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คาํนํา 
 

คู่มือ 5ส มหาวทิยาลัยวลยัลกัษณ์ ฉบับนี�มีจุดประสงค์เพื�อให้พนักงาน และ

นกัศกึษาไดม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ และมแีนวปฏบิตัทิี�ถูกต้องในการปรบัใชห้ลกัการ 5ส 

ในการทาํงานและใชช้วีติในมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ เพื�อให้เกดิเป็นวฒันธรรมองค์กร

ที�มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื�องและสมํ�าเสมอ เพื�อเป็นพื�นฐานของการก้าวไปสู่องค์กร

สมรรถนะสงู 

 

เนื�อหาในคู่มอื 5ส มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ฉบบันี�แบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลกั 

ได้แก่ ส่วนแรก ซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัพื�นฐานความรู้ความเขา้ใจของหลกัการของแต่ละ ส  

ใน 5ส ส่วนที�สอง เป็นส่วนของ มาตรฐานกลาง 5ส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที�

ประกอบดว้ยมาตรฐานหลกั 24 มาตรฐานที�ทุกส่วนงานของมหาวทิยาลยัเกี�ยวขอ้งเป็น

ส่วนใหญ่ และส่วนที�สาม เป็นส่วนของ แบบฟอรม์การประเมนิการดําเนินงาน 5ส ของ

แต่ละหน่วยงาน ซึ�งอา้งองิจากมาตรฐานกลาง 

 

คู่มอื 5ส มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์นี� ถอืเป็นคู่มอื 5ส ฉบบัแรกของมหาวทิยาลยั 

ซึ�งเกดิจากการร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรจากทุกหน่วยงาน โดยมกีารสนับสนุนอย่าง

เตม็ที�จากอธกิารบด ีและผูบ้รหิารระดบัสูงของมหาวทิยาลยั การที�เป็นคู่มอื 5ส ฉบับ

แรกของมหาวิทยาลัย ย่อมจะต้องมีข้อผิดพลาด และไม่สมบูรณ์อยู่บ้าง ทาง

คณะกรรมการ 5ส หวงัเป็นอย่างยิ�งว่าจะได้รบัฟงัข้อเสนอแนะ ข้อแนะนํา ข้อติชม

ต่างๆ จากพนักงาน และนักศกึษา เพื�อนํามาปรบัปรุงให้คู่มอื 5ส ของมหาวทิยาลยัมี

ความสมบูรณ์มากยิ�งขึ�นต่อไป 

 

คณะกรรมการ 5ส มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

มกราคม 2560 
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นโยบาย 5ส มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

โดย 

ศาสตราจารย ์ดร.สมบติั ธาํรงธญัวงศ์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
 

 
 

มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์มุ่งหวงัในการที�จะกา้วไปสู่มหาวทิยาลยัสมรรถนะสูง ซึ�งอยู่บน

พื�นฐานของการดําเนนิงานอย่างมปีระสทิธภิาพของทุกหน่วยงานในมหาวทิยาลยั เครื�องมอื 5ส 

เป็นเครื�องมอืที�สําคญัในการบรหิารจัดการหน่วยงานในทุกระดับ เพื�อใหม้สีภาพแวดลอ้มการ

ทาํงานที�เป็นระเบยีบ สะอาด ปลอดภยั และมสีิ�งแวดลอ้มที�ด ีซึ�งจะทาํใหบุ้คลากรสามารถทํางาน

ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ มผีลผลติการทํางานที�ด ีและมสีุขภาพที�ด ีซึ�งนําไปสู่ประสทิธภิาพการ

ดําเนนิงานของหน่วยงาน และมหาวทิยาลยัที�สูงขึ�น มหาวทิยาลยัจงึเหน็ควรใหใ้ชเ้ครื�องมอื 5ส 

เป็นเครื�องมอืพื�นฐานสาํหรบัทุกหน่วยงานในมหาวทิยาลยั  โดยใหทุ้กหน่วยงานถอืเป็นภารกจิ

สาํคญัในการดําเนนิกจิกรรม 5ส อย่างจรงิจงัและต่อเนื�องจนเป็นวฒันธรรมองค์กรของหน่วยงาน 

โดยผลการดําเนินงาน 5ส ของแต่ละหน่วยงาน ถอืเป็นผลการปฏบิตัิงานที�สําคญัของหวัหน้า

หน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงาน 
 

ศาสตราจารย์ ดร.สมบตั ิธํารงธญัวงศ์ 

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 

24 พฤศจกิายน 2559 
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วตัถปุระสงค ์และเป้าหมาย ของการดาํเนินงาน 5ส มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

วตัถุประสงค ์ เป้าหมาย 

1) เพื�อใหม้สีภาพแวดลอ้มการทาํงานที�เป็น

ระเบยีบ สะอาด ปลอดภยั และมสีิ�งแวดลอ้มที�ด ี

 

 

 

2) เพื�อเพิ�มประสทิธภิาพ ประสทิธผิลของการ

ทาํงาน เพื�อเป็นพื�นฐานของการกา้วไปสู่

มหาวทิยาลยัสมรรถนะสงู 

 

1 .1 )  ไม่มีอุบัติเหตุที� เกิดขึ� น เนื� อ งจาก

สภาพแวดลอ้มการทาํงาน (Zero Accident) 

1.2) บุคลากร นกัศกึษา และบุคคลภายนอก 

มคีะแนนความพงึพอใจต่อสภาพแวดลอ้มที�

มีความเป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย มี

ส ิ�งแวดลอ้มที�ด ีตั �งแต่ 70% ขึ�นไป 

2.1) คะแนนประเมินเฉลี�ย  5ส ของทุก

หน่วยงานในมหาวทิยาลยั มคี่า ปีแรกเฉลี�ย 

60%  ปีที�สองเฉลี�ย 70% ปีที�สามเป็นต้นไป 

เฉลี�ย 80% 

2.2) มคีวามพรอ้มในการเขา้ประกวดรางวลั 

5ส ระดบัประเทศได้ตั �งแต่ ปี 2561 เป็นต้น

ไป 

3) เพื�อใหม้กีารดําเนนิงาน 5ส เป็นกจิกรรม

พื�นฐานในการปฏบิตังิานในทุกระดบัหน่วยงานจน

กลายเป็นวฒันธรรมองค์กร 

3.1) ทุกหน่วยงานมกีารประเมนิตนเองเป็น

ประจําทกุเดอืน 

3.2) มกีจิกรรมการใหค้วามรู ้สง่เสรมิความ

เขา้ใจในกจิกรรม 5ส ในทุกหน่วยงานอย่าง

น้อยปีละ 2 ครั �ง 

 

 

 

 



คู่มือ 5ส มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์   
 

| หน้า 5  

นิยาม 5ส ของมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นําระบบ 5ส มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการของทุก

หน่วยงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวทิยาลยัสเีขยีวแห่งความสุข เพื�อให้เกดิเป็นวฒันธรรม

องค์กรใหเ้ป็นวนิัยของบุคลากรและนักศกึษาทุกคน ผ่านการปฏบิตัโิดยการมสี่วนร่วมจากทุก

คนอย่างต่อเนื�อง ในการที�จะสร้างสภาพแวดล้อมการทํางาน และการใช้ชวีติที�เป็นระเบียบ 

สะอาด ปลอดภัย และมีสิ�งแวดล้อมที�ดี ภายใต้มาตรฐานกลางของมหาวิทยาลัย ผ่าน

กระบวนการสะสางเพื�อขจัดความสูญเปล่าในการใช้ทรพัยากร สู่การจัดระเบียบเพื�อความ 

สะดวกและเพิ�มประสทิธิภาพ ประสิทธิผลของการทํางานและการเรยีนรู้โดยการทําความ 

สะอาดเพื�อตรวจสอบค้นหาสิ�งผิดปกติและบํารุงรักษาป้องกัน อันจะนําไปสู่การเป็น

มหาวทิยาลยัสมรรถนะสงู ภายใตค้วามสขุของการทาํงานและการใชช้วีติในสภาพแวดลอ้มที�ด ี

 

ขั �นตอนการดาํเนินงาน 5ส ของมหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 

การดําเนนิงาน 5ส ของมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ยดึถอืการดําเนนิงานตามแนวทาง P-

D-C-A (Plan DO Check Act) โดยยดึตวัแบบการขบัเคลื�อนกจิกรรม 5ส ของสมาคมสง่เสรมิ

เทคโนโลย ี(ไทย-ญี�ปุ่น) ดงันี� 
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 โดยมแีผนปฏบิตักิารตามขั �นตอนการดําเนินกจิกรรม 5ส มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์

ในแต่ละปีงบประมาณ ดงันี� 

กิจกรรม 
ไตรมาส  

1 

ไตรมาส 

2 

ไตรมาส 

3 

ไตรมาส  

4 

กําหนด/ทบทวนนโยบาย วตัถุประสงค ์

เป้าหมาย 5ส ของมหาวทิยาลยั 

ตุลาคม    

จั ด ตั � ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร  5 ส  ข อ ง

มหาวิทยาลัย และทําคณะทํางาน 5ส 

ของแต่ละหน่วยงาน  

ตุลาคม    

จดัทําแผนการดําเนนิงาน ตุลาคม    

จัดทํ า/  ทบทวน มาตรฐานกลาง/

มาตรฐานพื�นที�5ส 

ตุลาคม    

กําหนดพื�นที�ตรวจสอบ พฤศจกิายน    

อ บ ร ม  /จั ด กิ จ ก ร ร ม ส่ ง เ ส ริ ม 
ประชาสมัพนัธ์ ความรู ้ความเขา้ใจ 5ส 

ตลอดปีงบประมาณ 

กจิกรรม Big Cleaning Day ประจําปี พฤศจกิายน  พฤษภาคม  

การตรวจประเมินตนเอง (Self-audit) 

ของแต่ละหน่วยงาน 

ทกุเดอืนตลอดปีงบประมาณ 

การประเมินตรวจสอบพื�นที� 5ส โดย
คณะกรรมการ 5ส ของมหาวทิยาลยั 

 มกราคม เมษายน กรกฎาคม 

มอบโลร่างวลัเชดิชเูกยีรต ิ  มนีาคม 

(วนั

สถาปนา
มวล.) 

  

Show & Share: Best Practices 5ส    สงิหาคม 

สรปุผล นําเสนอผูบ้รหิาร    กนัยายน 
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ความรู้พื�นฐาน 5ส 

5ส คืออะไร ? 

 5ส : เครื�องมอืที�ใชใ้นการบรหิารจดัการเพื�อให้องค์กรมคีวามสะอาด เป็นระบบ 

ระเบียบเรียบร้อย อนัจะนํามาซึ�งความปลอดภยั ความมมีาตรฐานในการปฏิบตัิงาน 

เพื�อก่อใหเ้กดิการเพิ�มผลติภาพการทาํงาน โดยพนกังานทุกคน ทุกระดบั มสี่วนร่วมใน

การทาํทุกคน ทุกที� ทุกเวลา 

 

ประโยชน์การทาํ 5ส 

1. มสี ิ�งแวดลอ้มในการทาํงานด ีเป็นการเพิ�มขวญักาํลงัใจใหแ้กพ่นกังาน 

2. ลดอุบตัเิหตุในการทาํงาน 

3. ลดความสิ�นเปลอืงในการจดัซื�อวสัดุเกนิ เครื�องมอื และอุปกรณ์ต่าง ๆ  

4. ลดการสญูหายของวสัดุ เครื�องมอื และอุปกรณ์ต่าง ๆ  

5. พื�นที�การทาํงานเพิ�มขึ�นจากการขจดัวสัดุที�เกนิความจําเป็นออกไป 

6. เพิ�มความสะดวกและรวดเรว็ในการทาํงานมากขึ�น 

7. สถานที�ทํางานสะอาดเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยสรา้งความประทบัใจกบัตนเองและผูม้าตดิต่อ 

8. พนกังานมกีารทํางานร่วมกนัเป็นทมีมากขึ�น 

9. สรา้งความรูส้กึเป็นเจา้ของต่อองคก์รของเรา 
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ส1 สะสาง Seiri (Organization) 

 ส1 สะสางคืออะไร : 

สะสาง  SEIRIคอืการบรหิารจดัการใหม้ขีองเพยีงพอต่อการใชง้าน โดยจดัเกบ็ของที�จาํเป็นต่อการใช้

งานใหเ้ป็นหมวดหมู่ ของที�ไม่จาํเป็นใหข้จดัออกไป โดยการขายหรอืทาํลาย 

 

 ทาํไมต้องทาํ ส1 สะสาง : เพื�อลดความสญูเปล่า 

1. เพื�อลดจาํนวนสิ�งของที�ไม่จาํเป็นต่อการทาํงาน 
2. เพื�อใชตู้ ้ช ั �นวางของ และพื�นที�ในสถานที�ทาํงานใหเ้กดิประโยชน์มากขึ�น 
3. เพื�อลดเวลาในการดแูลรกัษาสิ�งของ 

4. เพื�อลดค่าใชจ้่ายดา้นบุคลากรและสถานที�ในการดแูลและจดัเกบ็สิ�งของ 
 

 ขั �นตอนการทาํ ส1 สะสาง : สาํรวจ จดัแยกของที�จาํเป็นออกจาไม่จาํเป็น ขจดัของไม่จาํเป็นและ

เพิ�มส่วนที�ขาด 

 

