การนําหลักการ “5ส” มาประยุกต์ ใช้ ในการปฏิบัตงิ านของสํ านักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยอัสสั มชัญ
สํ า นั ก รองอธิ การบดี ฝ่ ายวิ ช าการเป็ นหน่ วยงานสนั บ สนุ นและประสานงานเกี ยวกั บ
กระบวนการพัฒ นาหลัก สู ต ร การติ ด ตามการจัด การเรี ย นการสอน และการพัฒ นาคณาจารย์ โดยเป็ น
หน่วยงานกลางทีต้องประสานงานและติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย รวมถึงการติดต่อสื อสาร
กับคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ประจํา เจ้าหน้าที นักศึกษาและผูป้ กครองนักศึกษา ดังนัน สํานักงานจึง
ถือว่าเป็ นสิ งแรกและหน้าตาของสํานักให้คนเข้ามาติดต่อและประสานงาน การจัดระเบียบในสถานทีทํางาน
จึงมีความจําเป็ นเป็ นอย่างยิงเพือให้เกิ ดความเป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย เป็ นการรักษาสิ งแวดล้อมในสถานที
ทํางานให้ดีขึน รวมถึงยังสามารถเพิมประสิ ทธิภาพในการทํางานขององค์กรมากยิงขึน
สํานักรองอธิ การบดีฝ่ายวิชาการได้นาํ หลักการ “5 ส” มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานของสํานัก
เพือจัดระบบสิ งของ/ระบบคน ของสํานัก ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
“5 ส” ประกอบด้วย
ส1 สะสาง
ส2 สะดวก
ส3 สะอาด
ส4 สร้างมาตรฐาน
ส5 สร้างวินยั
เป็ นการคัดแยกวัตถุ สิ งของ เครื องมือ ทีไม่จาํ เป็ นออกไป รวมถึงการคัดแยกระบบงานให้มี
ส1 สะสาง
ความชัดเจนยิงขึน โดยการสํารวจสิ งของ และแยกสิ งทีจําเป็ นและไม่จาํ เป็ นออกจากกัน รวมถึงการขจัด
ส่ วนเกินสําหรับของไม่จาํ เป็ นแต่ใช้ได้โดยการส่ งมอบหรื อขาย และทิงสิ งของทีไม่จาํ เป็ นและไม่ได้ใช้แล้ว
นอกจากนี มีการจัดหาสิ งของทีจําเป็ นแต่ไม่มีหรื อชํารุ ดเพือให้เกิดความพอเพียงต่อสํานักงาน สําหรับ
ระบบงานควรมีสาํ รวจกระบวนการทํางานทีรับผิดชอบและแยกแยะขันตอนทีจําเป็ นและขันตอนทีไม่มี
มูลค่าและไม่สมควรทําออก หลังจากนันให้มีการปรับปรุ งกระบวนการและขันตอนใหม่โดยเขียนเป็ น
มาตรฐานการทํางานต่อไป
เป็ นการจัดทําแผนผัง กําหนดชือ ทีอยูข่ องสิ งของให้ชดั เจน รวมถึงการจัดทําป้ ายชือตาม
ส2 สะดวก
ระบบทีจัดวางไว้ เพือความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยและเพิมประสิ ทธิภาพในการค้นหา และสื บค้นข้อมูลได้
และเป็ นการลดเวลาในการหาสิ งของและเพิมความรวดเร็ วในการทํางาน

ส3 สะอาด
เป็ นการตรวจสอบสิ งผิดปกติและทําความสะอาดเพือบํารุ งรักษาอุปกรณ์สาํ หรับพร้อมใช้
งานและลดอัตราการเสี ยของอุปกรณ์ในสํานักงาน
เป็ นการกําหนดมาตรฐานทีเป็ นลายลักษณ์อกั ษร สามารถสื อสารให้เกิดความ
ส4 สร้ างมาตรฐาน
เข้าใจตรงกัน และสามารถทํางานแทนกันได้
ส5 สร้ างวินัย เป็ นการสร้างความเข้าใจ และวินยั เพือรักษามาตรฐานโดยทําตามมาตรฐานอย่างสมําเสมอ
