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      มกห ดหกดารูจัก 5ส กันเถอะ 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักคอมพิวเตอร เปนหนวยงานทําหนาท่ีใหการ
สนับสนุนงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย จึงมีความจําเปนท่ี
จะตองสนับสนุนงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยดวย 
โดยเฉพาะการสรางระบบงาน 5 ส ซ่ึงเปนปจจัยพ้ืนฐานของการ
บริหารคุณภาพ ซ่ึงกิจกรรม 5 ส จะชวยสนับสนุนใหบุคลากรใน
สํานักคอมพิวเตอรมีความสํานึกท่ีดีในกิจกรรม 5 ส ไดแก สะสาง 
สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสรางนิสัย กอใหเกิดการทํางานท่ี
มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ การประหยัดทรัพยากร การมีระเบียบ
และวินัยในการทํางาน  พนักงานหรือเจาหนาท่ี สามารถใช
ศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มความสามารถ สรางทัศนคติท่ีดี
ของพนักงานตอหนวยงาน     ในปนี้สํานักคอมพิวเตอรไดแตงต้ัง
คณะอนุกรรมการกิจกรรม 5 ส ชุดใหม เพ่ือเปนการหมุนเวียนให
บุคลากรไดเขาใจและมีสวนรวมในการทํางานกิจกรรม 5ส สํานัก
คอมพิวเตอร  และมีคณะอนุกรรมการตรวจสอบ 5 ส      ทําหนาท่ี
ประเมินผลการจัดทํากิจกรรม 5 ส  เพ่ือใหเกิดคุณภาพในการจัด
กิจกรรมดังกลาว  

แผนการปฏบิัติงานกจิกรรม 5ส 

1. การแตงต้ังคณะทํางานกิจกรรม 5ส 
2. การกําหนดประชุมคณะทํางานกิจกรรม 5ส  
3. การวางแผนการดําเนินการกิจกรรม 5ส 
4. การแตงต้ังคณะทํางานเพ่ือตรวจสอบกิจกรรม 5ส 
5. การจัดทําคูมือและกําหนดมาตรฐาน 5ส ของแตละฝาย ภายใน
สํานักคอมพิวเตอร 
6. การเผยแพรประชาสัมพันธ กิจกรรม 5ส 
      6.1 จัดทําเว็บเพจกิจกรรม 5ส สํานักคอมพิวเตอร  
      6.2 จัดบอรดกิจกรรม 5ส 
      6.3 จัดทําจดหมายขาวกิจกรรม 5ส 
7. การดําเนินกิจกรรม 5ส 
    7.1 การจัด Big Cleaning Day  
        • การทํา 5ส บนพ้ืนท่ีสวนรวม 
        • การทํา 5ส บนพ้ืนท่ีสวนตัว 
    7.2 การปรับปรุงปายช่ือหนาหองตางๆท่ีชํารุดภายในสํานัก
คอมพิวเตอร 
    7.3 การจัดการบนแฟมบนหนาจอ(Desktop) และภายในเคร่ือง
คอมพิวเตอร 
    7.4 ธนาคารวสัดุรีไซเคิล 

    7.5 โครงการประกวด พ้ืนท่ี 5ส ดีเดน 

   7.6 โครงการประกวด มุมกิจกรรม 5ส ดีเดน 
   7.7 การประกวดต้ังช่ือคําขวัญกิจกรรม 5ส  
8. การตรวจสอบ เพ่ือประเมินผลการดําเนินกิจกรรม 5ส  โดย 
    8.1 ตรวจสอบประจําเดือน  
    8.2 ตรวจสอบประจําป 
9. สรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม 5ส และจัดทํารายงานประจําป
เสนอตอหนวยงานและผูบริหาร 

  

  

5ส คืออะไร 

 ส1 สะสาง: การแยกใหชัดระหวางของท่ีจําเปนกับของท่ีไม

จําเปน ของท่ีไมจําเปนขจัดออกไป 

 ส2 สะดวก: การจัดวางของท่ีจําเปนใหงายตอการนําไปใช  

 ส3 สะอาด: การทําความสะอาดสถานท่ี อุปกรณ และส่ิงของ

ท่ีใชอยูเปนนิจ 

 ส4 สุขลักษณะ: การรักษาสถานท่ี อุปกรณ และส่ิงของท่ีใช

ใหถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย  

 ส5 สรางนิสัย: การปฏิบัติใหถูกตองและติดเปนนิสัยรวมใน

การทํางานกิจกรรม 5ส                  

ทําไมตองทาํ 5ส 

 เก็บของไวมากเกินจําเปน หาไมเจอเสียเวลาคนหา ท่ีทํางาน
คับแคบ 

 เอกสาร เคร่ืองมือ อุปกรณ วางปะปนไมแยกประเภท 
กอใหเกิดความสับสน 

 เคร่ืองจักร อุปกรณ สกปรก เสียอยูเสมอ 
 แสงสวาง เสียง ความรอน สภาพแวดลอมไมเหมาะสม ไม
ปลอดภัยตอผูปฏิบัติงาน 

