/์ ครุภณัฑ์ชัดเจนและเหมาะสมกบัสภาพการใช้งานของ

วัสดุ/ อุปกรณ/์ ครุภณัฑ์ แตล่ะประเภท 
5.5  จัดเก็บวัสด/ุ อุปกรณ/์ ครุภณัฑ์ อยา่งเป็นระบบโดยไม่เสื่อมคณุภาพ 
5.6  แผนการบ ารุงรักษาเป็นปัจจบุัน 
5.7  บันทึกการใช้งานและการบ ารุงรักษาเป็นปัจจุบัน 
5.8  ปิดป้ายแจ้งสถานะวัสดุ/ อุปกรณ/์ ครุภณัฑ์ที่ช ารดุเสยีหายและแจ้งผู้รับผิดชอบเพื่อ

ด าเนินการซ่อม 
5.9  มีหลักฐานแจ้งผู้รับผิดชอบเพื่อด าเนินการซ่อมแซม/ แกไ้ข 

 

มาตรฐาน 5ส : ตู้ล็อกเกอร์นักศึกษา 

รายการ มาตรฐาน 
1.  มีการก าหนดพ้ืนที ่
     ตู้ล็อกเกอร์นักศึกษา 

1.1  ไม่กีดขวางทางเดิน/ การท างาน และไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่น 
1.2  มีหมายเลขตู้แสดงอย่างชัดเจน 

2.  พ้ืนที่ตู้ล็อกเกอร์อยู่ในสภาพ
ดี สะอาด และสะดวกต่อ
การใช้ 

2.1  ตู้ล็อกเกอร์อยู่ในสภาพดี  ไมช่ ารุด  พร้อมใช้งาน 
2.2  ไม่มสีิ่งของวางอยู่ด้านบนตู้ลอ็กเกอร์ 
2.3  สะอาดทั้งภายนอกและภายใน 
2.4  ระบบความปลอดภัยต้องอยู่ในสภาพดี  ใช้งานได ้
2.5  จัดให้มีกุญแจส ารองและก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
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มาตรฐาน 5ส : ศูนย์วัฒนธรรม 

รายการ มาตรฐาน 
1.  สภาพทั่วไป 1.1  ป้ายบอกหมายเลขหรือช่ือห้องและช่ือผู้รับผิดชอบ 

1.2  ป้ายแนะน าขั้นตอนการให้บรกิาร 
1.3  ผังแสดงต าแหน่งอุปกรณ/์ ครุภัณฑ์ ท่ีอยู่ภายในห้อง 
1.4  จัดวางอุปกรณ/์ ครภุัณฑ์ สอดคล้องกับผังแสดงต าแหน่งในข้อ 1.3 
1.5  ก าหนดระเบียบ/ ข้อปฏิบัติการใช้ห้อง/ การใช้พื้นที ่
1.6  ติดป้าย ผัง ภาพ หรือเอกสารต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาด  
1.7  สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการใช้งาน 
1.8  ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัย 
1.9  ก าหนดผูร้ับผดิชอบในการควบคุมดูแลส่วนงานต่าง ๆ อย่างชัดเจน 
1.10  รณรงค์การสร้างนิสัยในการเข้ารับบริการศูนย์วัฒนธรรม 

2.  โต๊ะ  เก้าอี้ท างาน 2.1  มีโตะ๊ เก้าอี้ ในปริมาณที่เพียงพอต่อการให้บริการ 
2.2  โตะ๊ เกา้อี้ อยู่ในสภาพท่ีดไีมช่ ารุดและพร้อมใช้งาน 
2.3  ต าแหน่งโตะ๊ เก้าอี้  เป็นระเบียบ และสะดวกต่อการเข้าใช้บรกิาร 

3.  สื่อ/ สารสนเทศ 3.1  จัดท าฐานข้อมูลรายการสื่อ/ สารสนเทศ 
3.2  ระบบการสืบค้นง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
3.3  ระบบบันทึกการยืม - คืน ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 
3.4  จัดหมวดหมูส่ื่อ/ สารสนเทศ เป็นระบบ ถูกต้อง ชัดเจน 
3.5  สื่อ/ สารสนเทศอยู่ในสภาพดี และพร้อมใช้งาน 
3.6  มีการซ่อมแซมอุปกรณ์และสือ่/ สารสนเทศท่ีช ารดุ 

4.  ประสิทธิภาพ คุณภาพ 
และความปลอดภัยของ
วัสดุ/ อุปกรณ์/ ครุภัณฑ์
ประจ าห้อง/ พ้ืนที่ 

4.1  สะอาด  ปราศจากฝุ่นละออง 
4.2  สภาพดีไม่ช ารุดและพร้อมใช้งาน 
4.3  มีคู่มือและบอกวิธีการใช้งานวัสดุ/ อุปกรณ/์ ครุภณัฑ์ที่มลีักษณะพิเศษโดยค านึงถึง

สภาพการใช้งานและความปลอดภัยเป็นส าคัญ 
4.4  ต าแหน่งวางวัสด/ุ อุปกรณ/์ ครุภณัฑ์ชัดเจนและเหมาะสมกบัสภาพการใช้งานของ

วัสดุ/ อุปกรณ/์ ครุภณัฑ์ แตล่ะประเภท 
4.5  จัดเก็บวัสด/ุ อุปกรณ/์ ครุภณัฑ์อย่างเป็นระบบโดยไม่เสื่อมคณุภาพ 
4.6  แผนการบ ารุงรักษาเป็นปัจจบุัน 
4.7  บันทึกการใช้งานและการบ ารุงรักษาเป็นปัจจุบัน 
4.8  ปิดป้ายแจ้งสถานะวัสดุ/ อุปกรณ/์ ครุภณัฑ์ที่ช ารดุเสยีหาย  และแจ้งผูร้ับผดิชอบเพื่อ

ด าเนินการซ่อม 
4.9  มีหลักฐานแจ้งผู้รับผิดชอบเพื่อด าเนินการซ่อมแซม/ แกไ้ข 
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มาตรฐาน 5ส : โรงอาหาร 

รายการ มาตรฐาน 
1.  สภาพทั่วไป 1.1  ป้ายบอกช่ือร้านค้า ป้ายบอกราคาแตล่ะร้านแสดงอย่างชัดเจน 

1.2  ระเบียบ/ ข้อปฏิบตัิการใช้โรงอาหาร 
1.3  บริเวณโรงอาหารสะอาดและถูกสุขลักษณะ 
1.4  สภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการให้บริการ 
1.5  ระบบไฟฟ้ามีความปลอดภัย 
1.6  สัญลักษณ์แสดงต าแหน่งอุปกรณไ์ฟฟ้าชัดเจนและอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม 

2.  ห้องปรุงอาหารและพื้นที่
โดยรอบ 

2.1  มีสภาพที่สะอาด ถูกหลักอนามัย 
2.2  มีการแยกประเภทขยะ  เทท้ิงทันทีเมื่อเต็ม  และไมม่ีขยะค้างเกิน 1 วัน 
2.3  มีฝาปดิภาชนะบรรจุขยะ 
2.4  รางระบายน้ ามีความสะอาด ปราศจากกลิ่นเหม็น 
2.5  มีที่จัดเก็บจานและอุปกรณ์ทีถู่กสุขลักษณะ 
2.6  มีถังเก็บเศษอาหารอย่างมิดชดิ 
2.7  จัดเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย   
2.8  ผู้ประกอบอาหารต้องใส่ผ้ากนัเปื้อน ผ้าคลมุผมพร้อมเก็บผมเรยีบร้อย และเล็บมือ

สะอาด 
3.  ภาชนะที่ใช้ในการประกอบ 

อาหาร และภาชนะบรรจุ
อาหาร 

3.1  ภาชนะท่ีใช้ประกอบอาหาร และบรรจุอาหาร เช่น หม้อ กระทะ เตา ทัพพี จาน ชาม  
ช้อน ส้อม ฯลฯ ต้องอยู่ในสภาพที่สะอาดถูกสุขลักษณะ 

3.2  การท าความสะอาดภาชนะประกอบอาหาร ภาชนะบรรจุอาหาร ต้องมีการเปลี่ยนน้ า
เป็นระยะ และล้างน้ าสะอาดอย่างน้อย 2 ครั้ง 

3.3  มีการใช้เครื่อง/ วิธีป้องกันแมลงวันหรือสตัว์ที่เป็นพาหะน าโรค 
3.4  ภาชนะท่ีใช้ประกอบและบรรจุอาหารต้องมีในปรมิาณที่พอเพียง 
3.5  ภาชนะท่ีใช้ประกอบอาหารหรือบรรจตุ้องไม่ช ารดุ หรือมีอันตรายต่อผู้บริโภค 
3.6  มีหม้อตม้น้ าเดือดเพื่อลวกช้อน ส้อม และตะเกียบ 

4.  การป้องกันอัคคีภัย 4.1  สภาพถังแก๊ส สายท่อแก๊ส เตาแก๊ส ต้องอยู่ในสภาพดีและปลอดภัย 
4.2  วางต าแหน่งถังแก๊ส อยู่ในพ้ืนท่ีระบายอากาศไดด้ ี
4.3  ปิดวาล์วทุกครั้งท่ีเลิกใช้แก๊ส 
4.4  ตรวจสอบถังแก๊ส  สายท่อแก๊ส  และเตาแก๊สเป็นระยะ 
4.5  อุปกรณไ์ฟฟ้าอยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย                                
4.6  อุปกรณด์ับเพลิงอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมและพร้อมใช้งาน 
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มาตรฐาน 5ส : ห้องน้ า/ ห้องสุขา 

รายการ มาตรฐาน 
1.  สภาพทั่วไป 1.1  ก าหนดผู้รับผดิชอบ 

1.2  แห้ง สะอาด ปราศจากกลิ่นรบกวน 
1.3  ก าหนดระเบียบ  ข้อปฏิบตัิในการใช้ห้องน้ า/ ห้องสุขา 
1.4  ระบบไฟฟ้าอยู่ในสภาพดี และปลอดภัย 
1.5  ระบบระบายน้ าใช้งานได้ดี  สะอาด  ปราศจากสิ่งตกค้าง 
1.6  ก าหนดเวลาท าความสะอาด 
1.7  ป้ายแยกประเภทกลุ่มผู้ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
1.8  มีสบูล่้างมือ/ กระดาษช าระ 
1.9  ไม่ควรมีอุปกรณ์ท าความสะอาดอยู่ในห้องน้ า 
1.10  ไม่ควรมีอ่างล้างภาชนะอยู่ในห้องน้ า 

