
 

 
 
 
 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 

การทาํความสะอาดห้องพกันักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทาํโดย นางสาวปราณี  โตใหญ่ดี 
ตาํแหน่งผูป้ฏิบัติการ 

งานบริการหอพกันักศึกษา กองพฒันานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 



คํานํา 

 คูมือการทําความสะอาดหองพักของหอพักนักศึกษาฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือเปนแนวทางในการใชงาน

การทําความสะอาดหองพักของหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีอยางถูกวิธี อันประกอบไป

ดวย หนาท่ีการรับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  อุปกรณที่ตองใชในการทําความสะอาด แผนผังการ

ปฏิบัติงาน  มาตรฐานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน และเทคนิคการปฏิบัติงานในการปฏิบัตงานอยางมี

คุณภาพ พรอมทั้งเอกสารในการอางอิงการปฏิบัติงาน 

 ผูจัดทําจึงไดจัดทําคูมือการปฏิบัติงานฉบับนี้ขึ้น เพื่อเปนปประโยชนตอบุคคลซึ่งมีความเก่ียวของได

ทราบถึงกระบวนการและวิธีการทําความสะอาดหองพักของหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี           

โดยสามารถนําความรูที่ไดจากคูมือเลมนี้มาใชประโยชนในการทําความสะอาดตอไป 

 
ผูปฏิบัติงานบริการ 

งานบริการหอพักนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา 

10   กันยายน  2562 



สารบัญ 

  

 หนา 

ปกใน 

คํานํา 

สารบัญ  

 

การทําความสะอาดหองพักนักศึกษา        1 

วัตถุประสงค           1 

ขอบเขตของงาน           1 

คําจํากัดความ           1 

หนาที่และความรับผิดชอบ         2 

โครงสรางการบริหารจัดการ         2 

หนาที่ความรับผิดชอบ          2 

มาตรฐานคุณภาพงาน          3 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน          5 

เทคนิคการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ      12 

เอกสารอางอิง           13 

ภาคผนวก           14 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การทําความสะอาดหองพักนักศึกษา  

ชื่อหนวยงาน :        งานบริการหอพักนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :   007/2562 

แกไขครั้งที่ :   วันท่ีเริ่มใช :  1  ตุลาคม  2562 หนา 1 จาก 14 

 
 

การทําความสะอาดหองพักนักศึกษา 

 

 ความสะอาดเปนหัวใจสําคัญของทุกหนวยงานเนื่องจากบุคลากรที่ปฏิบัติงานหรือพักอาศัย

ตองมีสุขลักษณะที่ถูกตองมีความปลอดภัยในชีวิตและความเปนอยู เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานให

องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ  ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยสงผลตอภาพลักษณ

ขององคกร   เพื่อใหการทําความสะอาดหอพักนักศึกษาสามารถทําไดอยางมีมาตรฐาน จึงไดจัดทํา

คูมือการปฏิบัติงาน “การทําความสะอาดหองพักนักศึกษา” ขึ้น เนื่องจากคู มือปฏิบัติงาน

เปรียบเสมือนแผนที่บอกเสนทางการปฏิบัติงานตั้งแตเริ่มตนจนถึงสิ้นสุดซึ่งไดระบุถึงข้ันตอนและ

รายละเอียดของกระบวนการตางๆ ของงานที่ปฏิบัติงาน   
  

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานการทําความสะอาดหองพักนักศึกษา 

 2. เพื่อใชในการติดตามตรวจสอบความถูกตองและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 

ขอบเขตของงาน 

 ในทุกๆ ปการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีไดกําหนดใหนักศึกษาใหมรายงานตัวเขา

พักอาศัยในหอพักของมหาวิทยาลัยชวงตนเดือนกรกฎาคม  ทั้งนี้เพื่อใหนักศึกษาใหมไดเตรียมตัวรับ