 ตางคนตางท้ิงเศษส่ิงของ ไมมีใครสนใจในเร่ืองความสะอาด  

มารูจัก 5ส กันเถอะ 

 ฉบับท่ี 1 ปท่ี1 วันท่ี1 เมษายน  พ.ศ.2553

มารูจัก 5ส กันเถอะ 
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  Big Cleaning Day ครั้งท่ี1/2553  เมื่อวันท่ี 

12 มีนาคม 2553 ท่ีผานมา สํานักคอมพิวเตอรได
จัดกิจกรรม Big Cleaning Day   ไดรับความ
รวมมือจากบุคลากรสํานักคอมพิวเตอรในการทํา
กิจกรรม 5ส เปนอยางดี โดยชวงเชาไดเปนการทํา 
5ส บนพ้ืนท่ีสวนรวม และชวงบายเปนการทํา 5ส 
บนพ้ืนท่ีสวนตัว งานนี้มีลุนรับรางวัลปลายปใหแก
พ้ืนท่ี5ส ดีเดนกันดวยนะจะบอกให.. 

   
  

 5ส เปดบัญชีธนาคารวัสดุรีไซเคิล  
คณะทํางาน 5ส และคณะทํางานประหยัดพลังงาน
เขารวมกิจกรรมธนาคารวัสดุรีไซเคิล มศว โดยนํา
ขยะไปขายและฝากเงินไวกับธนาคารดังกลาว 
ซ่ึงเงินท่ีได สวนหนึ่งจะนําไปใชในการดําเนิน
กิจกรรม 5ส 

 

  สรุปหัวใจ ของ  5ส 

 สะสาง ใหมั่นใจวามีแตของท่ีจําเปนเทานั้นในสถานท่ีทํางาน  

 สะดวก มีท่ีสําหรับของทุกส่ิง และของทุกส่ิงตองอยูในท่ีของมัน 

 สะอาด การทําความสะอาดสถานท่ีทํางานอยางสม่ําเสมอ  

 สขุลักษณะ การรักษามาตรฐานและปรับปรุงใหดีขึ้น  

 สรางนิสัย สรางทัศนคติท่ีดีในการทํางาน  

 ผลทีไ่ดรับจาก  5ส 
 บุคลากรจะทํางานไดรวดเร็วขึ้น มีความถูกตองในการทํางาน
มากขึ้น บรรยากาศและสภาพแวดลอมดีขึ้น  

 เกิดความรวมมือ รวมใจ จะเกิดขึ้น บุคลากรจะรักหนวยงาน
มากขึ้น  

 บุคลากรจะมีระเบียบวินัยมากขึ้น และถูกกระตุนใหปรับปรุง
ระดับความสะอาดของสถานท่ีทํางานใหดีขึ้น  

 บุคลากรปฏิบัติตามกฏระเบียบ และคูมือการปฏิบัติงานทําให
ความผิดพลาดและความเส่ียงตางๆ ลดลง  

 บุคลากรจะมี จิตสํานึกของการปรับปรุง  ซ่ึงจะนําไปสู
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน  

 เปนการยืดอายุของเคร่ืองจักร อุปกรณ เคร่ืองมือตางๆ เมื่อ
ใชอยางระมัดระวังและดูแลรักษาท่ีดี และการจัดเก็บอยางถูก
วิธีในท่ีท่ีเหมาะสม  

 การไหลเวียนของวัสดุ และ work in process จะราบร่ืนขึ้น  
 พ้ืนท่ีทํางานมีระเบียบ มีท่ีวาง สะอาดตา สามารถสังเกตสิ่ง
ผิดปกติตางๆ ไดงาย  

 การใชวัสดุคุมคา ตนทุนตํ่าลง  
 สถานท่ีทํางานสะอาด ปลอดภัย และเห็นปญหาเร่ืองคุณภาพ
อยางชัดเจน 

