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มาตรฐานกลาง 5ส ศูนย์บริการการศึกษา 
 

ตารางที่ 1 รายการและจ านวนอุปกรณ์เครื่องเขียนบนโต๊ะท างาน 
  โต๊ะท ำงำนสะอำด มีเฉพำะเอกสำรและอุปกรณ์ที่จ ำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนมีจ ำนวนเท่ำที่จ ำเป็น 
ตำมที่ก ำหนดในตำรำงและจัดวำงอย่ำงเป็นระเบียบ   
หมายเหตุ  ตัวอักษรสีแดงเป็นส่วนที่ศูนย์บริกำรกำรศึกษำจัดให้มีเพิ่มขึ้นมำจำกมำตรฐำนกลำง 5ส มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรี 

ล าดับที ่ ตารางแนบท้ายรายการ จ านวน/คน หมายเหตุ 
 บริเวณโต๊ะท างาน ลิ้นชักโตะ๊ และเก้าอี้   

 บนโตะ๊ท ำงำน   
1. ตะแกรงเอกสำร  1 อัน หรือตำมควำมจ ำเป็นของหน่วยงำน 
2. แก้วน้ ำ/ถ้วยกำแฟ/ขวดน้ ำ/กระบอกสุญญำกำศ 1 แก้ว/ขวด เฉพำะเวลำท ำงำนหลังเลิกงำนให้เก็บ 
3. ปฏิทิน 1 อัน  
4. โทรศัพท์/โทรสำร 1 เคร่ือง หรือตำมควำมจ ำเป็นของหน่วยงำน 
5. แจกันหรือของประดับอ่ืนบนโตะ๊  1 ชิ้น  
6. ป้ำยชื่อ-สกุล 1 อัน  
7. คอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง  
8. กล่องฉำก 2 กล่อง หรือตำมควำมจ ำเป็นของหน่วยงำน 
9. กล่องใส่อุปกรณ ์ 1 กล่อง เฉพำะพนักงำนทีน่ั่งเคำน์เตอร ์
 ใต้โต๊ะท ำงำน   

1. ตะกร้ำขยะ 1 ใบ - เคำน์เตอร์  เก็บตะกร้ำขยะวำงไว้ใต้
โต๊ะท ำงำน 
- โต๊ะท ำงำน  เก็บตะกร้ำขยะวำงไว้ข้ำง
นอก 

2. รองเท้ำ 1 คู ่ มีกล่องใส่รองเท้ำ 
 เก้ำอ้ีท ำงำน   

1. หมอนอิง 1 ใบ เก้ำอ้ีต้องสะอำด ไม่ช ำรุด และเมื่อ 
   ไม่ใช้งำนให้เลื่อนเก็บเข้ำใต้โต๊ะ 

2. เสื้อคลุม/แจ็คเก็ต/เสื้อสูท 1 ตัว  
 ลิ้นชักโต๊ะท ำงำน   

1. ลิ้นชักบน  ใช้เก็บอุปกรณ์หรือเอกสำรในกำร 
   ปฏิบัติงำน 

2. ลิ้นชักลำ่ง   ใช้เก็บของส่วนตัว 
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ล าดับที ่ ตารางแนบท้ายรายการ จ านวน/คน หมายเหตุ 
 อุปกรณ์เครื่องใช้ส านักงาน   
 วัสดุอุปกรณ์ในโต๊ะท ำงำน   

