
 

สํานักคอมพวิเตอร 001 
ฉบบัที ่1 ปีที ่2 วนัที ่1 ธนัวาคม พ.ศ.2554 

 

1.นางสาววนัทนา ผอ่งภกัต์  ทีป่รกึษา

2.นางสาวฐติาภา จโิสะ   ประธานอนุกรรมการ 

3.นางกรัณฑรั์ตน ์ศรกีาหลง  อนุกรรมการ 

4.นางสาวอมรรัตน ์เอือ้มานะสกลุ  อนุกรรมการ 

5.นายจักรพันธ ์อนิสดุ   อนุกรรมการ 

6.นางสาวจันทนา หมืน่พันธ ์  อนุกรรมการ 

7.นางสาวจติตมิา ชา่งไม ้   อนุกรรมการ 

8.นางสาวญาดา คนสงูด ี   อนุกรรมการ 

9.นางวรรณี สมบญุประเสรฐิ  อนุกรรมการและเลขานุการ 

สํานักคอมพวิเตอร์ เป็นหน่วยงานทําหนา้ที่ใหก้าร
สนับสนุนงานบรกิารวชิาการของมหาวทิยาลัย กจิกรรม 5ส จงึเป็น

กจิกรรมหนึ่งทีส่นับสนุนใหบุ้คลากรในสํานักคอมพวิเตอรม์คีวาม

สํานกึทีด่ใีนกจิกรรม 5ส ไดแ้ก ่สะสาง สะดวก สะอาด สขุลักษณะ 

และสรา้งนสิัย กอ่ใหเ้กดิการทํางานทีม่คีณุภาพ และประสทิธภิาพ 

การประหยัดทรัพยากร การมีระเบียบและวินัยในการทํางาน 

พนักงานหรอืเจา้หนา้ที ่สามารถใชศ้ักยภาพของตนเองไดอ้ย่าง

เต็มความสามารถ สรา้งทัศนคตทิีด่ขีองพนักงานตอ่หน่วยงาน ในปี

นี้สํานักคอมพวิเตอร์ไดแ้ต่งตัง้คณะอนุกรรมการกจิกรรม 5ส ชุด

ใหม่ เพือ่เป็นการหมุนเวยีนใหบ้คุลากรไดเ้ขา้ใจและมสีว่นร่วมใน

การทํางานกจิกรรม 5ส สํานักคอมพวิเตอร ์ และมคีณะอนุกรรมการ

ตรวจสอบ 5ส ทําหนา้ทีป่ระเมนิผลการจัดทํากจิกรรม 5ส  เพือ่ให ้       ไดแ้ก ่บคุลากรภายในสํานักคอมพวิเตอร ์

โดยปฏบัิตหินาทีด่ังตอไปนี้ 
สง่เสรมิความรูท้างดา้นเทคนคิ วธิกีาร ขอ้มลู และการดําเนนิกจิกรรม 5ส      1.

กิจกรรม 5ส@สาํนักคอมฯ 

5ส คอือะไร? 
5ส คอื การปรับปรงุสภาพพืน้ฐานในการปฏบิัตงิานประจําวัน 

เพือ่เอือ้อํานวยใหเ้กดิประสทิธภิาพและคณุภาพของงาน 5ส 

นีนํ้ามาจากภาษาญีปุ่่ น 5 คํา คอื 

มารูจักคณะกรรมการ 5ส กัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2.ประสานงานใหข้อ้มลูแกบ่คุลากรในการดําเนนิกจิกรรม 5ส  
   3.สรา้งทศันคตแิละพฤตกิรรมทีด่แีกบ่คุลากรในการดําเนนิกจิกรรม 5ส 

     4.กําหนดวธิปีฏบิตัแิละหลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการดําเนนิกจิกรรม 5ส 

สนับสนุนและสง่เสรมิใหม้กีารกดําเนนิกจิกรรมอยา่งมปีระสทิธภิาพ    5. 
 

