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มาตรฐานกลาง 5ส ศูนยบริการการศึกษา 

 
ตารางที่ 1 รายการและจํานวนอุปกรณเคร่ืองเขียนบนโตะทาํงาน 
  โตะทํางานสะอาด มีเฉพาะเอกสารและอุปกรณที่จําเปนหรือเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานมีจํานวนเทาที่จําเปน 
ตามที่กําหนดในตารางและจัดวางอยางเปนระเบียบ   

หมายเหตุ  ตัวอักษรสีแดงเปนสวนที่ศูนยบริการการศึกษาจัดใหมีเพิ่มขึ้นมาจากมาตรฐานกลาง 5ส มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนาร ี
ลําดับที ่ รายการ จํานวน/คน หมายเหต ุ
บริเวณโตะทํางาน ลิ้นชักโตะ และเกาอี้   
 
บนโตะทาํงาน  

 

1. ตะแกรงเอกสาร  1 อัน หรือตามความจําเปนของหนวยงาน 
2. แกวน้ํา/ถวยกาแฟ/ขวดน้ํา/กระบอกสุญญากาศ 1 แกว/ขวด เฉพาะเวลาทาํงานหลังเลิกงานใหเก็บ 
3. ปฏิทิน 1 อัน  
4. โทรศัพท/โทรสาร 1 เครื่อง หรือตามความจําเปนของหนวยงาน 
5. แจกันหรือของประดับอื่นบนโตะ  1 ชิ้น  
6. ปายชื่อ-สกุล 1 อัน  
7. คอมพิวเตอร 1 เครื่อง  
8. กลองฉาก 2 กลอง หรือตามความจําเปนของหนวยงาน 
9. กลองใสอุปกรณ  1 กลอง เฉพาะพนักงานทีน่ั่งเคานเตอร 

 
ใตโตะทํางาน 

  

1. ตะกราขยะ 1 ใบ - เคานเตอร  เก็บตะกราขยะวางไวใต
โตะทาํงาน 
- โตะทาํงาน  เก็บตะกราขยะวางไวขาง
นอก 

2. รองเทา 1 คู มีกลองใสรองเทา 
3. อุปกรณ/สิ่งของอํานวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงาน  

- - จัดเก็บอยางเปนระเบียบ 
- ตู/ที่วางของ จัดเก็บเฉพาะเอกสาร/
อุปกรณสํานักงาน 
- อุปกรณอ่ืนๆ ตองไมใหญเกินไปและ
กอใหเกิดอันตรายระหวางปฏิบัติงาน 

 
เกาอี้ทํางาน 

  

1. หมอนอิง 1 ใบ เกาอี้ตองสะอาด ไมชาํรุด และเมื่อ 
   ไมใชงานใหเลื่อนเก็บเขาใตโตะ 

2. เสื้อคลุม/แจ็คเก็ต/เสื้อสูท 1 ตัว  
 
ลิ้นชักโตะทาํงาน 

  

1. ลิ้นชักบน  ใชเก็บอุปกรณหรือเอกสารในการ 
   ปฏิบัติงาน 

2. ลิ้นชักลาง   ใชเก็บของสวนตัว 
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ลําดับที ่ รายการ จํานวน/คน หมายเหต ุ
อุปกรณเครื่องใชสํานักงาน 
 
วัสดุอุปกรณในโตะทํางาน 

  

1. ปากกา ดนิสอ ปากกาเนนขอความ  รวมกันไม
เกิน 

12 ดาม  (มาตรฐาน5ส มทส. 6 ดาม) 

2. ยางลบดินสอ/ยางลบหมึก 1 อัน  
3. ไมบรรทัด 1 อัน  
4. น้ํายาลบคาํผิด 1 ดาม  
5. กรรไกร 1 อัน  
6. ที่เย็บกระดาษ 1 อัน  
7. ลวดเสียบกระดาษ 1 กลอง  
8. ที่ดึงลวดเย็บกระดาษ 1 อัน  
9. เคร่ืองคิดเลข 1 เครื่อง  
10. คัตเตอร 1 อัน  
11. กาว 1 แทง  
12. ลวดเย็บกระดาษ 1 กลอง  
13. สมุดโนต/กระดาษบันทึกขอความ (ถามี) 1 กลอง  
14. แทนเทปใส 2 อัน ใสสกอตเทปขนาด 1” และขนาด  ½” 
15. แทน Stamp (สีน้ําเงนิ และแดง) 2 อัน  
16. ตรายาง/ที่แขวน   