การปฐมนิเทศ  แมบานประจําหอพักจึงจําเปนตองเรงทําความสะอาดหองพักทั้งหมดจํานวน 714 

หอง  เพื่อเตรียมพรอมใหนักศึกษาใหมและนักศึกษาเดิมที่เคยพักขออาศัยตอเนื่อง ไดขนของใช

สวนตัวเขามาพักอาศัยตามกําหนดการที่งานหอพักนักศึกษากําหนดในแตละปการศึกษา ซึ่งการทํา

ความสะอาดประกอบดวยการทําความสะอาดหองสุขา  เตียงนอน  อุปกรณเครื่องนอน  กระจก พื้น

หอง ระเบียง ผนังหอง และเฟอรนิเจอร 
 

คําจํากัดความ 

   “สะอาด” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เปนคําวิเศษ หมายถึง  ไม

สกปรก เชน  เสื้อผาสะอาด  บานเรือนสะอาด  น้ําสะอาด, หมดจด, ผองใส, เชน จิตใจสะอาด, ไมมี

ตําหนิ, บริสุทธิ,์ ไมทุจริต, เชน เขาเปนคนใจซื่อมือสะอาด  

 “มาตรฐานการปฏิบัติงาน” หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือวาเปน

เกณฑที่นาพอใจหรืออยูในระดับที่ผูปฏิบัติงานสวนใหญทําได  

   



 คูมือการปฏิบัติงาน : การทําความสะอาดหองพักนักศึกษา  

ชื่อหนวยงาน :        งานบริการหอพักนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :   007/2562 

แกไขครั้งที่ :   วันท่ีเริ่มใช :  1  ตุลาคม  2562 หนา 2 จาก 14 

 

  

หนาที่และความรับผิดชอบ 

 

โครงสรางการบริหารจัดการ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

  รับผิดชอบทําความสะอาดภายในหองพักนักศึกษา ไดแก การทําความสะอาดหองสุขา  เตียง

นอน  อุปกรณเคร่ืองนอน เฟอรนิเจอร กระจก พื้นหอง ระเบียงและผนังหอง ใหมีความสะอาด

ปราศจากกลิ่นทีไ่มพึงประสงค เช้ือโรคและแมลงรบกวน   

ความสะอาดเปนหนาตาของหนวยงาน เนื่องจากเปนภาพลักษณขององคกรท่ีผูปกครองหรือนักศึกษา

หอพักเขาถึงหรือสัมผัสกอนสิ่งอื่นใด  หอพักนักศึกษาตองมีความสะอาด มีความเปนระเบียบเรียบรอย

สรางความประทับใจแกผูพบเห็นหรือพักอาศัย  จึงไดกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานทําความสะอาด

หองพักมีดังนี้  

 

 

 

 

 

 

   กองพัฒนานกัศึกษา 

   งานหอพักนักศกึษา 

   หนวยบริการหอพัก หนวยพัฒนานักศึกษาหอพัก 

หนวยบัญชีและรายได 

หนวยซอมบํารุงและพัฒนาสภาพแวดลอม 

 แมบานทําความสะอาด 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การทําความสะอาดหองพักนักศึกษา  

ชื่อหนวยงาน :        งานบริการหอพักนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :   007/2562 

แกไขครั้งที่ :   วันท่ีเริ่มใช :  1  ตุลาคม  2562 หนา 3 จาก 14 

 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

   เพ่ือเปนการตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคของการจัดทําคูมือการทํา

ความสะอาดหอพักนักศึกษา งานหอพักนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จึงไดกําหนดการมาตรฐาน

คุณภาพงานการทําความสะอาดหองพักนักศึกษา ดังนี้ 

  

รายการ มาตรฐานงาน  ระดับคะแนนการประเมินผล 

1. หองสุขา กระจกและชั้น

วางของในหองอาบน้ํา 

 

 

 