ทําให้คุณภาพของการดําเนินงานในกระบวนการดีขึน
ประโยชน์ ของการนํา 5ส มาประยุกต์ ใช้ กบั สํ านัก
ส1 สะสาง (กําจัดสิ งทีไม่จาํ เป็ น)
- ลดจํานวนเอกสารทีล้าสมัย
- ลดขันตอนการทํางานทีซําซ้อน
ส2 สะดวก (จัดหมวดหมู่)
- ลดเวลาในการหาเอกสาร
ส3 สะอาด (การทําความสะอาด)
- รักษาอุปกรณ์สาํ นักงานสําหรับพร้อมใช้งาน
ส4 สร้างมาตรฐาน (กําหนดมาตรฐานในการทํางาน)
- ทํางานแทนกันได้ (เช่น กําหนดขันตอนในการทํางานในแต่ละงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร)
ส5 สร้างวินยั (รักษามาตรฐาน)
- บุคลากรในสํานักทําตามมาตรฐาน ทําให้คุณภาพการดําเนินงานดีขึน
ตัวอย่ าง
กระบวนการในการนําหลักการ “5 ส” มาใช้ ในการจัดการระบบเอกสารของสํ านักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
1. ส่ งบุคลากรในสํานักไปอบรมเรื อง หลักการ “5 ส” เพือให้เข้าใจหลักทฤษฎีและนํามาปฏิบตั ิกบั งาน
ทีทําอยูไ่ ด้จริ ง
2. จัดประชุมการปฏิบตั ิการ 5 ส ของสํานัก
3. แบ่งการปฏิบตั ิการเป็ นขันตอนตามหลักการ “5 ส” โดยเริ มตังแต่ ส1 ถึง ส5 ตามรายละเอียดดังนี

ส1 สะสาง
มีการจัดระบบเอกสารของสํานักงานโดยการคัดแยกเอกสารทีจําเป็ นและไม่จาํ เป็ นออกจากกันดังนี
- กําหนดวัน Big Cleaning Day
- คัดแยกเอกสารจําเป็ นทีล้าสมัยเกิน 5 ปี จัดทําเป็ นรู ปเล่ม
- เอกสารทีไม่ใช้แล้วนําไปทําเป็ นกระดาษ Reuse
- ประเภทหนังสื อหรื อวารสารนําส่ งห้องสมุดเพือคัดแยกเก็บหรื อจําหน่าย
ส2 สะดวก
สํานักได้มีการจัดหมวดหมู่ของแฟ้ มเอกสารโดยแบ่งแฟ้ มออกเป็ นฝ่ าย/แผนก ให้ชดั เจนและมีการ
กําหนดหมายเลขแฟ้ มเพือให้ทราบว่าเป็ นแฟ้ มของงานอะไรบ้างเพือสะดวกในการค้นหา
ส3 สะอาด
สํานักได้มีการจัดตูเ้ อกสาร ทําความสะอาด และนําแฟ้ มเอกสารทีได้จดั เป็ นหมวดหมู่แล้วมาจัดเรี ยง
ให้เป็ นระเบียบเพือสามารถพร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็ ว และลดจํานวนอุปกรณ์สาํ นักงานทีไม่ได้ใช้ได้อีกด้วย
ส4 สร้ างมาตรฐาน
สํานักมีการจัดทํา Index แฟ้ มเอกสารรวมถึงกําหนดนโยบายในการเก็บและเกษียณเอกสารให้มี
ความชัดเจนขึน
ส5 สร้ างวินัย
สํานักให้บุคลากรสร้างวินยั โดยจัดทําเอกสารให้เป็ นรู ปแบบเดียวกันตามมาตรฐานทีกําหนดไว้
สํานักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการหวังเป็ นอย่างยิงว่า การพัฒนาระบบงานของสํานักโดยการนํา
หลักการ “5ส” มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานของสํานักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ จะเป็ นประโยชน์และ
เป็ นตัวอย่างเบืองต้นในการพัฒนาระบบงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อไป
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