2.  สุขภัณฑ ์ 2.1  สภาพดี  สะอาด  และปลอดภัย 
2.2  มีอ่างล้างมือที่ไม่ช ารุด และใช้งานได้ปกต ิ
2.3  แผนบ ารุงรักษาเป็นปัจจุบัน 
2.4  บันทึกการท าความสะอาดและการบ ารุงรักษาเป็นปัจจุบัน 
2.5  กรณีช ารดุ/ อยูร่ะหว่างซ่อมแซม ต้องมีป้ายแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ และแจ้งผูร้ับผดิชอบเพื่อ

ด าเนินการซ่อม 
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มาตรฐาน 5ส 
ส่วนสภาพแวดล้อมโดยรวม 
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มาตรฐาน 5ส : สภาพแวดล้อมโดยรวม 
รายการ มาตรฐาน 

1.  ประตูทางเข้า – ออก
สถานศึกษา 

1.1  บริเวณทางเข้า - ทางออก มีความสะอาด                       
1.2  มีผังแสดงบริเวณโดยรอบ                      
1.3  ตัวหนังสือบนผังชัดเจนและเป็นปัจจุบัน     
1.4  บริเวณป้ายสถานศึกษามีความสะอาด                               
1.5  มีป้ายแสดงทางเข้า - ทางออกอย่างชัดเจน                         
1.6  มีป้ายแสดงเวลาเปิด - ปิดอย่างชัดเจน 

2.  เสาธง 2.1  บริเวณรอบเสาธงมีความสะอาด สวยงาม                              
2.2  ผืนธง เชือก และเสา อยู่ในสภาพสมบรูณ์    

3.  สวนหย่อม 3.1  มีความสะอาด  สวยงาม  ก าจัดวัชพืชอย่างสม่ าเสมอ              
3.2  มีชื่อผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน     
3.3  มีป้ายช่ือพันธุ์ไม้ยืนต้นแสดงให้เห็นชัดเจน    

4.  ถนน 4.1  พื้นถนน  ไหล่ถนน  มีความสะอาด ไมม่ีกิ่งไม้ ใบไม้ หรือสิ่งกีดขวาง                     
4.2  มีการซ่อมแซมถนนส่วนท่ีช ารุด     
4.3  มีป้ายจราจร หรือป้ายบอกทางที่ชัดเจน 
4.4  มีลูกระนาดชะลอความเร็วบริเวณทางแยกและหน้าอาคาร 

5.  ลานจอดรถ 5.1  มีเครื่องหมายแสดงสถานท่ีจอดรถ - ห้ามจอดรถอยา่งชัดเจน 
5.2  ลานจอดรถมีความสะอาดเปน็ระเบียบเรียบร้อย         
5.3  แยกจุดจอดตามประเภทรถทีจ่อด     
5.4  ตีเส้นจอดแสดงอย่างชัดเจน                     

6.  ป้อมยาม 6.1  สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย          
6.2  จัดเก็บวางอุปกรณ์ในป้อมยามอย่างเป็นระเบียบ      
6.3  มีป้ายแสดงช่ือผู้ปฏิบตัิงานและตารางการปฏิบัติงาน 
6.4  มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบตัิหน้าที่อยู่ประจ าป้อมตลอดเวลา 
6.5  มีอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถตดิต่อใช้งานได้ และดูแลรักษาสม่ าเสมอ 
6.6  บัญชีรายชื่อผู้ปฏิบัติงานประจ าวัน 
6.7  บันทึกรายงานเหตุการณ์ประจ าวัน 
6.8  บันทึกการเข้า - ออกของบุคคลภายนอก 

7.  แหล่งน้ า  7.1  มีความสะอาด และไม่มสีิ่งปฏิกูลอยู่ในแหล่งน้ า และบริเวณโดยรอบ             
7.2  มีป้ายระบุความลึกของแหล่งน้ า 
7.3  มีป้ายข้อควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัตติิดไว้ชัดเจน 
7.4  มีแผนการบ ารุงรักษาและด าเนินงานตามแผนเป็นปัจจุบัน             

8.  สนามกีฬา  8.1  มีป้ายชื่อผู้รบัผิดชอบ             
8.2  มีป้ายข้อควรปฏิบัติ และไม่ควรปฏิบัตติิดไว้ชัดเจนในการใช้สนาม 
8.3  มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 
8.4  มีการติดป้ายบอกสถานะของอุปกรณ์กีฬาท่ีช ารดุ             
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บทที่ 4 

การตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 

เกณฑ์การให้คะแนนในการตรวจประเมิน 5ส 

1.  มีการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน 5ส ก าหนด  ครบทุกข้อ     ให้ 4   คะแนน 
2.  มีการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน 5ส ก าหนด  ขาด 1 ข้อ     ให้ 3   คะแนน 
3.  มีการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน 5ส ก าหนด  ขาด 2 ข้อ     ให้ 2   คะแนน 
4.  มีการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน 5ส ก าหนด  ขาด 3 ข้อ     ให้ 1   คะแนน 
5.  ถ้าไม่มีการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน 5ส ตามรายการประเมิน    ให้ 0   คะแนน 
6.  ในแต่ละประเภทมาตรฐาน 5ส ให้คิดคะแนนรวมและเทียบเป็นค่าร้อยละหรือเปอร์เซนต์ 
7.  ในแต่ละศูนย์พ้ืนที่จัดการศึกษาให้น าคะแนนตามแต่ละประเภทมาตรฐาน 5ส มารวมกัน แล้วคิดค่าเฉลี่ย

เป็นร้อยละหรือเปอร์เซนต์ 
 
 

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 

คะแนน ระดับความพึงพอใจ 
5 มากที่สุด 
4 มาก 
3 ปานกลาง 
2 น้อย 
1 น้อยที่สุด 

 

หมายเหตุ  :  ใช้แบบฟอร์มการประเมินตามทีม่หาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
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1. การตรวจประเมินขอให้ประธานกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส กล่าวเปิดประชุม (Open 
Meeting)  และชี้แจงวัตถุประสงค์ในการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 

2. ขอดู Layout ของหน่วยงานที่รับการตรวจ 
3. ขอผู้น าทางในการตรวจแต่ละพ้ืนที่ 
4. ด าเนินการมอบหมายคณะกรรมการ ตรวจประเมิน 100%  ทุกพื้นที ่ที่ได้รับมอบหมาย 
5. การส่งข้อมูลให้ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ขอให้เลขานุการทีมตรวจประเมินฯ 

ส่งข้อมูลหลังการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส เรียบร้อยแล้วภายใน 3 วัน (ขอความอนุเคราะห์ให้
คณะกรรมการได้ตกลงสรุปร่วมกันให้เรียบร้อยในระหว่างระยะเวลาของการตรวจ  และให้
เลขานุการสรุปผล) 

6. หากหน่วยงานที่รับการตรวจประเมินฯ ไม่ได้รับผิดชอบพ้ืนที่ที่ก าหนดในแบบฟอร์มการตรวจ
ประเมินฯ  ให้ตัดรายการประเมินข้อนั้นออก  โดยคิดคะแนนเต็มใหม่  ไม่ใช่ให้คะแนนเป็น 0 

7. ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างการตรวจประเมินฯ ให้คณะกรรมการตรวจประเมินฯ แต่ละทีม
ร่วมกันตัดสินใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส ของแต่ละหน่วยงาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 แบบฟอร์มการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  ประเภทการบริหารจัดการกิจกรรม 5ส 

คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง.............................………….……………………..…….… สาขาวิชา/ฝา่ย....…………………………..…………………….………...…………. 

  ครั้งที่ 1     ครั้งที่ 2  วันที่ตรวจ …..……...…… เดือน ………………….…..……….. พ.ศ. …………….…….. 

ผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  1) ............................................................................................. ประธานกรรมการ 

 2) ............................................................................................. กรรมการ 

 3) ............................................................................................. กรรมการและเลขานกุาร 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ครบทุกข้อ 
4  คะแนน 

ขาด  1  ข้อ 
3  คะแนน 

ขาด  2  ข้อ 
2  คะแนน 

ขาด  3  ข้อ 
1  คะแนน 

ขาด  4  ข้อ 
0  คะแนน 

 

ข้อที่ รายการประเมิน คะแนน หมายเหต ุ
1. การ

ด าเนินงาน
กิจกรรม 5ส 

1. มีนโยบายเกี่ยวกบักิจกรรม 5ส  
2. มีแผนการด าเนินงานกิจกรรม 5ส ประจ าปี 
3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานครบถ้วน 
4. ด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานกจิกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

2. การ
ประชาสัมพันธ ์

1. มีบอร์ดประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5ส 
2. มีเอกสารหลักฐานการด าเนินงานกิจกรรม 5ส เช่น ภาพถ่ายก่อน - หลัง 
3. มีกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงานกิจกรรม 5ส เช่น Big Cleaning Day 
4. มีคู่มือมาตรฐาน 5ส 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

3. การตรวจ
ประเมิน
กิจกรรม 5ส 

1. มีการตรวจประเมินกจิกรรม 5ส ครบทกุพื้นที ่
2. มีก าหนดการตรวจประเมินกจิกรรม 5ส ในแผนการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
3. มีหลักฐานการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 
4. มีการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรด าเนินงานกิจกรรม 5ส 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

4. กิจกรรม 5ส 1. มีการจัดท ากิจกรรมสะสาง 
2. มีการจัดท ากิจกรรมสะดวก 
3. มีการจัดท ากิจกรรมสะอาด และสุขลักษณะ 
4. มีการจัดท ากิจกรรมสร้างนิสัย 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

5. บุคลากร 1. บุคลากรเข้าร่วมประชุมเปิด-ปิดการตรวจประเมินกิจกรรม  5ส ครบทุกคน 
2. บุคลากรให้ความสนใจกบักิจกรรม 5ส 
3. บุคลากรให้ความร่วมมอืในการด าเนินงานกิจกรรม 5ส 
4. บุคลากรให้ความส าคัญกับกิจกรรม 5ส 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

คะแนนรวม 

 
เต็ม .......... คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

 
 

ลงชื่อ …………………………………………………... ผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 

                                                (………………………………..…………………………) 

เอกสารหมายเลข  1 

ร่า
ง



      คู่มือการด าเนินกิจกรรม 5ส  

 55 

 

 
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 แบบฟอร์มการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  ประเภทห้องเรียน 

คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง.............................………….……………………..…….… สาขาวิชา/ฝา่ย....…………………………..…………………….………...…………. 