 

 

 

 
 

สะสาง (SEIRI) คอื แยกสิง่ทีไ่มจํ่าเป็นกบัสิง่ทีจํ่าเป็น

สะดวก (SEITON) คอื การจัดวางสิง่ทีจํ่าเป็นใหง้า่ยตอ่การหยบิใช ้รูไ้ดท้นัทวีา่อยูท่ีใ่ด 

สะอาด (SEISO) คอื การรักษาความสะอาดสถานที ่เครือ่งใช ้อปุกรณ์ บรเิวณทางเดนิใหป้ราศจากขยะ ฝุ่ นผงและเศษวสัด ุ

สขุลกัษณะ (SEIKETSU) คอื รักษาสถานทีทํ่างานใหส้ะอาดตา โดยรักษา 3ส แรกใหด้อียูเ่สมอ 

สรา้งนสิยั (SHITSUKE)   คอื การปฏบิตัติมกฎระเบยีบอยา่งตอ่เนือ่งจนเป็นนสิยั 
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สํานักคอมพวิเตอร 001 

นโยบายการดําเนนิกจิกรรม 5ส  

 
1. เผยแพรค่วามรู ้ปลกูฝังทศันคต ิดา้นกจิกรรม 5ส แกบ่คุลากรทกุระดบั

  2. วางแผนการดําเนนิ  กจิกรรม 5ส ใหเ้ป็นไปอยา่งตอ่เนือ่ง 

พัฒนาแนวทางดําเนนิงาน กจิกรรม 5ส ใหเ้หมาะสมและสอดคลอ้งตอ่พันธกจิของสํานักคอมพวิเตอร ์และมคีวามทันสมัย 3.   
 จัดเสนอรายงานผลการดําเนนิงาน กจิกรรม 5ส ตอ่หน่วยงานและผูบ้รหิารสํานักคอมพวิเตอร ์4. 
 
 

แผนการปฏิบัตงิานกจิกรรม 5ส ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2555  
 
 

1. การแตง่ตัง้คณะทํางานกจิกรรม 5ส  
2. การกําหนดประชมุคณะทํางานกจิกรรม 5ส   
3. การวางแผนการดําเนนิการกจิกรรม 5ส  
4. การแตง่ตัง้คณะทํางานเพือ่ตรวจสอบกจิกรรม 5ส  

 การจัดทําคูม่อืและกําหนดมาตรฐาน 5ส ของแตล่ะฝ่าย ภายในสํานักคอมพวิเตอร ์5. 
 การเผยแพรป่ระชาสมัพันธ ์กจิกรรม 5ส 

6.1 จัดทําเว็บไซต ์5ส  
6.2 จัดบอรด์กจิกรรม 5ส  
6.3 จัดทําจดหมายขา่วกจิกรรม 5ส 

การดําเนนิกจิกรรม 5ส  
7.1 การจัด Big Cleaning Day   

• การทํา 5ส บนพืน้ทีส่ว่นรวม 
• การทํา 5ส บนพืน้ทีส่ว่นตวั 

7.2 ธนาคารวสัดรุไีซเคลิ 
กจิกรรมสง่เสรมิกจิกรรม 5ส 

8.1 กจิกรรมรงคทํ์า 5ส ทกุวนัพฤหสับด ี 
8.2 โครงการประกวดพืน้ที ่5ส ดเีดน่(รายบคุคล ,แตล่ะละฝ่าย)  
8.3 โครงการประกวดมมุกจิกรรม 5ส ดเีดน่ 

การตรวจสอบ เพือ่ประเมนิผลการดําเนนิกจิกรรม 5ส  โดย 
9.1 ตรวจสอบประจําเดอืน 
9.2 ตรวจสอบประจําปี 

สรปุผลการดําเนนิงานกจิกรรม 5ส และจัดทํารายงานประจําปี 

6. 
 
 
 
 

7.  
 
 
 
 
 

8.  
 
 

  9. 

 

10. 
  เสนอตอ่หน่วยงานและผูบ้รหิาร 

 
 

ตัวชี้วัดความสําเรจ็ของงาน กจิกรรม 5ส
ผูบ้รหิารและบคุลากรเขา้รว่มดําเนนิงานตามนโยบายพัฒนาคณุภาพสํานักคอมพวิเตอรท์กุครัง้ 1. 