1. ดินสอ, ปำกกำ, ปำกกำเนน้ข้อควำม  รวมกันไม่
เกิน 

12 ด้ำม  

2. ยำงลบดินสอ/ยำงลบหมึก 1 อัน  
3. ไม้บรรทัด 1 อัน  
4. น้ ำยำลบค ำผิด 1 ด้ำม  
5. กรรไกร 1 อัน  
6. ที่เย็บกระดำษ 1 อัน  
7. ลวดเสียบกระดำษ 1 กล่อง  
8. ที่ดึงลวดเย็บกระดำษ 1 อัน  
9. เครื่องคิดเลข 1 เคร่ือง  
10. คัตเตอร์ 1 อัน  
11. กำว 1 แท่ง  
12. ลวดเย็บกระดำษ 1 กล่อง  
13. สมุดโน้ต/กระดำษบันทึกข้อควำม (ถ้ำมี) 1 กล่อง  
14. แท่นเทปใส 2 อัน ใส่สก๊อตเทปขนำด 1” และขนำด  ½” 
15. แท่น Stamp (สีน้ ำเงนิ และแดง) 2 อัน  
16. ตรำยำง/ที่แขวน   

 วัสดุอุปกรณ์ส่วนกลำง จ ำนวน/กลุ่มงำน  
1. ที่เจำะกระดำษใหญ่ 1 อัน  
2. ที่เหลำดินสอ 1 อัน  
3. แผ่นรองตัด 1 แผ่น  
4. ครีมนับกระดำษ 2 ตลับ  
5. วัสดุอุปกรณ์อ่ืน ๆ ตำมมำตรฐำนของหน่วยงำน   

 
การใช้อุปกรณ์ เครื่องใช้ส านักงาน และสภาพแวดล้อมของพื้นที่ท างาน 

1. อุปกรณ์ของใช้ส ำนักงำน เครื่องมือ/เครื่องจักร เช่น เครื่องแฟ็กซ์ เครื่องถ่ำยเอกสำร เครื่องใช้ไฟฟ้ำต่ำง ๆ  มี 
กำรก ำหนดผู้ดูแลรักษำอย่ำงเป็นระบบ 

 2. ไม่น ำอำหำรและเครื่องดื่ม มำรับประทำนบริเวณเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 3. ไม่มีภำพไม่เหมำะสม บนหน้ำจอ หรือก ำลังเล่นเกมส์ต่ำง ๆ ในคอมพิวเตอร์ 
 4.  ไม่ติดสติ๊กเกอร์ เทปใส แผ่นกระดำษต่ำง ๆ หรือประกำศ บนโต๊ะท ำงำน  ข้ำงตู้เอกสำร/ตู้เก็บของ ฝำผนัง 

 และเครื่องคอมพิวเตอร์ (ประกำศต่ำง ๆ ให้ติดบนบอร์ดเท่ำนั้น) 
5. จัดเก็บสำยไฟ สำยโทรศัพท์ สำยคอมพิวเตอร์ ให้เรียบร้อย 

 6. อุปกรณ์ไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟ โคมไฟ และสวิตซ์ไฟต้องไม่ช ำรุด  และอยู่ในสภำพที่ปลอดภัย 
 7. ของโชว์ต่ำง ๆ เช่น โล่ ถ้วยรำงวัล ฯลฯ ให้ตกลงในพื้นที่ว่ำควรมีเท่ำใด เพื่อควำมเป็นระเบียบและ สวยงำม 
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 8. บริเวณที่ถ่ำยเอกสำร จัดให้มีกล่องกระดำษส ำหรับใส่กระดำษที่ใช้งำนแล้ว และจัดวำงอย่ำงเป็นระเบียบ 
 9. ไม่วำงสิ่งของกีดขวำงบริเวณถังดับเพลิง สวิตซ์ไฟ ประตูฉุกเฉิน และทำงเดิน 
    10. หน้ำต่ำงต้องสะอำด ไม่ช ำรุด ไม่มีสิ่งของ เสื้อผ้ำ กระดำษปิด หรือแขวนตำมหน้ำต่ำง 
    11. พื้น ฝำผนัง ฝ้ำเพดำนต้องสะอำด ไม่มีครำบสกปรก ไม่ช ำรุด และไม่ติดรูปภำพ บนฝำผนังมำกเกินควำม