  ครั้งที่ 1     ครั้งที่ 2  วันที่ตรวจ …..……...…… เดือน ………………….…..……….. พ.ศ. …………….…….. 

ผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  1) ............................................................................................. ประธานกรรมการ 

 2) ............................................................................................. กรรมการ 

 3) ............................................................................................. กรรมการและเลขานกุาร 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ครบทุกข้อ 
4  คะแนน 

ขาด  1  ข้อ 
3  คะแนน 

ขาด  2  ข้อ 
2  คะแนน 

ขาด  3  ข้อ 
1  คะแนน 

ขาด  4  ข้อ 
0  คะแนน 

 

ข้อที่ รายการประเมิน คะแนน หมายเหต ุ
1. สภาพทัว่ไป 1. มีหมายเลขหอ้งหรือชื่อห้อง และชื่อผู้รับผิดชอบห้อง 

2. มีข้อปฏิบัตแิละตารางการใช้ห้องที่เป็นปัจจุบัน 
3. จัดท าผังแสดงต าแหน่งของอุปกรณ์/ ครภุัณฑ์ที่อยู่ภายในหอ้ง 
4. จัดวางอุปกรณ์/ ครุภัณฑ์ สอดคล้องกับผังแสดงต าแหน่ง   

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

2. อุปกรณ์
ไฟฟ้า/ระบบ
ไฟฟ้า 

1. สภาพเรียบร้อย พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย และชื่อผู้รับผิดชอบ 
2. มีวิธีการใช้งานและการบ่งชี้การประหยดัพลังงาน 
3. มีแผนการบ ารุงรักษาและบันทกึการใช้งานที่เป็นปัจจุบัน 
4. มีการปิดป้ายแจ้งสถานะช ารุดเสียหาย/ ซ่อมแซม 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

3. โต๊ะ เก้าอี ้ 1. สะอาด  เรียบร้อย 
2. จัดเป็นระเบียบ 
3. ไม่มีโต๊ะ/ เก้าอี ้สภาพช ารุดปะปน 
4. โต๊ะ/ เก้าอี้ มีปริมาณเพยีงพอกับการใชง้าน 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

4. พื้นที่บริเวณ
ห้อง 

1. ของใช้วางเป็นระเบียบ 
2. สะอาด  ไม่มีขยะ 
3. ขอบประต-ูหน้าต่าง สะอาด 
4. พื้นห้อง-ฝาผนัง-กันสาด สะอาด 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

5. ทางเดิน 1. บริเวณทางเดินหน้าห้องเรียนสะอาด 
2. มีการก าหนดพื้นที่ส าหรับวางรองเท้าหน้าห้องเรียน (ถา้มี) 
3. มีการจัดระเบียบสิ่งของทีว่างบริเวณทางเดิน 
4. บันไดทางเช่ือมระหว่างชั้นสะอาด  มีปา้ยบอกทางขึ้น – ลง 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

คะแนนรวม 

 
เต็ม .......... คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

 
 

ลงชื่อ …………………………………………………... ผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 

                                                (………………………………..…………………………) 

เอกสารหมายเลข  2 

ร่า
ง



      คู่มือการด าเนินกิจกรรม 5ส  
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            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 แบบฟอร์มการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  ประเภทห้องปฏิบัติการ 

คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง.............................………….……………………..…….… สาขาวิชา/ฝา่ย....…………………………..…………………….………...…………. 

  ครั้งที่ 1     ครั้งที่ 2  วันที่ตรวจ …..……...…… เดือน ………………….…..……….. พ.ศ. …………….…….. 

ผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  1) ............................................................................................. ประธานกรรมการ 

 2) ............................................................................................. กรรมการ 

 3) ............................................................................................. กรรมการและเลขานกุาร 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ครบทุกข้อ 
4  คะแนน 

ขาด  1  ข้อ 
3  คะแนน 

ขาด  2  ข้อ 
2  คะแนน 

ขาด  3  ข้อ 
1  คะแนน 

ขาด  4  ข้อ 
0  คะแนน 

 

ข้อที่ รายการประเมิน คะแนน หมายเหต ุ
1. สภาพทัว่ไป 1. มีหมายเลขหอ้งหรือชื่อห้อง และชื่อผู้รับผิดชอบห้อง 

2. มีข้อปฏิบัตแิละตารางการใช้ห้องที่เป็นปัจจุบัน 
3. จัดท าผังแสดงต าแหน่งของอุปกรณ์/ ครภุัณฑ์ที่อยู่ภายในหอ้ง 
4. จัดวางอุปกรณ์/ ครุภัณฑ์ สอดคล้องกับผังแสดงต าแหน่ง   

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

2. อุปกรณ์/ 
เครื่องมือ 

1. สภาพเรียบร้อย พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย และชื่อผู้รับผิดชอบ 
2. มีวิธีการใช้งานและบันทึกการใช้งานที่เป็นปัจจุบัน 
3. มีแผนการบ ารุงรักษาและบันทกึให้เป็นปัจจุบัน 
4. มีการปิดป้ายแจ้งสถานะช ารุดเสียหาย/ ซ่อมแซม 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

3. โตะ๊
ปฏิบัติการ 

1. สะอาด 
2. อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
3. สิ่งของที่จ าเป็นวางบนโต๊ะอยา่งเป็นระเบียบ 
4. ไม่มีสิ่งของที่ไม่จ าเป็นวางอยู่บนโต๊ะ/ ใต้โต๊ะ 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

4. พื้นที่บริเวณ
ห้อง 

1. ของใช้วางเป็นระเบียบ 
2. สะอาด  ไม่มีขยะ 
3. ขอบประต-ูหน้าต่าง สะอาด 
4. พื้นห้อง-ฝาผนัง-กันสาด สะอาด 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

5. ทางเดิน 1. บริเวณทางเดินหน้าห้องเรียนสะอาด 
2. มีการก าหนดพื้นที่ส าหรับวางรองเท้าหน้าห้องเรียน (ถา้มี) 
3. มีการจัดระเบียบสิ่งของทีว่างบริเวณทางเดิน 
4. บันไดทางเช่ือมระหว่างชั้นสะอาด  มีปา้ยบอกทางขึ้น – ลง 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

6. ระบบไฟฟ้า 1. สภาพเรียบร้อย พร้อมใช้งาน 
2. มีสัญลักษณ์บอกต าแหน่งของสวิตซ์ควบคุม 
3. หลอดไฟสามารถใช้งานได้ครบทุกดวง 
4. มีความปลอดภยัในการใช้งาน 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

 
 
 
 

   

เอกสารหมายเลข  3 

ร่า
ง



      คู่มือการด าเนินกิจกรรม 5ส  
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ข้อที่ รายการประเมิน คะแนน หมายเหต ุ
7. การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์และสารเคมีอันตราย (ถ้ามี)   
7.1 การจัดเก็บ 1. มีการจัดเก็บที่เป็นระเบียบ และปลอดภยั 

2. มีการแยกประเภทการจัดเก็บที่ชัดเจน 
3. มีผังแสดงพื้นที่จัดเก็บพร้อมป้ายชือ่ 
4. สะอาด และไม่มีฝุ่น 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

7.2 การเบิก -
จ่าย 

1. มีบัญชีคุมวัสดุ และบันทึกรายการในบญัชีคุมวัสดุเป็นปัจจุบัน 
2. มีมาตรฐานการเบิก-จ่ายแบบ FIFO 
3. จ านวนวัสดุอุปกรณ์ที่จัดเก็บไม่มากและหนาแน่นเกินไป 
4. มีการก าหนดจ านวนวัสดุขั้นต่ าสุด/ สูงสุด 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

7.3 การควบคุม
ความ
ปลอดภัย 

1. จัดเก็บสารเคมีที่เป็นอันตรายอย่างถูกตอ้งและปลอดภยั 
2. มีอุปกรณ์ในการป้องกันพิษจากสารเคมีตามความเหมาะสม 
3. แจ้งข้อก าหนดในการใช้สารเคมีแต่ละประเภทอย่างชัดเจน 
4. บอกวันหมดอายุของสารเคมี  พรอ้มข้อก าหนดในการท าลายที่ปลอดภยั 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

คะแนนรวม 

 
เต็ม .......... คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

 
 

ลงชื่อ …………………………………………………... ผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 

                                                (………………………………..…………………………) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่า
ง
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            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 แบบฟอร์มการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  ประเภทโรงฝึกงาน 

คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง.............................………….……………………..…….… สาขาวิชา/ฝา่ย....…………………………..…………………….………...…………. 

  ครั้งที่ 1     ครั้งที่ 2  วันที่ตรวจ …..……...…… เดือน ………………….…..……….. พ.ศ. …………….…….. 

ผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  1) ............................................................................................. ประธานกรรมการ 

 2) ............................................................................................. กรรมการ 

 3) ............................................................................................. กรรมการและเลขานกุาร 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ครบทุกข้อ 
4  คะแนน 

ขาด  1  ข้อ 
3  คะแนน 

ขาด  2  ข้อ 
2  คะแนน 

ขาด  3  ข้อ 
1  คะแนน 

ขาด  4  ข้อ 
0  คะแนน 

 

ข้อที่ รายการประเมิน คะแนน หมายเหต ุ
1. สภาพทัว่ไป 1. มีหมายเลขหอ้งหรือชื่อห้อง และชื่อผู้รับผิดชอบห้อง 

2. มีข้อปฏิบัตแิละตารางการใช้ห้องที่เป็นปัจจุบัน 
3. จัดท าผังแสดงต าแหน่งของอุปกรณ์/ ครภุัณฑ์ที่อยู่ภายในหอ้ง 
4. จัดวางอุปกรณ์/ ครุภัณฑ์ สอดคล้องกับผังแสดงต าแหน่ง   

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

2. อุปกรณ์/ 
เครื่องมือ 

1. สภาพเรียบร้อย พร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย และชื่อผู้รับผิดชอบ 
2. มีวิธีการใช้งานและบันทึกการใช้งานที่เป็นปัจจุบัน 
3. มีแผนการบ ารุงรักษาและบันทกึให้เป็นปัจจุบัน 
4. มีการปิดป้ายแจ้งสถานะช ารุดเสียหาย/ ซ่อมแซม 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

3. พื้นที่โดยรอบ 1. มีแผนผัง (Layout) แสดงพื้นที่โรงฝึกงาน 
2. สะอาด  ไม่มีขยะ 
3. มีการทาสีตีเส้นก าหนดขอบเขตชัดเจน 
4. มีป้ายหรือสัญลกัษณ์แสดงการใช้งานหรอืข้อห้ามอยา่งชัดเจน 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

4. อุปกรณ์ไฟฟ้า  
สายไฟ 

1. มีอุปกรณ์ไฟฟ้าเหมาะสมกับการใช้งาน 
2. สภาพเรียบร้อยและมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน 
3. มีสัญลักษณ์บอกต าแหน่งของสวิตซ์ควบคุม 
4. มีการบ ารุงรักษาอยา่งต่อเนื่อง 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

5. ถังขยะ 1. มีจ านวนเพยีงพอ 
2. มีสภาพด ีและพร้อมใช้งาน 
3. มีการแยกประเภทของขยะ 
4. มีการจัดวางในต าแหน่งที่เหมาะสม 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

6. อุปกรณ์
ดับเพลิง 

1. สภาพดี พร้อมใช้งาน 
2. มีการดูแลรักษาและตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ 
3. จัดวางในต าแหน่งที่เหมาะสม 
4. มีป้ายบอกวธิีการใช้งานและชื่อผู้รับผิดชอบ 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

7. เครื่องจักร 1. อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งานได้อยา่งปลอดภัย 
2. มีคู่มือ/ ค าแนะน าวิธีใช้เครื่องจักรและอปุกรณ์ 
3. มีแผนการบ ารุงรักษา 
4. มีการบันทึกการด าเนินการตามแผนที่เปน็ปัจจุบัน 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

เอกสารหมายเลข  4 

ร่า
ง
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ข้อที่ รายการประเมิน คะแนน หมายเหต ุ
8. ป้ายแสดง

สถานะของ
เครื่องจักร 

1. มีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบ 
2. มีป้ายชื่อและหมายเลขเครื่องจักร 
3. มีป้ายแสดงสถานะของเครื่องจักรที่ช ารุด 
4. มีบันทึกการใช้งานที่เป็นปัจจุบัน 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

9. วัสดุฝึก 1. มีมาตรฐานการเบิก-จ่ายแบบ FIFO 
2. จัดเก็บอยา่งเป็นระเบียบ และปลอดภัย 
3. มีบันทึกการยืม-คืน ที่เป็นปัจจุบัน 
4. มีบัญชีคุมวัสดุฝึก 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

คะแนนรวม 

 
เต็ม .......... คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

 
 

ลงชื่อ …………………………………………………... ผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 

                                                (………………………………..…………………………) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่า
ง
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            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 แบบฟอร์มการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  ประเภทฟาร์มพืช – สัตว์ – ประมง 

คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง.............................………….……………………..…….… สาขาวิชา/ฝา่ย....…………………………..…………………….………...…………. 

  ครั้งที่ 1     ครั้งที่ 2  วันที่ตรวจ …..……...…… เดือน ………………….…..……….. พ.ศ. …………….…….. 

ผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  1) ............................................................................................. ประธานกรรมการ 

 2) ............................................................................................. กรรมการ 

 3) ............................................................................................. กรรมการและเลขานกุาร 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ครบทุกข้อ 
4  คะแนน 

ขาด  1  ข้อ 
3  คะแนน 

ขาด  2  ข้อ 
2  คะแนน 

ขาด  3  ข้อ 
1  คะแนน 

ขาด  4  ข้อ 
0  คะแนน 

 

ข้อที่ รายการประเมิน คะแนน หมายเหต ุ
1. สภาพทัว่ไป 1. มีแผนผัง (Layout) แสดงพื้นที่ 

2. มีป้ายระบพุื้นที่และชื่อผู้รับผิดชอบ 
3. สะอาด 
4. มีสภาพพร้อมใช้งาน   

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

2. เรือนเพาะช า 1. มีป้ายชื่อเรือนเพาะช า และชื่อผู้รับผิดชอบหรือผู้ควบคุม 
2. มีข้อปฏิบัติในการใช้เรือนเพาะช า 
3. ระบบน้ า ระบบไฟฟ้า อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
4. มีแผนการบ ารุงรักษาและบันทกึที่เป็นปจัจุบัน 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

3. แปลงปลูกพืช 1. แผนผังการใช้พื้นที่แปลงปลูกพืช 
2. ปฏิทินการปลกูพืชในแต่ละฤดปูลูก 
3. ป้ายชื่อแปลง และชือ่ผู้รับผิดชอบ 
4. ระบบน้ าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

4. คอกสัตว ์ 1. แผนผังคอกสัตว์ทีช่ัดเจน ป้ายชื่อและผู้รับผิดชอบ 
2. ตารางก าหนดเวลาการปฏิบัติงานทีเ่ป็นปัจจุบัน 
3. บันทึกการตรวจสุขภาพสัตว์เป็นระยะ 
4. ก าหนดพื้นที่ชัดเจนเพื่อแยกสัตว์ปว่ย 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

5. บ่อประมง/ 
บ่อเพาะเล้ียง
สัตว์น้ า 

1. ป้ายบอกชื่อบอ่/ ชื่อสัตว์น้ า และชื่อผู้รับผิดชอบ 
2. ตารางก าหนดเวลาการปฏิบัติงานทีเ่ป็นปัจจุบัน 
3. บันทึกผลการตรวจคุณภาพน้ าตามเวลาที่ก าหนด 
4. ท าความสะอาดบ่อ ขอบบ่อ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

คะแนนรวม 

 
เต็ม .......... คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

 
 

ลงชื่อ …………………………………………………... ผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 

                                                (………………………………..…………………………) 

เอกสารหมายเลข  5 

ร่า
ง
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            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 แบบฟอร์มการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  ประเภทห้องพักอาจารย ์

คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง.............................………….……………………..…….… สาขาวิชา/ฝา่ย....…………………………..…………………….………...…………. 

  ครั้งที่ 1     ครั้งที่ 2  วันที่ตรวจ …..……...…… เดือน ………………….…..……….. พ.ศ. …………….…….. 

ผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  1) ............................................................................................. ประธานกรรมการ 

 2) ............................................................................................. กรรมการ 

 3) ............................................................................................. กรรมการและเลขานกุาร 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ครบทุกข้อ 
4  คะแนน 

ขาด  1  ข้อ 
3  คะแนน 

ขาด  2  ข้อ 
2  คะแนน 

ขาด  3  ข้อ 
1  คะแนน 

ขาด  4  ข้อ 
0  คะแนน 

 

ข้อที่ รายการประเมิน คะแนน หมายเหต ุ
1. สภาพทัว่ไป 1. มีป้ายแสดงหมายเลขห้องหรือชือ่ห้อง 

2. สะอาด  
3. มีสภาพพร้อมใช้งาน   
4. มีการจัดเก็บสายไฟที่เหมาะสม  อยู่ในสภาพปลอดภัย 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

2. โต๊ะ เก้าอี้
ท างาน 

1. อยู่ในสภาพดี  พร้อมใช้งาน 
2. มีป้ายชื่อตั้งโต๊ะมองเห็นได้ชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
3. เอกสารและสิ่งของบนโต๊ะท างานจัดวางอย่างเป็นระเบียบ 
4. หากจ าเป็นต้องวางสิ่งของใต้โต๊ะท างาน ต้องจัดให้เป็นระเบียบ 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

3. ตู้เอกสารและ
ชั้นวาง
เอกสาร 

1. สะอาด  มีชื่อผู้รับผิดชอบ และมีดัชนีหน้าตู้ก ากบัรายการเอกสาร 
2. มีการจัดวางเอกสาร และแยกประเภทเอกสารอย่างเหมาะสม 
3. หากจ าเป็นต้องวางสิ่งของบนตู้เอกสาร ต้องจัดให้เป็นระเบียบ 
4. อยู่ในสภาพดี มีการจัดวางที่เหมาะสม ปลอดภัย 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

คะแนนรวม 

 
เต็ม .......... คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

 
 

ลงชื่อ …………………………………………………... ผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 

                                                (………………………………..…………………………) 

 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข  6 

ร่า
ง



      คู่มือการด าเนินกิจกรรม 5ส  

 62 

 

 
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 แบบฟอร์มการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  ประเภทห้องส านักงาน 

คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง.............................………….……………………..…….… สาขาวิชา/ฝา่ย....…………………………..…………………….………...…………. 

  ครั้งที่ 1     ครั้งที่ 2  วันที่ตรวจ …..……...…… เดือน ………………….…..……….. พ.ศ. …………….…….. 

ผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  1) ............................................................................................. ประธานกรรมการ 

 2) ............................................................................................. กรรมการ 

 3) ............................................................................................. กรรมการและเลขานกุาร 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ครบทุกข้อ 
4  คะแนน 

ขาด  1  ข้อ 
3  คะแนน 

ขาด  2  ข้อ 
2  คะแนน 

ขาด  3  ข้อ 
1  คะแนน 

ขาด  4  ข้อ 
0  คะแนน 

 

ข้อที่ รายการประเมิน คะแนน หมายเหต ุ
1. สภาพทัว่ไป 1. มีป้ายแสดงหมายเลขห้องหรือชือ่ห้อง 

2. มีป้ายชื่อตั้งโต๊ะเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
3. มีผังแสดงต าแหน่งโต๊ะท างานของบุคลากรในห้อง   
4. มีผังแสดงต าแหน่งอุปกรณ์/ ครุภัณฑ์ในห้อง 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

2. ระบบไฟฟ้า 1. มีสัญลักษณ์ที่สวิตซ์ไฟชัดเจนและป้ายบง่ชี้การประหยัดพลังงาน 
2. มีการจัดเก็บสายไฟที่เหมาะสม อยู่ในสภาพปลอดภัย   
3. มีปริมาณของแสงสว่างที่เพียงพอ หลอดไฟใช้งานได้ทุกดวง 
4. ปลั๊กเสียบอยู่ในสภาพด ีและมีความปลอดภัย 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

3. โต๊ะ เก้าอี้
ท างาน 

1. อยู่ในสภาพดี  พร้อมใช้งาน 
2. บนโต๊ะท างานไม่มีเอกสารหรอืสิ่งของที่ไม่เกี่ยวขอ้งกับการท างาน 
3. เอกสารและสิ่งของบนโต๊ะท างานต้องจดัวางอยา่งเป็นระเบียบ 
4. หากจ าเป็นต้องวางสิ่งของใต้โต๊ะท างาน ต้องจัดให้เป็นระเบียบ 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

4. ตู้เอกสารและ
ชั้นวาง
เอกสาร 

1. สะอาด มีชื่อผู้รับผิดชอบ และมีดัชนีหนา้ตู้ก ากบัรายการเอกสาร 
2. มีการจัดวางเอกสาร และแยกประเภทเอกสารอย่างเหมาะสม 
3. หากจ าเป็นต้องวางสิง่ของบนตู้เอกสาร ต้องจัดให้เป็นระเบียบ 
4. อยู่ในสภาพดี มีการจัดวางที่เหมาะสม ปลอดภัย 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

5. อุปกรณ์และ
เครื่องใช้
ส านักงาน 

1. มีการก าหนดพื้นที่การจัดวาง และชื่อผู้รับผิดชอบ 
2. มีวิธีการใช้งานและบันทึกการใช้งานที่เป็นปัจจุบัน 
3. มีแผนการบ ารุงรักษา ด าเนินการตามแผน และบันทึกเป็นปจัจุบัน 
4. มีการติดป้ายแสดงสถานะอุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ช ารุด 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

คะแนนรวม 

 
เต็ม .......... คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

 
 

ลงชื่อ …………………………………………………... ผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 

                                                (………………………………..…………………………) 

เอกสารหมายเลข  7 

ร่า
ง
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 63 

 

 
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 แบบฟอร์มการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  ประเภทวัสดุ 

คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง.............................………….……………………..…….… สาขาวิชา/ฝา่ย....…………………………..…………………….………...…………. 

  ครั้งที่ 1     ครั้งที่ 2  วันที่ตรวจ …..……...…… เดือน ………………….…..……….. พ.ศ. …………….…….. 

ผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  1) ............................................................................................. ประธานกรรมการ 

 2) ............................................................................................. กรรมการ 

 3) ............................................................................................. กรรมการและเลขานกุาร 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ครบทุกข้อ 
4  คะแนน 

ขาด  1  ข้อ 
3  คะแนน 

ขาด  2  ข้อ 
2  คะแนน 

ขาด  3  ข้อ 
1  คะแนน 

ขาด  4  ข้อ 
0  คะแนน 

 

ข้อที่ รายการประเมิน คะแนน หมายเหต ุ
1. พื้นที่จัดเก็บ 1. มีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบ 

2. มีแผนผัง (Layout) การจัดวางวัสด ุ
3. มีป้ายชื่อวัสดุเพื่อแสดงต าแหน่งในการจดัวาง 
4. สะอาด สะดวกในการใช้งาน 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

2. การเบิกจา่ย 1. มีมาตรฐานการเบิก - จ่ายแบบ FIFO 
2. มีการแจ้งแนวทางในการเบิกจ่ายให้ทุกคนทราบ 
3. มีบัญชีคุมวัสดุ (Stock card) 
4. มีการบันทึกรายการในบัญชีคุมวัสดุ (Stock card) ที่เป็นปัจจุบัน 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได ้.......... คะแนน 

 

3. การควบคุม 1. จ านวนวัสดุและยอดคงเหลือในบัญชีคุมวัสดุ (Stock card) ถูกต้องตรงกัน 
2. มีการก าหนดจ านวนวัสดุขั้นต่ าสุด/ สูงสุด 
3. จ านวนวัสดุที่จัดเก็บไม่มากและไม่หนาแน่นเกินไป 
4. มีการป้องกันในการจัดเก็บวัสด ุ

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

คะแนนรวม 

 
เต็ม .......... คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

 
 

ลงชื่อ …………………………………………………... ผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 

                                                (………………………………..…………………………) 

 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข  8 
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      คู่มือการด าเนินกิจกรรม 5ส  

 64 

 

 
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 แบบฟอร์มการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  ประเภทมุมกาแฟ/ อาหารว่าง/ โต๊ะอาหาร 

คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง.............................………….……………………..…….… สาขาวิชา/ฝา่ย....…………………………..…………………….………...…………. 

  ครั้งที่ 1     ครั้งที่ 2  วันที่ตรวจ …..……...…… เดือน ………………….…..……….. พ.ศ. …………….…….. 

ผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  1) ............................................................................................. ประธานกรรมการ 

 2) ............................................................................................. กรรมการ 

 3) ............................................................................................. กรรมการและเลขานกุาร 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ครบทุกข้อ 
4  คะแนน 

ขาด  1  ข้อ 
3  คะแนน 

ขาด  2  ข้อ 
2  คะแนน 

ขาด  3  ข้อ 
1  คะแนน 

ขาด  4  ข้อ 
0  คะแนน 

 

ข้อที่ รายการประเมิน คะแนน หมายเหต ุ
1. สภาพทัว่ไป 1. มีป้ายชื่อห้องหรือปา้ยมุมกาแฟ และชือ่ผู้รับผิดชอบ 

2. สะอาด ไม่มีเศษอาหาร 
3. ไม่มีอุปกรณ์อื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องปะปน 
4. มีพื้นที่ส าหรับจัดเก็บอาหารมิดชิด ปราศจากกลิ่น 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

2. อุปกรณ์ไฟฟ้า 1. มีการจัดวางเหมาะสม 
2. อุปกรณ์อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมใช้งาน 
3. มีการจัดเก็บสายไฟที่เหมาะสม และมีความปลอดภัย 
4. มีป้ายวิธีการใช้งาน 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

คะแนนรวม 

 
เต็ม .......... คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

 
 

ลงชื่อ …………………………………………………... ผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 

                                                (………………………………..…………………………) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข  9 

ร่า
ง



      คู่มือการด าเนินกิจกรรม 5ส  

 65 

 
 

 
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 แบบฟอร์มการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  ประเภทห้องประชุม 

คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง.............................………….……………………..…….… สาขาวิชา/ฝา่ย....…………………………..…………………….………...…………. 

  ครั้งที่ 1     ครั้งที่ 2  วันที่ตรวจ …..……...…… เดือน ………………….…..……….. พ.ศ. …………….…….. 

ผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  1) ............................................................................................. ประธานกรรมการ 

 2) ............................................................................................. กรรมการ 

 3) ............................................................................................. กรรมการและเลขานกุาร 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ครบทุกข้อ 
4  คะแนน 

ขาด  1  ข้อ 
3  คะแนน 

ขาด  2  ข้อ 
2  คะแนน 

ขาด  3  ข้อ 
1  คะแนน 

ขาด  4  ข้อ 
0  คะแนน 

 

ข้อที่ รายการประเมิน คะแนน หมายเหต ุ
1. สภาพทัว่ไป 1. มีหมายเลขหอ้งหรือป้ายชื่อหอ้ง และชื่อผู้รับผิดชอบ 

2. มีระเบียบการใช้หอ้งประชุม 
3. มีตารางการใช้ห้องประชุมและบันทึกเปน็ปัจจุบัน 
4. สะอาด และพร้อมใช้งาน 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

2. อุปกรณ์/ 
เครื่องมือ 

1. มีการจัดวางเหมาะสม 
2. อุปกรณ์อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมใช้งาน 
3. มีแผนการบ ารุงรักษา และด าเนินการตามแผน 
4. มีป้ายวิธีการใช้งาน 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

3. ระบบไฟฟ้า 1. มีสัญลักษณ์บอกต าแหน่งของสวิตซ์ควบคุม 
2. มีการจัดเก็บสายไฟที่เหมาะสม และมีความปลอดภัย 
3. หลอดไฟสามารถใช้งานได้ทุกดวง 
4. มีแสงสว่างเพียงพอ 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

คะแนนรวม 

 
เต็ม .......... คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

 
 

ลงชื่อ …………………………………………………... ผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 

                                                (………………………………..…………………………) 
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      คู่มือการด าเนินกิจกรรม 5ส  

 66 

 

 
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 แบบฟอร์มการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  ประเภทห้องน้ า/ ห้องสุขา 

คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง.............................………….……………………..…….… สาขาวิชา/ฝา่ย....…………………………..…………………….………...…………. 

  ครั้งที่ 1     ครั้งที่ 2  วันที่ตรวจ …..……...…… เดือน ………………….…..……….. พ.ศ. …………….…….. 

ผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  1) ............................................................................................. ประธานกรรมการ 

 2) ............................................................................................. กรรมการ 

 3) ............................................................................................. กรรมการและเลขานกุาร 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ครบทุกข้อ 
4  คะแนน 

ขาด  1  ข้อ 
3  คะแนน 

ขาด  2  ข้อ 
2  คะแนน 

ขาด  3  ข้อ 
1  คะแนน 

ขาด  4  ข้อ 
0  คะแนน 

 

ข้อที่ รายการประเมิน คะแนน หมายเหต ุ
1. สภาพทัว่ไป 1. มีป้ายชื่อห้อง และชือ่ผู้รับผิดชอบ 

2. มีข้อปฏิบัติในการใช้ห้องน้ า/ ห้องสุขา 
3. มีตารางการท าความสะอาดและบันทกึเป็นปัจจุบัน 
4. สะอาด ปราศจากกลิ่นรบกวน และพร้อมใช้งาน 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

2. พื้นที่โดยรอบ 1. มีป้ายบอกทาง 
2. มีป้ายบ่งชี้ห้องน้ าหญิง/ ชาย 
3. พื้นแห้ง ไม่มีคราบสกปรก 
4. มีแสงสว่างเพียงพอ 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

3. สุขภัณฑ์ 1. มีความปลอดภยั 
2. สะอาด 
3. สภาพดี พร้อมใช้งาน 
4. กรณีช ารุด ต้องมีป้ายแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

คะแนนรวม 

 
เต็ม .......... คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

 
 

ลงชื่อ …………………………………………………... ผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 

                                                (………………………………..…………………………) 
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      คู่มือการด าเนินกิจกรรม 5ส  

 67 

 

 
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 แบบฟอร์มการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  ประเภทห้องพยาบาล 

คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง.............................………….……………………..…….… สาขาวิชา/ฝา่ย....…………………………..…………………….………...…………. 

  ครั้งที่ 1     ครั้งที่ 2  วันที่ตรวจ …..……...…… เดือน ………………….…..……….. พ.ศ. …………….…….. 

ผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  1) ............................................................................................. ประธานกรรมการ 

 2) ............................................................................................. กรรมการ 

 3) ............................................................................................. กรรมการและเลขานกุาร 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ครบทุกข้อ 
4  คะแนน 

ขาด  1  ข้อ 
3  คะแนน 

ขาด  2  ข้อ 
2  คะแนน 

ขาด  3  ข้อ 
1  คะแนน 

ขาด  4  ข้อ 
0  คะแนน 

 

ข้อที่ รายการประเมิน คะแนน หมายเหต ุ
1. สภาพทัว่ไป 1. มีป้ายหมายเลขหอ้งหรือป้ายชื่อหอ้ง และชื่อผู้รับผิดชอบ 

2. มีป้ายแนะน าขั้นตอนการให้บรกิาร 
3. มีผังแสดงต าแหน่งอุปกรณ์/ ครุภัณฑ์ ที่อยู่ภายในหอ้ง 
4. สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

2. ตู้ยาและ
เวชภัณฑ์ 

1. มีการแยกประเภทยาใช้ภายใน/ ภายนอกออกจากกัน 
2. ตรวจสอบอายุของยาให้เป็นปจัจุบัน 
3. มีบันทึกการเบิก-จ่ายยาและเวชภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน 
4. มียอดคงเหลือของยาและเวชภัณฑ์ที่ถกูต้อง 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

3. ห้องพักผู้ป่วย 1. อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องสะอาด ปราศจากฝุ่นละออง 
2. จัดเก็บอุปกรณ์ภายในหอ้งในต าแหน่งทีเ่หมาะสมและเรียบร้อย  
3. ก าหนดระยะเวลาในการท าความสะอาดเป็นประจ าและต่อเนื่อง 
4. มีบันทึกการท าความสะอาดที่เป็นปัจจุบนั 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

คะแนนรวม 

 
เต็ม .......... คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

 
 

ลงชื่อ …………………………………………………... ผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 

                                                (………………………………..…………………………) 
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      คู่มือการด าเนินกิจกรรม 5ส  

 68 

 

 
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 แบบฟอร์มการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  ประเภทห้องเอกสารการพิมพ์ 

คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง.............................………….……………………..…….… สาขาวิชา/ฝา่ย....…………………………..…………………….………...…………. 

  ครั้งที่ 1     ครั้งที่ 2  วันที่ตรวจ …..……...…… เดือน ………………….…..……….. พ.ศ. …………….…….. 

ผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  1) ............................................................................................. ประธานกรรมการ 

 2) ............................................................................................. กรรมการ 

 3) ............................................................................................. กรรมการและเลขานกุาร 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ครบทุกข้อ 
4  คะแนน 

ขาด  1  ข้อ 
3  คะแนน 

ขาด  2  ข้อ 
2  คะแนน 

ขาด  3  ข้อ 
1  คะแนน 

ขาด  4  ข้อ 
0  คะแนน 

 

ข้อที่ รายการประเมิน คะแนน หมายเหต ุ
1. สภาพทัว่ไป 1. มีป้ายหมายเลขหอ้งหรือป้ายชื่อหอ้ง และชื่อผู้รับผิดชอบ 

2. มีป้ายแนะน าขั้นตอนการให้บรกิาร 
3. มีผังแสดงต าแหน่งอุปกรณ์/ ครุภัณฑ์ ที่อยู่ภายในหอ้ง 
4. มีการเก็บสายไฟเป็นระเบียบ มีความปลอดภัย 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

2. อุปกรณ์และ
เครื่องใช้
ต่างๆ 

1. อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน 
2. มีป้ายวิธีการใช้งาน 
3. มีแผนการบ ารุงรักษาและบันทกึเป็นปัจจุบัน 
4. มีบันทึกการใช้งานเป็นปัจจุบัน 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

3. ตู้/ ชั้นเก็บ
วัสด ุ

1. สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง 
2. มีดัชนีก ากับรายการส่ิงของ และการจัดเก็บ เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
3. มีการเบิกจา่ยแบบระบบ FIFO และมีบญัชีคุมวัสดุ 
4. มียอดคงเหลือของวัสดุที่ถูกต้อง 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

4. การจัดเก็บ
เอกสารและ
การให้บริการ 

1. แยกประเภทเอกสารที่ด าเนินการเสร็จแล้ว และยังไม่ด าเนินการชัดเจน 
2. จัดเก็บเอกสารที่เป็นความลบัอยา่งมิดชิดและปลอดภยั  
3. มีเอกสารหลักฐานการรับ - ส่งงานเป็นปัจจุบัน 
4. มีล าดับการให้บริการก่อน - หลังชัดเจน 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

5. โตะ๊ และเกา้อี้
ท างาน 

1. มีป้ายชื่อตั้งโต๊ะ มองเห็นชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
2. บนโต๊ะไม่มีเอกสารหรือสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท างาน  
3. หากจ าเป็นต้องวางสิ่งของใต้โต๊ะท างาน ต้องจัดให้เป็นระเบียบ 
4. สะอาด  ไม่มีฝุ่นละออง 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

คะแนนรวม 

 
เต็ม .......... คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

 
 

ลงชื่อ …………………………………………………... ผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 

                                                (………………………………..…………………………) 

เอกสารหมายเลข  13 
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ง



      คู่มือการด าเนินกิจกรรม 5ส  

 69 

 

 
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 แบบฟอร์มการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  ประเภทยานพาหนะ 

คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง.............................………….……………………..…….… สาขาวิชา/ฝา่ย....…………………………..…………………….………...…………. 

  ครั้งที่ 1     ครั้งที่ 2  วันที่ตรวจ …..……...…… เดือน ………………….…..……….. พ.ศ. …………….…….. 

ผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  1) ............................................................................................. ประธานกรรมการ 

 2) ............................................................................................. กรรมการ 

 3) ............................................................................................. กรรมการและเลขานกุาร 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ครบทุกข้อ 
4  คะแนน 

ขาด  1  ข้อ 
3  คะแนน 

ขาด  2  ข้อ 
2  คะแนน 

ขาด  3  ข้อ 
1  คะแนน 

ขาด  4  ข้อ 
0  คะแนน 

 

ข้อที่ รายการประเมิน คะแนน หมายเหต ุ
1. สภาพทัว่ไป 1. มีการตีเส้นแสดงช่องจอดยานพาหนะชดัเจน 

2. มีป้ายแนะน าขั้นตอนการให้บรกิาร 
3. มีตารางการใช้ยานพาหนะ 
4. มีป้ายแสดงหมายเลขทะเบียนยานพาหนะ และที่แขวนกุญแจ 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

2. สภาพ
ยานพาหนะ 

1. อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน 
2. ไม่มีสิ่งของที่ไม่จ าเป็นอยู่ภายในยานพาหนะ 
3. ไม่มีฝุ่น และขยะภายในยานพาหนะ 
4. มีตารางการท าความสะอาดยานพาหนะและบันทึกเป็นปัจจุบัน 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

3. สภาพโรงจอด
ยานพาหนะ 

1. สะอาด  
2. เป็นระเบียบ  
3. มีความปลอดภยั 
4. มีการแยกอุปกรณ์/ เครื่องมือที่ช ารุด และติดป้ายแสดงสถานะ 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

4. การบันทึก
การใช้งาน 

1. มีบันทึกการตรวจสอบสภาพยานพาหนะก่อนและหลังการใช้งาน 
2. มีแผนการบ ารุงรักษา และบันทึกการบ ารุงรักษาเป็นปัจจุบัน 
3. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบประจ ายานพาหนะ 
4. มีบันทึกการเกิดอบุัติเหตุประจ ายานพาหนะ 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

5. เครื่องมือใน
การ
บ ารุงรักษา
ยานพาหนะ 

1. มีการระบุต าแหน่งการจัดวางเครื่องมือ  
2. มีแผนการบ ารุงรักษาเครื่องมือ และบันทึกเป็นปัจจุบัน  
3. มีการบันทึกการใช้งานที่เป็นปัจจุบัน 
4. พร้อมใช้งาน 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

คะแนนรวม 

 
เต็ม .......... คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

 
 

ลงชื่อ …………………………………………………... ผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 

                                                (………………………………..…………………………) 

เอกสารหมายเลข  14 

ร่า
ง
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            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 แบบฟอร์มการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  ประเภทห้องสมุด – ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง.............................………….……………………..…….… สาขาวิชา/ฝา่ย....…………………………..…………………….………...…………. 

  ครั้งที่ 1     ครั้งที่ 2  วันที่ตรวจ …..……...…… เดือน ………………….…..……….. พ.ศ. …………….…….. 