2. ผลการดําเนนิงานกจิกรรม 5ส ในระดับด ีคอื รอ้ยละ 80 ของหน่วยงานโดยไดรั้บการประเมนิ 5ส อยู่ในระดับดหีรอื

ไดค้ะแนนการประเมนิไมน่อ้ยกวา่ 75 % 

หนา้ 2 



 

สํานักคอมพวิเตอร 001 

รวมเคลด็ลับ 5ส หลังน้ําลด  

 

 

 
 

 

 

ขัน้ตอนการทาํความสะอาดบานหลังน้าํลด 
 โดยขัน้แรก เตรยีมหนา้กาก ถงุมอื และรองเทา้บูท้ ถกูตอ้ง
ตามหลักการทุกอย่าง (เพื่อไม่ไดโ้ดนสิ่งสกปรกเชื้อโรค ใน
ขณะเดยีวกนัก็ไมใ่หโ้ดนสารเคมทีีกํ่าลงัจะใชด้ว้ย) ตอ่มาเตรยีม 

วธิแีกไ้ข คอื 

การซอมแซมพืน้บานหลังน้าํทวม 

-พืน้ไมป้าร์เก ้ถา้แผ่นปาร์เกไ้ม่เสยีหายมากก็ผึง่ลมใหแ้หง้ก่อน 
รวมถงึพืน้คอนกรตีดว้ย แลว้จงึทาดว้ยกาวลาเท็กซ ์หนา 1-2 
มลิลเิมตร คอ่ยๆ กดลงไปทีเ่ดมิใหแ้น่น ทิง้ไวอ้ยา่งนอ้ย 15 วันจงึ
ใชง้านได ้ถา้เสยีหายมากจะเปลีย่นใหม่ตอ้งใชไ้มช้นิดเดยีวกับ
ของเดมิ 

 
 1. น้ํายาฆ่าเชือ้ Dettol ราคาขวดละ 175 บาท (ขนาด 
500 mL): นําไปใสข่วดสเปรยฉ์ีดฆา่เชือ้โรคในจดุตา่งๆ 

 

 

 

 2. น้ํายาฆ่าเชื้อ แอลกอฮอล์ลา้งแผล (ลา้งเครื่องมือ
อปุกรณ์การแพทย)์ ขนาดทีเ่ห็นในตวัอยา่งนี ้(น้ํายาสฟ้ีา) ราคาขวด
ละ 30 บาท: นําไปใสข่วดสเปรยฉ์ีดฆา่เชือ้โรคไดเ้ชน่กนั หรอืใชผ้า้
ชบุเช็ดก็ได ้ในจุดทีต่อ้งน่ังประจําเชน่หอ้งน่ังเลน่ใช ้Dettol ฉีดจะ
หอมกวา่ สว่นบรเิวณหอ้งน้ําก็ใชแ้อลกอฮอลไ์ป แลว้แตค่นชอบแต่
ใชง้านไดเ้หมอืนกนั (อยา่งใดอยา่งหนึง่ก็ได)้ 

-พื้นพรมตอ้งลอกออก แลว้นําไปซักและตากแดดใหแ้หง้สนิท 
แลว้จงึนํากลบัมาปใูหม ่โดยพืน้คอนกรตีตอ้งแหง้กอ่นเชน่เดยีวกนั 

สาเหตทุีน่้าํซมึขึน้มาบนพื้นเวลาน้าํทวม 

ถา้เวลาน้ําท่วมบา้น เกดิน้ําซมึขึน้มาบนพืน้หอ้ง อาจจะเกดิจาก
สาเหตตุา่งๆ ดงันี ้ 

 

 3. ไฮเตอร ์ราคาขวดละ 25 บาท (ขนาด 600 mL) ใชไ้ฮ
เตอร์ในการเช็ดซงิก์เครื่องครัว คราบดินสิง่สกปรกที่เกาะตาม
กําแพงรัว้ มีฤทธิฆ์่าเชือ้โรคไดบ้า้ง แต่ฉีดดว้ยน้ํายาฆ่าเชือ้อีกที
ดกีวา่ 

1.โครงสรา้งพืน้แตกรา้วอยูเ่ดมิแลว้ หรอือาจจะเกดิจากแรงดนัน้ําก็
ได ้แกไ้ขโดยสกดัออกใหร้่อง แลว้ใชก้าวคอนกรตีอดุใหเ้รยีบรอ้ย 
แลว้จงึปิดดว้ยวสัดปุพูืน้ใหเ้หมอืนเดมิ 

 

 

 