 
วัสดุอุปกรณสวนกลาง 

 
จํานวน/กลุมงาน 

 

1. ที่เจาะกระดาษใหญ 1 อัน  
2. ที่เหลาดินสอ 1 อัน  
3. แผนรองตัด 1 แผน  
4. ครีมนับกระดาษ 2 ตลับ  
5. วัสดุอุปกรณอื่น ๆ ตามมาตรฐานของหนวยงาน   

 
การใชอุปกรณ เครื่องใชสํานักงาน และสภาพแวดลอมของพื้นที่ทํางาน 

1. อุปกรณของใชสํานักงาน เคร่ืองมือ/เครื่องจักร เชน เคร่ืองแฟกซ เคร่ืองถายเอกสาร เครื่องใชไฟฟาตาง ๆ  มกีาร 
กําหนดผูดูแลรักษาอยางเปนระบบ 

 2. ไมนําอาหารและเคร่ืองดื่ม มารับประทานบริเวณเครื่องคอมพิวเตอร 
 3. ไมมีภาพไมเหมาะสม บนหนาจอ หรือกําลังเลนเกมสตาง ๆ ในคอมพิวเตอร 
 4.  ไมติดสติ๊กเกอร เทปใส แผนกระดาษตาง ๆ หรือประกาศ บนโตะทํางาน  ขางตูเอกสาร/ตูเก็บของฝาผนงั และ  

      เคร่ืองคอมพิวเตอร (ประกาศตาง ๆ ใหติดบนบอรดเทานั้น) 
5. จัดเก็บสายไฟ สายโทรศพัท สายคอมพิวเตอร ใหเรียบรอย 

 6. อุปกรณไฟฟา ปลั๊กไฟ โคมไฟ และสวิตซไฟ ตองไมชํารุด และอยูในสภาพที่ปลอดภัย 
 7. ของโชวตาง ๆ เชน โล ถวยรางวัล ฯลฯ ใหตกลงในพืน้ที่วาควรมีเทาใด เพื่อความเปนระเบียบและ สวยงาม 
 8. บริเวณที่ถายเอกสาร จัดใหมีกลองกระดาษสําหรับใสกระดาษทีใ่ชงานแลว และจัดวางอยางเปนระเบียบ 
 9. ไมวางสิ่งของกีดขวางบริเวณถังดับเพลิง สวิตซไฟ ประตูฉุกเฉิน และทางเดิน 
    10. หนาตางตองสะอาด ไมชํารุด ไมมีสิ่งของ เสื้อผา กระดาษปด หรือแขวนตามหนาตาง 
    11. พื้น ฝาผนัง ฝาเพดานตองสะอาด ไมมีคราบสกปรก ไมชํารุด และไมติดรูปภาพ บนฝาผนังมากเกินความจําเปน 
    12. อื่น ๆ ที่จําเปน ขึ้นอยูกับมาตรฐานของหนวยงาน 
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ตูเก็บเอกสาร/ตูเก็บอุปกรณสํานักงาน/ชั้นวางของ 

1. กําหนดผูรับผิดชอบดูแลตูเก็บเอกสาร/ตูเก็บอุปกรณสํานักงาน/ชั้นวางของ และติดชื่อผูรับผิดชอบใหชัดเจน 
ไวดานหนาที่มุมบนดานขวา 

 2.  ไมวางสิ่งตาง ๆ เหนือตูเก็บเอกสาร/อุปกรณ/ชั้นวางของ ยกเวน ของตกแตงตามความเหมาะสม 
 3. จัดวางอุปกรณ แฟมเอกสาร เอกสารตาง ๆ ในตูเก็บเอกสาร/อุปกรณ/ชั้นวางของ ใหเปนระเบียบ เรียบรอย 

4. ตูเก็บเอกสาร/อุปกรณ ตองติดปายแสดงรายการของเอกสารหรืออุปกรณที่อยูในตู  ไวในที่ที่หนวยงานเห็น 
      เหมาะสม 

 5. เอกสารหรืออุปกรณภายในตู/ชั้นวางของ มีการสะสางและทําความสะอาดเปนประจํา 
6. แฟมเอกสารภายในตู สันแฟมมีชื่อบอกชัดเจน จัดเปนประเภท หมวดหมู เรียงตามลําดับ และจัดทํารหัสตู 

