มาตรฐาน 5 ส
สวนสํานักงาน

มาตรฐาน 5ส หองพักอาจารย/ หองสํานักงาน
หองพักอาจารย/
หองสํานักงาน

1.
2.
3.
4.
5.
6.

มาตรฐาน 5ส หองพักอาจารย/ หองสํานักงาน
ทําความสะอาดทุกวันปราศจากฝุนละออง
มีปายบอกชื่อหองติดไวหนาหองชัดเจน
มีผังแสดงตําแหนงโตะทํางาน อุปกรณ
ติดปายบอกวิธีการเปด ปดประตู เชน ผลัก ดัน เลื่อน
ฝาผนังหามติดประกาศ/ หากติดประกาศตองทํากรอบใหชดั เจน
ประตูกระจกชนิดใสมีเครื่องหมายปองกันชนติดที่กระจก

จุดที่ควรตรวจสอบของหองพักอาจารย / หองสํานักงาน
1. โตะทํางาน บนโตะ ลิ้นชักโตะ ใตโตะ
2. เกาอี้
3. ตูเอกสาร ชั้นวางเอกสาร
4. ตูวัสดุ ชั้นวางของ
5. โทรศัพท โทรสาร
6. อุปกรณและเครื่องใชสํานักงาน
7. กระดานติดประกาศ
8. มุมกาแฟ
9. ทางเดิน
10. บันได
11. อุปกรณดับเพลิง

มาตรฐาน 5 ส หองพักอาจารย/ หองสํานักงาน
โตะทํางาน

บนโตะ

ลิ้นชักโตะ
ใตโตะ
เกาอี้

ตูเก็บเอกสาร/
ชั้นวางเอกสาร

ตูเก็บวัสดุ/
ชั้นวางของ

1. สะอาด ปราศจากฝุนละอองหรือคราบสกปรก
2. ขอบโตะดานนอก (ที่มองเห็นไดสะดวก) มีปายชื่อ – นามสกุล เจาของโตะ
3. ปายชื่อ-นามสกุล ควรเปนมาตรฐานเดียวกัน และมีปายอยู-ไมอยูเพื่อแจงใหผูติดตอ
ทราบ
1. ไมควรวางของที่ไมเกี่ยวของกับการทํางาน
2. นอกเวลาทํางานใหเก็บเอกสาร อุปกรณสํานักงาน และของใชทั้งที่เกี่ยวกับงานและของ
สวนตัวใหเปนระเบียบเรียบรอย
1. มีการแยกเก็บของใชสวนตัวและอุปกรณที่ใชในการทํางาน พรอมติดปายบอกใหชัดเจน
2. ลิ้นชักที่เก็บของสวนตัวใหจัดเก็บอยางมีระเบียบ (กรรกมารสามารถตรวจสอบได)
1. ไมแขวนสิ่งของไวบริเวณใตโตะ
2. ไมวางสิ่งของอืน่ ๆ วางไวบริเวณใตโตะ
1. ไมพาดเสื้อหรือกระเปาไวที่พนักเกาอี้
2. เมื่อเลิกใชงานใหเลื่อนเก็บใหเรียบรอย
3. อยูในสภาพพรอมที่จะใชงาน ปลอดภัย และดูแลใหสะอาดอยูเสมอ
1. ตูตองสะอาด
2. ติดชื่อผูรับผิดชอบ พรอมรายละเอียดเอกสารที่อยูในตู ในตําแหนงที่เหมือนกันทุกตู
3. หลังตูเอกสารงดวางสิ่งของทุกชนิด
4. จัดประเภท หมวดหมู เรียงลําดับ มีดัชนีการจัดเก็บใหครบ ควรมีชื่อบอกกํากับชั้นที่
จัดเก็บ
5. เอกสารและสิ่งของที่จัดเก็บในตู ตองมีการสะสางเปนประจํา
6. การจัดเก็บเอกสารในตูตองเหมาะสมกับลักษณะของตู
1. ตองสะอาด
2. ติดชื่อผูรับผิดชอบ พรอมรายละเอียดของวัสดุที่อยูในตู ในตําแหนงเดียวกันทุกตู
3. ไมมีวัสดุชํารุดหรือของเสียในตู รวมทั้งของใชสวนตัว
4. กําหนดวิธีการเบิกจายวัสดุ ควรเปนระบบเขากอน-ออกกอน
5. หลังตูงดวางสิง่ ของทุกชนิด
6. ตูควรวางไวในตําแหนงที่สามารถหยิบวัสดุไดสะดวก
7. มีการแยกประเภทวัสดุใหชัดเจน (ใชแลว/ ยังไมใช)

มาตรฐาน 5 ส หองพักอาจารย/ หองสํานักงาน
โทรศัพท/
โทรสาร

อุปกรณและ
เครื่องใช
สํานักงาน

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

กระดาน
ติดประกาศ

มุมกาแฟ

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ทําความสะอาดโทรศัพท และแปนหมายเลขอยางสม่ําเสมอ
ติดตั้งสายโทรศัพทอยางมีระเบียบ
ติดตั้งโทรศัพทในจุดที่สะดวกตอการใช
มีบันทึกการใชโทรศัพท/ โทรสาร ที่สามารถหยิบใชไดสะดวก
ทําความสะอาดอุปกรณและเครื่องใชสํานักงานอยางสม่ําเสมอ
ติดตั้งสายไฟอยางมีระบบ เพื่อความปลอดภัย
ติดปายผูรับผิดชอบและวิธีใชที่เครื่องใชสํานักงานหรือบริเวณใกลเคียง (เครื่องใช
สํานักงานที่มีลักษณะเฉพาะ)
กําหนดตําแหนงของอุปกรณที่วางใหแนนอน และสะดวกตอการใชงาน
ปดเครื่อง ถอดปลั๊กไฟฟาออกและเก็บใหเรียบรอยหลังเลิกใชงานประจํา
ตรวจสอบอุปกรณและเครื่องใชสํานักงานทุกชนิดอยูเสมอและจัดการแกไขหรือ
ซอมแซมทันทีหากมีสิ่งผิดปกติ
ควรทําความสะอาดอยูเสมอ
ติดชื่อผูรับผิดชอบและแบงพื้นที่ของกระดานติดประกาศ
ที่ตั้งของกระดานติดประกาศ ตั้งอยูในตําแหนงที่เหมาะสม
ประกาศตาง ๆ ติดอยางมีระเบียบเปนแนวเดียวกัน
ประกาศตาง ๆ ที่อยูในกระดานติดประกาศตองทันสมัยอยูเสมอ
กําหนดผูรับผิดชอบและติดปายชื่อผูรับผิดชอบ
ดูแลความสะอาดในหองอยางสม่ําเสมอ เก็บขยะลงถังใหเรียบรอยและนําไปเททิ้งหลัง
เลิกงานทุกวัน
จัดเก็บจาน ชาม ถวยกาแฟ แกวน้ํา ชุดเครื่องดื่ม ใหเปนระเบียบ
ไมวางสิ่งของทีไ่ มจําเปนใด ๆ บนโตะอาหารหลังการใชงาน
หากมีตู หรือชั้นวาง ใหมีแตสิ่งของที่เกี่ยวกับชุดอาหร หรือเครื่องดื่มเทานั้น
เก็บภาชนะทันที หลังรับประทานอาหารเสร็จทุกครั้ง