 จ ำเป็น 
    12. อ่ืน ๆ ที่จ ำเป็น ขึ้นอยู่กับมำตรฐำนของหน่วยงำน 
 
ตู้เก็บเอกสาร/ตู้เก็บอุปกรณ์ส านักงาน/ชั้นวางของ 

1. ก ำหนดผู้รับผิดชอบดูแลตู้เก็บเอกสำร/ตู้เก็บอุปกรณ์ส ำนักงำน/ชั้นวำงของ และติดชื่อผู้รับผิดชอบให้ ชัดเจน 
ไว้ ด้ำนหน้ำ ที่มุมบนด้ำนขวำ 

 2.  ไม่วำงสิ่งต่ำง ๆ เหนือตู้เก็บเอกสำร/อุปกรณ์/ชั้นวำงของ ยกเว้น ของตกแต่งตำมควำมเหมำะสม 
 3. จัดวำงอุปกรณ์ แฟ้มเอกสำร เอกสำรต่ำง ๆ ในตู้เก็บเอกสำร/อุปกรณ์/ชั้นวำงของ ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย 

4. ตู้เก็บเอกสำร/อุปกรณ์ ต้องติดป้ำยแสดงรำยกำรของเอกสำรหรืออุปกรณ์ที่อยู่ในตู้  ไว้ในที่ที่หน่วยงำนเห็น 
      เหมำะสม 

 5. เอกสำรหรืออุปกรณ์ภำยในตู้/ชั้นวำงของ มีกำรสะสำงและท ำควำมสะอำดเป็นประจ ำ 
6. แฟ้มเอกสำรภำยในตู้ สันแฟ้มมีชื่อบอกชัดเจน จัดเป็นประเภท หมวดหมู่ เรียงตำมล ำดับ และจัดท ำรหัสตู้รหัส

แฟ้มก ำกับด้วย 
 7.  คู่มือ หนังสือวิชำกำร ข้อมูลต่ำงๆ จัดวำงอย่ำงเป็นระเบียบ หันด้ำนสันหนังสือออก 
 
ห้องประชุม/ห้องเครื่องดื่มและอาหารว่าง 

1. จัดผู้ดูแล เพื่อหน้ำที่รับจองห้องประชุม จัดตำรำงกำรประชุม จัดห้องประชุม เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ และแจ้ง
พนักงำนบริกำรเคร่ืองดื่ม (อำจติดรูปและชื่อผู้ดูแลไว้หน้ำห้อง เพื่อควำมสะดวกแก่ผู้มำขอใช้ห้อง) 

 2. ไม่มีอุปกรณ์ สิ่งของต่ำง ๆ และเอกสำรที่ไม่เก่ียวข้องในห้องประชุม 
 3. กระดำนเขียนในห้องประชุม ต้องมีอุปกรณ์เขียน แปรงลบ และสิ่งอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นและสำมำรถใช้ได้ดีอยู่เสมอ 
 4. หลังกำรประชุม ต้องท ำควำมสะอำดโต๊ะประชุม กระดำนไวท์บอร์ด และเก็บโต๊ะ เก้ำอ้ี และอุปกรณ์ใน ห้ อ ง

ประชุมให้เรียบร้อยพร้อมใช้งำน 
 5. จัดท ำป้ำยแสดงกำรจองใช้ห้องประชุม และห้องประชุมว่ำง/ไม่ว่ำง และติดป้ำยในที่ที่เหมำะสม 
 6. ห้องเคร่ืองดื่มและอำหำรว่ำง มีกำรจัดวำงสิ่งของเคร่ืองใช้ต่ำง ๆ เป็นระเบียบเรียบร้อย และสะอำด 
 
มาตรฐาน 5ส  
หมวด ก.ผู้บริหาร 
 1. ผู้บริหารให้การสนบัสนุนและสง่เสริมกิจกรรม  5ส 
  1.1  มีจัดสรรทรัพยำกร เช่น บคุคล อุปกรณ์ หรือเวลำ  เพื่อให้พนักงำนปฏิบตัิกิจกรรม 5ส 
  1.2  มีนโยบำย/เป้ำหมำย/แผนกำรปฏิบัติกิจกรรม  5ส  ให้แก่พนักงำนในหน่วยงำน 
  1.3  ผู้บังคบับัญชำเข้ำใจในหลกักำรปฏิบัติ  5ส  เป็นแบบอยำ่งในกำรปฏิบัติกิจกรรม 5ส 
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หมวด ข. บุคลากร 
 1. บุคลากร  