รหัสแฟมกํากับดวย 
 7.  คูมือ หนังสือวิชาการ ขอมูลตาง ๆ จัดวางอยางเปนระเบียบ หันดานสันหนังสือออก 
 
หองประชุม/หองเครื่องดื่มและอาหารวาง 

1. จัดผูดูแล เพื่อหนาที่รับจองหองประชุม จัดตารางการประชุม จดัหองประชุม เครื่องโสตทัศนปูกรณ และแจง
พนักงานบริการเครื่องดื่ม (อาจติดรูปและชื่อผูดูแลไวหนาหอง เพื่อความสะดวกแกผูมาขอใชหอง) 

 2. ไมมีอุปกรณ สิ่งของตาง ๆ และเอกสารที่ไมเก่ียวของในหองประชุม 
 3. กระดานเขียนในหองประชุม ตองมีอุปกรณเขียน แปรงลบ และสิ่งอื่น ๆ ที่จําเปนและสามารถใชไดดีอยูเสมอ 
 4. หลังการประชุม ตองทําความสะอาดโตะประชุม กระดานไวทบอรด และเก็บโตะ เกาอี้ และอุปกรณในหองประชุม 

      ใหเรียบรอยพรอมใชงาน 
 5. จัดทําปายแสดงการจองใชหองประชุม และหองประชุมวาง/ไมวาง และติดปายในทีท่ี่เหมาะสม 
 6. หองเครื่องดื่มและอาหารวาง มกีารจัดวางสิง่ของเครื่องใชตาง ๆ เปนระเบียบเรียบรอย และสะอาด 
 
 
 
มาตรฐาน 5ส  
หมวด ก.ผูบริหาร 
 1. ผูบริหารใหการสนบัสนุนและสงเสริมกิจกรรม 5ส 
  1.1  มีการจัดสรรทรัพยากร เชน บุคคล อุปกรณ หรือเวลา  เพื่อใหพนักงานปฏิบตัิกิจกรรม 5ส 
  1.2  มีนโยบาย/เปาหมาย/แผนการปฏิบัติกิจกรรม 5ส  ใหแกพนักงานในหนวยงาน 
  1.3  ผูบงัคบับัญชาเขาใจในหลกัการปฏิบัติ 5ส  เปนแบบอยางในการปฏิบัติกิจกรรม 5ส 
 
 
หมวด ข. บุคลากร 
 1. บุคลากร  

 1.1 บุคลากรแตงกายสุภาพเรียบรอย  ไมสวมเสื้อยืดไมมปีก  หรือรองเทาแตะ (1) 
 1.2 มีการแขวน/ติดบัตรประจําตวับคุลากร (2) 
 

หมายเหต ุ (1)  หมายถึง  ถาบุคคลไมอยูขณะทําการประเมินใหคะแนน 0 
        (2)  หมายถึง  ใชมาตรฐานนี้เฉพาะประเภทบุคคล สายปฏบิัตกิารวิชาชีพและบริหารทั่วไป 
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หมวด ค.พื้นที่สํานักงาน   
 1. โตะทํางาน/ลิ้นชัก/เกาอี ้  

 1.1  มีปายชื่อ-นามสกุล และรปูถายของบุคลากรประจาํโตะติดตั้งในตําแหนงที่เห็นไดชดัเจน (3) 
 1.2  บนโตะทํางานสะอาด  มีเฉพาะเอกสารและอุปกรณที่จําเปนหรือเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน และจัด 
  วางอยางเปนระเบียบ  โตะทํางานสะอาด มีเฉพาะเอกสารและอุปกรณที่จําเปนหรือเกี่ยวของกับ 
  การปฏิบัติงาน มีจํานวนเทาที่จําเปน ตามที่กําหนดในตารางที่ 1 และจัดวางอยางเปนระเบียบ (3) 
 1.3 อุปกรณที่สามารถใชรวมกันได เชน ที่เจาะกระดาษ แทนเทปใส ที่เหลาดินสอใหจัดวางอยางเปนระเบียบ (3) 
 1.4 เอกสารรอดําเนินการจัดใสชัน้เก็บเอกสารใหเรียบรอย (3) 
 1.5 บนโตะทาํงานไมวางอาหาร ยกเวน เคร่ืองดื่ม 
 1.6 ใตโตะทํางานไมวางเอกสารหรือสิ่งของใด ๆ ยกเวน กลองใสรองเทา 1 คู และถังขยะ ขนาดเลก็ 1 ใบ 
 1.7 กําหนดให 2 ลิ้นชักจากขางลางของโตะทํางานใชเก็บของสวนตวั และติดปายบอก (3) 
 1.8 นอกเวลางานควรจัดเก็บเอกสารและอุปกรณบนโตะทาํงานใหเปนระเบียบ (3) 