ของที�ไม่จาํเป็นหมายถึง 

1. สิ�งของส่วนตวัที�ไม่เกี�ยวกบังาน 
2. เอกสารที�ไมใ่ชแ้ลว้หรอืเอกสารที�หมดอาย ุ

3. วสัดุ อุปกรณ์ ที�มปีญัหา ชาํรุด หรอืเกบ็ไวน้านจนไมส่ามารถนํากลบัมาใชง้านไดอ้ยา่งปกต ิ
4. วสัดุที�ไม่เคยใชห้รอืมมีากเกนิความจาํเป็น 
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 ประโยชน์จากการสะสาง: เพิ�มความสขุในการทาํงานและการใช้ชีวิต 

1. ลดปรมิาณการเกบ็ การสาํรอง เอกสาร วสัดสุิ�งของ อุปกรณ์เครื�องใช ้
2. ลดเวลาในการคน้หาเอกสารและสิ�งของ 

3. ลดขอ้ผดิพลาดจากการทาํงาน 
4. เพิ�มพื�นที�วา่งของหอ้งทาํงาน ตู ้หรอืชั �นเกบ็เอกสารไวใ้ชป้ระโยชน์ 
5. เพิ�มความน่าอยูข่องสถานที�ทาํงานใหด้กูวา้งขวาง โปร่ง และสะอาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

หวัใจของ ส 1 สะสาง : ลดความสูญเปล่า 
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ส2 สะดวก Seiton (Neatness) 

 ส2สะดวกคืออะไร: 

สะดวก Seiton คอื การจดัสิ�งของที�จาํเป็นตอ้งใชใ้นการปฏบิตังิานใหถู้กที�ถูกทางเพื�อใหเ้กดิความ

สะดวกในการหยบิใชง้านมากที�สุด 

 ทาํไมต้องทาํ ส2 สะดวก   

1.เพื�อลดเวลาที�สญูเปล่าในการคน้หา 

2. เพื�อลดการสญูหายของ อุปกรณ์ เครื�องมอื 

3. เพื�อลดเวลาในการทาํงาน 

4. เพื�อจดัสถานที�ใหเ้ป็นระเบยีบ ปลอดภยัในการทาํงาน 

5. เกดิการทาํงานที�มคีณุภาพ 

 

 ขั �นตอนการทาํ ส2สะดวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส2 สะดวก จัดวางใหเปนหมวดหมู 

กําหนดที่วางของใหแนชัด 

มีปายช่ือแสดงที่วางของ 

ของที่วางไวตองติดช่ือดวย 

เขียนที่วางของตาง ๆ ไว

ตรวจเช็คพื้นทีเ่ปนประจํา 

ส1 สะสาง 



คู่มือ 5ส มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์   
 

| หน้า 11  

 

 

ภาพที� 1 ตวัอย่างการจดัโตะ๊ทาํงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 2 ตวัอย่างปกสนัแฟ้ม 



คู่มือ 5ส มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์   
 

| หน้า 12  

 

 

ภาพที� 3  ตวัอย่างแสดงการระบตุาํแหน่งจดัเกบ็เครื�องมือ 

 ประโยชน์ที�ได้รบัจากการทาํ ส2 สะดวก 

1. ลดเวลาการหยบิของมาใชง้านโดยไม่ตอ้งเสยีเวลาคน้หา 
2. ลดเวลาการทํางานในภาพรวมทั �งนี�หากงานดงักล่าวสะดวกเป็นงานเกี�ยวกบัการใช้บรกิาร

ประชาชนกจ็ะทาํใหป้ระชาชนไดร้บับรกิารที�รวดเรว็ขึ�น 
3. ตรวจสอบสิ�งของต่างๆง่ายขึ�นดงูามตา 
4. เพิ�มประสทิธภิาพในการทํางานถ้าหากทํางานในแต่ละเรื�อง / แต่ละชิ�นเสรจ็เรว็ขึ�นกจ็ะมเีวลา

ทาํงานอื�นๆไดเ้พิ�มมากขึ�น 
5. เพิ�มคุณภาพของผลผลติ/ผลงานทั �งนี�จากการที�ผูป้ฏบิตังิานมเีวลาตรวจสอบคุณภาพของงานที�

จะส่งมอบใหป้ระชาชนผูร้บับรกิารใหม้คีวามถูกตอ้งสมบรูณ์ครบถ้วนมากยิ�งขึ�นซึ�งจะทําให้เกดิ
ภาพลกัษณ์ที�ดตี่อหน่วยงานดว้ย 

6. ขจดัอุบตัเิหตุทาํใหผู้ป้ฏบิตังิานไดร้บัความปลอดภยัในการทาํงานยิ�งขึ�น 
7. เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที�ดีในการทํางานซึ�งจะส่งผลต่อสุขภาพกายและใจทั �งของ

ผูป้ฏบิตังิานและประชาชนผูร้บับรกิาร 

 

 

หวัใจของ ส2 สะดวก :  

    เพื�อเพิ�มประสิทธิภาพและความรวดเรว็ในการทาํงาน 
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ส3 สะอาด Seisou (Cleaning) 
 

   ส3 สะอาด คืออะไร :  

ส3 สะอาด Seisou คอื การทาํความสะอาดอยา่งทั �วถงึ ทกุจุด ทุกซอก ทุกมมุ และขณะทาํความ
สะอาด ผูท้าํจะตอ้งตรวจสอบหาความผดิปกตไิปดว้ย 

 

   ทาํไมต้องทาํ ส3 สะอาด 

หากหน่วยงานไม่คํานึงถึงเรื�องความสะอาด  จะก่อผลเสียต่าง ๆ เช่น สภาพแวดล้อมหรือ

บรรยากาศในการทาํงานไม่สดชื�น  แจ่มใส วสัดุอุปกรณ์ในการทาํงานเสื�อมสภาพหรอืชํารุดบ่อย  ใช้งานไม่
สะดวก เกดิการสญูเสยีของวสัดุอุปกรณ์  โอกาสที�จะเกดิอุบตัเิหตุ  หรอืความไม่ปลอดภยัในการทาํงานมสีงู 

 

   ขั �นตอนการทาํ ส3 สะอาด 
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 ประโยชน์ที�ได้รบัจากการทาํ ส3 สะอาด 

1. สภาพ /บรรยากาศการทาํงานสดชื�น  น่าทาํงาน/น่าอยู่  

2. ช่วยเพิ�มประสทิธภิาพการทาํงานของเครื�องมอื  เครื�องใช ้ วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 

3. ช่วยยดือายกุารใชง้านของเครื�องมอืเครื�องใชว้สัดุอุปกรณ์ใหย้าวนานยิ�งขึ�น 

4. ลดอตัราการเกดิของเสยี หรอืการเสื�อมสภาพของอุปกรณ์ เครื�องมอื 

 

 

 

หวัใจของ ส3 สะอาด: 

 ตรวจสอบสิ�งผิดปกติ เพื�อบาํรุงรกัษาเชิงป้องกนั 
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ส4 สร้างมาตรฐาน Seikets (Standardization) 

   ส4 คืออะไร : 

สรา้งมาตรฐาน   Seiketsu หมายถงึ การรกัษาและปรบัปรุงการปฏบิตั ิ3 ส แรก โดยกาํหนดเป็น

มาตรฐานและปฏบิตัใิหด้ขี ึ�นและรกัษาใหด้ตีลอดไป 

 

   วตัถปุระสงคข์องการทาํ “สร้างมาตรฐาน” 

1. เพื�อรกัษาสภาพเดมิที�ทาํ 3ส แรกไว ้

2. เพื�อกาํหนดใหม้มีาตรฐานการสะสาง 

3. เพื�อกาํหนดมาตรฐานการปฏบิตังิานใหม้คีวามสะดวก 

4. เพื�อกาํหนดมาตรฐานการทาํความสะอาดตามจุดต่างๆ 
 

   ทาํไมต้องทาํ ส4 สร้างมาตรฐาน 

1. ตอ้งรกัษาสภาพเดมิที�กาํหนดเป็นมาตรฐานของ 3ส แรก 

2. ตอ้งทาํใหม้าตรฐานของ 3ส แรกสงูขึ�น 

3. ตอ้งทาํ 3ส แรกอยา่งต่อเนื�อง 

4. ตอ้งขจดัสิ�งที�ไม่ถูกสุขลกัษณะ อนัเป็นสาเหตุของการเกดิมลภาวะต่างๆ 

5. ตอ้งทาํใหทุ้กคนมสี่วนร่วมทาํงานเป็นทมี 
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  ข ั �นตอนการปฏิบติั มี 3 ขั �นตอนดงันี�  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ประโยชน์ที�ได้รบัจากการสร้างมาตรฐาน 

 1.  สถานที�ทาํงานเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย สดชื�น ปลอดภยัในการทาํงาน 

 2.  ผูป้ฏบิตังิานมสีุขภาพร่างกายและจติใจที�สมบรูณ์ 

 3.  ผูป้ฏบิตังิานเกดิความภาคภมูใิจในหน่วยงาน 

 4.  ผูป้ฏบิตังิานเขา้ใจวธิกีารปฏบิตั ิอยา่งมมีาตรฐาน 

 5.  ประสทิธภิาพในการทาํงานเพิ�มขึ�น 

 

 

  หวัใจของ ส4 สร้างมาตรฐาน : 

ทุกคนเข้าใจและทาํได้เหมือนกนั 

 

 

ปฏิบัติกิจกรรม 3ส แรกอยางตอเนื่อง 

รวมกันกําหนดมาตรฐาน 3 สแรกอยางชัดเจน 

แตงตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินกจิกรรม 5ส 
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ส5 สร้างวินัย Shitsuke (Tranining/Discipline) 

 ส5 สร้างวินยัคืออะไร:  

ส5 สรา้งวนิยั Shitsuke คอื การสรา้งพฤตกิรรมในการทาํงานวธิคีดิ /วธิทีํางาน /วธิตีดัสนิใจ ตาม ส1-

ส4 อยา่งถูกตอ้งจนกลายเป็นวถิีชวีติในการทํางานหรอืเป็นวฒันธรรมขององค์กรเพื�อให้เกดิความสําเรจ็ที�
ย ั �งยนื 

 

 

 ทาํไมต้องทาํ ส5 สร้างวินัย : 

1. เพื�อสรา้งจติสาํนึกใหพ้นกังานปฏบิตัติามมาตรฐานและระเบยีบขอ้บงัคบัของหน่วยงานใน

เรื�องต่าง ๆอยา่งเครง่ครดั 

2. เพื�อปรบัปรุงการทาํงานใหด้ขี ึ�นอยา่งต่อเนื�อง 

3. เพื�อลดความซบัซอ้นของการทาํงานใหม้ากที�สุด 

4. เพื�อเสรมิสรา้งกจิกรรมหรอืช่องทางใหท้กุคนไดแ้สดงออกตามความสามารถ 

 

 ขั �นตอนการทาํ ส5 สร้างวินัย :  
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 ประโยชน์ที�ได้รบัจากการทาํ ส5 สร้างวินัย  

1. สรา้งภาวะผูนํ้า 

2. พนกังานมคีุณภาพมคีวามเป็นเลศิ  

3. สรา้งภาพพจน์ที�ดตี่อพนกังานและองคก์ร 

4. มสีภาวะแวดลอ้ม บรรยากาศ และระบบงานที�ด ี

 

 

 

หวัใจของ ส5 สร้างวินัย : รกัษามาตรฐานและระบบ 5 ส 
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มาตรฐานกลาง 5ส 

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
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 ประกอบไปดว้ย 24 มาตรฐานกลาง ดงันี� 
1. เคาน์เตอรใ์หบ้รกิาร (ใหบ้รกิาร หรอื ทาํงาน)   
2. โต๊ะทาํงาน / ลิ�นชกั / เครื�องเขยีน / ป้ายชื�อ 
3. ตูเ้กบ็เอกสาร      

4. คอมพวิเตอร ์
5. ถงัขยะ       
6. หอ้งประชุม 

7. หอ้งนํ�า       
8. หอ้งเกบ็ของสาํนกังาน 
9. หอ้งเตรยีมอาหาร (ถ้าม)ี     

10. หอ้งควบคุมเครื�องปรบัอากาศ/หอ้งควบคุมระบบไฟฟ้า/หอ้งควบคุม และระบบอนิเทอรเ์น็ต) 
11. ถงัดบัเพลงิ       
12. ผงัสวทิซห์ลอดไฟ 

13. โทรศพัท ์       
14. สนัแฟ้มและการจดัเอกสาร 
15. เครื�องถ่ายเอกสาร      
16. ป้ายชี�บ่ง  

17. เครื�องโทรสาร      
18. การจดัเกบ็อุปกรณ์ทาํความสะอาดส่วนกลาง 
19. พรนิเตอร ์/ สแกนเนอร ์      

20. หอ้งรบัแขก       
21. เครื�องปรบัอากาศ 
22. พดัลม  

23. ตูนํ้�าดื�ม 
24. บอรด์ 5ส   

 

 

 

มาตรฐานกลาง 5ส 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
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1. ชื�อมาตรฐานกลาง เคาน์เตอร ์

วตัถปุระสงค ์

1. เพื�อใหเ้คาน์เตอรด์สูะอาด มรีะเบยีบเรยีบรอ้ย 
2. เพื�อสะดวกในการตดิต่อประสานงาน 
3. เพื�อลดเวลาในการทาํงาน 