 1.1 บุคลำกรแต่งกำยสุภำพเรียบร้อย  ไม่สวมเสื้อยืดไม่มปีก  หรือรองเท้ำแตะ (1) 
 1.2 มีกำรแขวน/ติดบัตรประจ ำตวับคุลำกร (2) 

หมายเหตุ  (1)  หมำยถึง  ถ้ำบุคคลไม่อยู่ขณะท ำกำรประเมินให้คะแนน 0 
        (2)  หมำยถึง  ใช้มำตรฐำนนี้เฉพำะประเภทบุคคล สำยปฏบิัตกิำรวิชำชีพและบริหำรทั่วไป 
 
หมวด ค.พื้นที่ส านักงาน   
 1. โต๊ะท างาน/ลิ้นชัก/เก้าอี ้  

 1.1  มีป้ำยชื่อ-นำมสกุล และรปูถ่ำยของบุคลำกรประจ ำโต๊ะติดตั้งในต ำแหน่งที่เห็นได้ชดัเจน (3) 
 1.2  บนโต๊ะท ำงำนสะอำด  มีเฉพำะเอกสำรและอุปกรณ์ที่จ ำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน และจัด  
  วำงอย่ำงเป็นระเบียบ   โต๊ะท ำงำนสะอำด มีเฉพำะเอกสำรและอุปกรณ์ที่จ ำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับ 
  กำรปฏิบัติงำน มีจ ำนวนเท่ำที่จ ำเป็น ตำมที่ก ำหนดในตำรำงที่ 1 และจัดวำงอย่ำงเป็นระเบียบ (3) 
 1.3 อุปกรณ์ที่สำมำรถใช้ร่วมกันได้ เช่น ที่เจำะกระดำษ แท่นเทปใส ที่เหลำดินสอให้จัดวำงอยำ่งเปน็ระเบียบ (3) 
 1.4 เอกสำรรอด ำเนินกำรจัดใส่ชัน้เก็บเอกสำรให้เรียบร้อย (3) 
 1.5 บนโตะ๊ท ำงำนไม่วำงอำหำร ยกเว้น เครื่องดื่ม 
 1.6 ใต้โต๊ะท ำงำนไม่วำงเอกสำรหรือสิ่งของใด ๆ ยกเว้น กล่องใส่รองเท้ำ 1 คู่ และถังขยะ ขนำดเลก็ 1 ใบ 
 1.7 ก ำหนดให้ 2 ลิ้นชักจำกข้ำงล่ำงของโต๊ะท ำงำนใช้เก็บของส่วนตวั และติดปำ้ยบอก (3) 
 1.8 นอกเวลำงำนควรจัดเก็บเอกสำรและอุปกรณ์บนโต๊ะท ำงำนให้เป็นระเบียบ (3) 

หมายเหตุ  (3)  หมำยถึง  ไม่ใชม้ำตรฐำนนี้กับประเภทบุคคล  สำยวชิำกำร  ผูช้่วยสอนและวจิยั  ผู้ช่วยวิจยั 
 
 2. โต๊ะคอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์ต่อพ่วง  หากเป็นคอมพิวเตอร์ Notebook ไม่ตรวจ 

 2.1 วัสดุ อุปกรณ์บนโต๊ะคอมพิวเตอร์ จัดวำงอย่ำงเป็นระเบียบ และค ำนึกถึงควำมปลอดภัย สำยไฟ 
  ปลั๊กไฟ สวิตซ์ไฟ สำยคอมพิวเตอร์อยู่ในสภำพเรียบร้อย ปลอดภัย ไม่ช ำรุดเสียหำย 

