มาตรฐานกิจกรรม 5 ส
ลาดับ
รายการ
1 โต๊ะทำงำน

มาตรฐาน
1. สะอำดไม่มฝี ุ่น และไม่มสี ิ่งของที่ไม่จำเป็น
ต่อกำรใช้งำน
2. จัดวำงของบนโต๊ะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
หลังเลิกใช้งำน
ถ้ามีให้มีเฉพาะ
3. ปฏิทินตั้งโต๊ะ
4. โทรศัพท์
5. ป้ำยชื่อแสดงเจ้ำของโต๊ะทำงำน
6. เอกสำรทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรทำงำน และ
อุปกรณ์สำนักงำนที่ต้องใช้
7. ใต้โต๊ะทำงำน ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย
ถ้ามีให้มีเฉพาะ
1. รองเท้ำ 1 คู่

รายละเอียด
1. สะอำดไม่มฝี ุ่น และไม่มสี ิ่งของที่ไม่
จำเป็นต่อกำรใช้งำน
2. ภำชนะใส่น้ำดื่ม
3.ป้ำยชื่อแสดงเจ้ำของโต๊ะทำงำน
5. มีป้ำยดัชนีบ่งชี้ในลิ้นชัก (ติดตรง
กลำงช่องวำงอุปกรณ์)
6. เอกสำรทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรทำงำน
และอุปกรณ์สำนักงำนที่ตอ้ งใช้ ดังนี้
- ปำกกำทุกสีไม่เกิน 5 ด้ำม
- ดินสอไม่เกิน 2 แท่ง
- ยำงลบดินสอ/หมึก ไม่เกินอย่ำงละ 1
ก้อน
- ใส้ดินสอ/ใส้แม็กซ์ไม่เกินอย่ำงละ 1
กล่อง
- ปำกกำเน้นข้อควำมไม่เกินอย่ำงละ
1 สี
- ลวดเสียบ/คลิบหนีบดำ ตำมจำนวน
ที่เหมำะสมและอยู่ในจุดทีก่ ำหนด
- อุปกรณ์อื่นๆทีเ่ กี่ยวข้องกับกำร
ทำงำนได้ชนิดละไม่เกิน 2 ชิ้น
7. ถังขยะส่วนตัว ห้ำมทิ้งขยะจำก
อำหำร (วำงมุมตำมจุดที่กำหนด)
8. จัดโต๊ะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหลัง
เลิก
ใช้งำน ยกเว้นสิ่งที่วางบนโต๊ะได้
เฉพาะ
1. ปฏิทินตั้งโต๊ะ/ กรอบรูป
2. โทรศัพท์
3. เครื่องคำนวณไฟฟ้ำ
ใต้โต๊ะทางานให้มีเฉพาะ
- รองเท้ำ 1 คู่ (วำงในฝำกล่อง A4)
(วำงมุมตำมจุดที่กำหนด)

2

ลาดับ
รายการ
มาตรฐาน
รายละเอียด
2 เคำร์เตอร์ทำงำน 1.สะอำดไม่มฝี ุ่น และไม่มีสงิ่ ของที่ไม่จำเป็น 1.สะอำดไม่มฝี ุ่น และไม่มีสงิ่ ของที่ไม่
ต่อกำรใช้งำน
จำเป็นต่อกำรใช้งำน
2.วำงอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงำน โดยจัดวำงของ 2.วำงอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับงำน โดยจัด
ให้เป็นระเบียบและสะดวกในกำรใช้งำน
วำงของให้เป็นระเบียบและสะดวกใน
3. ลิ้นชักใส่วัสดุ หรืออุปกรณ์ทเี่ กี่ยวกับงำนให้ กำร
เป็นระเบียบและมีป้ำยบ่งชี้ชัดเจน
ใช้งำน
3. ลิ้นชักใส่วัสดุ หรืออุปกรณ์ที่
เกี่ยวกับงำนให้เป็นระเบียบและมีป้ำย
บ่งชี้ชัดเจน (ติดตรงกลำงช่องวำง
อุปกรณ์)
4. มีลิ้นชักส่วนตัวได้ 1 ลิ้นชัก(กรณีไม่
มีโต๊ะทำงำน)
5. เอกสำรทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรทำงำน
และอุปกรณ์สำนักงำนที่ตอ้ งใช้ ดังนี้
- ปำกกำทุกสีไม่เกิน 5 ด้ำม
- ดินสอไม่เกิน 2 แท่ง
- ยำงลบดินสอ/หมึก ไม่เกินอย่ำงละ 1
ก้อน
- ใส้ดินสอ/ใส้แม็กซ์ ไม่เกินอย่ำงละ 1
กล่อง
- ปำกกำเน้นข้อควำมไม่เกินอย่ำงละ
1 สี
- อุปกรณ์อื่นๆทีเ่ กี่ยวข้องกับกำร
ทำงำนได้ชนิดละไม่เกิน 2 ชิ้น
6. จัดโต๊ะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยหลัง
เลิกใช้งำน ยกเว้นสิ่งที่วางบนโต๊ะได้
เฉพาะ
1. ปฏิทินตั้งโต๊ะ
2. โทรศัพท์
3. เครื่องคำนวณ
ใต้โต๊ะทางานให้มีเฉพาะ
- รองเท้ำ 1 คู่ (วำงในฝำกล่อง A4)
(วำงมุมตำมจุดที่กำหนด)