หมายเหต ุ (3)  หมายถึง  ไมใชมาตรฐานนี้กับประเภทบุคคล  สายวชิาการ  ผูชวยสอนและวจิยั  ผูชวยวิจยั 
 
 2. โตะคอมพิวเตอร  และอุปกรณตอพวง  หากเปนคอมพิวเตอร Notebook ไมตรวจ 

 2.1 วัสดุ อุปกรณบนโตะคอมพิวเตอร จัดวางอยางเปนระเบียบ และคํานึกถึงความปลอดภัย สายไฟ 
  ปลั๊กไฟ สวิตซไฟ สายคอมพิวเตอรอยูในสภาพเรียบรอย ปลอดภัย ไมชํารุดเสียหาย 

  2.2  ไมนําอาหารและเคร่ืองดื่มมารับประทานในบริเวณพื้นที่ของโตะคอมพิวเตอร 
  2.3 ไมมีภาพหรือขอความที่ไมเหมาะสมบนหนาจอคอมพิวเตอรหรือเลนเกมส 
  2.4 ไมติ ดสติ๊ ก เกอรหรือกระดาษอื่นๆ ที่ ไมจํ า เปนและไม เกี่ ยวของกับการรับประกัน บนเครื่อง 

  คอมพิวเตอรหรือเคร่ืองพิมพ 
  2.5 ไมวางสิ่งของใดๆ บนเครื่องคอมพิวเตอรและเคร่ืองพิมพ 

 2.6 นอกเวลางานใหปดเครื่องและเลื่อนเกาอี้ เก็บเขาที่  และเก็บวัสดุอุปกรณบนโตะคอมพิวเตอร  
   ใหเรียบรอย (3) 

 
 3. ตูเก็บเอกสารและชั้นวางของ 

 3.1 ติดหมายเลขตูเอกสาร บริเวณดานหนาตู  
 3.2 มีระบบการจัดเก็บเอกสาร โดยทําดัชนีควบคุมเอกสาร แยกเปนหมวดหมูที่ชัดเจน (3) 
 3.3 แฟมเอกสารตางๆ มีปายติดสัน คูมือ หนังสือวิชาการ หรือหนังสืออางอิง จัดวางใหเปนระเบียบ  

 โดยหันดานสันออก  
 3.4 เอกสารที่ไมไดอยูในแฟม จัดเกบ็ไวเปนหมวดหมู และติดปายบอก 
 3.5 สิ่งของตางๆ ทีว่างอยูบนตูเก็บเอกสาร และชัน้วางของจัดเก็บอยางเปนระเบียบและปลอดภัย 
 3.6 ไมวางอาหารและเครื่องดื่มบนตูเก็บเอกสาร 
 3.7 เอกสาร อุปกรณและสิ่งของตางๆ ภายในตูและบนตูสะอาด 
 

 4. สภาพแวดลอมของที่ทํางาน 
 4.1 สายโทรศัพท อยูในสภาพเรียบรอย  ไมชํารุดเสียหาย  และจัดเก็บอยางเปนระเบียบ 
 4.2 สติ๊กเกอร  เทปใส  กระดาษ  ประกาศตางๆ  ใหติดบนบอรดทีจ่ัดไวเทานั้น 
 4.3 ตกแตงหองทํางานสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย 
 4.4 ติดรายการครุภัณฑประจาํหองไวที่ดานหลงัประต ู
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5. หองถายเอกสาร 
 5.1 ติดปายชื่อหอง ติดชื่อและหมายเลขโทรศัพทของผูรับผิดชอบ 
 5.2 คําแนะนําตางๆ ใหติดในบริเวณที่จัดไว 
 5.3 หองสะอาด มีกระดาษถายเอกสารทุกขนาดและ อุปกรณที่จาํเปน ติดปายบอกใหชัดเจน 
 5.4 เคร่ืองถายเอกสารอยูในสภาพพรอมใชงาน 
 

