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มาตรฐาน 5ส  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยสงขลานคร ินทร์ 

 
มาตรฐาน 5ส : สายห้องปฏิบัติการ 

มาตรฐาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบหลัก มี ไม่มี 

1. ป้ายชื่อ/หมายเลขห้อง 1 .มีป้ายบอกช่ือห้องปฏิบัติการ/หมายเลขห้องปฏิบัติการ  งานอาคารและ
เจ้าของ
ห้องปฏิบัติการ 

  

2. บอร์ดติดประกาศ 1. มีบอร์ดติดประกาศหรือระเบียบต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัตกิาร
ตั้งอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม ติดช่ือผู้รับผดิชอบและแบ่งพื้นที่ของ
บอร์ดติดประกาศ 
2. ประกาศต่างๆ ติดอย่างมรีะเบยีบเป็นแนวเดยีวกัน และปรับเปลีย่น
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
3. ควรท าความสะอาดและสะสางอยู่เสมอ 

เจ้าของ
ห้องปฏิบัติการ 

  

3. ห้องปฏิบัติการ 1. พื้นห้องท าความสะอาดประจ าวัน สะอาด ไม่มีคราบสกปรก เจ้าของ
ห้องปฏิบัติการ
และงานแม่บ้าน 

  
 2. ผนัง ฝ้าเพดาน หน้าต่าง กระจก มู่ลี่ ท าความสะอาดอยูเ่สมอ ดู

สะอาด 
  

 3. ไม่มีสิ่งของกีดขวางทางเดิน มีแสงสว่างเพียงพอ   
 4. มีถังขยะ/ที่ท้ิงเศษแก้ว มีถุงพลาสติกรองรับ มีฝาปดิมิดชดิ มีจ านวน

และจัดวางในพื้นที่ท่ีเหมาะสม ไมม่ีขยะตกค้าง 
  

 5. พัดลม/เครื่องปรับอากาศ ท าความสะอาดอยู่เสมอ ดูสะอาดและ
พร้อมใช้งาน 

  

 6. ปิดพัดลด/เครื่องปรับอากาศ ถอดปลั๊กไฟของเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
ทุกครั้งหลังเลิกใช้งานในแต่ละวัน 

  

 7. เก้าอี้จัดวางเป็นระเบียบ และสอดเข้าท่ีทุกครั้งหลักลุกจากโต๊ะ   
 8. มีแผนผังการปดิ/เปิดไฟ    
 9. มีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบก ากับ    
 10. จัดเก็บเครื่องแก้ว สารเคมี และอุปกรณ์ต่างๆ ไว้ประจ าที่และเป็น

ระเบียบ 
   

4. โต๊ะเตรียมปฏิบัติการ/
โต๊ะปฏิบัติการ 

1. จัดวางเครื่องมือวิทยาศาสตร์ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ประจ าวันให้
เป็นระเบียบ 

เจ้าของ
ห้องปฏิบัติการ 

  

 3. วางสารเคม/ีสารละลาย/อาหารเลีย้งเช้ือ/วัสดตุัวอย่างในจ านวนที่
เหมาะสมต่อการใช้งาน จัดเก็บและท าความสะอาดโต๊ะหลังเลิกใช้งาน
ในแต่ละวัน 
2. มีป้ายระบุชื่อสารละลาย/ช่ือสารเคมรีะบุชัดเจนข้างภาชนะ 
2. ท าความสะอาด จดัเก็บวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นระเบียบหลังใช้งานเสรจ็
ในแต่ละวัน 

   

 4. อ่างล้างมือท าความสะอาดประจ าวัน ไม่มีคราบสกปรก (ยกเว้น
คราบสกปรกที่ซึมอยู่ในเนื้อของอ่างล้างมือ) 
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มาตรฐาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบหลัก มี ไม่มี 

5. เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 1. มีแผนผังระบุต าแหน่งของเครื่องมือวิทยาศาสตร ์ เจ้าของ
ห้องปฏิบัติการ 