3

ลาดับ
รายการ
3 เก้ำอี้ทำงำน

มาตรฐาน
1. สะอำดไม่มฝี ุ่น และอยู่ในสภำพพร้อมใช้
งำน
2. เลื่อนเก้ำอี้ชิดโต๊ะ ช่วงเวลำพัก พักเที่ยง
และหลังเลิกงำน
ถ้ามีให้มีเฉพาะ
3. หมอนรอง และ หมอนอิง อย่ำงละ 1 ชิ้น

รายละเอียด
1. สะอำดไม่มฝี ุ่น และอยู่ในสภำพ
พร้อม
ใช้งำน
2. เลื่อนเก้ำอี้ชิดโต๊ะมุมขวำติดลิ้นชัก
ช่วงเวลำพัก พักเที่ยง และหลังเลิกงำน
ถ้ามีให้มีเฉพาะ
3. หมอนรอง และ หมอนอิง อย่ำงละ
1 ชิ้น
1.สะอำดไม่มฝี ุ่น และไม่มีสงิ่ ของที่ไม่
จำเป็นต่อกำรใช้งำน
2. มีดัชนีกำกับตู้เอกสำร และระบุชื่อ
ผู้รบั ผิดชอบ ติดไว้อย่ำงชัดเจน(มุม
ขวาด้านบน)
3. ไม่วำงสิ่งของบนหลังตู้ ยกเว้นตู้โชว์
ของที่ระลึก หรือสิ่งที่เคำรพบูชำ
4. กำรจัดเก็บเอกสำรให้เป็นหมวดหมู่
ตำมคู่มือกำรจัดระบบเอกสำร และ
เป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกต่อกำร
หยิบ หรือค้นหำ
5. กำรจัดทำสันแฟ้ม ตำมรูปแบบที่
มหำวิทยำลัยกำหนด
6. ภำยในตู้ทำ ดัชนีตรงกับของที่วำง
และตู้ให้มีดัชนีติดทีม่ ุมขวำบน

4

ตู้เก็บเอกสำร ตู้
เก็บของชั้นวำง
ของ
ต่ำง ๆ

1. มีดัชนีกำกับตู้เอกสำร และระบุชื่อ
ผู้รบั ผิดชอบ ติดไว้อย่ำงชัดเจน
2. ไม่วำงสิ่งของบนหลังตู้ ยกเว้นตู้โชว์ของที่
ระลึก หรือสิง่ ที่เคำรพบูชำ
3. กำรจัดเก็บเอกสำรให้เป็นหมวดหมู่ ตำม
คู่มือกำรจัดระบบเอกสำร และเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สะดวกต่อกำรหยิบ หรือค้นหำ
4. กำรจัดทำสันแฟ้ม ตำมรูปแบบทีกำหนด
5. สะอำดไม่มฝี ุ่น และหยำกไย่

5

โต๊ะวำง
คอมพิวเตอร์
เครื่องพิมพ์

1. วำงเฉพำะเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ 1.สะอำดไม่มฝี ุ่น และไม่มีสงิ่ ของที่ไม่
คอมพิวเตอร์
จำเป็นต่อกำรใช้งำน
2. วำงเฉพำะเครื่องคอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
3. ห้ำมวำงอำหำรและเครื่องดื่มและ
อุปกรณ์ใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำร
ปฎิบัติงำน
4. มีป้ำยระบุชื่อผูร้ ับผิดชอบชัดเจน