มาตรฐาน 5 ส หองพักอาจารย/ หองสํานักงาน
1.
2.
3.
1.
บันได
2.
3.
4.
5.
อุปกรณดับเพลิง 1.
2.
3.
4.
ทางเดิน

สะอาด ไมวางสิ่งกีดขวางทางเดิน
ถาวางตนไม ควรวางใหเปนระเบียบ ดูแลใหสะอาด และสวยงาม
ควรมีแสงสวางเพียงพอ
ถาวางตนไม ควรวางใหเปนระเบียบ ดูแลใหสะอาด และสวยงาม
ทางขึ้น/ลง ควรมีแผนผังบอกหนวยงานในแตละชั้น
พื้นที่ตางระดับ ควรมีการติดสัญลักษณ
ควรมีแสงสวางเพียงพอ
ควรกําหนดระบบทางเดินขึ้นลงชิดขวา
มีปายบอกที่เก็บอุปกรณดับเพลิง/ บันไดหนีไฟ
ติดตั้งในตําแหนงที่มองเห็นชัดเจน และหยิบใชไดสะดวก
มีการติดปายบอกวิธีการใชอปุ กรณดับเพลิงไวที่อุปกรณหรือบริเวณใกลเคียง
มีการตีเสนบอกตําแหนงที่ติดตั้ง และบริเวณพื้นดานลางตีเสนหามวางสิ่งของ

มาตรฐาน 5ส หองน้ํา
มาตรฐาน 5 ส หองน้ํา
หองน้ํา

1.
2.
3.
4.
5.
6.

สะอาด แหง และไมมีกลิ่นเหม็น
ทําความสะอาดอยางนอยวันละ 1 ครั้ง
ไมมีอุปกรณทําความสะอาดและของใชสวนตัวอยูภ ายในหองน้ํา
มีปายหรือสัญลักษณบอก/ แยกประเภทกลุมผูใชและเปนมาตรฐานเดียวกัน
มีถังขยะในหองน้ําและทําการทิ้งทุกวัน
อยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ

มาตรฐาน 5ส หองรับแขก/ หองรับรอง
มาตรฐาน 5 ส หองรับแขก/ หองรับรอง
หองรับแขก/
หองรับรอง

1.
2.
3.
4.
5.
6.

มีปายบอกชื่อหองที่ชัดเจน
ทําความสะอาดชุดรับแขก และพื้นที่ทั่วไปใหสะอาดเรียบรอยอยูเสมอ
ตูโชววางของใหเปนระเบียบ
หนังสือพิมพ วารสาร ควรทันสมัย จัดเก็บใหเรียบรอย
ดูแลความเรียบรอยของหองรับแขกทุกครั้งหลังการใช
บนโตะรับแขกไมควรวางสิ่งของ ยกเวน แจกันดอกไม

มาตรฐาน 5ส หองพยาบาล
มาตรฐาน 5 ส หองพยาบาล
หองพยาบาล

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ทุกพื้นที่สะอาด/ ระบบระบายอากาศถายเทไดสะดวก
เตียงนอน ผาปู ปลอกหมอน ผาหมสะอาด และจัดวางใหเปนระเบียบ
ตูยาเปนระเบียบ แยกประเภทและติดปายชื่อใหชัดเจน
ควรมีการตรวจสอบอายุของยาอยูเสมอ
อุปกรณเครื่องใชสะอาดพรอมใชงานอยูเสมอ
กําหนดที่เก็บอุปกรณ และติดปายบอกใหชัดเจน
ติดระเบียบการใชหองพยาบาล

มาตรฐาน 5ส หองเอกสารการพิมพ
มาตรฐาน 5 ส หองเอกสารการพิมพ
หองเอกสารการ 1. มีปายชื่อหอง
2. ติดปายขอแนะนําในการใชบริการหองเอกสารการพิมพ
พิมพ
3. กําหนดตําแหนง ตีเสนพื้นที่วางอุปกรณ
4. มีการแยกประเภทกระดาษและจัดเก็บเปนระบบตามมาตรฐานการจัดเก็บ (คลังวัสดุ)
5. แยกที่เก็บสําหรับงานที่เสร็จแลว ยังไมไดดําเนินการ และควรติดปายบอกใหชัดเจน
เอกสารที่เปนความลับเก็บไวในที่ปลอดภัย
6. ติดชื่อผูรับผิดชอบตูวัสดุ จัดเก็บวัสดุใหเรียบรอย จัดหมวดหมู และติดปายใหชัดเจน
7. ติดปายชื่ออุปกรณ ผูรับผิดชอบ และวิธีการใช
8. ควรมีตารางการทํานุบํารุงอุปกรณตาง ๆ
9. ทําความสะอาดพื้นที่และอุปกรณในหองเอกสารการพิมพอยางสม่ําเสมอ

มาตรฐาน 5ส หองประชุม
มาตรฐาน 5 ส หองประชุม
หองประชุม

1.
2.
3.
4.

มีปายชื่อหองประชุมติดไวชัดเจน
ติดตารางการใชหองประชุม
มีปายบอกระเบียบการใชหองประชุม
อุปกรณไฟฟา ติดตั้งอยางมีระบบ ปลอดภัย และมีการใชสัญลักษณเพื่อสะดวกในการ
ใชงาน
5. ทําความสะอาดอุปกรณในหองประชุม
6. หลังการประชุมไมควรมีเอกสารวางไวบนโตะ และเก็บเกาอี้เขาที่ทุกครั้ง
7. ปดไฟและเครื่องปรับอากาศทุกครั้งหลังเลิกประชุม

มาตรฐาน 5ส หองเรียน
มาตรฐาน 5 ส หองเรียน
หองเรียน

1.
2.
3.
4.
5.