 
ขอบเขต 

 เคาน์เตอรใ์หบ้รกิาร/ทาํงาน Office สาํนกังาน  
 

ความคาดหวงั 

1. บุคลากรมคีวามสะดวกในการทาํงาน 

2. เพิ�มประสทิธภิาพในการทาํงาน 
 
วิธีการและขั �นตอนการปฏิบติั  

1. สาํรวจจาํนวนอุปกรณ์ที�จาํเป็นและใชง้านบ่อยบนเคาน์เตอร ์   

โดยพจิารณาถงึความจาํเป็นดงัต่อไปนี� 
1.1  ใชบ้่อย 
1.2  เกี�ยวขอ้งกบัความสาํเรจ็ของงาน 

1.3  มปีรมิาณที�เหมาะสม 
**การพิจารณาของที�จาํเป็นต้องครบทั �งสามองคป์ระกอบ ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ�งให้ถือว่าเป็น

ของไม่จาํเป็น** 

2. กาํหนดจุดการจดัวางและจดัเกบ็อุปกรณ์ในการทาํงาน 
3. กาํหนดการจดัเกบ็เอกสารและอุปกรณ์เครื�องใชใ้นลิ�นชกั 
4. หมั �นรกัษาความสะอาดบรเิวณเคาน์เตอรบ์รกิาร/ทาํงานอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อบรรยากาศที�ดแีละเกดิ

ความประทบัใจแกผู่ม้าตดิต่อประสานงาน 
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ตวัอย่าง 
มาตรฐาน 

เคาน์เตอรบ์ริการ เคาน์เตอรท์าํงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มป้ีายแสดงผูร้บัผดิชอบ
ในการใหบ้รกิารคอื ชื�อ 

ตาํแหน่ง สงักดั เบอร์
โทรศพัทท์ี�ตดิต่อหน่วยงาน
ไดโ้ดยตรงจากภายนอก 

และรปูเจา้ของเคาน์เตอรใ์น
ส่วนนั �นๆ ตดิไวใ้นตาํแหน่ง
ที�เหมาะสม มองเหน็ไดง้่าย
และดรูะเบยีบเรยีบรอ้ย  

**การกาํหนดรปูแบบและ

ขนาดของป้ายให้เป็น

รปูแบบเดียวกนั 

2. มกีล่อง/ตะแกรง/
แบบฟอรม์/ที�ใส่ปากกา/
เครื�องเขยีนตามความ

เหมาะสมของลกัษณะงาน
ใหบ้รกิาร 
3. ไม่วางของใชส้่วนตวับน
เคาน์เตอรบ์รกิาร/ในลิ�นชกั

เคาน์เตอรบ์รกิาร  
4. มขีองประดบั/ตน้ไมว้าง
บนเคาน์เตอรไ์ม่เกนิ 3 ชิ�น 

ขนาดพอควร ไม่เกะกะ
พื�นที�เคาน์เตอรใ์หบ้รกิาร 
5. สะอาดเรยีบรอ้ย พรอ้ม

ใหบ้รกิารตลอดเวลา 
6. ใตเ้คาน์เตอรใ์หบ้รกิาร
ไม่วางเอกสารหรอืสิ�งของ
ใดๆ 

1. ตดิป้ายแสดง
รายละเอยีดของเจา้ของ

ส่วนเคาน์เตอรท์ี�รบัผดิชอบ 
คอื ชื�อ ตาํแหน่ง สงักดั 
เบอรโ์ทรศพัทท์ี�ตดิต่อ

หน่วยงานไดโ้ดยตรงจาก
ภายนอกและรปูเจา้ของ ตดิ
ไวใ้นตาํแหน่งที�เหมาะสม 
**การกาํหนดรปูแบบและ

ขนาดของป้ายให้เป็น

รปูแบบเดียวกนั 

    2. ไม่ตดิสติ�กเกอร ์เทป

ใส หรอืกระดาษต่างๆ 
    3. บนเคาน์เตอรท์าํงาน
มวีสัดุ อุปกรณ์ต่างๆ ตาม

ความเหมาะสมและเป็น
ระเบยีบ และไม่วาง 
ในส่วนที�เป็นเคาน์เตอร์
ใหบ้รกิารดา้นบน  

    1.4 เอกสารรอ
ดาํเนินการจดัใส่ช ั �น/
ตะแกรงเกบ็เอกสารให้

เรยีบรอ้ยไม่วางบน
เคาน์เตอรใ์หบ้รกิารดา้นบน 
    1.5 ไม่วางอาหาร 

ยกเวน้ แกว้เครื�องดื�ม
ส่วนตวัไม่เกนิ 1 ใบ 
    1.6 มสีิ�งของประดบัได้
ไม่เกนิ 2 ชิ�น ขนาดพอควร 

เช่น ตน้ไม,้ กรอบรปู เป็น
ตน้ 
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ตวัอย่าง 
มาตรฐาน 

เคาน์เตอรบ์ริการ เคาน์เตอรท์าํงาน 

 

 

 

 

2. ลิ�นชกั 

    2.1 มอีุปกรณ์สาํนกังาน
อื�น ๆ ที�จาํเป็นตามลกัษณะ

ของงาน  
    2.2 กาํหนดให ้1 ลิ�นชกั
ของเคาน์เตอรท์าํงานใช้

เกบ็ของส่วนตวั และตดิ
ป้าย”ของส่วนตวั” 
 3. เก้าอี�     

    3.1 หมอนหนุนหลงั
เกา้อี� ไม่เกนิ 1 ใบ  

    3.2 หากมเีสื�อกนัหนาว/
ผา้พนัคอ  ควรจดัเกบ็
เรยีบรอ้ยไม่พาดที�พนกัพงิ 

     3.3 เกบ็เกา้อี�ทุกครั �ง
เมื�อไม่ใชง้าน 
4. อื�นๆ 

     4.1 ใตเ้คาน์เตอร์
ทาํงานไม่วางเอกสารหรอื

สิ�งของใดๆ  
     4.2 ใตเ้คาน์เตอร์
ทาํงานมรีองเทา้สาํรอง 1 คู่ 

(ถ้าม)ี 
หรอืถงัขยะขนาดเลก็ 1 ใบ 
 

** หลงัเลิกงาน เครื�องใช้

สาํนักงานและเอกสาร

จดัเกบ็อย่างระเบียบ 

สะอาด ไม่มีฝุ่ น 
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2. มาตรฐานกลาง โตะ๊ทาํงาน 

วตัถปุระสงค ์

๑. เพื�อใหโ้ต๊ะทาํงานดสูะอาด มรีะเบยีบเรยีบรอ้ย 
๒. เพื�อสะดวกในการตดิต่อประสานงาน 
๓. เพื�อความรวดเรว็ในการทาํงาน 

 
ขอบเขต 

 โต๊ะทาํงานในพื�นที� office สาํนกังาน  
 

ความคาดหวงั 

1. บุคลากรมคีวามสะดวกในการทาํงาน 
2. เพิ�มประสทิธภิาพในการทาํงาน 

 
วิธีการและขั �นตอนการปฏิบติั  

1. สาํรวจจาํนวนอุปกรณ์ที�จาํเป็นและใชง้านบ่อยบนโต๊ะทาํงาน 

โดยพจิารณาถงึความจาํเป็นดงัต่อไปนี� 
1.1  ใชบ้่อย 
1.2 เกี�ยวขอ้งกบัความสาํเรจ็ของงาน 

1.3 มปีรมิาณที�เหมาะสม 
**การพิจารณาของที�จาํเป็นจะต้องครบทั �งสามองคป์ระกอบ ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ�งให้ถือว่าเป็น

ของไม่จาํเป็น** 

2. กาํหนดจุดการจดัวางและจดัเกบ็อุปกรณ์ในการทาํงาน 
3. กาํหนดการจดัเกบ็เอกสารและอุปกรณ์เครื�องใชใ้นลิ�นชกั 
4. หมั �นรกัษาความสะอาดบรเิวณโต๊ะทาํงานอยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อบรรยากาศการทาํงานที�ด ี
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ตวัอย่าง มาตรฐาน 

 

 

 

1. โตะ๊  

    1.1 มป้ีายชื�อพรอ้มรปู ตาํแหน่ง สงักดั 
เบอรโ์ทรศพัทท์ี�ตดิต่อหน่วยงานไดโ้ดยตรง

จากภายนอก ตดิไวใ้นตาํแหน่งที�เหมาะสม 
มองเหน็ไดง้่ายและดเูป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 
การกาํหนดรปูแบบและขนาดของป้ายใหเ้ป็น
รปูแบบเดยีวกนั 

    1.2 จดัโต๊ะ ใหอ้ยูใ่นแนวที�จดัไวข้องพื�นที�
อยา่งเป็นระเบยีบ  
    1.3 มตีะแกรงใสเ่อกสารไมเ่กนิ 2 ตะแกรง 

(ถ้าม)ี  
    1.4 วางของประดบับนโต๊ะทาํงานไม่เกนิ 2 
ชิ�น เช่น กรอบรปู แจกนัดอกไม/้ตน้ไม ้ 

นาฬกิา เป็นตน้  
    1.5 ไม่วางอาหาร ยกเวน้ แกว้เครื�องดื�ม
ส่วนตวัไม่เกนิ 1 ใบ 
    1.6 บนโต๊ะมวีสัด ุอุปกรณ์ต่างๆ ตามความ

เหมาะสมและเป็นระเบยีบ  
 2. ลิ�นชกั 

     2.1 มอีุปกรณ์สาํนกังานอื�น ๆ ที�จาํเป็น
ตามลกัษณะของงาน และจดัเกบ็เป็น ระเบยีบ 

     2.2 มขีองส่วนตวัไม่เกนิ 1 ลิ�นชกั จดัเกบ็
เป็นระเบยีบ และมป้ีายระบุคาํวา่ “ของใช้
ส่วนตวั”  

3. เก้าอี�  

    3.1 อยูใ่นสภาพที�ดพีรอ้มใชง้าน 

    3.2 มเีบาะรอง/หมอนองิ อยา่งละ 1 ใบ (ถ้า
ม)ี  
 3.3 ที�พนกัพงิของเกา้อี�ไม่ควรมวีสัดทุี�ไม่

เกี�ยวขอ้งกบัการทาํงาน  
     3.3 เกบ็เกา้อี�ทุกครั �งเมื�อไม่ใชง้าน  
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ตวัอย่าง มาตรฐาน 

4. อื�น ๆ  

    4.1 ใตโ้ต๊ะทาํงานมรีองเทา้สาํรอง ไม่เกนิ 1 
คู่ (ถ้าม)ี  

    4.2 ถงัขยะวางขา้งโต๊ะทาํงานใหพ้น้
ทางเดนิ  
** หลงัเลิกงาน เครื�องใช้สาํนักงานและ

เอกสารจดัเกบ็อย่างระเบียบ สะอาด ไม่มี

ฝุ่ น 
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3. ชื�อมาตรฐานกลาง ตู้เกบ็เอกสาร (ตู้เกบ็วสัด/ุอปุกรณ์) 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื�อใหก้ารจดัเกบ็เอกสาร/หนงัสอื/แบบฟอรม์ต่าง ๆ ในตูเ้กบ็เอกสารเป็นไปในแนวทางเดยีวกนัทั �ง
มหาวทิยาลยั 

2. เพื�อใหม้คีวามสะดวกรวดเรว็ในการคน้หาเอกสาร/หนงัสอื/แบบฟอรม์ต่าง ๆ ในตูเ้กบ็เอกสาร 

 
ขอบเขต 

 มาตรฐานนี�ใชก้บัตูเ้กบ็เอกสาร 2 บานเปิด ตูเ้กบ็เอกสาร 4 บานเปิด ตู้เกบ็เอกสารแบบมกีระจก ตู้
เกบ็เอกสารแบบไม่มกีระจก ตู้เกบ็เอกสาร 15 ช่อง ตู้เกบ็เอกสาร 2 ลิ�นชกั ตู้เกบ็เอกสาร 4 ลิ�นชกั ตู้เกบ็

เอกสาร 15 ลิ�นชกัทั �งตูไ้มแ้ละตูเ้หลก็ 
   
ความคาดหวงั 

1. การจดัเกบ็เอกสาร/หนงัสอื/แบบฟอรม์ต่าง ๆ ในตูเ้กบ็เอกสารเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 
2. ตอ้งไม่ใหเ้อกสาร/หนงัสอื/แบบฟอรม์ต่าง ๆ ที�จดัเกบ็ในตูเ้กบ็เอกสารเสื�อมสภาพ 

3. การจดัเกบ็เอกสาร/หนงัสอื/แบบฟอรม์ต่าง ๆ ตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิอนัตราย 
4. ตู้เกบ็เอกสารอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน ไม่มีสิ�งที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัการทํางานอยู่ภายในตู้เก็บ

เอกสาร 

 
วิธีการและขั �นตอนการปฏิบติั กาํหนดที�วางตูเ้อกสารใหม้คีวามสะดวกในการใชง้านและมคีวามปลอดภยั 

1. จดัทาํป้ายตดิหน้าตูต้ามรปูแบบที�กาํหนด 
 

ตวัอย่าง มาตรฐาน 

 1. มป้ีายชื�อผู้รบัผิดชอบตดิชอบติดที�มุมขวา
ดา้นบนของตูเ้อกสาร 

ป้ายชื�อพื�น สขีาว อกัษรส ีมว่ง  

2. ภายในตูม้ดีชันี (Index) บง่บอกรายละเอยีด
การจัดวางของแต่ละชั �น เป็นพื�น สีขาว 
อกัษรส ีมว่ง ตดิตามความเหมาะสมให้เห็น
ชดัเจน สงัเกตงา่ย 