4

ลาดับ
รายการ
6 อุปกรณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้ำ/
เครื่องใช้
สำนักงำน
-โทรสำร
-พิมพ์ดีดไฟฟ้ำ
-สแกนเนอร์

7
8
9

10

สำยประหยัด
พลังงำน
นำฬิกำ
ที่วำงอุปกรณ์
สำนักงำน
ส่วนกลำง

มาตรฐาน
1. สภำพอุปกรณ์ ไม่ชำรุด และพร้อมใช้งำน
2. สะอำด กำรจัดวำงเป็นระเบียบ เรียบร้อย
และปลอดภัย
3. อุปกรณ์สำยไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ/เครื่องใช้
สำนักงำน จัดเก็บให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย
4. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปิดหน้ำจอตอนพัก
หรือพักเที่ยง และปิดเครือ่ งคอมพิวเตอร์
และเครือ่ งสำรองไฟหลังเลิกงำน

รายละเอียด
1.สะอำดไม่มฝี ุ่น และไม่มีสงิ่ ของที่ไม่
จำเป็นต่อกำรใช้งำน
2. วิธีกำรใช้งำน
3. สภำพอุปกรณ์ ไม่ชำรุด และพร้อมใช้
งำน
4. สะอำด กำรจัดวำงเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และปลอดภัย
5. อุปกรณ์สำยไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ/
เครื่องใช้สำนักงำน จัดเก็บให้เป็น
ระเบียบ เรียบร้อย
6. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปิดหน้ำจอ
ตอนพัก หรือพักเที่ยง และปิดเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และเครือ่ งสำรองไฟ
หลังเลิกงำน

- ต้องมีสัญญำลักษณ์แขวนสำหรับ
ปิด-เปิดไฟ และอยู่ในสภำพเรียบร้อย
สะอำดไม่มฝี ุ่นจับ
- นำฬิกำต้องเดินตรงเวลำ
1.สะอำดไม่มฝี ุ่น และไม่มีสงิ่ ของที่ไม่จำเป็น 1.สะอำดไม่มฝี ุ่น และไม่มีสงิ่ ของที่ไม่
ต่อกำรใช้งำน
จำเป็นต่อกำรใช้งำน
2. จัดวำงของในตำแหน่งทีก่ ำหนดและ
2. จัดวำงของในตำแหน่งทีก่ ำหนดและ
เหมำะสม
เหมำะสม
ขยะ
มีกำรแยกประเภทขยะให้ชัดเจน ดังนี้
ถังขยะหน่วยงาน
-ถังขยะหน่วยงำน ขยะที่สามารถนาไปจาหน่ายได้
1. ห้ำมทิ้งขยะประเภทรีไซด์เคิ้ล
-ถังขยะแยก
1.1 กระดำษขำว-ดำ คือ กระดำษที่มีพื้นสี ถังขยะแยก
(อำจใช้กล่องเอ4)
มีกำรคัดแยกประเภทกระดำษ ดังนี้
ขำว เช่น กระดำษที่ใช้พิมพ์งำน
1. ขยะที่สำมำรถนำไปจำหน่ำยได้
1.2 กระดำษสี (กระดำษอ่อน) คือ
1.1 กระดำษขำว-ดำ คือ กระดำษ
กระดำษสีต่ำงๆ รวมทัง้ กระดำษห่อปก
ที่มีพื้นสีขำว เช่น กระดำษที่ใช้พิมพ์
หนังสือ
งำน
1.3 กระดำษแข็ง คือ กระดำษลังต่ำงๆ
1.2 กระดำษสี (กระดำษอ่อน) คือ
กล่องกระดำษ
กระดำษสีต่ำงๆ รวมทัง้ กระดำษห่อ
หมายเหตุ : เมื่อมีขยะจำนวนมำก ให้
ปกหนังสือ
แจ้งส่วนพัสดุ เพื่อจะได้ดำเนินกำร
1.3 กระดำษแข็ง คือ กระดำษลัง
ต่อไป
ต่ำงๆ กล่องกระดำษ
หมำยเหตุ : เมื่อมีกระดำษจำนวนมำก
ให้จัดเก็บทีห่ ้องเก็บของ เพือ่ จะได้
ดำเนินกำรต่อไป
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ลาดับ
รายการ
มาตรฐาน
11 บอร์ดติดประกำศ ใช้พื้นสีน้ำเงิน
1. ให้ระบุประเภทบอร์ดที่ติดประกำศ
2. ติดประกำศให้เป็นระเบียบ ง่ำยต่อกำรอ่ำน
กรณีเอกสำรหมดช่วงเวลำดำเนินกำรให้เก็บ
เอกสำรออกภำยใน 1 สัปดำห์
3. ให้ติดหน่วยงำนที่รบั ผิดชอบบอร์ด
4. ข้อมูลที่นำเสนอต้องเป็นปัจจุบัน
12