สะอาดไมมีฝุนหรือคราบ

สกปรกและไมมีกลิ่นเหม็น 

ใชเวลา 80 นาที 

เกณฑการใหคะแนน  

50 นาที  :  5 คะแนน   

60 นาที  :  4 คะแนน   

80 นาที  :  3 คะแนน   

90 นาที  :  2 คะแนน   

100 นาที  : 1 คะแนน 

2 .  อุ ป ก รณ เ ค รื่ อ ง น อ น 

(หมอน ปลอกหมอน ผาปูที่

นอน และผาหม) 

สะอ าด ไม มี ร อยคร าบ

สกปรก  ไมมีกลิ่นเหม็น  

และไมมีรอยขาดชํารุด ใช

เวลา 80 นาที  

เกณฑการใหคะแนน  

40 นาท ี:  5 คะแนน   

60 นาท ี:  4 คะแนน   

80 นาท ี:  3 คะแนน   

100 นาที :  2 คะแนน   

120 นาที :  1 คะแนน   

3. เฟอรนิเจอร (โตะอาน

หนังสือ ตู เสื้อผา เกาอี้นั่ ง 

เตียงนอน) 

สะอาดไมมีฝุนหรือคราบ

สกปรก ใชเวลา 60 นาที 

เกณฑการใหคะแนน  

20 นาที  :  5 คะแนน   

40 นาที  :  4 คะแนน   

60 นาท ี:  3 คะแนน   

80 นาท ี:  2 คะแนน   

100 นาที :  1 คะแนน   

4.  หลอดไฟ โคมไฟอ าน

หนังสือ  พัดลมติดผนัง 

สะอาดไมมีฝุนหรือคราบ

สกปรก ใชเวลา 60 นาที 

เกณฑการใหคะแนน  

20 นาที  :  5 คะแนน   

40 นาที  :  4 คะแนน   

60 นาที :  3 คะแนน   

80 นาที :  2 คะแนน   

100 นาที :  1 คะแนน   



 คูมือการปฏิบัติงาน : การทําความสะอาดหองพักนักศึกษา  
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หมายเลขเอกสาร :   007/2562 

แกไขครั้งที่ :   วันท่ีเริ่มใช :  1  ตุลาคม  2562 หนา 4 จาก 14 

 

5. พื้นหอง ระเบียงดานหนา

และระเบียงดานหลัง 

สะอาดไมมีฝุนหรือคราบ

สกปรก ใชเวลา 4 ชั่วโมง 

เกณฑการใหคะแนน  

2 ชั่วโมง  :  5 คะแนน   

3 ชั่วโมง  :  4 คะแนน   

4 ชั่วโมง  :  3 คะแนน   

5 ชั่วโมง  :  2 คะแนน   

6 ชั่วโมง  :  1 คะแนน  

6. ผนังหอง เพดาน ประตู

และขอบหนาตาง 

สะอาดไมมีฝุนหรือคราบ

สกปรก ใชเวลา 30 นาที 

เกณฑการใหคะแนน  

10 นาที :  5 คะแนน   

20 นาที :  4 คะแนน   

30 นาที :  3 คะแนน   

40 นาที :  2 คะแนน   

50 นาที :  1 คะแนน   
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แกไขครั้งที่ :   วันท่ีเริ่มใช :  1  ตุลาคม  2562 หนา 5 จาก 14 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จบ 

เริ่มตน 

ขัดลางพื้นหองน้ํา 

           สะอาดหรือไม  

ใช 

ไม 

ขัดลางอางลางมือ 

ไม 

ใช 

           สะอาดหรือไม  

ทําความสะอาดกระจก 

ไม 

ใช 

           สะอาดหรือไม  

ทําความสะอาดชั้นวางของ 

ไม 

ใช 

           สะอาดหรือไม  

ทําความสะอาดสุขภัณฑ 

ไม 

ใช 

           สะอาดหรือไม  

1 หองใชเวลา 20 นาท ี

1 อางใชเวลา 10 นาท ี

1 บานใชเวลา 15 นาที 

1 ชั้นใชเวลา 15 นาท ี

1 โถใชเวลา 20 นาท ี

80 นาท ี
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แกไขครั้งที่ :   วันท่ีเริ่มใช :  1  ตุลาคม  2562 หนา 6 จาก 14 