3. กรณีเก็บแบบฟอร์มต่าง ๆ ในตูใ้ห้มป้ีายชี�
บง่ตดิบอกจดุที�จดัวาง 
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ตวัอย่าง มาตรฐาน 

 
ตู้เอกสาร 4 บานเปิด 

 

 

 
ตู้เอกสาร 2 บานเปิด 

4. เอกสาร/คูม่อื/หนังสอื/หนังสอืวชิาการ ขอ้มลู
ต่างๆ จดัวางอย่างเป็นระเบยีบ จดัแยกเป็น
หมวดหมู่ สําหรับหนังสือให้หันด้านสัน
หนังสอืออก 

6. เอกสารลบัเกบ็ใหเ้กบ็ไวใ้นตูเ้อกสารและล๊อค

กุญแจ 
    ใหเ้รยีบรอ้ยทุกครั �งหลงัใชง้าน 

7. มกีารทําความสะอาดเป็นประจาํ 

8. ไมม่ป้ีายหรอืเอกสารอื�นตดิที�ตูเ้อกสาร 

9. หลังตู้เอกสารสามารถจัดวางสิ�งของเพื�อ
ประดบั 
ตกแต่ง/ตั �งโชวเ์ท่านั �น 

10. ปิดตูเ้อกสารทุกครั �งหลงัการใชง้าน 

11. เอกสาร/หนังสือ/แบบฟอร์มต่าง ๆ  ที�
นําไปใช ้
      งานต้องนํากลบัมาเก็บที�เดิมทุกครั �งหลงั
การใชง้านแลว้เสรจ็ 
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4. ชื�อมาตรฐานกลาง คอมพิวเตอรต์ั �งโตะ๊ 

วตัถปุระสงค ์

 1. เพื�อใหรู้ว้า่เครื�องคอมพวิเตอรเ์ครื�องไหน รบัผดิชอบโดยใคร 
2. เนื�องจากคอมพวิเตอร์ส่วนใหญ่ตดิตั �งระบบ Network เพื�อให้รู้ได้ทนัทวี่าเครื�องใดใช้ชื�ออะไรใน

ระบบ 

3. กรณีของคอมพวิเตอรแ์บบตั �งโต๊ะ เพื�อใหส้ามารถรูไ้ดท้นัทวีา่ PC ตวัไหนใชก้บั Monitor ตวัไหน 
4. มคีวามปลอดภยัและสะดวกในการดแูลทาํความสะอาด 

 

ขอบเขต 

 มาตรฐานนี�ใชก้บัคอมพวิเตอร์ที�ใช้งานส่วนบุคคลในมหาวทิยาลยั ไม่นับรวมเครื�องคอมพวิเตอร์ที�
ตดิต่อกบัเครื�องจกัรโดยตรงหรอืคอมพวิเตอรโ์น๊ตบุ๊ค 
   
ความคาดหวงั 

ผูใ้ชง้านสามารถรบัผดิชอบดแูลทาํความสะอาดและจดัการขอ้มลูภายในเครื�องคอมพวิเตอรไ์ด ้

 
วิธีการและขั �นตอนการปฏิบติั  

1. กาํหนดที�วางคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ต่อพ่วงอื�น ๆ ใหม้คีวามสะดวกในการใช้งานและมคีวาม
ปลอดภยั 

2. ตรวจสอบรายละเอยีดเลขทะเบยีนทรพัยส์นิ ชื�อคอมพวิเตอรไ์ดใ้นระบบ E-service โดยระบุ"ชื�อ
ผูใ้ช"้ และ"รหสัผ่าน" ของระบบ email >เขา้ระบบ> เลอืก รายการวสัดุ/ครุภณัฑท์ี�ถอืครอง  

3. จดัทาํป้ายชื�อโดยใชร้ปูแบบที�กาํหนด (กรณีที�กาํหนดใหม้ป้ีายชื�อ) 
 

ตวัอย่าง มาตรฐาน 

 

 
จอคอมพิวเตอรด้์านหน้า 

 

1. การตดิป้ายบาร์โค้ดจะตดิบรเิวณด้านหลงัของ
จอคอมพวิเตอร ์ดา้นบนของ CPU และด้านบน
ของ UPS (ถ้าม)ี 

2. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต้องอยู่ใน
สภาพด ีไม่ชํารุด มสีภาพพร้อมสําหรบัการใช้
งาน 

3. ไม่มีอุปกรณ์ที�ไม่เกี�ยวข้องวางบริเวณเครื�อง
คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ต่อพ่วง 

4. ไม่ตดิกระดาษโน้ต สตกิเกอรห์รอืขอ้ความใด ๆ 
บนเครื�องคอมพวิเตอร ์
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ตวัอย่าง มาตรฐาน 

 
จอคอมพิวเตอรด้์านหลงั 

 
CPU และ UPS 

 

5. จดัเก็บสายไฟและสายของอุปกรณ์ต่อพ่วงให้
เป็นระเบยีบ เรยีบรอ้ย ไม่เกะกะ 

6. เครื�องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง อยู่ใน
สภาพสะอาดพรอ้มใชง้านตลอดเวลา 

7. ปิดหรือพกัหน้าจอเครื�องคอมพิวเตอร์ทุกครั �ง

เมื�อไม่ใชง้าน 
8. ปิดเครื�องคอมพิวเตอร์ทุกครั �งหลงัเลิกงานทุก

วนั 
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5. ชื�อมาตรฐานกลาง  ถงัขยะ 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื�อใหถ้งัขยะภายในอาคารมคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยและสะอาดถูกสุขลกัษณะ 
2. เพื�อเป็นแนวปฏบิตัใิหแ้ก่ผูใ้ชง้าน 

 

ขอบเขต 

1. มาตรฐานนี�ใชก้บัถงัขยะภายในอาคาร  

2. ถงัขยะภายในอาคาร หมายถงึ ถงัขยะที�จดัวางอยูภ่ายในอาคาร แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก ่
2.1  ถังขยะภายในสํานักงาน หมายถึง ถังขยะที�จ ัดวางอยู่ภายในบริเวณห้องสํานักงาน 

แบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  

1) ถงัขยะส่วนกลาง หมายถงึ ถงัขยะที�จดัวางไวบ้รเิวณส่วนกลางของหอ้งสาํนกังาน 
2) ถงัขยะส่วนบุคคล หมายถงึ ถงัขยะประจาํตวัของเจา้หน้าที�ซึ�งตั �งอยูบ่รเิวณใกลโ้ต๊ะ

ทาํงานของเจา้หน้าที�แต่ละคน 
2.2  ถงัขยะภายนอกสํานักงาน หมายถึง ถงัขยะที�จดัวางไวบ้รเิวณส่วนกลาง ตั �งอยู่ภายนอก

หอ้งสาํนกังาน     
3. ขยะภายในอาคาร แบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 

3.1  ขยะแห้ง หมายถึง สิ�งของเหลือทิ�งจากกระบวนการปฏิบตัิงานภายในสํานักงาน ซึ�ง

เสื�อมสภาพจน    ใช้การไม่ได้หรือไม่ต้องการใช้แล้ว เช่น เศษกระดาษ  เศษพลาสติก  
เศษวสัดุต่าง ๆ  เป็นตน้  

3.2  ขยะเปียก หมายถึง สิ�งของเหลอืใช้ที�มคีวามชื�น เช่น เศษอาหาร  ขวดนํ�าดื�ม  กล่องนม 

เป็นตน้  
 

ความคาดหวงั 

 ถงัขยะภายในอาคารมคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย สะอาด  
 

วิธีการและขั �นตอนการปฏิบติั  

ตวัอย่าง มาตรฐาน 

 

 

1. ถังขยะภายนอกสํานักงาน มีขนาดใหญ่
สามารถรองรบัขยะในปรมิาณมาก มฝีาปิดมดิชดิ 

2. ถงัขยะภายในสาํนกังาน มขีนาดเลก็ ไม่ต้องมี
ฝาปิด 
3. ถงัขยะทุกชนิดต้องมีถุงบรรจุภายในถงั เพื�อ

ความสะดวกในการจดัเกบ็และทาํความสะอาด  
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ตวัอย่าง มาตรฐาน 

 

 
 

 

4. จดัวางถงัขยะในบรเิวณที�เหมาะสม  ดงันี�   
     4.1 ถังขยะภายในสํานักงาน จัดวางใน

บริเวณที�สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและไม่
กดีขวางทางเดนิ 
 

*** ถังขยะวางข้างโต๊ะทํางานให้พ้นทางเดิน 
(มาตรฐานโต๊ะทาํงาน) 
     4.2 ถังขยะภายนอกสํานักงาน จดัวางใน

บรเิวณส่วนกลางที�คนส่วนใหญ่สามารถใชง้านได้
อย่างสะดวกให้มีจํานวน 2 ใบ สําหรับทิ�งขยะ
แหง้/ขยะรไีซเคลิ และขยะเปียก 

 

 

 
 

5. การทิ�งขยะภายในอาคาร  ต้องแยกทิ�งขยะให้
ถูกประเภท ดงันี� 

    5.1 ถงัขยะภายในสาํนกังาน ทิ�งไดเ้ฉพาะขยะ
แหง้เท่านั �น 
    5.2 ถังขยะภายนอกสํานักงาน ทิ�งได้เฉพาะ

ขยะเปียกเท่านั �น  
6. ถงัขยะและพื�นที�จดัวางถงัขยะมคีวามสะอาด 
เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย และไม่มกีลิ�นเหมน็ 
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6. ชื�อมาตรฐานกลาง  ห้องประชุม 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื�อใหห้อ้งประชุมมคีวามสะอาดและเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 
2. เพื�อเป็นแนวปฏบิตัใินการใชง้านหอ้งประชุม 

 

ขอบเขต 

 เป็นมาตรฐานที�ใชก้บัหอ้งประชุมทุกหอ้งภายในมหาวทิยาลยั 

 

ความคาดหวงั 

 หอ้งประชมุมคีวามเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย สะอาด   

 

วิธีการและขั �นตอนการปฏิบติั  

ตวัอย่าง มาตรฐาน 

 

1. มป้ีายชื�อหอ้งประชุมตดิไวช้ดัเจน 
 

 

 

2. อุปกรณ์ในหอ้งประชุมพรอ้มใชง้าน 

3. อุปกรณ์ไฟฟ้าตดิตั �งอยา่งเป็นระบบ 
ปลอดภยั 
 

 
 
 
 

 
 



คู่มือ 5ส มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์   
 

| หน้า 34  

ตวัอย่าง มาตรฐาน 

 
 

4. มนีาฬกิาตดิตั �งในตาํแหน่งที�ทุกคนมองเหน็
ไดช้ดัเจน 

 
 

 
 

5. เมื�อเลกิประชุมใหท้าํความสะอาดและเกบ็
อุปกรณ์ทุกชนิดใหเ้รยีบรอ้ย 
6. หลงัการประชุมไม่มสีิ�งของวางไวบ้นโต๊ะ 

7. โต๊ะประชุมและเกา้อี�จดัใหเ้ป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ย 
8. ปิดไฟและเครื�องปรบัอากาศทุกครั �งหลงัเลกิ
ประชุม 

9. ระบุป้ายสบี่งบอกเกา้อี�ในแต่ละหอ้งประชุม 
10. อุปกรณ์สื�อโสตทศันูปกรณ์ประจาํหอ้ง
ประชุมจะตอ้งพรอ้มใชง้านตลอดเวลา 

11. มรีายการวสัดุ ครุภณัฑป์ระจาํหอ้งปิดแสดง
ใหเ้หน็เด่นชดั 
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7. มาตรฐานกลาง ห้องนํ�า 

วตัถปุระสงค ์

 1.  เพื�อใหห้อ้งนํ�ามคีวามสะอาด เป็นระเบยีบและถูกสุขอนามยั 
 2.  เพื�อเป็นแนวใหพ้นกังาน ในการใชห้อ้งนํ�าไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

ขอบเขต 

 หอ้งนํ�าทุกหอ้งในอาคารวชิาการ และอาคารสาํนกังาน 

 

ความคาดหวงั 

 หอ้งนํ�าทุกพื�นที�มมีาตรฐานในการใชง้าน การทาํความสะอาด และการจดัระเบยีบในทศิทางเดยีวกนั 

 

วิธีการและขั �นตอนการปฏิบติั 

 สาํหรบัอุปกรณ์ที�จาํเป็นในการใชง้านในหอ้งนํ�า อุปกรณ์ที�ควรมเีพิ�มเตมิเพื�อความสะดวก และกาํจดั
อุปกรณ์ที�ไม่จาํเป็น ออกจากพื�นที� และกาํหนดมาตรฐาน 

ตวัอย่าง มาตรฐาน 

 

1. มป้ีายบอกทศิทางและบ่งชี�วา่เป็นหอ้ง

สุขาหญงิหรอืสุขาชาย 

 2. มผีูร้บัผดิชอบดแูลทาํความสะอาดทุก
วนั โดยมกีารกาํหนดรายการบนัทกึอยา่ง
ชดัเจน 
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ตวัอย่าง มาตรฐาน 

 