  
 2. มีป้ายบอกวิธีการใช้ที่ถูกต้อง ชัดเจน ตามลักษณะการใช้งานของแต่

ละเครื่องมือ ติดในบรเิวณที่มองเหน็ได้ง่าย หรือคูม่ือการใช้งานครุภณัฑ์
ประจ าเครื่อง 
3. จัดวางให้เป็นระเบยีบ ในต าแหน่งที่เหมาะสม สะอาด ไมม่ีคราบ
สกปรก 
4. บริเวณที่วางเครื่องมือวิทยาศาสตร์ มเีฉพาะอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
5.บันทึกการใช้งาน จัดวางในต าแหน่งประจ าเครื่อง 
6. เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ช ารุดแต่ยังสามารถใช้งานได้ ให้ติดป้ายบอก
การช ารุด และข้อควรระวังในการใช้งาน 

  

6. ตู้เก็บ/ลิ้นชัก/ชัน้วาง 
วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์ เคร่ืองแก้ว 

1. มีป้ายช่ือ/สัญลักษณ์ ระบุอย่างชัดเจน จัดเก็บในจ านวนที่เหมาะสม 
จัดเก็บแยกเป็นประเภท/หมวดหมู่ 
2. มีการท าความสะอาดและสะสางอยู่เสมอ 

เจ้าของ
ห้องปฏิบัติการ 
 

  
  
  

7. ตู้เก็บ/ชั้นวางสารเคมี 1. มีการจัดเก็บแยกเป็นประเภท/หมวดหมู/่ตามตัวอักษร มีป้ายชื่อระบุ
อย่างชัดเจน จัดเก็บเรียงตามหลัก FIFO (First In First Out) ใน
จ านวนที่เหมาะสม 
2. มีป้ายช่ือสารเคมีอย่างชัดเจน ระบุอยู่ข้างขวด 

เจ้าของ
ห้องปฏิบัติการ 

  

 3. ท าความสะอาดอยูเ่สมอ มีป้ายเตือนบอกสารเคมีอันตราย (ถ้ามี)    
 4. มีสมุดบญัชีควบคุมการจัดเก็บเพื่อความสะดวกในการค้นหาและ

จัดเก็บ ประกอบด้วย รายชื่อสารเคมี สถานท่ีจัดเก็บ/ระบุช้ันท่ีเก็บ 
เป็นต้น 

   

 5. ไม่มีของใช้ส่วนตัวหรือสิ่งท่ีไม่เกี่ยวข้อง    
8. ตู้แช่/ตู้เย็นเก็บสารเคมี 1. จัดเก็บเฉพาะสารเคมี สารละลาย น้ ายา จัดวางเป็นระเบยีบใน

จ านวนที่เหมาะสม มีการสะสางสม่ าเสมอ 
2. มีป้ายชื่อสารเคมีอย่างชัดเจน ระบุอยู่ข้างขวด 

เจ้าของ
ห้องปฏิบัติการ 

  

 2. ท าความสะอาดสม่ าเสมอทั้งภายในและภายนอกตู้    
 3. บนหลังตู้สะอาด ไมม่ีคราบสกปรก ฝุ่นละออง ไม่มสีิ่งกีดขวางบน

หลังตู ้
   

9. ห้องเย็น/ห้องแช่เยือก
แข็ง 

1. จัดเก็บเฉพาะวสัดุตัวอยา่ง ใส่กล่องหรือภาชนะที่เหมาะสม พร้อมทั้ง
ติดป้ายบ่งช้ี 

เจ้าของ
ห้องปฏิบัติการ 

  

 2. จัดวางบนช้ันวางตามต าแหน่งที่ก าหนดไว้ ไม่วางบนพ้ืนห้อง    
 3. ท าความสะอาดประตู ม่านพลาสติก ช้ันวาง พ้ืน ผนัง ให้สะอาด

อย่างสม่ าเสมอ 
   

 4. ตรวจสอบต าแหน่งน้ าแข็งที่เกาะตามจดุต่างๆ ในห้อง (เฉพาะห้อง
แช่เยือกแข็ง) 

   