ผู้ตรวจประเมนิกิจกรรม 5ส  1) ............................................................................................. ประธานกรรมการ 

 2) ............................................................................................. กรรมการ 

 3) ............................................................................................. กรรมการและเลขานกุาร 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ครบทุกข้อ 
4  คะแนน 

ขาด  1  ข้อ 
3  คะแนน 

ขาด  2  ข้อ 
2  คะแนน 

ขาด  3  ข้อ 
1  คะแนน 

ขาด  4  ข้อ 
0  คะแนน 

 

ข้อที่ รายการประเมิน คะแนน หมายเหต ุ
1. สภาพทัว่ไป 1. มีป้ายหมายเลขหอ้งหรือชื่อหอ้ง และชื่อผู้รับผิดชอบ 

2. มีป้ายแนะน าขั้นตอนการให้บรกิาร 
3. มีป้ายประชาสัมพันธห์รือรณรงค์การสร้างนิสัยในการเข้าใช้บริการ 
4. พื้น ฝาผนัง เพดาน กระจก สะอาด ไม่มฝีุ่นละออง 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

2. โต๊ะ เก้าอี ้ 1. อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน 
2. มีการแยกโต๊ะ เก้าอี้ที่ช ารุดออกนอกพื้นที่ และติดป้ายแสดงสถานะ 
3. ต าแหน่งโต๊ะ  เก้าอี้  เป็นระเบยีบ  สะดวกต่อการเข้าใช้บริการ 
4. มีโต๊ะ  เกา้อี้  ในปริมาณที่เพียงพอตอ่การให้บริการ 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

3. สื่อ/ 
สารสนเทศ 

1. จัดท าฐานข้อมูลรายการส่ือ/ สารสนเทศ 
2. มีระบบการสืบค้นง่าย สะดวก และรวดเร็ว 
3. มีระบบบันทึกการยืม - คืน ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 
4. จัดหมวดหมู่สื่อ/ สารสนเทศ เป็นระบบ ถูกต้อง ชัดเจน 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

4. ตู้/ ชั้นวาง
อุปกรณ์   
และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

1. มีสภาพที่แข็งแรงปลอดภัย 
2. มีการวางอปุกรณ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นระเบียบเรียบร้อย 
3. การค้นหาอุปกรณ์และสื่ออิเล็กทรอนกิสง่์าย สะดวก และรวดเร็ว 
4. มีช่องทางเดินกว้างเพียงพอ และสะดวกต่อการเข้าใช้บริการ 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

5. อุปกรณ์/ 
ครุภัณฑ์ 

1. มีการระบุต าแหน่งการจัดวางอุปกรณ์/ ครุภัณฑ์  
2. มีแผนการบ ารุงรักษาอุปกรณ์/ ครุภัณฑ์ และบันทึกเป็นปัจจุบัน  
3. มีการแยกอุปกรณ์/ ครุภัณฑ์ที่ช ารุด และติดป้ายแสดงสถานะ 
4. สะอาด ไม่มีฝุ่นละออง พร้อมใช้งาน 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

คะแนนรวม 

 
เต็ม .......... คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

 
 

ลงชื่อ …………………………………………………... ผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 

                                                (………………………………..…………………………) 

เอกสารหมายเลข  15 

ร่า
ง
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            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 แบบฟอร์มการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  ประเภทโรงอาหาร 

คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง.............................………….……………………..…….… สาขาวิชา/ฝา่ย....…………………………..…………………….………...…………. 

  ครั้งที่ 1     ครั้งที่ 2  วันที่ตรวจ …..……...…… เดือน ………………….…..……….. พ.ศ. …………….…….. 

ผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  1) ............................................................................................. ประธานกรรมการ 

 2) ............................................................................................. กรรมการ 

 3) ............................................................................................. กรรมการและเลขานกุาร 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ครบทุกข้อ 
4  คะแนน 

ขาด  1  ข้อ 
3  คะแนน 

ขาด  2  ข้อ 
2  คะแนน 

ขาด  3  ข้อ 
1  คะแนน 

ขาด  4  ข้อ 
0  คะแนน 

 

ข้อที่ รายการประเมิน คะแนน หมายเหต ุ
1. สภาพทัว่ไป 1. มีป้ายบอกชื่อร้านคา้หรือหมายเลขร้านค้า  

2. มีป้ายบอกราคาสินค้าแต่ละร้านแสดงอย่างชัดเจน 
3. ภายในร้านค้ามกีารจัดวางสิ่งของอยา่งเป็นระเบียบ 
4. สะอาดและถกูสุขลักษณะ 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

2. พื้นที่โดยรอบ 1. มีการแยกประเภทขยะ และไม่มีขยะค้างเกิน 1 วัน 
2. มีฝาปิดภาชนะบรรจุขยะ 
3. รางระบายน้ ามีความสะอาด ปราศจากกลิ่นเหม็น 
4. พื้นแห้ง ไม่มีคราบสกปรก 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

3. ห้องปรุง
อาหาร 

1. มีที่จัดเก็บจาน ชาม และอุปกรณ์ที่ถูกสขุลักษณะ เป็นระเบียบเรียบร้อย 
2. มีถังเก็บเศษอาหารอย่างมิดชิด 
3. ผู้ประกอบอาหารต้องใส่ผ้ากันเปือ้น ผ้าคลมุผมพร้อมเก็บผมเรียบร้อย 

และเล็บมือสะอาด 
4. มีการท าความสะอาดและจัดเก็บอุปกรณ์ หลังจากใช้งานเสร็จ 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

4. ภาชนะ 1. ภาชนะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สะอาด 
2. มีปริมาณเพียงพอกับการใช้งาน 
3. ต้องไม่ช ารุด หรือมีอันตรายต่อผู้บรโิภค 
4. มีหม้อต้มน้ าเดือดเพื่อลวกช้อน สอ้ม และตะเกียบ 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

5. การป้องกัน
อัคคีภัย 

1. สภาพถังแก๊ส สายท่อแก๊ส เตาแก๊ส ต้องอยู่ในสภาพดี ปลอดภัย และวาง
ในพื้นที่ระบายอากาศได้ดี 

2. ปิดวาล์วทกุครั้งที่เลิกใช้แก๊ส 
3. อุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่ในสภาพที่ปลอดภยั 
4. อุปกรณ์ดับเพลิงอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมและพร้อมใช้งาน 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

คะแนนรวม 

 
เต็ม .......... คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

 
 

ลงชื่อ …………………………………………………... ผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 

                                                (………………………………..…………………………) 

เอกสารหมายเลข  16 

ร่า
ง
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            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 แบบฟอร์มการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  ประเภทสภาพแวดล้อม 

คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง.............................………….……………………..…….… สาขาวิชา/ฝา่ย....…………………………..…………………….………...…………. 

  ครั้งที่ 1     ครั้งที่ 2  วันที่ตรวจ …..……...…… เดือน ………………….…..……….. พ.ศ. …………….…….. 

ผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  1) ............................................................................................. ประธานกรรมการ 

 2) ............................................................................................. กรรมการ 

 3) ............................................................................................. กรรมการและเลขานกุาร 

เกณฑ์การให้คะแนน 
ครบทุกข้อ 
4  คะแนน 

ขาด  1  ข้อ 
3  คะแนน 

ขาด  2  ข้อ 
2  คะแนน 

ขาด  3  ข้อ 
1  คะแนน 

ขาด  4  ข้อ 
0  คะแนน 

 

ข้อที่ รายการประเมิน คะแนน หมายเหต ุ
1. ประตูทางเข้า 

– ทางออก 
1. มีผังแสดงบริเวณโดยรอบ  
2. ตัวหนังสือบนผังชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 
3. มีป้ายแสดงทางเข้า - ทางออกอย่างชัดเจน 
4. มีป้ายแสดงเวลาเปิด - ปิดอยา่งชัดเจน 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

2. เสาธง 1. เสาธงอยู่ในสภาพแข็งแรง 
2. ผืนธงและเชือกอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 
3. ผืนธงและเชือกผูกมัดอยู่ในสภาพเรียบรอ้ย 
4. บริเวณรอบเสาธงสะอาด และสวยงาม 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

3. สวนหย่อม 1. มีตารางการบ ารุงรักษา 
2. มีการด าเนินงานและบันทกึเป็นปัจจบุัน 
3. มีป้ายชื่อพันธุ์ไม้ยืนต้นแสดงให้เห็นชัดเจน 
4. บริเวณโดยรอบมีความสะอาด และสวยงาม 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

4. ถนน 1. มีป้ายจราจร หรือป้ายบอกทางที่ชัดเจน 
2. มีลูกระนาดชะลอความเร็วบริเวณทางแยกและหน้าอาคาร 
3. พื้นถนน ไหล่ถนน มีความสะอาด ไม่มีกิง่ไม้ ใบไม้ หรือสิ่งกีดขวาง 
4. มีการซ่อมแซมถนนส่วนที่ช ารุด 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

5. ลานจอดรถ 1. มีเครื่องหมายแสดงสถานที่จอดรถ - ห้ามจอดรถอยา่งชัดเจน 
2. ลานจอดรถมีความสะอาดเป็นระเบยีบเรียบร้อย 
3. แยกจุดจอดตามประเภทรถที่จอด 
4. ตีเส้นจอดแสดงอย่างชัดเจน 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

6. ป้อมยาม 1. มีการจัดวางอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ อยา่งเป็นระเบียบ 
2. มีบัญชีรายชื่อผู้ปฏิบัติงานประจ าวัน 
3. มีบันทึกรายงานเหตกุารณ์ประจ าวัน 
4. มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัปฏบิัตหิน้าที่อยูป่ระจ าป้อมตลอดเวลา 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

7. แหล่งน้ า 1. มีความสะอาด และไม่มีสิ่งปฏิกูลอยู่ในแหล่งน้ า และบริเวณโดยรอบ 
2. มีป้ายระบุความลึกของแหล่งน้ า 
3. มีป้ายขอ้ควรปฏิบัต ิและไม่ควรปฏิบัติตดิไว้ชัดเจน 
4. มีแผนการบ ารุงรักษาและด าเนินงานตามแผนเป็นปัจจุบัน 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

เอกสารหมายเลข  17 

ร่า
ง
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ข้อที่ รายการประเมิน คะแนน หมายเหต ุ
8. สนามกีฬา 1. มีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบ 

2. มีป้ายขอ้ควรปฏิบัต ิและไม่ควรปฏิบัติในการใช้สนามติดไว้ชัดเจน 
3. มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 
4. มีการติดป้ายบอกสถานะของอุปกรณ์กฬีาที่ช ารุด 

 
เต็ม  4  คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

คะแนนรวม 

 
เต็ม .......... คะแนน 

 
ได้ .......... คะแนน 

 

 
 

ลงชื่อ …………………………………………………... ผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 

                                                (………………………………..…………………………) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่า
ง
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            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 แบบฟอร์มสรุปข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 

คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง.............................………….……………………..…….… สาขาวิชา/ฝา่ย....…………………………..…………………….………...…………. 