3. อุปกรณ์และสุขภณัฑใ์นหอ้งสุขาตอ้งอยู่
ในสภาพพรอ้มใชง้าน 

 4. กระดาษชาํระตอ้งมบีรรจุอยูใ่นภาชนะที�

พรอ้มใชง้าน 

 

5. มถีงัขยะที�มฝีาปิดโดยใชเ้ทา้เหยยีบตั �ง
ประจาํทุกหอ้งบรเิวณขา้งซา้ยของโถ
สุขภณัฑ ์และบรเิวณใตอ้่างลา้งมอือกี 1 

ถงั 
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ตวัอย่าง มาตรฐาน 

     จดัหารปูภาชนะบรรจุแบบกดประเภทตั �งโต๊ะเพิ �มเตมิ 

6. สบู่เหลวตอ้งอยูใ่นสภาพที�ดมีมีาตรวดั
ปรมิาณบ่งบอกจุดที�ตอ้งเพิ�มเตมิและบรรจุ

อยูใ่นภาชนะบรรจใุนรปูแบบกด จาํนวน
อยา่งน้อย 1 ชิ�น บรเิวณอ่างลา้งมอื  

 7. มวีสัดุอุปกรณ์ กระดาษหรอืเครื�องเปา่

แหง้สาํหรบัเชด็ทาํความสะอาดมอื 

 

8. สภาพพื�น ฝาผนงั โดยรวมสะอาด แหง้ 

ไม่มคีราบสกปรก และไม่มกีลิ�นเหมน็ 
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ตวัอย่าง มาตรฐาน 

 9. มอีุปกรณ์สาํหรบัใส่กระดาษห่อ
ผา้อนามยัในหอ้งนํ�าหญงิ 

 10. กระจกหน้าต่างกระจกส่องหน้า 

สะอาดไม่มคีราบสกปรก 

 

11. อ่างลา้งมอื สะอาด ไม่มเีชื�อราและ
คราบสกปรก 

 

12. โถปสัสาวะ โถสว้ม ชกัโครก สะอาด

ไม่มคีราบสกปรก  
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ตวัอย่าง มาตรฐาน 

 

13. ถงัขยะ มถุีงพลาสตกิรองรบั ไม่มขียะ
ตกคา้ง มฝีาปิดมดิชดิ (กรณถีงัขยะมฝีา

ปิด) 

 14. มป้ีายมาตรฐาน 5ส ชื�อผูด้แูลทาํความ
สะอาดกาํกบั 

 

15. มอีุปกรณ์ที�จาํเป็น และอยูใ่นสภาพ
พรอ้มใชง้าน 

 16. มป้ีายบอกขอ้ความตามความ

เหมาะสม 

 

17. ไมถู้พื�น นํ�ายาลา้งหอ้งนํ�า  อุปกรณ์ทาํ
ความสะอาดทั �งหมด ไม่เกบ็ในหอ้งนํ�า 
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8. มาตรฐานกลาง ห้องเกบ็ของสาํนักงาน 

วตัถปุระสงค ์

 1.  เพื�อใหห้อ้งเกบ็ของสาํนกังานมคีวามสะอาด เป็นระเบยีบและถูกสุขอนามยั 
 2.  เพื�อเป็นแนวทางใหพ้นกังาน ใชห้อ้งเกบ็ของสาํนกังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 

ขอบเขต 

 หอ้งเกบ็ของสาํนกังานทุกหอ้งในอาคารวชิาการ หน่วยงานต่างๆ  

 

ความคาดหวงั 

 หอ้งเกบ็ของสาํนกังานทุกพื�นที�มมีาตรฐานในการใชง้าน การทาํความสะอาด และการจดัระเบยีบใน

ทศิทางเดยีวกนั 
 

วิธีการและขั �นตอนการปฏิบติั 

 มอีุปกรณ์ที�จาํเป็นในการทาํงาน อุปกรณ์ที�ควรมเีพิ�มเตมิเพื�อความสะดวก และกาํจดัอุปกรณ์ที�ไม่
จาํเป็น ออกจากพื�นที� และกาํหนดมาตรฐาน 

ตวัอย่าง มาตรฐาน 

 

1. ไมม่วีสัด-ุอุปกรณ์ ที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกบั
การทํางาน 

 

2. มกีารจดัเกบ็วสัดุ – อุปกรณ์   เป็น
หมวดหมูแ่ยกเป็นประเภทไมป่ะปนกนั 
มป้ีายชื�อ ระบอุย่างชดัเจน มป้ีาย
มาตรฐาน 5 ส และผูด้แูลรบัผดิชอบ
กํากบั 

 3. มบีนัทกึกําหนดระยะเวลาการเกบ็ 
จาํหน่าย   วสัด ุ– อุปกรณ์ แต่ละชนดิ 
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ตวัอย่าง มาตรฐาน 

 

4. เมื�อรบัพสัดุมาใหเ้กบ็เขา้ที�ตามชั �น
หรอืป้ายที�กําหนดไวแ้ยกเป็นหมวดหมู ่

 

5. ถา้มทีี�เกบ็เป็นตู ้ชั �นใหใ้ชห้ลกัการ
เดยีวกนักบัตู ้ชั �นที�เกบ็ในหอ้ง

ปฏบิตังิาน 

 

6. เอกสาร (ระบลุกัษณะของเอกสาร) 
ที�มอีายุเกนิ 1 ปี ที�จาํเป็นตอ้งเกบ็ไว ้
(สะสางมาจากแฟ้มที�อยู่ในหอ้ง
ปฏบิตังิาน) ใหเ้กบ็ใสก่ลอ่งมดั  แลว้
ตดิป้ายขอ้ความผูด้แูลรบัผดิชอบ
กํากบั 

 

7. ทําความสะอาดสมํ�าเสมอไมม่คีราบ
สกปรก เศษขยะ  ฝุ่นละอองและไมม่ี

หยากไย ่

 
 
 

 

8. มชี่องทางเดนิ สามารถหยบิของได้
สะดวกและสะดวกตอ่การเคลื�อนยา้ย 

 
 

 
 

9. มแีผนผงัของหอ้งเกบ็ของเพื�อความ
สะดวกในการคน้หาวสัดอุุปกรณ์ใน
หอ้งเกบ็ของ (ตดิไวใ้นหอ้ง) 
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9. ชื�อมาตรฐานกลาง ห้องเตรียมอาหาร 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื�อใหห้อ้งเตรยีมอาหาร มคีวามสะอาด เป็นระเบยีบและถูกสุขอนามยั 
2. เพื�อเป็นแนวทางใหพ้นกังานใชห้อ้งเตรยีมอาหารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

ขอบเขต 

 เป็นมาตรฐานสาํหรบัหอ้งเตรยีมอาหาร 
 
ความคาดหวงั 

1. หอ้งหอ้งเตรยีมอาหารมคีวามเป็นระเบยีบ สะอาด 

2. เครื�องใชใ้นหอ้งเตรยีมอาหาร ไมโครเวฟ และตูเ้ยน็ถูกจดัอยา่งเป็นระเบยีบ สะอาด และพรอ้มใช้
งาน 

3. บรเิวณเตรยีมอาหารหรอืโต๊ะเตรยีมอาหารมคีวามสะอาด 
4. ไม่วางสิ�งของใดๆ เกะกะบนพื�น 

 
วิธีการและขั �นตอนการปฏิบติั  

1. สาํรวจอุปกรณ์ที�จาํเป็นสาํหรบัหอ้งครวั 
2. พจิารณาวา่ตอ้งครวัตอ้งการอุปกรณ์ใดเพิ�มเตมิหรอืไม ่

3. สะสางอุปกรณ์ที�ไม่จาํเป็นสาํหรบัหอ้งครวั 
4. กาํหนดมาตรฐานความสะอาดและถูกสุขลกัษณะของหอ้งครวั 

 

ตวัอย่าง มาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

1. โต๊ะอาหารหรอืโต๊ะเตรยีมอาหาร และเกา้อี�
ควรจดัวางอยา่งเป็นระเบยีบและมคีวาม
สะอาด  

2. มผีูร้บัผดิชอบ ดแูลทาํความสะอาดอยา่ง

ชดัเจน 
3. ชั �นวางจาน-ชาม-แกว้ เครื�องใชใ้นครวั

สะอาด และจดัวางอยา่งเป็นระเบยีบ  

4. ที�ลา้งภาชนะมคีวามสะอาด 
5. อุปกรณ์สาํหรบัลา้งภาชนะ พรอ้มใชง้าน 
6. ตูเ้ยน็ (ถ้าม)ี มคีวามสะอาดทั �งภายในและ

ภายนอก และไม่มนํี�าแขง็จบัเป็นกอ้น 
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ตวัอย่าง มาตรฐาน 

7. ไมโครเวฟ (ถ้าม)ี มคีวามสะอาดทั �งภายใน

และภายนอก 
8. ถงัขยะ เปียก-แหง้ มฝีาปิดมดิชดิ และมี

ป้ายบ่งชี� 
9. พื�นที�โดยรวมสะอาด ไม่มเีศษขยะหรอืเศษ

อาหารตกอยู่ 
10. อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลั �กไฟ อยูใ่นสภาพพรอ้ม

ใชไ้ม่ชาํรุด 
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10. ชื�อมาตรฐานกลาง  หอ้งควบคุมระบบไฟฟ้า เครื�องปรบัอากาศ และระบบอนิเทอรเ์น็ต 

วตัถปุระสงค ์

๑. เพื�อใหส้ะดวกในการปิด-เปิดเครื�องปรบัอากาศในพื�นที�ตา่งๆ 
๒. เพื�อยํ�าเตอืนพนกังานใหปิ้ดเครื�องปรบัอากาศ เมื�อออกจากหอ้งหรอืไมใ่ชง้านหอ้งนั �นๆ แลว้ 
๓. เพื�อใหพ้นกังานมสี่วนร่วมในการประหยดัพลงังานและลดภาวะโลกรอ้น 

๔. เพื�อความปลอดภยั 
 
ขอบเขต 

พื�นที�ของมหาวทิยาลยัที�มเีครื�องปรบัอากาศหลายเครื�อง และมจีุดเปิด-ปิดจุดเดยีว 

 
ความคาดหวงั 

เพื�อมั �นใจวา่พนกังานจะปิดเครื�องปรบัอากาศทุกครั �ง เมื�อเลกิใชง้าน และไม่เสยีเวลามากในการเปิด-
ปิดเครื�องปรบัอากาศ 

 

วิธีการและขั �นตอนการปฏิบติั  

1. ตดิป้ายกรุณาปิดเครื�องปรบัอากาศทุกครั �ง เมื�อเลกิใชง้าน ในบรเิวณแผงควบคุม
เครื�องปรบัอากาศ 

2. สาํรวจวา่เครื�องปรบัอากาศแต่ละเครื�องตรงกบัแผงควบคุมอนัไหน แลว้ทาํแผงผงัสาํหรบัระบุ

ตาํแหน่งใหถู้กตอ้ง 
3. มป้ีายระบุเวลาในการดแูลรกัษาเครื�องปรบัอากาศ เช่น การบาํรุงรกัษา หรอืตรวจซ่อมครั �งล่าสุด 

เมื�อใด และครั �งต่อจะทาํเมื�อใด 
 

ตวัอย่าง มาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มป้ีายชื�อผูร้บัผดิชอบ และขอ้มลูในการ
ตดิต่อผูร้บัผดิชอบ 

2. มกีารตรวจสอบการพรอ้มใชง้านตาม

ระยะเวลาที�เหมาะสม 
3. เขยีนวธิแีละข ั �นตอนในการใชง้าน/การดแูล

รกัษา ตดิไวท้ี�ตวัเครื�อง (ตามความจาํเป็น) 

4. มแีผนผงัแสดงตาํแหน่งหรอืหอ้งของ

เครื�องปรบัอากาศ 
5. ไม่มวีสัดุ อุปกรณ์ที�ไม่เกี�ยวขอ้งอยูใ่นหอ้ง 
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11. ชื�อมาตรฐานกลาง ถงัดบัเพลิง  

วตัถปุระสงค ์

เพื�อใหส้ามารถจดัเกบ็ ใช ้และบาํรุงรกัษา ถงัดบัเพลงิอยา่งถูกตอ้งและปลอดภยั 
 

ขอบเขต 

      ทุกพื�นที�  
 

ความคาดหวงั 

ถงัดบัเพลงิ มคีวามพรอ้มในการใชง้านในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉิน สามารถใชง้านไดโ้ดยสะดวก 
 

วิธีการและขั �นตอนการปฏิบติั  

1. กาํหนดจุดที�ตดิตั �งถงัดบัเพลงิ พรอ้มผูร้บัผดิชอบ 

2. แสดงวธิกีารใชง้านที�ชดัเจนปฏบิตัติามได ้แสดงวธิกีารตรวจสอบ บาํรุงรกัษาและทาํความ
สะอาด 

 

ตวัอย่าง มาตรฐาน 

             
ป้ายบอกตําแหน่งถงัดบัเพลงิ                 วธิกีารใชถ้งัดบัเพลงิ 
 

ตวัอย่าง ป้ายแสดงตาํแหน่ง และวธิใีชถ้งัดบัเพลงิ  

1. มป้ีายบอกตําแหน่งถงั
ดบัเพลงิ และผูร้บัผดิชอบ 

2. มวีธิกีารใชถ้งัดบัเพลงิ 

3. ถงัดบัเพลงิสะอาด ไม่มฝีุน่ 
4. ไม่มสีิ�งของกดีขวางการ

เขา้ถงึถงัดบัเพลงิในระยะ 50 

ซม. 
5. ซลีรดัสลกัไม่ขาดชาํรุด สาย/

กระบอกฉีดไม่แตก และควํ�า
ลง 

6. มป้ีายการตรวจสอบระดบั
สารเคมไีม่ตํ�ากวา่ครึ�งถงัทุก
เดอืน 
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ตวัอย่าง มาตรฐาน 