10. ห้องบ่ม 1. มีการจัดบ่มเฉพาะ เช่น อาหารเลี้ยงเช้ือ วัสดตุัวอย่าง โดยจดัวางให้
เป็นระเบียบ บรรจุในภาชนะท่ีเหมาะสม พร้อมตดิป้ายบ่งช้ี 

เจ้าของ
ห้องปฏิบัติการ 

  

 2. มีการท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ ไม่มีคราบสกปรก    
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มาตรฐาน รายละเอียด ผู้รับผิดชอบหลัก มี ไม่มี 

 3. ตรวจสอบการท างานอย่างสม่ าเสมอ    
11. ห้องเก็บถังแก๊ส 1. จัดวางถังแก๊สในจุดที่ก าหนด มปี้ายบ่งช้ีเรียบร้อย 

2. มีสายโซห่รือวัสดุอื่นคล้องถังแก๊สให้ตั้งยืนอย่างมั่นคง หรือวางอยู่ใน
บริเวณที่ถังแก๊สหกล้มไดย้าก 

เจ้าของ
ห้องปฏิบัติการ 

  

 3. ตรวจสอบสถานะการใช้แก๊ส และปิดแกส๊ หลังใช้งานทุกครั้ง    
 4. ท าความสะอาดพื้น ผนัง และทอ่แก๊ส อย่างสม่ าเสมอ    
12. การจัดเก็บของเสีย
และสารเคมีที่ใช้แล้ว 
(Waste) 

1. มีการจัดเก็บและแยกของเสียจากสารเคมไีว้ในภาชนะที่เหมาะสม 
2. ท่ีขวด/ภาชนะเก็บของเสยี มีฉลากระบุช่ือ/ประเภทของเสียอย่าง
ชัดเจน 
3. มีบริเวณจัดเก็บ/วางภาชนะของเสียที่แยกเป็นสัดส่วน/มปี้ายระบุ
ต าแหน่ง/บรเิวณที่ชัดเจน 
 

เจ้าของ
ห้องปฏิบัติการ 

  

13. เส้นทางหนีไฟ/
ทางออก** 

1. มีป้าย/สญัลักษณ์แสดงเส้นทางหนีไฟ/ทางออก 
2. ไม่มีสิ่งกีดขวาง 

งานอาคารและ
สถานท่ีและ
เจ้าของ
ห้องปฏิบัติการ 

  

11. มีแผนป้องกันและการ
ปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย** 

1. มีแผนป้องกันและการปฏิบัตเิมือ่เกิดอัคคีภัย และปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบัน 
2. ทุกคนรู้แผนป้องกันฯ และสามารถปฏิบัตไิด้ถูกต้องเมื่อเกิดอัคคภียั 

งานอาคารสถานท่ี
และเจา้ของ
ห้องปฏิบัติการ 

  

12. อุปกรณ์ดับเพลิง** 1. มีอุปกรณ์ดับเพลิงที่จ าเป็นตามลักษณะของห้องปฏิบัติการในจ านวน
ที่พอเหมาะและเพียงพอ ตั้งอยู่ในท่ีที่เหมาะสมมองเห็นได้ชัดเจน 
2. มีป้าย/สญัลักษณ์แสดงท่ีเก็บอปุกรณ์ดบัเพลิง สามารถมองเห็นได้ 
อย่างชัดเจน ไม่มสีิ่งกีดขวาง สามารถหยิบใช้งานไดส้ะดวก 

งานอาคารสถานท่ี
และเจา้ของ
ห้องปฏิบัติการ 

  

 3. มีวิธีการใช้/ค าแนะน าในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง    
 4. สะอาด ไม่มีคราบสกปรก ฝุ่นละออง    

 
หมายเหตุ **ไม่ด าเนินการประเมิน 5ส เนื่องจากมีพ้ืนที่ใหญ่ เห็นควรให้เป็นความรับผิดชอบของทีมกรรมการที่
เกี่ยวกับความปลอดภัย 
 

ปรับปรุงล่าสุด 7 ตุลาคม 2565 
 