  ครั้งที่ 1     ครั้งที่ 2  วันที่ตรวจ …..……...…… เดือน ………………….…..……….. พ.ศ. …………….…….. 

ผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  1) ............................................................................................. ประธานกรรมการ 

 2) ............................................................................................. กรรมการ 

 3) ............................................................................................. กรรมการและเลขานกุาร 

ล าดับที ่ รายการ ข้อดี สิ่งที่ต้องปรับปรุง ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     

เอกสารหมายเลข  18 

ร่า
ง



      คู่มือการด าเนินกิจกรรม 5ส  

 75 

 

 

1. ................................................................................... ประธานกรรมการ 

2. ................................................................................... กรรมการ 

3. ................................................................................... กรรมการและเลขานุการ 

 ................... /....................... /................... (วัน/เดือน/ปี) 

 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ รายการ ข้อดี สิ่งที่ต้องปรับปรุง ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     ร่า

ง



      คู่มือการด าเนินกิจกรรม 5ส  

 76 

 

 
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 แบบฟอร์มสรุปผลการตรวจประเมินกจิกรรม 5ส 

คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง.............................………….……………………..…….… สาขาวิชา/ฝา่ย....…………………………..…………………….………...…………. 

  ครั้งที่ 1     ครั้งที่ 2  วันที่ตรวจ …..……...…… เดือน ………………….…..……….. พ.ศ. …………….…….. 

ผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  1) ............................................................................................. ประธานกรรมการ 

 2) ............................................................................................. กรรมการ 

 3) ............................................................................................. กรรมการและเลขานกุาร 

พ้ืนที่ 
ประเภท 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 รวม เฉลี่ย 

 ได้ 
      
   เต็ม 

 ได้ 
      
   เต็ม 

 ได้ 
      
   เต็ม 

 ได้ 
      
   เต็ม 

 ได้ 
      
   เต็ม 

 ได้ 
      
   เต็ม 

 ได้ 
      
   เต็ม 

 ได้ 
      
   เต็ม 

 ได้ 
      
   เต็ม 

 ได้ 
      
   เต็ม 

 ได้ 
      
   เต็ม 

 ได้ 
      
   เต็ม 

 ได้ 
      
   เต็ม 

 ได้ 
      
   เต็ม 

 ได้ 
      
   เต็ม 

 ได้ 
      
    เต็ม 

 ได้ 
      
        เต็ม 

1. การบริหารจัดการกิจกรรม 5ส 
                 

2. ห้องเรียน 
                 

3. ห้องปฏิบัติการ 
                 

4. โรงฝึกงาน 
                 

5. ฟาร์มพืช – สัตว์ – ประมง 
                 

6. ห้องพักอาจารย ์
                 

7. ห้องส านักงาน 
                 

8. วัสด ุ
                 

9. มุมกาแฟ/ อาหารว่าง/ โตะ๊
อาหาร 

                 

10. ห้องประชุม 
                 

11.  ห้องน้ า/ ห้องสุขา 
                 

เอกสารหมายเลข  19 

ร่า
ง



      คู่มือการด าเนินกิจกรรม 5ส  

 77 

 
 

1. ................................................................................... ประธานกรรมการ 

2. ................................................................................... กรรมการ 

3. ................................................................................... กรรมการและเลขานุการ 

 ................... /....................... /................... (วัน/เดือน/ปี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนที่ 
ประเภท 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 รวม เฉลี่ย 

 ได้ 
      
   เต็ม 

 ได้ 
      
   เต็ม 

 ได้ 
      
   เต็ม 

 ได้ 
      
   เต็ม 

 ได้ 
      
   เต็ม 

 ได้ 
      
   เต็ม 

 ได้ 
      
   เต็ม 

 ได้ 
      
   เต็ม 

 ได้ 
      
   เต็ม 

 ได้ 
      
   เต็ม 

 ได้ 
      
   เต็ม 

 ได้ 
      
   เต็ม 

 ได้ 
      
   เต็ม 

 ได้ 
      
   เต็ม 

 ได้ 
      
   เต็ม 

 ได้ 
      
    เต็ม 

 ได้ 
      
        เต็ม 

12.  ห้องพยาบาล 
                 

13.  ห้องเอกสารการพมิพ ์
                 

14.  ยานพาหนะ 
                 

15.  ห้องสมุด – ศูนย์การเรียนรู้
ด้วยตนเอง 

                 

16.  โรงอาหาร 
                 

17.  สภาพแวดล้อม 
                 

รวม 
                 

ร่า
ง



      คู่มือการด าเนินกิจกรรม 5ส  

 

 
            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   

 แบบฟอร์มสรุปคะแนนจากการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 

คณะ/ส านัก/สถาบัน/กอง.............................………….……………………..…….… สาขาวิชา/ฝา่ย....…………………………..…………………….………...…………. 

  ครั้งที่ 1     ครั้งที่ 2  วันที่ตรวจ …..……...…… เดือน ………………….…..……….. พ.ศ. …………….…….. 

   ผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 5ส  1) ............................................................................................. ประธานกรรมการ 

  2) ............................................................................................. กรรมการ 

  3) ............................................................................................. กรรมการและเลขานกุาร 

พ้ืนที่ /หน่วยงาน 

กา
รบ

ริห
าร

จัด
กา

รก
ิจก

รร
ม 

5ส
 

ห้อ
งเร

ียน
 

ห้อ
งป

ฏิบ
ตัิก

าร
 

โร
งฝึ

กง
าน

 

ฟา
ร์ม

พืช
 - 

สัต
ว์ 

- ป
ระ

มง
 

ห้อ
งพ

ักอ
าจ

าร
ย ์

ห้อ
งส

 านั
กง

าน
 

วัส
ด ุ

มุม
กา

แฟ
/ อ

าห
าร

ว่า
ง/

 โต
ะ๊อ

าห
าร

 

ห้อ
งป

ระ
ชุม

 

ห้อ
งน

้ า/
 ห

้อง
สุข

า 

ห้อ
งพ

ยา
บา

ล 

ห้อ
งเอ

กส
าร

กา
รพ

ิมพ
 ์

ยา
นพ

าห
นะ

 

ห้อ
งส

มดุ
 –

 ศู
นย

์กา
รเร

ยีน
รู้ด

้วย
ตน

เอ
ง 

โร
งอ

าห
าร

 

สภ
าพ

แว
ดล

้อม
 รวม คะแนนเฉลี่ย 

คะแนนเต็ม                   100% 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

เอกสารหมายเลข  20 

ร่า
ง



      คู่มือการด าเนินกิจกรรม 5ส  

 

พ้ืนที่ /หน่วยงาน 

กา
รบ

ริห
าร

จัด
กา

รก
ิจก

รร
ม 

5ส
 

ห้อ
งเร

ียน
 

ห้อ
งป

ฏิบ
ตัิก

าร
 

โร
งฝึ

กง
าน

 

ฟา
ร์ม

พืช
 - 

สัต
ว์ 

- ป
ระ

มง
 

ห้อ
งพ

ักอ
าจ

าร
ย ์

ห้อ
งส

 านั
กง

าน
 

วัส
ด ุ

มุม
กา

แฟ
/ อ

าห
าร

ว่า
ง/

 โต
ะ๊อ

าห
าร

 

ห้อ
งป

ระ
ชุม

 

ห้อ
งน

้ า/
 ห

้อง
สุข

า 

ห้อ
งพ

ยา
บา

ล 

ห้อ
งเอ

กส
าร

กา
รพ

ิมพ
 ์

ยา
นพ

าห
นะ

 

ห้อ
งส

มดุ
 –

 ศู
นย

์กา
รเร

ยีน
รู้ด

้วย
ตน

เอ
ง 

โร
งอ

าห
าร

 

สภ
าพ

แว
ดล

้อม
 รวม คะแนนเฉลี่ย 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    
 

หมายเหตุ    ผลการตรวจประเมนิกิจกรรม 5ส  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75  จึงจะบรรลุเปา้หมาย 
 

1. ................................................................................... ประธานกรรมการ 

2. ................................................................................... กรรมการ 

3. ................................................................................... กรรมการและเลขานุการ 

 ................... /....................... /................... (วัน/เดือน/ปี) 
ร่า

ง



      คู่มือการด าเนินกิจกรรม 5ส  

 80 

 
แบบประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน     
หน่วยงาน …………………………………………………….. 

 
ค าชี้แจง         โปรดท าเครื่องหมาย    ลงในช่องของระดับความพึงพอใจท่ีตรงกับความเป็นจริงท่ีสุด 
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน 
 5    มากที่สุด      4    มาก      3    ปานกลาง      2    น้อย      1    น้อยที่สุด 
  

หัวข้อประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

1 2 3 4 5 

1.   มีการจดัท าแผนการใช้พื้นที่และก าหนดผูร้ับผดิชอบ      

2.   มีการเตรียมผู้แทนหน่วยงานท าหน้าที่เป็นผู้น าทาง 
      ในการตรวจประเมินกจิกรรม 5ส 

     

3.   มีผู้บริหารหรือตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุม  เปิด – ปิด 
โครงการตรวจประเมินกิจกรมม 5ส โดยพร้อมเพียงกัน 

     

4.   มีความพร้อมด้านบุคลกร สถานท่ี และอุปกรณ ์
      เพื่ออ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ 

     

5.   มีความเป็นกัลยาณมติรของหน่วยงานและศูนย์พื้นที่จดัการศึกษา      

 
ข้อเสนอแนะ  : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ร่า

ง



ร่า
ง