ทําความสะอาดสม่ําเสมอ
อุปกรณการสอนควรมีการทําความสะอาด มีวิธีการใชอุปกรณและพรอมใชงาน
โตะเรียนควรจัดใหเรียบรอย และเปนระเบียบหลังการใชงาน
กระดานดําหรือไวทบอรดมีการทําความสะอาดหลังการสอนทุกครั้ง
ติดขอปฏิบัติในการใชหองเรียน ในที่ที่เห็นชัดเจน เชน
- หามนําอาหารเขาหองเรียน
- ปดอุปกรณไฟฟาทุกชนิดหลังการใชงาน
6. ติดตารางการใชหองเรียน

มาตรฐาน 5ส
สวนหองปฏิบัติการ

มาตรฐาน 5ส หองปฏิบัติการภาษา
มาตรฐาน 5 ส หองปฏิบตั ิการภาษา
หองปฏิบตั ิการ 1. มีปายชื่อบอกหมายเลขหอง
2. มีตารางการใชหองติดไวหนาหอง
ภาษา

3. มีปายบอกสภาพการใชหอง วาง-ไมวาง
4. ถากําหนดใหถอดรองเทากอนเขาหอง ควรมีชั้นวางรองเทาหรือพื้นที่ใหวางรองเทาโดย
กําหนดพื้นที่ดวยสีที่เดนชัด
5. ถาไมมีระเบียบใหถอดรองเทา ควรมีพรมเช็ดเทาไวหนาหอง
6. กระดานและอุปกรณสะอาด พรอมใชงาน
7. มีปายแนะนําวิธีการใชอุปกรณตาง ๆ อยางครบถวน
8. มีปายแจงสภาพการชํารุดของเครื่อง
9. มีสมุดบันทึกการใชหองและบันทึกการสํารวจอุปกรณและจัดการแกไข ซอมแซมทันที
ที่พบจุดชํารุดหรือแจงผูรับผิดชอบทราบ
10.ดูแลโตะ, เกาอี้, ตู, ชั้นวางของ, กระจก, มาน, อุปกรณตาง ๆ, ฝาผนังและพื้นหองให
สะอาดปราศจากฝุนผงและขยะ
11.จัดเกาอี้, หูฟง, เครื่องเลนเทปและอุปกรณอิเล็กทรอนิกสใหเขาที่หลังการใชงาน
12.กําหนดตําแหนงวางอุปกรณใหชัดเสจน
13.ติดตั้งสายไฟบนพื้นอยางเปนระบบเพื่อความปลอดภัย
14.เตรียมอุปกรณและเครื่องมือใหพรอมใชงานอยูเสมอ
15.หามนําอาหารและเครื่องดื่มเขามารับประทานในหอง
16.ไมมีถังขยะในหอง
17.ในหองควบคุม ถามีตูเก็บเอกสารและอุปกรณใหจัดเก็บตามระเบียบมาตรฐาน
สํานักงาน

มาตรฐาน 5ส หองปฏิบัติการเคมี
มาตรฐาน 5 ส หองปฏิบตั ิการเคมี
หองปฏิบตั ิการ 1. มีปายบอกหมายเลขหองและประเภทของหองปฏิบัติการ
2. มีตารางการใชหองติดไวหนาหอง
เคมี
3.
4.
5.
6.

มีปายแนะนําวิธีใชอุปกรณทุกชิ้นอยางครบถวนติดไวบริเวณที่มองเห็นงาย
จัดเก็บสารเคมีแยกตามประเภทและมีปายบอกอยางชัดเจน
จัดเก็บเครื่องแกว-อุปกรณเปนหมวดหมูหรือชุด และมีปายชื่อบอกอยางชัดเจน
มีปายบอกพื้นที่/ แหลงเก็บสารเคมี, เครื่องแกว-อุปกรณอยางเปนระเบียบ สะดวกในการ
ใชงานและปลอดภัย
7. มีเครื่องดับเพลิงติดตั้งในตําแหนงสะดวกและเหมาะสมและพรอมใชงาน
8. มีตูดูดควันในสภาพพรอมใชงาน
9. รักษาความสะอาดเครื่องแกว-อุปกรณ, ครุภัณฑและหองใหสะอาด ปราศจากสารพิษ
ตกคาง
10.แยกถังเก็บแกสใหหางจากหองปฏิบัติการและมีระบบทอแกสที่เปนระเบียบและ
ปลอดภัย
11.ติดตั้งสายไฟอยางเปนระบบเพื่อความปลอดภัยและสวยงาม
12.ควบคุมการใชปริมาณไฟฟาไมเกินขีดจํากัดของอุปกรณควบคุม
13.หลังการใชงานแลวมีการปฏิบัติดังนี้
จัดอุปกรณ เครื่องแกว และสารเคมีไวประจําที่
จัดเกาอี้ตามตําแหนงที่กําหนดไว
ทําความสะอาดอางน้ํา, ปดกอกน้ํา, ปดวาลวแกส-ไฟฟา
ตรวจสอบสวิตซไฟของอุปกรณทุกชนิดใหหยุดการทํางานเมื่อไมใชงาน
14.มีสมุดบันทึกการใชหอง การสํารวจอุปกรณในหองและจัดการแกไขซอมแซมหรือแจง
ผูรับผิดชอบทราบทันที เมื่อพบจุดชํารุด
15.ติดปายชํารุด บนอุปกรณ หรือเครื่องมือที่ชํารุด ใชงานไมได
16.สวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (ชุดกาวน, แวนตา, ถุงมือ, รองเทา) ทุกครั้งที่
ปฏิบัติการ
17.แยกประเภทของสารเคมีกอนทิ้งและทิ้งในภาชนะที่จัดให
18.ทําความสะอาดหองปฏิบัติการกอนและหลังการใชงาน
19.จัดอุปกรณทําความสะอาดใหพรอมใชงาน เชน ผาเช็ดมือ, ผาเช็ดโตะ, สบู, กระดาษ
ชําระ ฯลฯ

มาตรฐาน 5ส หองปฏิบัติการชีววิทยา
มาตรฐาน 5 ส หองปฏิบตั ิการชีววิทยา
หองปฏิบตั ิการ 1. มีปายบอกหมายเลขหองและประเภทของหองปฏิบัติการ
2. มีตารางการใชหองติดไวหนาหอง
ชีววิทยา
3.
4.
5.
6.