(ที�มา: บ. NOK Precision component จาํกดั) 
 

7. มป้ีายแสดงเบอรโ์ทรศพัท์
ฉุกเฉินตดิต่อเมื�อเกดิไฟไหม ้
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12. ชื�อมาตรฐานกลาง แผงสวิทชไ์ฟ  

วตัถปุระสงค ์

1. เพื�อใหม้คีวามสะดวกในการเปิด ปิดไฟ ลดเวลาในการคน้หา และเพื�อความสะดวกการซ่อมแซม 
และบาํรุงรกัษาหลอดไฟ 

2. เพื�อกระตุน้เตอืนใหช้่วยกนัประหยดัพลงังานดว้ยการปิดไฟ 

 

ขอบเขต 

 ทุกพื�นที�  
 

ความคาดหวงั 

พนกังานไม่เสยีเวลาในการเปิด ปิดไฟ  ง่ายต่อการคน้หาและซ่อมบาํรุง                                                               
 

วิธีการและขั �นตอนการปฏิบติั  

ตวัอย่าง มาตรฐาน 

 
 

 

1. มแีผนผงับอกตาํแหน่งของหลอดไฟใน
สาํนกังานที�ชดัเจน 
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13. ชื�อมาตรฐานกลาง  โทรศพัท ์  

วตัถปุระสงค ์

1. เพื�อสะดวกในการใชง้าน 
2. เพื�อบาํรุงรกัษาดแูลใหพ้รอ้มใชง้านอยูเ่สมอ 

 

ขอบเขต 

มาตรฐานนี�ใชเ้ฉพาะโทรศพัทภ์ายในสาํนกังาน หอ้งทาํงาน และหอ้งประชุม    

 

ความคาดหวงั 

 โทรศพัทม์คีวามสะอาด สะดวก และปลอดภยัในการใชง้าน 

 

วิธีการและขั �นตอนการปฏิบติั (ตอ้งชดัเจน สามารถปฏบิตัติามไดจ้รงิ) 

1. ตรวจสอบการพรอ้มใชง้านอยา่งสมํ�าเสมอ หากพบวา่มกีารชาํรุดเสยีหาย ดาํเนินการส่งซ่อม
แกไ้ขทนัท ี

2. ทาํความสะอาดเครื�อง แป้นหมายเลข และสายโทรศพัท ์อยา่งสมํ�าเสมอ 

3. ตดิตั �งจุดสญัญาณโทรศพัทแ์ละจดัวางตวัเครื�องในตาํแหน่งที�สะดวกต่อการใชง้าน 
4. ตดิตั �งสายโทรศพัทอ์ยา่งมรีะเบยีบและปลอดภยั  
5. ตดิหมายเลขโทรศพัทไ์วบ้นตวัเครื�องในขนาดที�มองเหน็ชดัเจน 

 

ตวัอย่าง มาตรฐาน 

 

 

1. ตวัเครื�อง แป้นตวัเลข และสาย ไม่มฝีุน่
และคราบสกปรก  อยูใ่นสภาพพรอ้มต่อ

การใชง้าน มกีารเกบ็และเดนิ
สายโทรศพัทเ์รยีบรอ้ยและปลอดภยั  

2. ตาํแหน่งที�ตดิตั �งและวางโทรศพัทใ์นจุดที�
สะดวกต่อการใชง้าน 

3. มหีมายเลขโทรศพัทต์ดิไวท้ี�ตวัเครื�อง
ชดัเจน 
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14. ชื�อมาตรฐานกลาง สนัแฟ้มและการจดัเอกสาร  

วตัถปุระสงค ์

1. เพื�อใหร้วบรวมเอกสารที�สมัพนัธไ์วแ้หลง่เดยีวกนั รวมทั �งการทาํสนัแฟ้มเป็นไปในแนวทาง
เดยีวกนัทั �วทั �งมหาวทิยาลยั 

2. เพื�อใหส้ามารถคน้หาเอกสารไดท้นัททีี�ตอ้งการ สะดวก และรวดเรว็ 

3. เพื�อใหง้่ายต่อการสงัเกต เมื�อมเีอกสารใดหายไป 
4. เพื�อใหม้แีหล่งเกบ็ที�ปลอดภยัและถาวร 

 

ขอบเขต 

มาตรฐานนี�ใชเ้ฉพาะแฟ้มเอกสารในตูเ้อกสารภายในสาํนกังานที�ใชเ้กบ็เอกสารขนาด A4 เท่านั �น ทั �ง

ขนาด ของแฟ้ม A 120 (ใหญ่) และ A125 (เลก็) 
 

ความคาดหวงั 

1. การจดัเกบ็ตอ้งมปีระสทิธภิาพ เกบ็และหยบิใชไ้ดท้นัทไีม่เสยีเวลา 
2. ตอ้งไม่ใหข้องที�จดัเกบ็เสื�อมสภาพ 
3. การจดัเกบ็ตอ้งไม่ก่อใหเ้กดิอนัตราย 

 

วิธีการและขั �นตอนการปฏิบติั  

1. กาํหนดชื�อของเอกสารและกาํหนดชั �นวางแฟ้มเอกสารของตูเ้กบ็เอกสารใหง้่ายต่อการคน้หา 

2. จดัทาํสนัแฟ้มโดยใชร้ปูแบบที�กาํหนด 
2.1 สนัแฟ้ม ตอ้งมตีราสญัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
2.2 มชีื�อหน่วยงาน เพื�อใหรู้ว้า่แฟ้มนั �นเป็นของหน่วยงานใด 

2.3 กาํหนดรหสั ดชัน ีหรอื หมายเลขกาํกบัประจาํแฟ้ม ที�สนัแฟ้ม 
3. จดัประเภท หมวดหมู ่เรยีงลาํดบัแฟ้มตามรหสั ดชันี หรอื หมายเลขกาํกบัต่อเนื�องกนัโดยตลอด 
4. จดัวางแฟ้มเอกสารในตูท้ ี�เหมาะสมกบัลกัษณะของตู ้
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ตวัอย่าง มาตรฐาน 

 

 

 

 

1. มกีารระบุชื�อของเอกสาร โดยใช้ตวั
หนังแบบ TH SarabunPSK ขนาด 

28 หรือขนาดที�เหมาะสมตามชื�อ
แ ฟ้ม  และกําหนดชั �นวางแฟ้ม
เอกสารของตูเ้กบ็เอกสาร 

2. รูปแบบสันแฟ้มมีตราสัญลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชื�อ
ของหน่วยงาน และดัชนีกํากับ
ประจาํแฟ้มของแต่ละหน่วยงาน 

2. มกีารจดัเรยีงลําดบัแฟ้มตามดชันี
กาํกบัต่อเนื�องกนัโดยตลอด 

3. ตู้ ว า ง แ ฟ้ ม เ อ ก ส า ร มี ค ว า ม

เหมาะสม มีความสะดวกในการ
หยบิใชง้าน  
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15. มาตรฐาน เครื�องถ่ายเอกสาร 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื�อใหเ้ครื�องถ่ายเอกสารมสีภาพพรอ้มใชง้านเสมอ  
2. เพื�อใหผู้ใ้ชส้ามารถใชง้านไดโ้ดยสะดวก 

 

ขอบเขต 

 ใชก้บัเครื�องถ่ายเอกสาร ภายใน มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ทุกพื�นที� 
 
ความคาดหวงั 

 มผีูร้บัผดิชอบประสานการบาํรุงรกัษาใหเ้ครื�องถ่ายมสีภาพพรอ้มใชง้านไดเ้สมอและดแูลให้

สามารถใชง้านไดส้ะดวกยิ�งขึ�น 
 
วิธีการและขั �นตอนปฏิบติั 

1. กาํหนดผูร้บัผดิชอบที�ชดัเจน 
2. จดัทาํขอ้มลูแนะนําการใชง้านและการขอรบัความช่วยเหลอืเมื�อเกดิปญัหาในการใชง้าน 

3. กาํหนดวสัดุ อุปกรณ์ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการใชเ้ครื�องถ่ายเอกสารใหพ้รอ้ม 

ตวัอย่าง มาตรฐาน 

 

1. มป้ีายแสดงชื�อผูร้บัผดิชอบ   

2. ไม่ตั �งเครื�องถ่ายเอกสารไวใ้นหอ้ง

สาํนกังาน 

3. ไม่วางสิ�งของอื�นใดบนเครื�อง 

4. สายไฟตอ้งเกบ็ใหอ้ยูใ่นสภาพเรยีบรอ้ย 

5. เครื�องถ่ายเอกสารอยูใ่นสภาพพรอ้มใช้
งานเสมอ 

6. เครื�องถ่ายเอกสารและพื�นที�ตั �งสะอาด 

เรยีบรอ้ย มกีระดาษและอุปกรณ์ที�จาํเป็น 

7. มขีอ้มลูแนะนําการใชง้านตดิไว ้พรอ้ม
เบอรโ์ทรศพัทต์ดิต่อช่างเมื�อมปีญัหา 

8. มกีล่องสาํหรบัเกบ็กระดาษที�สามารถใชซ้ํ�า
ได ้และเกบ็กระดาษที�เสยีจากการถ่าย
เอกสาร 

 

 



คู่มือ 5ส มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์   
 

| หน้า 52  

ขนาด  กว้าง * ยาว ของป้าย 

16. มาตรฐาน ป้ายบ่งชี� 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื�อควบคุมการรปูแบบสาํหรบัป้ายบ่งชี� ใหเ้ป็นมาตรฐานเดยีวกนั 
2. เพื�อบ่งบอกผลการตรวจประเมนิพื�นที� 

 

ขอบเขต 

 ใชก้บัทุกพื�นที� ภายในสาํนกังาน มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ ที�ตอ้งแสดงป้ายบ่งชี� ต่อไปนี�   
1. ป้ายบ่งชี�อนัตราย เช่น 

o ระวงัพื�นลื�น / พื�นทางเดนิชาํรุด 
o ระวงัของตกหล่นลงจากที�สงู 
o บอกทางหนีไฟ 

2. ป้ายบ่งชี�พื�นที�ช ั �วคราว เช่น 
o โต๊ะวางเอกสาร ขณะเตรยีมการประชุมสมัมนา 
o จุดบรกิารขณะมกีจิกรรมเป็นครั �งคราว 

3. ป้ายแสดงชื�อหอ้ง หรอื จุดบรกิาร  
4. ป้ายแสดงใหรู้ว้า่มสีิ�งของอะไรที�เกบ็ไวบ้นชั �นหรอือยูใ่นตู ้

 
ความคาดหวงั 

1.  มรีปูแบบป้ายบ่งชี� ที�เป็นมาตรฐานเดยีวกนั  

2. เขา้ใจความหมายสญัลกัษณ์ที�แสดงผลการประเมนิ 
 
วิธีการและขั �นตอนปฏิบติั 

1. กาํหนดรปูแบบป้ายบ่งชี� ขนาดป้าย ประเภทและขนาดตวัอกัษร 

2. นําผลการตรวจประเมนิที�เป็นสญัลกัษณ์ไปตดิที�มุมขวาของบอรด์ 5 ส ในทุกพื�นที� 

ตวัอยา่ง มาตรฐาน 

 

 

 

 

1. ป้ายบง่ชี�ตรงกบัสิ�งของที�ตอ้งการบง่ชี� ตามที�ระบุ
ไวใ้นขอบเขต 

2. ป้ายบง่ชี�ถาวร ตอ้งอยู่ในสภาพที�สมบรูณ์ โดย
ตวัอกัษรตอ้งอ่านชดัเจน ไมเ่ลอะเลอืน 
3. ป้ายบง่ชี�ใหใ้ชร้ปูแบบอกัษรตามมาตรฐานที�
กําหนด คอื TH SarabunPSK  ขนาดตามความ
เหมาะสม 
4. ปรบัเปลี�ยนป้ายบง่ชี�ใหต้รงกบัวสัดุ/อุปกรณ์อยู่
เสมอ 
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17. มาตรฐานกลาง เครื�องโทรสาร 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื�อใหผู้ใ้ชง้านมคีวามสะดวกในการใชง้าน 
2. เพื�อใหส้ามารถตดิต่อประสานงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 

ขอบเขต 

 ใชก้บัเครื�องโทรสารภายในมหาวทิยาลยัทุกพื�นที� 
 
ความคาดหวงั 

 พนกังานสามารถลดเวลาในการทาํงานและประสานงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 
วิธีการและขั �นตอนปฏิบติั 

สาํรวจหมายเลขโทรสาร ตาํแหน่งที�ตั �ง ลกัษณะของรุน่ของเครื�องโทรสารและวธิกีารใชง้าน 

ตวัอย่าง มาตรฐาน 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

1. มหีมายเลขโทรสารประจาํเครื�องตดิไวท้ี�
ตวัเครื�องใหเ้หน็ไดช้ดัเจน 

2. มหีมายเลขโทรสารตดิต่อหน่วยงาน
ภายในมหาวทิยาลยัปิดแสดงไว ้ณ พื�นที� 
ที�สามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน 