 

 

 1. การทําความสะอาดหองสุขา กระจกและชั้นวางของในหองอาบน้ํา 

ขั้นตอนที่ 1  ขัดลางพ้ืนหองน้ํา ดวยแปรงถูพื้น และเช็ดใหแหงสะอาด 

ขั้นตอนที่ 2  ขัดลางอางลางมือ เคานเตอร  และเช็ดใหสะอาด  

ขั้นตอนที่ 3  ใชน้ํายาเช็ดทําความสะอาดกระจก ชั้นวางของ ในหองน้ําใหสะอาด  

ปราศจากคราบสกปรก 

ขั้นตอนที่ 4  ทําความสะอาดสุขภัณฑ โดยใชน้ํายาฆาเชื้อโรค น้ํายาดับกลิ่น   น้ํายา 

และผงขัดตามประเภทของการใชงาน 

 

อุปกรณที่ตองใช 

   1. สกอตไบรทแบบมีดามใหมือจับ 

   2. แปรงถูพื้นขนาด 9 นิ้ว 

   3. ไมกรีดน้ํา 

   4. น้ํายาเช็ดกระจก 

   5. ผาทําความสะอาด 

   6. แปรงขัดสุขภัณฑ  

   5. น้ํายาฆาเชื้อโรค 

   6. น้ํายาดับกลิ่น 

   7. น้ํายากัดสนิท (ใชกรณีที่มีคราบสกปรกแบบฝงแนน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การทําความสะอาดหองพักนักศึกษา  

ชื่อหนวยงาน :        งานบริการหอพักนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :   007/2562 

แกไขครั้งที่ :   วันท่ีเริ่มใช :  1  ตุลาคม  2562 หนา 7 จาก 14 

 

2. การทําความสะอาดอปุกรณเครื่องนอน (หมอน ปลอกหมอน ผาปูท่ีนอน และผาหม)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  ขั้นตอนที่ 1 นําหมอนไปตากแดด    

ขั้นตอนที่ 2 ดึงผาหม ปลอกหมอน ผาปูที่นอนออกจากที่นอน แยกผาหมไปซัก 

ตางหาก  นําปลอกหมอน  ผาปูที่นอน ออกจากทีน่อน ตรวจสอบการชํารุดและลอยสกปรก  

  ขั้นตอนที่ 3 นําผาที่จะซักไปใสเครื่องซักผา ดําเนินการซักลางใหสะอาด ผาที่มีลอย

เปอนท่ีฝงแนน ทาดวยน้ํายาซักผาไฮเตอรเฉพาะจุด ขยี้ผาหรือแปรงใหสะอาดกอนนําใสเครื่องซักผาโดย

แยกซักตางหากจากผาปกต ิ

  ขั้นตอนที่4 นําออกจากเครื่องซักผาและไปตากแดดใหแหง 

  ขั้นตอนที่ 5 เมื่อแหงแลวจัดเก็บอุปกรณเครื่องนอนตางๆ นํามาปูเตียงใหมีสภาพ

พรอมใชงาน 

 

 

เริ่มตน 

อุปกรณเคร่ืองนอน 

   แยกประเภท 

การทําความสะอาด  

ซักลาง 

ตากแดด 

ซักลางโดยเคร่ืองซักผา 

ไม 

ใช 

อปุกรณเคร่ืองนอน 

สะอาดหรือไม 
 

จบ 

อุปกรณพรอมใชงาน 

ทาํความสะอาดโดยตากแดด 

ไม อุปกรณเคร่ืองนอน 

สะอาดหรือไม 

 

 
ใช 

80 นาท ี



 คูมือการปฏิบัติงาน : การทําความสะอาดหองพักนักศึกษา  

ชื่อหนวยงาน :        งานบริการหอพักนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :   007/2562 