มีปายแนะนําวิธีใชอุปกรณทุกชิ้นอยางครบถวนติดไวบริเวณที่มองเห็นงาย
จัดเก็บสารเคมีแยกตามประเภทและมีปายบอกอยางชัดเจน
จัดเก็บเครื่องแกว-อุปกรณเปนหมวดหมูหรือชุด และมีปายชื่อบอกอยางชัดเจน
มีปายบอกพื้นที่/ แหลงเก็บสารเคมี, เครื่องแกว-อุปกรณอยางเปนระเบียบ สะดวกในการ
ใชงานและปลอดภัย
7. มีเครื่องดับเพลิงติดตั้งในตําแหนงสะดวกและเหมาะสมและพรอมใชงาน
8. รักษาความสะอาดเครื่องแกว, อุปกรณ, ครุภัณฑและหองปฏิบัติการใหสะอาด ปราศจาก
สารพิษตกคาง
9. ติดตั้งสายไฟอยางเปนระบบเพื่อความปลอดภัยและสวยงาม
10.ควบคุมการใชปริมาณไฟฟาไมเกินขีดจํากัดของอุปกรณควบคุม
11.หลังการใชงานแลวมีการปฏิบัติดังนี้
จัดอุปกรณ เครื่องแกว และสารเคมีไวประจําที่
จัดเกาอี้ตามตําแหนงที่กําหนดไว
ทําความสะอาดอางน้ํา, ปดกอกน้ํา, ปดวาลวแกส-ไฟฟา
ตรวจสอบสวิตซไฟของอุปกรณทุกชนิดใหหยุดการทํางานเมื่อไมใชงาน
12.มีสมุดบันทึกการใชหอง การสํารวจอุปกรณในหองและจัดการแกไขซอมแซมหรือแจง
ผูรับผิดชอบทราบทันที เมื่อพบจุดชํารุด
13.ติดปายชํารุด บนอุปกรณ หรือเครื่องมือที่ชํารุด ใชงานไมได
14.สวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (ชุดกาวน, แวนตา, ถุงมือ, รองเทาทุกครั้งที่
ปฏิบัติการ)
15.ทําความสะอาดหองปฏิบัติการกอนและหลังการใชงาน
16.จัดอุปกรณทําความสะอาดใหพรอมใชงาน เชน ผาเช็ดมือ, ผาเช็ดโตะ, สบู, กระดาษ
ชําระ ฯลฯ

มาตรฐาน 5ส หองปฏิบัติการฟสิกส
มาตรฐาน 5 ส หองปฏิบตั ิการฟสิกส
หองปฏิบตั ิการ 1. มีปายบอกหมายเลขหองและประเภทของหองปฏิบัติการ
2. มีตารางการใชหองติดไวหนาหอง
ฟสิกส

3. มีปายแนะนําวิธีใชอุปกรณทุกชิ้นอยางครบถวนติดไวบริเวณที่มองเห็นงาย
4. จัดเก็บสารเคมีแยกตามประเภทและมีปายบอกอยางชัดเจน
5. จัดเก็บเครื่องแกว-อุปกรณเปนหมวดหมูหรือชุด และมีปายชื่อบอกอยางชัดเจน
6. มีปายบอกพื้นที่/ แหลงเก็บสารเคมี, เครื่องแกวและอุปกรณตาง ๆ อยางชัดเจน
7. มีเครื่องดับเพลิงติดตั้งในตําแหนงสะดวกและเหมาะสมและพรอมใชงาน
8. รักษาความสะอาดเครื่องแกว, อุปกรณ, ครุภัณฑและหองปฏิบัติการใหสะอาด
9. ติดตั้งสายไฟอยางเปนระบบเพื่อความปลอดภัยและสวยงาม
10.ควบคุมการใชปริมาณไฟฟาไมเกินขีดจํากัดของอุปกรณควบคุม
11.หลังการใชงานแลวมีการปฏิบัติดังนี้
จัดอุปกรณ เครื่องแกว และสารเคมีไวประจําที่
จัดเกาอี้ตามตําแหนงที่กําหนดไว
ทําความสะอาดอางน้ํา, ปดกอกน้ํา, ปดวาลวแกส-ไฟฟา
ตรวจสอบสวิตซไฟของอุปกรณทุกชนิดใหหยุดการทํางานเมื่อไมใชงาน
12.มีสมุดบันทึกการใชหอง การสํารวจอุปกรณในหองและจัดการแกไขซอมแซมหรือแจง
ผูรับผิดชอบทราบทันที เมื่อพบจุดชํารุด
13.ติดปายชํารุด บนอุปกรณ หรือเครื่องมือที่ชํารุด ใชงานไมได
14.สวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (ชุดกาวน, แวนตา, ถุงมือ, รองเทาทุกครั้งที่
ปฏิบัติการ)
15.ทําความสะอาดหองปฏิบัติการกอนและหลังการใชงาน
16.จัดอุปกรณทําความสะอาดใหพรอมใชงาน เชน ผาเช็ดมือ, ผาเช็ดโตะ, สบู, กระดาษ
ชําระ ฯลฯ

มาตรฐาน 5ส หองเก็บสารเคมี
มาตรฐาน 5 ส หองเก็บสารเคมี
หองเก็บ
สารเคมี

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มีปายบอกหมายเลขหอง
มีปายบอกระเบียบการปด-เปดหอง
มีปายบอกหมวดหมูสารเคมีติดหนาหอง
มีปายแนะนําการใชสารเคมีอายุการใชงาน, อันตรายของสารเคมีและวิธีการปฐม
พยาบาลหรือการจัดการเมื่อเกิดอันตรายของสารเคมีอันตรายทุกชนิด
จัดเก็บสารเคมี แยกตามประเภทและมีปายบอกชัดเจน
แยกเก็บสารเคมีที่ทําปฏิกิริยาตอกันออกจากกัน
มีปายบอกระเบียบการเบิก-จาย และบรรจุสารเคมีตามระเบียบพัสดุ
จัดวางตูและชั้นใหมีที่วาง สามารถเดินตามทางเดินไดสะดวก
ไมมีฝุนผงหรือสารพิษตกคางในหอง

มาตรฐาน 5ส หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
มาตรฐาน 5 ส หองปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร
หองปฏิบตั ิการ 1. มีปายบอกหมายเลขหอง
คอมพิวเตอร 2. มีตารางการใชหองติดไวหนาหอง