 4. เครือ่งฉีดน้ําแรงดันสงู ตอนซือ้มาราคาประมาณ 3000 
กวา่บาท สามารถใชส้ายยาง ตอ่หัวทีบ่บีปลายทําใหน้ํ้าฉีดแรงขึน้ก็
ได  ้โดยฉีดขี้ด ินขี้ฝุ่ นออกไปเลยก่อนจะชุบ เช็ด ฉีด ดว้ยน้ํายา
ขา้งตน้ หลังจากใชน้ํ้าแรงดันฉีดไล่คราบต่างๆในรอบแรก ก็ใชไ้ฮ
เตอรเ์ช็คและขัดคราบทีเ่หลอื จากนัน้ก็ฉีดน้ํายาฆ่าเชือ้โรคตามจุด
ตา่งๆ แลว้ก็เปิดประตหูนา้ตา่งระบายอากาศใหแ้หง้ตามสตูรเป๊ะๆ 

2.เนือ่งจากพืน้เป็นพืน้สําเร็จรปู หรอืระบบพืน้ทีว่างอยูบ่นดนิ ไมไ่ด ้
ตอ่ยดึกบัคาน ถา้มรีอยซมึสามารถใชซ้ลิโิคนอดุรอยร่ัวได ้
3.เกดิจากรทูีบ่รษัิทกําจัดปลวกเจาะทิง้ไว ้วธิแีกไ้ข เมือ่เจอรูแลว้ก็
อดุเสยีใหเ้รยีบรอ้ยดว้ยไม ้และอดุทับดว้ยซลิโิคน 

การซอมแซมเฟอรนเิจอรหลังน้าํทวม 

การซ่อมแซมเฟอร์นิเจอร์ก็คลา้ยๆ กับการซ่อมแซมพวกประต ู
หนา้ตา่ง พืน้ หรอืฝ้า เพดาน มวีธิดีงันี ้

 รอบบานมนี้าํทวมจะทาํอยางไร? 
- พยายามเอาความชืน้ออกจากเฟอรน์เิจอรใ์หม้ากทีส่ดุ  

 

 

วธิแีกปั้ญหาดังนี ้ ทางเขา้หนา้บา้นทําความลาดเป็นลักษณะหลัง
เตา่ เพือ่ป้องกนัน้ําจากถนนไมใ่หเ้ขา้บรเิวณบา้น และตอ้งทําขอบ
คันดนิรอบบา้นหรอืทํารัว้ดา้นล่างใหท้บึ เพือ่ป้องกันน้ํา พรอ้มทัง้
ทําทอ่ระบายน้ํารอบบา้น โดยมบีอ่พักรวม เพือ่ป๊ัมน้ําออกนอกบา้น
เมือ่เวลาจําเป็น อกีวธิถีา้มเีงนิพอ ก็ควรถมทีใ่หส้งูกวา่ระดับถนน
สาธารณะเลย ก็จะแกปั้ญหาไดถ้าวร 

คณะทาํงาน 5ส  
สํานักคอมพวิเตอร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  
114 สขุมุวทิ23 เขตวัฒนา กรงุเทพฯ 10110 
Tel 02-649-5706, 02-649-5000 (ตอ่ 5069, 5067)       
เว็บไซต:์ http://cc.swu.ac.th e-mail : 5s@swu.ac.th

- พวกประเภททีบ่ดุว้ยนุ่นหรอืฟองน้ํา ถา้เป็นไปไดค้วรเปลีย่นเลย 
เพราะน้ําจะพาเอาเชือ้โรคมาตดิอยู่ ถงึจะตากแดดใหแ้หง้ เชือ้
โรคก็ยังมอียู ่
- เฟอรน์เิจอรท์ีต่ดิกบัทีท่ีเ่รยีกวา่ Built in ตอ้งตรวจสอบความ
แข็งแรงของโครงสรา้ง และสายไฟทีฝั่งอยู่ในตู ้รวมถงึทําความ
สะอาดรกูญุแจและลกูบดิ 
- สว่นเฟอรน์เิจอรไ์ม ้ไมค่วรนําไปตากแดด เพราะจะทําใหบ้ดิงอ
ได ้และถา้จะทาสใีหม ่ควรรอใหแ้หง้สนทิกอ่น มฉิะนัน้จะลอกได ้
ขอ้มลูจาก "รอ้ยพันปัญหาในงานกอ่สรา้ง" 

หนา้ 3 

http://www.swu.ac.th/


 

 
 

สํานักคอมพวิเตอร 001 

ภาพ การทาํความสะอาดบานหลังน้าํลด 

                

 

 

 

หนา้ 4 