  2.2  ไม่น ำอำหำรและเครื่องดื่มมำรับประทำนในบริเวณพื้นที่ของโตะ๊คอมพิวเตอร์ 
  2.3 ไม่มีภำพหรือข้อควำมที่ไม่เหมำะสมบนหน้ำจอคอมพิวเตอร์หรือเล่นเกมส์ 
  2.4 ไม่ติ ดสติ๊ ก เกอร์หรือกระดำษอ่ืนๆ ที่ ไม่ จ ำ เป็นและไม่ เกี่ ยวข้องกับกำรรับประกัน  บนเครื่อง  

  คอมพิวเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ 
  2.5 ไม่วำงสิ่งของใดๆ บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 

 2.6 นอกเวลำงำนให้ปิดเครื่องและเลื่อนเก้ำ อ้ี เก็บเข้ำที่  และเก็บวัสดุ อุปกรณ์บนโต๊ะคอมพิวเตอร์   
   ให้เรียบร้อย (3) 

 
 3. ตู้เก็บเอกสารและชั้นวางของ 

 3.1 ติดหมำยเลขตู้เอกสำร บริเวณด้ำนหนำ้ตู้  
 3.2 มีระบบกำรจัดเก็บเอกสำร โดยท ำดัชนีควบคุมเอกสำร แยกเปน็หมวดหมู่ที่ชัดเจน (3) 
 3.3 แฟ้มเอกสำรต่ำงๆ มีป้ำยติดสัน คู่มือ หนังสือวิชำกำร หรือหนังสืออ้ำงอิง จัดวำงให้เป็นระเบียบ  

 โดยหันด้ำนสันออก  
 3.4 เอกสำรที่ไม่ได้อยู่ในแฟ้ม จัดเกบ็ไว้เปน็หมวดหมู่ และติดป้ำยบอก 
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 3.5 สิ่งของต่ำงๆ ทีว่ำงอยูบ่นตู้เก็บเอกสำร และชัน้วำงของจัดเก็บอย่ำงเป็นระเบียบและปลอดภัย 
 3.6 ไม่วำงอำหำรและเครื่องดื่มบนตูเ้ก็บเอกสำร 
 3.7 เอกสำร อุปกรณ์และสิ่งของต่ำงๆ ภำยในตู้และบนตู้สะอำด 
 

 4. สภาพแวดล้อมของที่ท างาน 
 4.1 สำยโทรศัพท์ อยู่ในสภำพเรียบร้อย  ไม่ช ำรุดเสียหำย  และจัดเก็บอย่ำงเป็นระเบียบ 
 4.2 สติ๊กเกอร์  เทปใส  กระดำษ  ประกำศต่ำงๆ  ให้ติดบนบอร์ดทีจ่ัดไว้เท่ำนั้น 
 4.3 ตกแต่งห้องท ำงำนสะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 4.4 ติดรำยกำรครุภัณฑ์ประจ ำห้องไว้ที่ด้ำนหลงัประตู 
 

 5. ห้องถ่ายเอกสาร 
 5.1 ติดป้ำยชื่อห้อง ติดชื่อและหมำยเลขโทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบ 
 5.2 ค ำแนะน ำตำ่งๆ ให้ติดในบริเวณที่จัดไว ้
 5.3 ห้องสะอำด มีกระดำษถ่ำยเอกสำรทุกขนำดและ อุปกรณ์ที่จ ำเป็น ติดป้ำยบอกให้ชัดเจน 
 5.4 เครื่องถ่ำยเอกสำรอยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 
 

 6. ห้องเก็บพัสด ุ
 6.1 ติดป้ำยชื่อห้อง ติดชื่อและหมำยเลขโทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบ 
 6.2 มีกำรแยกประเภทวัสดุ/ครุภัณฑ์ มีป้ำยบอกไว้ดำ้นหนำ้ตู้ และจัดเก็บอย่ำงเป็นระเบยีบ 
 6.3 มีกำรแยกประเภท และจัดเก็บวัสดุ/ครุภัณฑ์เหลือใช้ตำมระยะเวลำที่ก ำหนด มีที่ใส่เศษซำกวัสดุ/  