กระดำนไวท์
บอร์ด

13

ห้องคลังวัสดุ

14

ห้องอำหำร
(Pantry)

มีหน่วยงำนละ 1 แผ่น
1.สะอำดไม่มฝี ุ่นและหยำกไย่
2. ระบุกำรใช้กระดำนให้ชัดเจน เช่น เตือน
ควำมจำ ตำรำงกำรปฎิบัติงำน
3. มีปำกกำสีละ 1 ด้ำม ไม่เกิน 3 สี แปรงลบ
กระดำน 1 อัน
4. ข้อมูลต้องเป็นปัจจุบัน
มีป้ำยบอกชื่อหน้ำห้อง

รายละเอียด
1.สะอำดไม่มฝี ุ่นและหยำกไย่
2. ให้ระบุประเภทบอร์ดที่ติดประกำศ
3. ติดประกำศให้เป็นระเบียบ ง่ำยต่อ
กำรอ่ำน ให้เก็บเอกสำรออกหลังหมด
ช่วงเวลำดำเนินกำร ไม่เกิน 1
สัปดำห์
4. ให้ติดชื่อผู้ที่รบั ผิดชอบบอร์ด
1.สะอำดไม่มฝี ุ่นและหยำกไย่
2. ระบุกำรใช้กระดำนให้ชัดเจน เช่น
เตือนควำมจำ ตำรำงกำรปฎิบัติงำน
3. มีปำกกำสีละ 1 ด้ำม ไม่เกิน 3 สี
แปรงลบกระดำน 1 อัน
4. ข้อมูลต้องเป็นปัจจุบัน
1.สะอำดไม่มฝี ุ่นและหยำกไย่
2.มีป้ำยบอกประเภทวัสดุของใช้แล้ว
และยังไม่ได้ใช้
3.มีกำรกำหนดวิธีเบิกจ่ำยวัสดุ FIFOLIFO
4. มีป้ำยบ่งชีส้ ำหรับวัสดุรอตรวจรับ
5. มีกำรจัดพื้นที่และมีป้ำยบ่งชี้สำหรับ
วัสดุรอเบิกจ่ำยของหน่วยงำน
6.มีป้ำยบ่งชี้ประเภทรำยกำรของวัสดุ
ตำมชั้นวำง
7.ตู้เก็บวัสดุตอ้ งมีดัชนีบอก
รำยละเอียดรำยกำรของในตู้(ติดมุม
ขวำบน)
1.สะอำดไม่มฝี ุ่นและหยำกไย่
2. มีป้ำยบอกประเภทกำรวำง
เครื่องครัว
3. ตู้เย็นมีกำรวำงของเป็นระเบียบ
สะอำด
4. ไมโครเวฟ สะอำด อยู่ในสภำพ
พร้อม
ใช้งำน
5. มีถังขยะพร้อมถุงรองภำยในถังขยะ
6. มีชื่อผู้รบั ผิดชอบ

6

ลาดับ
รายการ
15 ป้ำยชื่อ

16

โครงสร้ำง
บุคลำกรในฝ่ำย/
งำน

มาตรฐาน
รายละเอียด
มีชื่อชัดเจนใช้อักษรตัวใหญ่ รูปแบบแนวนอน มีชื่อชัดเจนใช้อักษรตัวใหญ่ รูปแบบ
แบบหนีบ
แนวนอน ใช้แบบหนีบ อยู่ในสภำพดี
ป้ำยตรงกับตัวเจ้ำหน้ำที่

.
ใช้ผังเป็นพื้นไม้ จัดทำตำมโครงสร้ำง

1.สะอำดไม่มฝี ุ่นและหยำกไย่
2. ระบุชื่อ ตำแหน่งให้ตรงกับสำยงำน
และบุคลำกร
3. มีสำยกำรบังคับบัญชำชัดเจน
4. ข้อมูลต้องเป็นปัจจุบัน