3. มกีระดาษพรอ้มใชง้านอยา่งเพยีงพอ 
4. มขีอ้มลูแนะนําการใชง้าน และเบอร์

โทรศพัทต์ดิต่อช่างเมื�อมปีญัหา 

5. ตวัเครื�อง แป้นตวัเลข ไม่มฝีุน่และคราบ
สกปรก และเครื�องโทรสารพรอ้มใชง้าน 

6. มป้ีายแสดงผูร้บัผดิชอบ 
7. มกีล่องสาํหรบัใสเ่อกสาร อยา่งเหมาะสม 

(สาํหรบัเครื�องโทรสารที�ใชร้่วมกนัหลาย
หน่วยงาน) 
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18. มาตรฐานกลาง การจดัเกบ็อปุกรณ์ทาํความสะอาดส่วนกลาง 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื�อใหม้อีุปกรณ์ทาํความสะอาดพรอ้มใชง้านตลอดเวลา 
2. เพื�อใหม้อีุปกรณ์เพยีงพอต่อการใชง้าน 
3. เพื�อใหพ้นกังานมคีวามสะดวกในการใชง้าน 

 
ขอบเขต 

 พื�นที�จดัเกบ็อุปกรณ์ทาํความสะอาดส่วนกลางแต่ละอาคารสาํนกังาน 
 

ความคาดหวงั 

 ในพื�นที�อาคารสาํนกังานมกีารจดัเกบ็อุปกรณ์ทาํความสะอาดส่วนกลางที�เป็นมาตรฐาน 
 
วิธีการและขั �นตอนปฏิบติั 

1. สาํรวจอุปกรณ์ที�จาํเป็นต่อการใชง้าน 
2. กาํหนดพื�นที�วางอุปกรณ์ 

3. กาํหนดมาตรฐานการใชง้าน 

ตวัอย่าง มาตรฐาน 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

1. จดัเกบ็อุปกรณ์ทาํความสะอาดในพื�นที� ที�
จดัเตรยีมไวใ้หเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

2. ที�จดัเกบ็เป็นแบบแขวน แบบตั �งพื�น แบบ
ตดิผนงักไ็ดแ้ต่หา้มวางกบัพื�น รปูแบบการ
จดัวางอุปกรณ์ทาํความสะอาดจะตอ้งจดั

วางใหถ้กูตอ้ง 
3. มป้ีายระบุผูร้บัผดิชอบ 
4. ตอ้งมกีารทาํความสะอาดอุปกรณ์ทาํความ

สะอาดก่อนจดัเกบ็ทุกกครั �ง 

5. อุปกรณ์ทาํความสะอาดพรอ้มใชง้าน 
สะอาด ไม่ชาํรุด 
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19. มาตรฐานกลาง พรินเตอร ์

วตัถปุระสงค ์

1. เพื�อใหเ้ครื�องพรนิเตอรม์สีภาพพรอ้มใชง้านเสมอ  
2. เพื�อใหผู้ใ้ชส้ามารถใชง้านไดโ้ดยสะดวก 

 

ขอบเขต 

 ใชก้บัเครื�องพรนิเตอรภ์ายในมหาวทิยาลยัทุกพื�นที� 
 
ความคาดหวงั 

 มผีูร้บัผดิชอบประสานการบาํรุงรกัษาใหเ้ครื�องพรนิเตอรม์สีภาพพรอ้มใชง้านไดเ้สมอและดแูล

ใหส้ามารถใชง้านไดส้ะดวกยิ�งขึ�น 
 
วิธีการและขั �นตอนปฏิบติั 

1. กาํหนดผูร้บัผดิชอบ 
2. จดัทาํขอ้มลูแนะนําการใชง้านและการขอรบัความช่วยเหลอืเมื�อเกดิปญัหาในการใชเ้ครื�อง 

3. กาํหนดวสัดุ อุปกรณ์ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการใชเ้ครื�องพรนิเตอรใ์หพ้รอ้ม 

ตวัอย่าง มาตรฐาน 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

1. มป้ีายบ่งชื�อผูร้บัผดิชอบ   
2. ไม่ตั �งเครื�องปรนิทเ์ตอรไ์วใ้นหอ้งสาํนกังาน 

3. ไม่วางสิ�งของอื�นใดบนเครื�อง 
4. สายไฟตอ้งเกบ็ใหอ้ยูใ่นสภาพเรยีบรอ้ย 
5. เครื�องปรนิทเ์ตอรอ์ยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน

เสมอ 
6. เครื�องปรนิทเ์ตอรแ์ละพื�นที�ตั �งสะอาด 

เรยีบรอ้ย มกีระดาษและอุปกรณ์ที�จาํเป็น 
7. มขีอ้มลูแนะนําและเบอรโ์ทรศพัทต์ดิต่อ

ช่างเมื�อมปีญัหา 
8. มป้ีายบ่งชี�ขนาด และประเภทของกระดาษ

ที�ใชก้บัเครื�องพรนิเตอร ์
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20. ชื�อมาตรฐานกลาง ห้องรบัแขก 

วตัถปุระสงค ์

 เพื�อใหห้อ้งมคีวามสะอาด เรยีบรอ้ย พรอ้มใชง้านเสมอ 
 

ขอบเขต 

 ทุกที� ที�มหีอ้งรบัแขก  
 

ความคาดหวงั 

 บุคลากร/นกัศกึษา ใสใ่จเรื�อง ความสะอาด เรยีบรอ้ย และความพรอ้มใชง้านของหอ้งรบัแขก 
 
วิธีการและขั �นตอนการปฏิบติั  

สาํรวจวสัดุและอุปกรณ์ ที�มใีนหอ้งรบัแขก และจดัวางในตาํแหน่งที�เหมาะสม 
 

ตวัอย่าง มาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

1. จดัวางสิ�งของต่างๆ เป็นระเบยีบ 
2. ไม่มคีราบสกปรกและฝุน่ละออง 
3. เมื�อเลกิใชห้อ้งรบัแขก เกบ็แกว้นํ�า จดัโต๊ะ 

และเกา้อี� ใหอ้ยูใ่นตาํแหน่งที�เหมาะสมทุก
ครั �ง 

4. มป้ีายแสดงผูร้บัผดิชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือ 5ส มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์   
 

| หน้า 57  

21. ชื�อมาตรฐานกลาง เครื�องปรบัอากาศ  

วตัถปุระสงค ์

  เพื�อใหบุ้คลากร/นกัศกึษามสี่วนร่วมในการประหยดัพลงังานและลดภาวะโลกรอ้น 
 
ขอบเขต 

 ใชทุ้กจุดที�มกีารใชง้านเครื�องปรบัอากาศ  

 
ความคาดหวงั 

 บุคลกร/นกัศกึษาทุกคนใชพ้ลงังานอยา่งรูคุ้ณค่า และใชพ้ลงังานลดลง 
 

วิธีการและขั �นตอนการปฏิบติั  

1. สาํรวจจุดตดิตั �งเครื�องปรบัอากาศ 
2. นําป้ายรณรงคก์ารใชเ้ครื�องปรบัอากาศ ตามขนาดที�มาตรฐานกาํหนดตดิที�บรเิวณสวทิซปิ์ด-

เปิดของเครื�องปรบัอากาศ 
 

ตวัอย่าง มาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

1. มป้ีายรณรงคล์ดการใชเ้ครื�องปรบัอากาศ

ตดิทุกจุดที�มเีครื�องปรบัอากาศ 
2. มป้ีายแจง้แสดงการบาํรุงรกัษา โดยมกีาร

ทาํความสะอาดเครื�องปรบัอากาศ 4 เดอืน/

ครั �ง  
3. สภาพเครื�องพรอ้มใชง้าน/กรณีชาํรุดใหท้าํ

ป้ายบอกสถานะและกาํหนดเวลาซ่อมแซม

แลว้เสรจ็ และมเีบอรต์ดิต่อช่างกรณีมี
ปญัหา 
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22. ชื�อมาตรฐานกลาง พดัลม  

วตัถปุระสงค ์

  เพื�อใหบุ้คลากร/นกัศกึษามสี่วนร่วมในการประหยดัพลงังานและช่วยดแูลเรื�องความสะอาด 
 
ขอบเขต 

 ใชทุ้กจุดที�มกีารใช ้พดัลม ในมหาวทิยาลยั  

 
ความคาดหวงั 

 บุคลกร/นกัศกึษาทุกคนใชพ้ลงังานอยา่งรูคุ้ณค่า ใชพ้ลงังานลดลง  พดัลมสะอาดและปลอดภยัเมื�อ
ใชง้าน 

 

วิธีการและขั �นตอนการปฏิบติั  

1. สาํรวจจุดตดิตั �งพดัลม 

2. นําป้ายรณรงคก์ารใชพ้ดัลม ตามขนาดที�มาตรฐานกาํหนดตดิที�บรเิวณสวทิซปิ์ด-เปิดของ พดั
ลม 

 

ตวัอย่าง มาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

1. มป้ีายรณรงคปิ์ดพดัลมทุกครั �งเมื�อไม่ใช้
งาน ตดิทุกจุดที�มพีดัลม 

2. มสีภาพพรอ้มใชง้าน สะอาด ไม่มฝีุน่ 

3. กรณีชาํรุดใหท้าํป้ายบอกสถานะและ
กาํหนดเวลาซ่อมแซมแลว้เสรจ็และมเีบอร์
ตดิต่อช่างกรณีมปีญัหา 
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23. ชื�อมาตรฐานกลาง ตู้นํ�าดื�ม  

วตัถปุระสงค ์

1. เพื�อใหม้ตีูนํ้�าดื�มเพยีงพอต่อผูร้บับรกิาร 
2. เพื�อใหตู้นํ้�าดื�มมคีวามสะอาด ปลอดภยั ไดม้าตรฐานสากล 

 

ขอบเขต 

ทุกพื�นที�ของอาคารสาํนกังานมกีารใหบ้รกิารตูนํ้�าดื�ม 
ความคาดหวงั 

 ทุกพื�นที�ของอาคารสาํนกังานที�มกีารใหบ้รกิารตูนํ้�าดื�ม เพยีงพอกบัความตอ้งการของผูร้บับรกิาร
และมคีวามสะอาด ปลอดภยั ไดม้าตรฐาน 

 

วิธีการและขั �นตอนการปฏิบติั  

1. สาํรวจความตอ้งการใชบ้รกิารในแต่ละพื�นที� 

2. ตดิตั �งตูนํ้�าใช ้/ นํ�าดื�ม พรอ้มระบบกรองตามมาตรฐานที�กาํหนด 
3. ตดิตั �งระบบระบายนํ�าทิ�ง ตาํแหน่งจดัวางแกว้ดื�มนํ�าหรอืกรวยกระดาษสาํหรบัใชใ้ส่นํ�า และใส่

ขยะ 

 

ตวัอย่าง มาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

1. จดัทาํป้ายชี�บ่งจุดใหบ้รกิาร ตูนํ้�าดื�ม และ
ระบุผูร้บัผดิชอบ 

2. ตูนํ้�าดื�ม ตอ้งมถีงัพกันํ�าทิ�งหรอืท่อระบาย
นํ�าทิ�ง 

3. บรเิวณตูนํ้�าดื�มมคีวามสะอาด มพีื�นที�จดั

วางแกว้ดื�มนํ�าหรอืกรวยกระดาษ ที�
เพยีงพอกบัความตอ้งการใชง้าน และ
พรอ้มใช ้มพีาชนะรองรบักรวยกระดาษ 
และมฝีาปิดมดิชดิ 

4. มรีะบบสายดนิเพื�อป้องกนัไฟฟ้าลดัวงจร 
ไม่มนํี�าร ั �วซมึ 

5. มกีารตรวจบาํรุงรกัษาตูนํ้�าดื�ม และมี

รายการแสดงการตรวจประเมนิคณุภาพนํ�า
ดื�มทุกเดอืน 
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24. มาตรฐานกลาง บอรด์ 5ส ประจาํหน่วยงาน 

วตัถปุระสงค ์

1. เพื�อประชาสมัพนัธข์อ้มลูขา่วสารของการดาํเนินกจิกรรม 5ส ของหน่วยงาน 
2. เพื�อกระตุน้เตอืนบุคลากรของหน่วยงานเขา้ร่วม ใหค้วามสาํคญักจิกรรม 5ส 

 

ขอบเขต 

1. ป้าย บอรด์ตดิผนงั 

2. บอรด์อเิลค็ทรอนิคส ์เวบ็ไซต ์ฯลฯ 
 

ความคาดหวงั 

1. บุคลากรของหน่วยงานเขา้ร่วมกจิกรรม 5ส อยา่งมุ่งมั �น มสี่วนร่วม 
2. บุคลากรรบัรู ้ความกา้วหน้า ขอ้มลูขา่วสาร 5ส ของหน่วยงาน 

 

วิธีการและขั �นตอนการปฏิบติั  

1. กาํหนดรปูแบบของ บอรด์ ป้าย 5ส 

2. กาํหนดรปูแบบของสื�ออเิลก็ทรอนิกส ์เวบ็ไซต ์5ส ของหน่วยงาน  

ตวัอย่าง มาตรฐาน 

 1. ตดิป้ายชื�อ กจิกรรม 5ส ของหน่วยงาน 
2. มผีงัโครงสรา้งคณะกรรมการ 5ส 
หน่วยงานพรอ้มรูปถ่าย 
3. มขีอ้มลูแสดงการแบง่ความรบัผดิชอบ
ของแต่ละพื�นที�และผูร้บัผดิชอบ 
4. กําหนดเป้าหมายของกจิกรรม 5ส 

5. มแีผนปฏบิตักิจิกรรม 5ส 
6. มขีอ้มลูมาตรฐานที�กําหนดไวส้าํหรบั
อา้งองิ 
7. มรีูปภาพ ขอ้มลู กจิกรรมตามแผนปฏบิตัิ

กจิกรรม 5ส ของหน่วยงาน หรอืสว่นกลาง 
*ขอ้มลูเป็นขอ้มลูปจัจบุนั 
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แบบประเมิน 

มาตรฐานกลาง 5ส 

มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ 
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วันที่ตรวจประเมิน ....... / ............... / 2560 หนวยงานรบัตรวจ ........................................................................... 