 6. หองเก็บพัสด ุ
 6.1 ติดปายชื่อหอง ติดชื่อและหมายเลขโทรศัพทของผูรับผิดชอบ 
 6.2 มีการแยกประเภทวัสดุ/ครุภัณฑ มีปายบอกไวดานหนาตู และจัดเก็บอยางเปนระเบยีบ 
 6.3 มีการแยกประเภท และจัดเก็บวัสดุ/ครุภัณฑเหลือใชตามระยะเวลาที่กําหนด มีที่ใสเศษซากวัสดุ/ 

 ครุภณัฑ เพื่อนําสงคืนสวนพัสดุ 
 6.4 เก็บครุภัณฑใหเปนระเบียบ โดยแยกประเภทที่ใชงานไดและประเภทที่ชํารุด โดยคํานึงถึงความสะดวก 

 และปลอดภัย 
 

 7. หองประชุม 
 7.1 ติดปายชื่อหอง ชื่อและหมายเลขโทรศัพทผูรับผิดชอบ 
 7.2 โตะ  เกาอี้  กระดานไวทบอรด  อุปกรณตางๆ  ตองสะอาดและจัดเก็บใหเรียบรอย 
 7.3 จัดทําปายแสดงการจองหองประชุม  และปาย “วาง/ไมวาง” ติดไวในที่เหมาะสม 
 

 8. Pantry  Room  และตูเย็น  
  8.1 ติดปายชื่อหอง ติดชื่อ และหมายเลขโทรศัพทผูรับผดิชอบ 
  8.2 หองสะอาด มีการจัดวางสิ่งของและเคร่ืองใชอยางเปนระเบียบ 
  8.3 เคร่ืองดื่มและอุปกรณอยูในสภาพพรอมใชงาน 
  8.4 ทําความสะอาดครัว/อุปกรณ/โตะอาหารหลังการใชงานทุกครั้ง และเก็บเกาอี้ใหเรียบรอย ถังขยะมีฝาปดไม 

มีกลิ่นเหม็น 
8.5 บริเวณหองครัว/พื้นครัวตองสะอาดไมมีคราบฝุน/ใยแมงมุม และตองไมมีมด หนู และแมลงสาบ 
8.6 อางลางจานไมมีเศษอาหาร/คราบมัน กลิ่นเหม็น 
8.7 จัดเรียงสิ่งของในตูเย็น ใหเปนระเบียบ 
8.8 ทําความสะอาดตูเยน็ทั้งภายในและภายนอก และตองไมมนี้ําแข็งจับเปนกอนหนา  ไมมีกลิ่นเหม็น 
 

 9. บอรดประชาสัมพันธ 
 9.1  มีชื่อหนวยงาน มีรูปถายและชื่อบุคลากร ติดชื่อและหมายเลขโทรศัพทของผูรับผิดชอบ 
 9.2  จัดหมวดหมูของขอมูลขาวสารใหเปนปจจบุันสะอาด และเปนระเบียบ 
 

 10. บอรด 5ส / บอรดอิเล็กทรอนิกส 
 10.1  ติดปายชื่อ “กิจกรรม 5ส  ของหนวยงาน” หรือ ชื่อกลุม และติดแผนผังโดยรวมของพื้นที่ 5ส  ติดรูป 
              สมาชิกภายในกลุม  และแสดงการแบงพื้นที่ความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคน  เพื่อประโยชนใน 
              การติดตามผลงาน 
 10.2  กําหนดเปาหมายของกิจกรรม 5ส 
 10.3  มีแผนปฏบิัติกิจกรรม 5ส และกําหนดวนั  และเวลาในการปฏิบัติ 5ส 
 10.4  มีมาตรฐาน 5ส  ของหนวยงาน 
 10.5  มีสถิติการสะสางประจําป 
 10.6  มีภาพถายแสดงพื้นที่กอนทํา 5ส และหลังทาํเปนระยะๆ 
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11. ระบบปองกันอัคคีภัย 
 11.1  ติดชื่อผูรับผิดชอบและหมายเลขโทรศัพทติดตอ 
 11.2  มีปายแสดงสัญลักษณทางหนีไฟภายในอาคาร 
 11.3  มีการตรวจเช็คถังดับเพลงิทุก 2 เดือน และประสานกบัสวนอาคารสถานที่หากตัววดัความดันของ 
    ถังดับเพลิงลดต่ํากวาคาที่กําหนด 