 5ส กจิกรรมด ีๆ ที่อยากบอกตอ 

ปจจัยแหงความสําเร็จในกิจกรรม 5ส 
 

  บุคลากรทุกคนตองมีสวนรวมในกิจกรรม 
 ผูบริหารสูงสุดตองใหความสําคัญและสนับสนุน
อยางจริงจัง  

 ผูบริหารทุกระดับตองเปนแกนนําในการดําเนินการ  
 เจาหนาท่ีทุกฝายตองใหความรวมมือและสนับสนุน
กิจกรรม  

 ตองมีการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุนและสงเสริมใน
ระหวางการดําเนินการ  

 มีคณะกรรมการตรวจผลการดําเนินกิจกรรม 5 ส. 
เปนระยะ 
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 บอรดประชาสัมพันธกิจกรรม 5ส  
คณะทํางาน 5ส ไดรวมกันจัดบอรดประชาสัมพันธ
กิจกรรม  และความ รู เ ก่ี ยว กับ  5ส   ณ  บอรด
ประชาสัมพันธ ช้ัน 4  

            

คณะทํางาน 5ส  
สํานักคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

114 สุขุมวิท23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
Tel 02-649-5706 , 02-649-5000 (ตอ 5069,5067)       

เว็บไซต : http://cc.swu.ac.th    e-mail : 5s@swu.ac.th 

กิจกรรม 5ส Coming Soon  

 การจัดการบนแฟมบนหนาจอ(Desktop)  
และภายในเคร่ืองคอมพิวเตอร 

 ตรวจสอบ 5ส ประจําเดือน  
 มุมกิจกรรม 5ส ดีเดน 
 ประกวดการต้ังชื่อคําขวัญการดําเนินกิจกรรม 5ส 

 

ประกวดมมุกิจกรรม 5ส ดเีดน 
          กิจกรรมการประกวดมุมกิจกรรม 5ส ดีเดน เปนกิจกรรม
สงเสริมกิจกรรม 5ส ท่ีคณะทํางานไดจัดขึ้น เพ่ือใหบุคลากร มี
สวนรวมในการดําเนินการกิจกรรม 5ส และเพ่ือปรับภูมิทัศนใน
ท่ีทํางานใหดีขึ้น 
  
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใหบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม 5ส  
2. เพ่ือปรับภูมิทัศนในท่ีทํางาน  
3. เพ่ือสะสางส่ิงของอุปกรณ ท่ีไมจําเปนออก   

กฎกติกา การตัดสิน มุมกิจกรรม 5ส ดีเดน 
       1.   จะตองเปนพ้ืนท่ีท่ีมีการทํากิจกรรม / ใชงานรวมกัน 
       2.   มีการเปล่ียนแปลงอยางเห็นไดชัดเจน 
       3.   อุปกรณ และเคร่ืองอํานวยความสะดวก อยูในสภาพ 
พรอมใชงาน              
       4.   มีบรรยากาศ ท่ีสดชื่น ไมมีกล่ิน เสียง รบกวน และไม
คับแคบ 
  
ประกาศผล ในจดหมายขาวฉบับเดิอนตอไป หรือเขามาตรวจ
ผลไดท่ีเว็บไซต http://cc.swu.ac.th      

ประกวดตัง้ชื่อคําขวัญการดําเนนิกิจกรรม 5ส  

วัตถุประสงค 

       กิจกรรมการประกวดการตั้งชื่อคําขวัญการดําเนินกิจกรรม 5ส 
เปนกิจกรรมสงเสริมกิจกรรม 5ส ท่ีคณะทํางานไดจัดขึ้น เพ่ือให
บุคลากร มีสวนรวมในการดําเนินการกิจกรรม 5ส  
       ขอเชิญเพ่ือนๆ พ่ีนองๆทุกทาน รวมการประกวดตั้งชื่อคําขวัญ
การดําเนินกิจกรรม 5 ส    
    
กฎกติกา การตัดสิน การประกวดคําขวัญ 5ส 
 
       สงคําขวัญ ทานละ 1คําขวญั พรอมลงชื่อเจาของคําขวัญ สง
มาท่ีคุณณี สมบุญประเสริฐ ณ สํานักงานผูอํานวยการ ช้ัน4  

ทางทีมงานมีของรางวัลมอบใหดวยนะคะ ประกาศผลรายช่ือ
ผูชนะการประกวดการตั้งชื่อคําขวัญ ในจดหมายขาวฉบับเดิอนตอ
ไป หรือเขามาตรวจผลไดท่ีเว็บไซต http://cc.swu.ac.th      

 
 