 ครุภัณฑ์ เพื่อน ำส่งคืนส่วนพัสดุ 
 6.4 เก็บครุภัณฑ์ให้เป็นระเบียบ โดยแยกประเภทที่ใช้งำนได้และประเภทที่ช ำรุด โดยค ำนึงถึงควำมสะดวก 

 และปลอดภัย 
 

 7. ห้องประชุม 
 7.1 ติดป้ำยชื่อห้อง ชื่อและหมำยเลขโทรศัพท์ผู้รับผิดชอบ 
 7.2 โต๊ะ  เก้ำอ้ี  กระดำนไวทบ์อร์ด  อุปกรณ์ต่ำงๆ  ต้องสะอำดและจัดเก็บให้เรียบร้อย 
 7.3 จัดท ำปำ้ยแสดงกำรจองห้องประชุม  และป้ำย “ว่ำง/ไม่วำ่ง” ติดไว้ในที่เหมำะสม 
 

 8. Pantry  Room  และตู้เย็น  
  8.1 ติดป้ำยชื่อห้อง ติดชื่อ และหมำยเลขโทรศัพท์ผู้รับผดิชอบ 
  8.2 ห้องสะอำด มีกำรจัดวำงสิ่งของและเครื่องใช้อย่ำงเป็นระเบียบ 
  8.3 เครื่องดื่มและอุปกรณ์อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน 
  8.4 ท ำควำมสะอำดครัว/อุปกรณ์/โต๊ะอำหำรหลังกำรใช้งำนทุกคร้ัง และเก็บเก้ำอ้ีให้เรียบร้อย ถังขยะมีฝำปิดไม่ 

มีกลิ่นเหม็น 
8.5 บริเวณห้องครัว/พื้นครัวต้องสะอำดไม่มีครำบฝุ่น/ใยแมงมุม และต้องไม่มีมด,หนู และแมลงสำบ 
8.6 อ่ำงล้ำงจำนไม่มีเศษอำหำร/ครำบมัน กลิ่นเหม็น 
8.7 จัดเรียงสิ่งของที่น ำมำแช่ตำ่งๆ ให้เป็นระเบียบ 
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8.8 ท ำควำมสะอำดตู้เยน็ทั้งภำยในและภำยนอก และต้องไม่มนี้ ำแข็งจับเป็นก้อนหนำ  ไม่มีกลิ่นเหม็น 
 

 9. บอร์ดประชาสัมพันธ ์
 9.1  มีชื่อหน่วยงำน มีรูปถ่ำยและชื่อบุคลำกร ติดชื่อและหมำยเลขโทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบ 
 9.2  จัดหมวดหมู่ของข้อมูลข่ำวสำรให้เป็นปัจจบุันสะอำด และเป็นระเบียบ 
 

 10. บอร์ด 5ส / บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ 
 10.1  ติดป้ำยชื่อ “กิจกรรม 5ส  ของหน่วยงำน” หรือ ชื่อกลุ่ม และติดแผนผังโดยรวมของพื้นที่ 5ส  ติดรูป 
              สมำชิกภำยในกลุ่ม  และแสดงกำรแบ่งพื้นที่ควำมรับผิดชอบของสมำชิกแต่ละคน  เพื่อประโยชน์ใน 
              กำรติดตำมผลงำน 
 10.2  ก ำหนดเป้ำหมำยของกิจกรรม 5ส 
 10.3  มีแผนปฏบิัติกิจกรรม 5ส และก ำหนดวนั  และเวลำในกำรปฏิบัติ 5ส 
 10.4  มีมำตรฐำน 5ส  ของหน่วยงำน 
 10.5  มีสถิติกำรสะสำงประจ ำปี 
 10.6  มีภำพถ่ำยแสดงพื้นที่ก่อนท ำ 5ส และหลังท ำเปน็ระยะๆ 