3. มีปายบอกสภาพการใชหอง วาง/ ไมวาง
4. ถามีระเบียบการถอดรองเทากอนเขาหอง มีชั้นวางหรือพื้นที่ใหวางรองเทาโดยกําหนด
พื้นที่ดวยสีที่เดนชัด
5. ถาไมมีระเบียบการถอดรองเทา ตองมีพรมเช็ดเทาไวหนาหอง
6. กระดานและอุปกรณสะอาด พรอมใชงาน
7. ดูแลโตะ, เกาอี้, เครื่องคอมพิวเตอร, ตู, ชั้นวางของ, พื้นหอง, ผามาน, กระจกและฝาผนัง
ใหสะอาดปราศจากฝุน ผงและขยะ
8. จัดเก็บเกาอี้ใหเขาที่หลังการใชงาน
9. จัดเก็บอุปกรณ เชน เมาส, แผนรองเมาส, จอภาพ, แปนพิมพ เปนตน ใหเขาที่หลังการใช
งาน
10.มีปายแนะนําวิธีการใชอุปกรณตาง ๆ ทุกชิ้นอยางครบถวน
11.ติดตั้งสายไฟบนพื้นอยางมีระบบ เพื่อความปลอดภัยและสวยงาม
12.กําหนดตําแหนงการวางอุปกรณใหชัดเจน เชน เครื่องฉายภาพขามศีรษะ, เครื่องรับ
โทรทัศน เปนตน
13.มีสมุดบันทึกการใชหอง การสํารวจอุปกรณในหองและจัดการแกไข ซอมแซมทันที
หรือแจงผูรับผิดชอบทราบเมื่อพบจุดชํารุด
14.มีปายแจงสภาพการชํารุดของเครื่อง
15.อุปกรณคอมพิวเตอรสะอาด พรอมใชงาน
16.หามนําอาหารและเครื่องดื่มเขามารับประทานในหอง
17.ไมมีถังขยะในหอง
18.ถามีตูเก็บเอกสารและอุปกรณ ตองจัดเก็บตามระเบียบมาตรฐานสํานักงาน
19.หลังการใชเครื่องคอมพิวเตอรใหสํารองขอมูลสวนตัวลงในแผนดิสดของตนเอง และ
ลบออกจากหนวยความจําของเครื่อง
20.ปดเครื่องคอมพิวเตอร, จอ, เครื่องพิมพ และอื่น ๆ หลังการใชงานทุกครั้ง

มาตรฐาน 5ส หองโสตทัศนูปกรณ
มาตรฐาน 5 ส หองโสตทัศนูปกรณ
1. มีปายบอกชื่อหอง
หอง
โสตทัศนูปกรณ 2. มีตารางการใชหองติดไวหนาหอง

3. มีปายบอกสภาพการใชหอง วาง/ ไมวาง
4. มีสมุดบันทึกการจองเวลาใชหอง
5. ถามีระเบียบการถอดรองเทา ตองมีชั้นวางหรือพื้นที่ใหวางโดยกําหนดพื้นที่ดวยสีที่
เดนชัด
6. ถาไมมีระเบียบการถอดรองเทา ตองมีพรมเช็ดเทาหนาหอง
7. กระดานและอุปกรณสะอาด พรอมใชงาน
8. จัดวางเครื่องโสตทัศนูปกรณตาง ๆ ไวในที่ที่เหมาะสม ปลอดภัย สวยงาม และพรอม
จะใชงาน
9. รักษาความสะอาดของพื้น, กระจก, มาน, ฝาผนัง, โตะ, เกาอี้, ตู, ชั้นวางของและอุปกรณ
ตาง ๆ อยูเสมอ
10.ปดสวิตซไฟของอุปกรณไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสทุกชนิดหลังการใชงาน
11.จัดเก็บโตะ, เกาอี้, จอภาพ, เครื่องรับโทรทัศนและอื่น ๆ ใหเขาที่หลังการใชงาน
12.ติดตั้งสายไฟอยางเปนระบบเพื่อความปลอดภัยและสวยงาม
13.บันทึกการสํารวจอุปกรณในหอง และจัดการแกไข ซอมแซมทันทีหรือแจงผูรับผิดชอบ
ทราบเมื่อพบวัสดุอุปกรณชํารุด

มาตรฐาน 5ส
สวนงานคหกรรม

มาตรฐาน 5ส หองปฏิบัติการอาหารและโภชนาการ
มาตรฐาน 5 ส หองปฏิบตั ิการอาหารและโภชนาการ
หองปฏิบตั ิการ 1. ติดปายบอกชื่อหองที่ชัดเจน
2. มีตารางการใชหอง ระบุวิชาและอาจารยผูสอน
อาหารและ
3. ทําความสะอาดกระดานหรือไวทบอรดหลังการใชงานทุกครั้ง
โภชนาการ
4.
5.
6.
7.
8.

เครื่องมือเครือ่ งใชจัดเก็บอยางมีระเบียบ พรอมใชงานอยูเสมอ
มีคูมือการใชและวิธีการดูแลรักษา
พื้นหองแหง สะอาด ปราศจากเศษอาหาร
อุปกรณเครื่องใชทุกอยาง สะอาด ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย
มีถังขยะประจําหองที่มิดชิดสําหรับทิ้งขยะและของเหลือใชตาง ๆ ทุกครั้งเมื่อปฏิบัติงาน
เสร็จ
9. ฝา เพดาน ผนัง ตองสะอาดไมมีหยากไย
10.ประตู หนาตางอยูในสภาพที่ปลอดภัย
11.มีสัญญาณบอกจุดอันตรายและวิธีการปองกัน
12.เครื่องดูดกลิ่น เครื่องดูดอากาศไมมีคราบไขมัน
13.มีตารางการซอมบํารุงและการทําความสะอาดอุปกรณทุกชนิด
14.อางลางสะอาด ปราศจากเศษอาหาร มีตะแกรงกรองเศษอาหารและอยูในสภาพดี
15.ติดผังระเบียบการใชหองปฏิบัติการหนาหอง
16.จัดเก็บอุปกรณและทําความสะอาดอยางถูกสุขลักษณะหลังการใชงานทุกครั้ง

มาตรฐาน 5ส หองปฏิบัติการทั่วไป
มาตรฐาน 5 ส หองปฏิบตั ิการทั่วไป
หองปฏิบตั ิการ 1. ติดปายบอกชื่อหองที่ชัดเจน
2. มีตารางการใชหอง ระบุวิชาและอาจารยผูสอน
ทั่วไป
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

มีผังการจัดวางครุภัณฑภายในหอง
ทําความสะอาดกระดานหรือไวทบอรดหลังการใชงานทุกครั้ง
จัดวางอุปกรณเครื่องมือในตําแหนงที่กําหนดใหเปนระเบียบ พรอมใชงาน
ตรวจสอบพื้น ผนัง กระจก สะอาด
ตูเก็บวัสดุอุปกรณและผลงานนักศึกษาเปนระเบียบ สะอาด มีปายบอกชัดเจน
โตะ เกาอี้ อยูในสภาพดี เปนระเบียบ
มีคําชี้แจงวิธีการใชและการดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ

มาตรฐาน 5ส โรงอาหาร
มาตรฐาน 5 ส โรงอาหาร
โรงอาหาร

1. ติดระเบียบการใชโรงอาหาร
2. ติดปายชื่อราน รายการอาหาร และราคาที่ชัดเจน
3. โตะเกาอี้แหง สะอาด มีจํานวนเพียงพอและจัดเก็บเขาที่หลังการใชงาน/ หรือทําความ
สะอาดใหเรียบรอย
4. พื้นหอง ฝา เพดาน สะอาด
5. ควรมีแสงสวางเพียงพอและมีระบบระบายอากาศที่เหมาะสม
6. ไมมีพาหะนําโรค เชน แมลงสาบ หนู แมลงวัน
7. จัดใหมีถังเก็บขยะเพียงพอ แยกประเภท และเททิ้งทันทีเมื่อเต็ม ไมมีขยะคางภายใน 1
วัน
8. มีที่จัดเก็บจานและอุปกรณที่ถูกสุขลักษณะ
9. มีน้ําดื่มที่สะอาด เพียงพอ และอยูในสภาพที่ปลอดภัย
10.มีการเก็บเศษอาหารอยางมิดชิดและจัดเก็บใหเร็วที่สุด
11.มีอางลางมือ ลางชอน ที่ถูกสุขลักษณะ
12.ไมมีสัตวเลี้ยงเขามาในโรงอาหาร
13.ผูขายในรานคาตางกายสะอาดเปนระเบียบเรียบรอยทั้งผมและเสื้อผา

มาตรฐาน 5ส
สวนโรงฝกงาน

มาตรฐาน 5ส หองปฏิบัตงิ าน
มาตรฐาน 5 ส หองปฏิบตั ิงาน
หองปฏิบตั ิงาน 1. ไมมีสิ่งของที่ไมจําเปน เชน ถวยน้ํา ขวดน้ําดื่ม เศษกระดาษ เปนตน ตามบริเวณทางเดิน

และบริเวณเครื่องจักร
2. ไมฝุนผง คราบน้ํามันที่เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณและบริเวณโดยรอบ
3. ไมมีพื้นที่ขรุขระหรือผุกรอนที่อาจเปนอันตราย
4. มีการทาสีแบงเขต พื้นที่และอุปกรณตาง ๆ ตามมาตรฐานโรงงานอยางเหมาะสม
5. มีอุปกรณดับเพลิงที่อยูในสภาพพรอมใชงานและแขวนอยูติดกับผนังในตําแหนงที่สะดวกกับ
การใชงาน
6. ถามีโตะปฏิบัติงาน จะตองไมมีฝุนผง คราบน้ํามันและสิ่งของที่ไมจําเปนวางอยู หลังการใช
งาน
7. ถามีเกาอี้ปฏิบัติงาน จะตองไมมีฝุนผง คราบน้ํามันและตองเก็บเกาอี้เขาที่ใหเรียบรอยหลังการ
ใชงาน
8. ถามีแผนปายประกาศและกระดานดํา จะตองไมสกปรกเลอะเทอะ ขอมูลที่อยูบนแผนปาย
ประกาศจะตองทันสมัยและกระดานดําจะตองลบทุกครั้งหลังจากเลิกใชงาน
9. มีแสงสวางที่เพียงพอ หลอดไฟแสงสวางจะตองใชงานไดทุกดวง เพื่อความปลอดภัยในการ
ทํางานและปดไฟแสงสวางทุกครั้งหลังการใชงาน
10. มีการกําหนดรหัสของสวิตซไฟแสงสวาง เพื่อความสะดวกในการเปดปดไฟแสงสวาง
11. ถังขยะ ไมกวาดและที่ตักขยะ มีสถานที่จัดเก็บแนนอน (พรอมทาสีเขียวรอบ) และถังขยะ
จะตองแยกประเภทตามชนิดของขยะใหชัดเจน
12. มีปายชื่อเครื่องจักรและชื่อผูรับผิดชอบติดอยูเครื่องจักร หรือบริเวณสถานที่ติดตั้งเครื่องจักร
นั้น
13. มีวิธีการใชงานเครื่องจักรที่สามารถเขาใจไดงาย ติดบริเวณที่ควบคุมเครื่อง
14. มีแผนบํารุงรักษาอยางชัดเจน พรอมชื่อผูรับผิดชอบ
15. มีการกําหนดหมายเลขเครื่องจักร เพื่อความสะดวกในการเปด-ปดสวิตซไฟฟาใหญของเครื่อง
ที่ตูควบคุมหลัก
16. ตองปดสวิตซเครื่องจักรที่ตูควบคุมหลัก หลังการใชงาน
17. มีใบบันทึกการใชงานเครื่องจักร (นักศึกษา) และชื่อผูควบคุม
18. ปลั๊กไฟฟา สายไฟฟาและเตาเสียบไฟฟา อยูในสภาพที่ปลอดภัย
19. มีสมุดบันทึกการสํารวจเครื่องจักร อุปกรณและจัดการแกไข ซอมแซมทันทีที่พบจุดชํารุด
หรือแจงผูรับผิดชอบทราบ
20. ติดปายชํารุดบนเครื่องจักร อุปกรณที่ชํารุดใชงานไมได พรอมใบสงซอม
21. นักศึกษาจะตองสวมชุดฝกงานระหวางเขาหองปฏิบัติงานทุกครั้ง
22. ผูที่ปฏิบัติงานในโรงฝกงานและหองปฏิบัติงานจะตองใชอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
ใหถูกตองตามลักษณะงานแตละประเภท

มาตรฐาน 5ส สถานที่เก็บวัสดุฝก
มาตรฐาน 5 ส สถานที่เก็บวัสดุฝก
สถานที่เก็บ
วัสดุฝก

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ติดปายชื่อผูรับผิดชอบ จัดเก็บวัสดุใหเรียบรอย จัดหมวดหมู และติดปายใหชัดเจน
ติดปายขอแนะนําในการใชหอง
กําหนดตําแหนง ตีเสนพื้นที่วางอุปกรณ
ทําความสะอาดพื้นที่ในหองอยางสม่ําเสมอ
มีการแยกประเภทวัสดุและจัดเก็บเปนระบบตามมาตรฐานการจัดเก็บ (คลังวัสดุ)
มีอุปกรณดับเพลิงและพรอมใชงานอยูเสมอ

จุดที่ควรตรวจสอบของสถานที่เก็บวัสดุฝก
1. ตูล็อกเกอรนักศึกษา
2. หองควบคุม
3. หองเก็บอุปกรณ/ เครื่องมือ
4. หองเก็บวัสดุฝก