แกไขครั้งที่ :   วันท่ีเริ่มใช :  1  ตุลาคม  2562 หนา 8 จาก 14 

 

อุปกรณที่ตองใช 

   1. ผงซักฝอก 

   2. น้ํายาปรับผานุม 

   3. น้ํายาขจัดคราบสกปรก 

   4. แปรงสําหรับซักผา 

   5. ตัวหนีบผา 

 

 

 3. การทําความสะอาดเฟอรนิเจอร (โตะอานหนังสือ เกาอี้นั่ง เตียงนอน ตูเสื้อผา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ขั้นตอนที่ 1 ใชไมขนไกปดกวาดโตะเขียนหนังสือ  เกาอ้ี เตียงนอน  และตูเสื้อผาให

สะอาดปราศจากฝุนละอองหยากไยใยแมงมุม  

  ขั้นตอนที่ 2 ใชผาสะอาดชุบน้ําบิดใหแหง หรือน้ํายาทําความสะอาดเฟอรนิเจอร 

(แลวแตกรณี) เช็ดโตะเขียนหนังสือ  เกาอี้  ตูเสื้อผาและ ใหสะอาด  

อุปกรณที่ตองใช 

   1. ผาสะอาดสําหรับเช็ดเฟอรนิเจอร 

   2. น้ํายาทําความสะอาดเฟอรนิเจอร 

   3. ไมขนไก 

 

เริ่มตน 

ทําความสะอาดเฟอรนิเจอร 

การทําความสะอาด

หรือไม 
 

สะอาด 

ไมสะอาด 

เฟอรนิเจอรพรอมใชงาน 

จบ 

60 นาที/หอง 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การทําความสะอาดหองพักนักศึกษา  

ชื่อหนวยงาน :        งานบริการหอพักนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :   007/2562 

แกไขครั้งที่ :   วันท่ีเริ่มใช :  1  ตุลาคม  2562 หนา 9 จาก 14 

 

 4. การทําความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟอานหนังสือ พัดลมติดผนัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ขั้นตอนที่ 1 ใชไมกวาดดามยาว กวาดหยากไยท่ีหลอดไฟบนเพดานหอง 

  ขั้นตอนที่ 2 ใชผาชุบน้ําแลวบิดใหแหงเช็ดถูทําความโคมไฟอานหนังสือ  พัดลมติด

ผนังใหสะอาดปราศจากฝุนละอองและหยากไย   

ขั้นตอนที่ 3 เมื่องานเสร็จใหประกอบเขาที่เดิมใหเรียบรอย โดยไมกอใหเกิดความ 

เสียหายใด ๆ 

อุปกรณที่ตองใช 

   1. ไมกวาดดามยาว 

2. ผาสะอาดสําหรับเช็ดเฟอรนิเจอร 

3. น้ํายาทําความสะอาดเฟอรนิเจอร 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มตน 

ทําความสะอาดเฟอรนิเจอร 

การทําความสะอาด

หรือไม 
 

สะอาด 

ไมสะอาด 

เฟอรนิเจอรพรอมใชงาน 

จบ 

60 นาที/หอง 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การทําความสะอาดหองพักนักศึกษา  

ชื่อหนวยงาน :        งานบริการหอพักนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :   007/2562 

แกไขครั้งที่ :   วันท่ีเริ่มใช :  1  ตุลาคม  2562 หนา 10 จาก 14 

 

 5. การทําความสะอาดพื้นหอง ระเบียงทางเดินดานหนาและระเบียงดานหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ขั้นตอนที่ 1  ใชไมกวาดนํามากวาดพ้ืนหอง ระเบียงทางเดินท้ังดานหนาและดานหลัง