มาตรฐาน 5 ส สถานที่เก็บวัสดุฝก
ตูล็อกเกอร
นักศึกษา

หองควบคุม

1. ไมมีฝุนผง คราบน้ํามัน สิ่งสกปรกและรอยขีดเขียนบริเวณตูลอกเกอร ทั้งภายนอกและ
ภายใน
2. ติดปายชื่อเจาของตูและหมายเลขตูอยางชัดเจน
3. บํารุงรักษาตูลอกเกอรใหอยูในสภาพใชงานไดอยูเสมอ
4. ไมวางตูกีดขวางการทํางานและไมกอใหเกิดอันตรายกับนักศึกษา
5. กําหนดขอบเขตของตูล็อกเกอร (สีเหลือง)
6. ไมควรวางสิ่งของที่ดานบนของตูล็อกเกอร
7. เจาของตูล็อกเกอร จะตองสงมอบกุญแจสํารอง 1 ชุด ใหกับอาจารยผูควบคุมล็อกเกอร
8. สิ่งของที่จําเปนเกี่ยวกับการศึกษาเทานั้น ที่จะเก็บในตูล็อกเกอรและจะตองจัดวางให
เปนระเบียบเรียบรอย
1. ไมมีสิ่งของที่ไมจําเปน เชน ถวยน้ํา ขวดน้ําดื่ม เศษกระดาษ เปนตน ตามบริเวณ
ทางเดิน พื้นที่ทํางานและบริเวณที่ใชเก็บอุปกรณเครื่องมือควบคุม
2. ไมมีฝุนผง คราบน้ํามัน สิ่งสกปรกบนอุปกรณ บริเวณโตะทํางานและภายใน
หองควบคุม
3. มีวิธีปฏิบัติการใชอุปกรณ พรอมชื่อผูรับผิดชอบ
4. มีใบตรวจเช็คความพรอมของอุปกรณกอนนักศึกษาใชงาน
5. ติดตั้งสายไฟและสายโทรศัพทอยางมีระบบเพื่อความปลอดภัยและสวยงาม
6. มีเอกสารวิธีการควบคุมอุปกรณครบถวนชัดเจน
7. มีบันทึกการใชงานของอุปกรณตาง ๆ
8. หามนําน้ําดื่มหรืออาหารเขาไปรับประทานในหองควบคุม

มาตรฐาน 5 ส สถานที่เก็บวัสดุฝก
หองเก็บ
อุปกรณ/
เครื่องมือ

หองเก็บวัสดุ

1. ไมมีสิ่งของที่ไมจําเปน เชน ถวยน้ํา ขวดน้ําดื่ม เศษกระดาษ เปนตน ตามบริเวณ
ทางเดิน และบริเวณที่ใชเก็บอุปกรณเครื่องมือ
2. ไมมีฝุนผง คราบน้ํามัน สิ่งสกปรกบนชั้นวางอุปกรณ เครื่องมือ โตะสําหรับวาง
อุปกรณ เครื่องมือและบริเวณภายในหองเก็บอุปกรณเครื่องมือ
3. มีการจัดเก็บเครื่องมืออยางเหมาะสม ปลอดภัยและสะดวกในการทํางานหรือหากเก็บ
ในตูเก็บหรือชั้นเก็บอุปกรณ จะตองแยกเปนประเภทและจัดใหเปนระเบียบเรียบรอย
พรอมปายบอกบริเวณที่เก็บและใบเบิกเครื่องมือ
4. เครื่องมือและอุปกรณจะตองแบงเปนประเภท ของที่ใชเปนประจํา ของที่ใชตาม
ชวงเวลาและของที่ใชปรับแตงพรอมติดปายบอกบริเวณที่เก็บ
5. จัดเก็บเครื่องมือวัดตามมาตรฐานการจัดเก็บเครื่องมือแตละชนิด และติดปายบอกให
ชัดเจน
6. จัดใหมีใบเช็คสตอกอุปกรณเครื่องมือประจําเดือน
1. ไมมีสิ่งของที่ไมจําเปน เชน ถวยน้ํา ขวดน้ําดื่ม เศษกระดาษ เปนตน ตามบริเวณ
ทางเดิน และบริเวณที่ใชเก็บอุปกรณเครื่องมือ
2. ไมมีฝุนผง คราบน้ํามัน สิ่งสกปรกบนวัสดุฝกและชั้นวาง/ บริเวณที่ใชเก็บ
3. ตองแยกวัสดุฝก เปนประเภทอยางชัดเจนและจัดเก็บตามวิธีการจัดเก็บวัสดุเหลานั้นอยาง
เหมาะสม
4. วัสดุฝกจะตองไมวางกับพื้นหอง
5. ตองปดปายบอกประเภท จํานวน วันที่ ผูรับผิดชอบ
6. จัดระบบการเบิกจายตามประเภทของวัสดุฝกนั้น
7. มีอุปกรณดับเพลิงประจําหองเก็บวัสดุฝก (เฉพาะวัสดุไวไฟ)
8. มีใบตรวจสอบจํานวนการเบิก-จาย ประจําสัปดาห
9. หองเก็บวัสดุฝก จะตองปรับสภาวะใหเหมาะสม เพื่อลดการเสื่อมสภาพของวัสดุฝกที่
จัดเก็บ

มาตรฐาน 5ส แผนกยานพาหนะ
มาตรฐาน 5 ส แผนกยานพาหนะ
แผนก
ยานพาหนะ

1. ไมมีสิ่งของที่ไมจําเปน อยูภายในยานพาหนะ
2. ไมมีฝุนผง คราบน้ํามัน สิ่งสกปรกอยูภายในและภายนอกยานพาหนะ
3. มีปายและฝงแสดงที่จอดยานพาหนะอยางชัดเจน
4. มีโตะทํางานของพนักงานควบคุมยานพาหนะ
5. มีปายแสดงหมายเลขยานพาหนะและที่แขวนกุญแจสําหรับยานพาหนะนั้น
6. มีแบบบันทึกการตรวจสอบกอนและหลังการใชยานพาหนะ
7. มีปายจัดลําดับการใชยานพาหนะ
8. มีแบบบันทึกการใชยานพาหนะ ตามระเบียบทางราชการ
9. มีแบบบันทึกการบํารุงรักษา ซอมและอุบัติเหตุ
10.มีแบบบันทึกความสิ้นเปลืองและความสึกหรอประจําสัปดาห
11.มีตู/ ชั้นเก็บอุปกรณ เครื่องมือที่ใชในการทํานุบํารุงรักษายานพาหนะ

มาตรฐาน 5ส
สวนงานฟารม

มาตรฐาน 5ส คอกสัตว
มาตรฐาน 5 ส คอกสัตว
คอกสัตว

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ทําความสะอาดพื้นคอกสัตวทุกวัน
ลางมูลสัตวทุกวัน
กําจัดสิ่งโสโครกทุกสัปดาห
ตรวจสุขภาพสัตวเปนประจําและแยกสัตวปวยจากฝูง
ทําความสะอาดภาชนะอุปกรณที่ใชกับสัตวทุกวัน
ทําความสะอาดรางกายผูปฏิบัติงานกอนเขาคอกสัตว
ติดปาย กําหนดเวลาการทําความสะอาด การใหอาหารและโปรแกรมการตรวจสุขภาพ