ใหสะอาดปราศจากเศษผง ฝุนละออง และนําขยะไปทิ้งนอกตัวอาคาร ณ ที่ทิ้งขยะ   

เริ่มตน 

ทําความสะอาดพื้นหอง 

การทําความสะอาดโดย

การกวาด 
 

สะอาด 

ไมสะอาด 

ทําความสะอาดพื้นทีว่าง

เฟอรนิเจอร 

พื้นหองสะอาดพรอมใชงาน 

การทําความสะอาดโดย

เครื่องดูดฝุน 
 

ไมสะอาด 

สะอาด 

ทําความสะอาดพื้นหอง 

การทําความสะอาดโดย

น้ํายาถูพ้ืน 
 

ไมสะอาด 

สะอาด 

ทําความสะอาดพื้นหอง 

การทําความสะอาดโดย

น้ํายาถขัดพ้ืน 
 

ไมสะอาด 

สะอาด 

จบ 

1 ชั่วโมง/หอง 

1 ชั่วโมง/หลัง 

1 ชั่วโมง/หลงั 

1 ชั่วโมง/หลงั 

4 ชั่วโมง/หลัง 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การทําความสะอาดหองพักนักศึกษา  

ชื่อหนวยงาน :        งานบริการหอพักนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :   007/2562 

แกไขครั้งที่ :   วันท่ีเริ่มใช :  1  ตุลาคม  2562 หนา 11 จาก 14 

 

   ขั้นตอนที่ 2 นําเครื่องดูดฝุนมาดูดฝุน หากมีการเคลื่อนยายเฟอรนิเจอร เชน เตียง

นอน โตะอานหนังสือ เมื่อทําความสะอาดเสร็จใหจัดเขาที่เดิมโดยไมเกิดความเสียหายแกพ้ืนเฟอรน ิ-

เจอร  

                    ขั้นตอนที่ 3 นํามอ็บที่สะอาดมาชุบน้ําบิดหมาดๆ ถูพื้นหอง ระเบียงดานหนาและ

ดานหลัง  หากบริเวณใดมีคราบสกปรกมากจะตองใชน้ํายาขัดพื้นขจัดรอยคราบสกปรก หรือตําหนิ

ตางๆ บนพื้น ซึ่งเกิดจากรอยรองเทาหรือรอยคราบสกปรกอื่นๆ  

  ขั้นตอนที่ 4 ลงน้ํายาขดัพ้ืน เคลือบเงาพื้น (ตองทําทันทีหลังจากลงน้ํายาขัดพ้ืนหรือ

เคลือบเงาพื้นเพื่อปองกันความเสียหายกับพ้ืนผิว) 

อุปกรณปกรณที่ตองใช 

   1. ไมกวาดสําหรับกวาดพ้ืน 

   2. ที่ตักผงขยะ 

   3. ถุงดําสําหรับใสขยะ 

   4. เครื่องดูดฝุน 

   5. ผาม็อบ 

   6. น้ํายาสําหรับถูพื้น 

   7. น้ํายาขัดพ้ืน 

   8. น้ํายาเคลือบเงาพ้ืน 

 

 6. การทําความสะอาดผนังหอง เพดาน ประตูและขอบหนาตาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มตน 

ทําความสะอาดผนัง 

 เพดาน ประตู ขอบหนาตาง 

การทําความสะอาด

หรือไม 
 

สะอาด 

ไมสะอาด 

หองพักสะอาด 

จบ 

30 นาที/หอง 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การทําความสะอาดหองพักนักศึกษา  

ชื่อหนวยงาน :        งานบริการหอพักนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :   007/2562 

แกไขครั้งที่ :   วันท่ีเริ่มใช :  1  ตุลาคม  2562 หนา 12 จาก 14 

 

 

   ขั้นตอนที่ 1 ใชไมขนไกปดกวาดผนังหอง เพดาน ประตูและขอบหนาตางใหสะอาด

ปราศจากฝุนละออง หยากไย  ใยแมงมุม คราบสกปรก  หรือรอยตาง ๆ  ไมใหมีเศษผงตกคางอยูบนพ้ืน

หอง 

  ขั้นตอนที่ 2 ใชผาสะอาดชุบน้ําบิดใหแหงนํามาเช็ดทําความสะอาดผนังหอง เพดาน 

ประตแูละขอบหนาตาง 

อุปกรณที่ตองใช 

   1. ไมขนไก 

   2. ผาสะอาด 

 

เทคนิคการปฏิบัติงานในการปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ 
 

  การทําความสะอาดหองพักในหอพักนักศึกษาตองใชความรอบครอบ ระมัดระวังไมใหเกิดความ

เสียหายตออุปกรณเครื่องนอน เฟอรนิเจอร และพ้ืนผิวตางๆ ของหองพัก  โดยคุณสมบัติพ้ืนฐานของ

แมบานหอพัก คือตองเปนผูที่รักษาความสะอาด มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบระมัดระวัง จึงได

กําหนดเทคนิคในการปฏิบัติงานและขอควรระวังในการปฏิบัติงาน ดังนี ้

 1. การใชผลิตภัณฑทําความสะอาดตองอานฉลากการใชงาน คาํเตือนกอนทุกครั้ง  

 2. ไมควรเทน้ํายาขัดพ้ืน เคลือบเงาพื้นทิ้งไวเกินเวลาที่ฉลากผลิตภัณฑกําหนด เพราะจะทําให

พ้ืนผิวเกิดความเสียหายเปนดวงดาง  

 3. การใชน้ํายากัดสนิมในกรณีพ้ืนสกปรกมีคาบฝงแนน  ตองระมัดระวังไมใหน้ํายาถูกผิวหนัง

เพราะจะทําใหผิวหนังปวดแสบปวดรอนอาจเปนอันตรายได   และหากเทลงบนพ้ืนผิวมากเกินไป เชน 

เทเพ่ือทําความสะอาดพื้นที่ปูดวยกระเบ้ืองจะทําใหน้ํายากัดรองยาแนวพ้ืนกระเบ้ืองเกิดความเสียหาย  

  4. ควรสวมผาปดจมูกขณะทําความสะอาด เนื่องปองกันกลิ่นน้ํายาทําความสะอาด อาจกัด       

เยื่อบุในโพรงจมูกไดหากสูดดมเปนเวลานาน  รวมท้ังฝุนตางๆ อาจเขาไปทําอันตรายตอรางกาย 

 5. ควรมีความรอบคอบในการเคลื่อนยายเฟอรนิเจอร เชน การกม ยก สิ่งของตางๆ อาจเปน

อันตรายตอกระดูกสันหลังของรางกาย ควรกมยกใหถูกวิธ ี และไมควรเคลื่อนยายเฟอรนิเจอรในหองพัก

ดวยการลากหรือดนัใหเลื่อนออกจากที่เดิม เพราะอาจเกิดความเสียหายตอเฟอรนิเจอรและพ้ืนหองได 

  

 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การทําความสะอาดหองพักนักศึกษา  

ชื่อหนวยงาน :        งานบริการหอพักนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :   007/2562 

แกไขครั้งที่ :   วันท่ีเริ่มใช :  1  ตุลาคม  2562 หนา 13 จาก 14 

 

เอกสารอางอิง 

1. คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่อง การมอบหมายหนาที่รับผิดชอบงานแมบานสังกัด

กองพัฒนานักศึกษา 

2. แบบประเมินการปฏิบัติงานของแมบานหอพักมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กองพัฒนา

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

การควบคุมเอกสาร 

- ไมมี 

 

ขอมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงาน/ฐานขอมูลที่ใชในการปฏิบัต ิ

- ไมมี 

 

ขอเสนอแนะ/เทคนิคการปฏิบัติงาน/ปญหาอุปสรรค แนวทางในแกไขและพัฒนางาน 

- ไมมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การทําความสะอาดหองพักนักศึกษา  

ชื่อหนวยงาน :        งานบริการหอพักนักศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 

หมายเลขเอกสาร :   007/2562 

แกไขครั้งที่ :   วันท่ีเริ่มใช :  1  ตุลาคม  2562 หนา 14 จาก 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 