มาตรฐาน 5ส โรงผสมอาหารสัตว
มาตรฐาน 5 ส โรงผสมอาหารสัตว
โรงผสมอาหาร 1. ติดอุปกรณปองกันนก หนู
2. บอกตําแหนงการวางอุปกรณและเครื่องจักร
สัตว

3. ทําความสะอาดเครื่องจักร อุปกรณกอนเลิกงาน
4. ติดปายชื่อผูรับผิดชอบ วิธีการใชและทํานุบํารุงเครื่องจักร
5. ติดตั้งปลั๊ก สายไฟในจุดที่ปลอดภัย
6. ผูปฏิบัติงานตองใสรองเทาบูทขณะปฏิบัติงาน
7. ตรวจเช็คการถอดปลั๊กและอุปกรณไฟฟากอนเลิกงาน
8. ทําความสะอาดพื้นและผนังทุกวัน
9. มีตารางสูตรอาหาร การผสมอาหาร
10.มีหองเก็บวัตถุดิบ

มาตรฐาน 5ส บอประมง
มาตรฐาน 5 ส บอประมง
บอประมง

1. ดูแลทําความสะอาดบริเวณขอบบออยางนอยเดือนละครั้ง
2. ตรวจคุณภาพน้ําเปนประจํา
3. ติดปายบอกชื่อ โปรแกรมการใหอาหารและการตรวจคุณภาพน้ํา

มาตรฐาน 5ส รางสงน้ํา
มาตรฐาน 5 ส รางสงน้ํา
รางสงน้ํา

1. ทําความสะอาดบริเวณขอบราง
2. ขุดลอกทองรางสงน้ําใหสะดวกตอการไหล

มาตรฐาน 5ส รางระบายน้ําเสีย
มาตรฐาน 5 ส รางระบายน้าํ เสีย
รางระบายน้าํ
เสีย

1. กําจัดสิ่งอุดตันเปนประจํา
2. มีฝาปดบริเวณใกลทางเดิน

มาตรฐาน 5ส เรือนเพาะชํา
มาตรฐาน 5 ส เรือนเพาะชํา
เรือนเพาะชํา

1.
2.
3.
4.
5.

จัดเก็บอุปกรณ เครื่องมือใหเปนหมวดหมู
ทําแผนผังการจัดวางอุปกรณ และพันธุไมบริเวณเรือนเพาะชํา
ไมวางสิ่งของเกะกะตามทางเดินในเรือนเพาะชํา
ตรวจสอบระบบน้ํา ระบบไฟฟาใหอยูในสภาพใชงานไดตลอดเวลา
กําจัดวัชพืชภายในและรอบ ๆ เรือนเพาะชําเปนประจํา

มาตรฐาน 5ส แปลงปลูกพืช
มาตรฐาน 5 ส แปลงปลูกพืช
แปลงปลูกพืช

1.
2.
3.
4.

จัดทําแผนผังการใชพื้นที่แปลงปลูกพืช
ติดปายชื่อแปลงและผูรับผิดชอบ
ติดปายบอกโปรแกรม การดูแลรักษา
กําจัดวัชพืชตามกําหนด

มาตรฐาน 5ส อุปกรณ เครือ่ งมือฟารม
มาตรฐาน 5 ส อุปกรณ เครื่องมือฟารม
1. จัดวางอุปกรณ เครื่องมือใหเปนหมวดหมู
อุปกรณ
เครื่องมือฟารม 2. ติดปายผูรับผิดชอบ ชื่อเครื่องมือ
3.
4.
5.
6.
7.

จัดทําบัญชีเบิกจาย
ทําความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณหลังการใชงานทุกครั้ง
ทําความสะอาดภายในหองเก็บอุปกรณ เครื่องมือฟารม
แยกที่เก็บอุปกรณชํารุด
บํารุงรักษา ซอมแซมเครื่องมือใหอยูในสภาพรอมใชงาน

มาตรฐาน 5ส
สวนสภาพแวดลอม

มาตรฐาน 5ส ประตูทางเขาสถานศึกษา
มาตรฐาน 5 ส ประตูทางเขาสถานศึกษา
ประตูทางเขา
สถานศึกษา

1.
2.
3.
4.

ทําความสะอาดบริเวณทางเขา
มีผังแสงบริเวณสถานศึกษา
ซอมแซมตัวหนังสือบนปายใหชัดเจน
ทําความสะอาดบริเวณปายสถานศึกษา

มาตรฐาน 5ส เสาธง
มาตรฐาน 5 ส เสาธง
เสาธง

1. ทําความสะอาดบริเวณรอบเสาธง
2. ผืนธง เชือกอยูใ นสภาพสมบูรณ
3. เชิญธงขึน้ และลงตามกําหนดเวลาทุกวัน

มาตรฐาน 5ส สวนหยอม
มาตรฐาน 5 ส สวนหยอม
สวนหยอม

1. ทําความสะอาด กําจัดวัชพืชอยางสม่ําเสมอ
2. ดูแลรักษาตามโปรแกรม
3. มีปายบอกชื่อผูรับผิดชอบ

มาตรฐาน 5ส ถนน
มาตรฐาน 5 ส ถนน
ถนน

1.
2.
3.
4.

ทําความสะอาดไหลถนน และพื้นถนนทุกเดือน
ซอมแซมถนนสวนที่ชํารุด
มีปายบอกสัญญาณจราจร ทางไปสํานักงานตาง ๆ
จัดทําอุปกรณชะลอความเร็วตรงทางแยกและหนาอาคาร

มาตรฐาน 5ส ลานจอดรถ
มาตรฐาน 5 ส ลานจอดรถ
ลานจอดรถ

1. แยกจุดจอด ตามประเภทรถที่จอด
2. ตีเสนทีจ่ อดใหชัดเจน
3. มีปายแสดงประเภทรถที่จอด

มาตรฐาน 5ส ปอมยาม
มาตรฐาน 5 ส ปอมยาม
ปอมยาม

1.
2.
3.
4.
5.

มีอุปกรณสื่อสารที่สามารถติดตอใชงานไดและดูแลรักษาความสะอาดสม่ําเสมอ
จัดเก็บและวางอุปกรณใหเปนระเบียบ
มีปายแสดงชื่อผูปฏิบัติงาน
แตงเครื่องแบบระหวางปฏิบัติหนาที่
ทําความสะอาดปอมยามทุกวัน

มาตรฐาน 5ส สระน้ํา
มาตรฐาน 5 ส สระน้ํา
สระน้ํา

1. ทําความสะอาดขอบบอ และในสระน้ํา
2. ติดปายขอควรปฏิบัติ
3. ติดปายแสดงระดับความลึกของกนสระ