ผูตรวจ ............................................................ 

1. มาตรฐานกลาง เคาน์เตอร ์ 

   1.1 เคาน์เตอรบ์ริการ 

ตวัอย่าง มาตรฐาน 
บนัทึกผลการตรวจประเมิน  

1 = พอใช้ 3 = ดี 5 = ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มีป้ายแสดงผู้รบัผดิชอบในการ
ให้บริการคือ ชื�อ ตําแหน่ง สงักดั 

เบอรโ์ทรศพัทท์ี�ตดิต่อหน่วยงานได้
โดยตรงจากภายนอก และรูป
เจา้ของเคาน์เตอร์ในส่วนนั �นๆ ตดิ
ไวใ้นตาํแหน่งที�เหมาะสม มองเหน็

ได้ง่ายและดูระเบียบเรียบร้อย 
กําหนดรูปแบบและขนาดของป้าย
ใหเ้ป็นรปูแบบเดยีวกนั 

   

2. มกีล่อง/ตะแกรง/แบบฟอร์ม/ที�
ใส่ปากกา/เครื�องเขยีนตามความ
เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง ลั ก ษ ณ ะ ง า น

ใหบ้รกิาร 

   

3 .  ไ ม่ ว า ง ข อ ง ใ ช้ ส่ ว น ตัว บ น
เ ค า น์ เ ต อ ร์ บ ริ ก า ร / ใ น ลิ� น ชัก

เคาน์เตอรบ์รกิาร  
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ตวัอย่าง มาตรฐาน 
บนัทึกผลการตรวจประเมิน  

1 = พอใช้ 3 = ดี 5 = ดีมาก 

 

 

 

 

4. มีของประดับ/ต้นไม้วางบน
เคาน์เตอร์ไม่ เกิน 3 ชิ�น ขนาด

พอควร ไม่เกะกะพื�นที�เคาน์เตอร์
ใหบ้รกิาร 

   

5 .  ส ะ อ า ด เ รี ย บ ร้ อ ย  พ ร้ อ ม

ใหบ้รกิารตลอดเวลา 

   

6. ใต้เคาน์เตอร์ให้บริการไม่วาง
เอกสารหรอืสิ�งของใดๆ 

   

คะแนนรวม  

จาํนวนข้อที�มีการประเมิน  

คะแนนเฉลี�ย  
(คะแนนรวม/ จาํนวนข้อที�มีการ

ประเมิน) 
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   1.2 เคาน์เตอรท์าํงาน 

ตวัอย่าง มาตรฐาน 
บนัทึกผลการตรวจประเมิน  

1 = พอใช้ 3 = ดี 5 = ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ติดป้ายแสดงรายละเอียดของ
เจา้ของส่วนเคาน์เตอรท์ี�รบัผดิชอบ 

คือ ชื� อ ตําแหน่ง ส ังกัด เบอร์
โทรศัพท์ที�ติดต่อหน่วยงานได้
โดยตร งจ ากภายนอกและรูป

เ จ้ า ข อง  ติด ไ ว้ ใ นตํ า แ ห น่ ง ที�
เหมาะสม การกําหนดรูปแบบและ
ขนาดของป้ายให้ เ ป็นรูปแบบ
เดยีวกนั 

   

 2. ไม่ติดสติ�กเกอร์ เทปใส หรือ
กระดาษต่างๆ 

   

3.  บนเคาน์เตอร์ทํางานมีว ัสดุ 
อุปกรณ์ต่างๆ ตามความเหมาะสม
และเป็นระเบยีบ และไม่วางในส่วน
ที�เป็นเคาน์เตอรใ์หบ้รกิารดา้นบน  

   

4. เอกสารรอดําเนินการจดัใส่ช ั �น/
ตะแกรงเกบ็เอกสารใหเ้รยีบร้อยไม่
วางบนเคาน์เตอรใ์หบ้รกิารดา้นบน 
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ผูตรวจ ............................................................ 

ตวัอย่าง มาตรฐาน 
บนัทึกผลการตรวจประเมิน  

1 = พอใช้ 3 = ดี 5 = ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ไม่วางอาหาร ยกเว้น แก้ว
เครื�องดื�มส่วนตวัไม่เกนิ 1 ใบ 

   

6. มสีิ�งของประดบัได้ไม่เกนิ 2 ชิ�น 
ขนาดพอควร เช่น ต้นไม้, กรอบ
รปู เป็นตน้ 

   

2. ลิ�นชกั 

    2.1 มีอุปกรณ์สํานักงานอื�น ๆ 
ที�จําเป็นตามลกัษณะของงานและ
จดัเกบ็เป็น ระเบยีบ 

   

    2.2 กําหนดให้ 1 ลิ�นชักของ
เคา น์ เตอร์ทํ าง านใช้ เก็บของ

ส่วนตวั และตดิป้าย”ของส่วนตวั” 

   

 3. เก้าอี�     

    3.1 หมอนหนุนหลังเก้าอี� ไม่

เกนิ 1 ใบ  

   

    3 . 2  ห า ก มี เ สื� อ กัน ห น า ว /
ผา้พนัคอ  ควรจดัเกบ็เรยีบร้อยไม่

พาดที�พนกัพงิ 
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ตวัอย่าง มาตรฐาน 
บนัทึกผลการตรวจประเมิน  

1 = พอใช้ 3 = ดี 5 = ดีมาก 

     3.3 เกบ็เก้าอี�ทุกครั �งเมื�อไม่ใช้
งาน 

   

4. อื�นๆ 

     4.1 ใตเ้คาน์เตอรท์าํงานไม่วาง

เอกสารหรอืสิ�งของใดๆ  

   

     4.2 ใต้ เคาน์ เตอร์ทํางานมี
รองเทา้สาํรอง 1 คู่ (ถ้าม)ี 

หรอืถงัขยะขนาดเลก็ 1 ใบ 
 

   

คะแนนรวม  

จาํนวนข้อที�มีการประเมิน  

คะแนนเฉลี�ย 
(คะแนนรวม/ จาํนวนข้อที�มีการ

ประเมิน) 
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2. มาตรฐานกลาง โตะ๊ทาํงาน 

ตวัอย่าง มาตรฐาน 
บนัทึกผลการตรวจประเมิน  

1 = พอใช้ 3 = ดี 5 = ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. โตะ๊  

    1.1 มป้ีายชื�อพรอ้มรปู ตาํแหน่ง 
สงักดั เบอรโ์ทรศพัทท์ี�ตดิต่อหน่วยงาน

ไดโ้ดยตรงจากภายนอก ตดิไวใ้น
ตาํแหน่งที�เหมาะสม มองเหน็ไดง้่าย
และดเูป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย การกาํหนด
รปูแบบและขนาดของป้ายใหเ้ป็น

รปูแบบเดยีวกนั 

   

    1.2 จดัโต๊ะ ใหอ้ยูใ่นแนวที�จดัไวข้อง
พื�นที�อยา่งเป็นระเบยีบ  

   

    1.3 มตีะแกรงใสเ่อกสารไมเ่กนิ 2 
ตะแกรง (ถ้าม)ี  

   

    1.4 วางของประดบับนโต๊ะทาํงานไม่

เกนิ 2 ชิ�น เช่น กรอบรปู แจกนัดอกไม/้
ตน้ไม ้ นาฬกิา เป็นตน้  

   

    1.5 ไม่วางอาหาร ยกเวน้ แกว้

เครื�องดื�มส่วนตวัไม่เกนิ 1 ใบ 
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ตวัอย่าง มาตรฐาน 
บนัทึกผลการตรวจประเมิน  

1 = พอใช้ 3 = ดี 5 = ดีมาก 

 

 

 

 

 

    1.6 บนโต๊ะมวีสัด ุอุปกรณ์ต่างๆ 

ตามความเหมาะสมและเป็นระเบยีบ  

   

 2. ลิ�นชกั 

     2.1 มอีุปกรณ์สาํนกังานอื�น ๆ ที�

จาํเป็นตามลกัษณะของงาน และจดัเกบ็
เป็น ระเบยีบ 

   

     2.2 มขีองส่วนตวัไม่เกนิ 1 ลิ�นชกั 
จดัเกบ็เป็นระเบยีบ และมป้ีายระบุคาํวา่ 

“ของใชส้่วนตวั”  

   

3. เก้าอี�  

    3.1 อยูใ่นสภาพที�ดพีรอ้มใชง้าน 

   

    3.2 มเีบาะรอง/หมอนองิ อยา่งละ 1 
ใบ (ถ้าม)ี  

   

    3.3 ที�พนกัพงิของเกา้อี�ไม่ควรมวีสัดุ
ที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบัการทาํงาน  

   

    3.4 เกบ็เกา้อี�ทุกครั �งเมื�อไม่ใชง้าน     
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ตวัอย่าง มาตรฐาน 
บนัทึกผลการตรวจประเมิน  

1 = พอใช้ 3 = ดี 5 = ดีมาก 

4. อื�น ๆ  

    4.1 ใตโ้ต๊ะทาํงานมรีองเทา้สาํรอง 
ไม่เกนิ 1 คู่ (ถ้าม)ี  

   

    4.2 ถงัขยะวางขา้งโต๊ะทาํงานใหพ้น้

ทางเดนิ  

   

คะแนนรวม  

จาํนวนข้อที�มีการประเมิน  

คะแนนเฉลี�ย 
(คะแนนรวม/ จาํนวนข้อที�มีการประเมิน) 
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3. มาตรฐานกลาง ตู้เกบ็เอกสาร(ตู้เกบ็วสัด/ุอปุกรณ์) 

ตวัอย่าง มาตรฐาน 
บนัทึกผลการตรวจประเมิน  

1 = พอใช้ 3 = ดี 5 = ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตู้เอกสาร 4 บานเปิด 

 

 

 

1. มป้ีายชื�อผู้รบัผดิชอบติดชอบติดที�
มุมขวาด้านบนของตู้เอกสารป้าย

ชื�อพื�น สขีาว อกัษรส ีม่วง 

   

2. ภายในตู้มีด ัชนี  ( Index) บ่งบอก
รายละเอยีดการจดัวางของแต่ละชั �น 

ติดตามความเหมาะสมให้ เห็น
ชดัเจน สงัเกตง่าย 

   

3. กรณีเกบ็แบบฟอรม์ต่าง ๆ ในตูใ้หม้ี
ป้ายชี�บ่งตดิบอกจุดที�จดัวาง 

   

4. เอกสาร /คู่ มือ /หนังสือ /หนังสือ

วชิาการ ข้อมูลต่างๆ จดัวางอย่าง
เป็นระเบยีบ จดัแยกเป็นหมวดหมู่ 
สาํหรบัหนงัสอืใหห้นัดา้นสนัหนงัสอื

ออก 

   

5. เอกสารลับ เ ก็บใ ห้ เก็บ ไว้ ใ นตู้
เอกสารและล๊อคกุญแจให้เรยีบร้อย

ทุกครั �งหลงัใชง้าน 
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ตวัอย่าง มาตรฐาน 
บนัทึกผลการตรวจประเมิน  

1 = พอใช้ 3 = ดี 5 = ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตู้เอกสาร 2 บานเปิด 

 

6. มกีารทาํความสะอาดเป็นประจาํ  

 

  

7. ไม่มีป้ายหรือเอกสารอื�นติดที�ตู้
เอกสาร 

   

8. หลงัตูเ้อกสารสามารถจดัวางสิ�งของ
เพื�อประดบัตกแต่ง/ตั �งโชวเ์ท่านั �น 

   

9. ปิดตูเ้อกสารทุกครั �งหลงัการใชง้าน    

คะแนนรวม  

จาํนวนข้อที�มีการประเมิน  

คะแนนเฉลี�ย 
(คะแนนรวม/ จาํนวนข้อที�มีการประเมิน) 
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4. มาตรฐานกลาง คอมพิวเตอรต์ั �งโตะ๊ 

ตวัอย่าง มาตรฐาน 
บนัทึกผลการตรวจประเมิน  

1 = พอใช้ 3 = ดี 5 = ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

จอคอมพิวเตอรด้์านหน้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

จอคอมพิวเตอรด้์านหลงั 

1. การติดป้ายบาร์โค้ดจะติดบริเวณ
ด้ า น ห ลัง ข อ ง จ อ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ์

ด้านบนของ CPU และด้านบนของ 
UPS (ถ้าม)ี 

 

   

2. คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ต่อพ่วงต้อง
อยู่ ในสภาพดี ไม่ชํารุด มีสภาพ
พรอ้มสาํหรบัการใชง้าน 

   

3. ไม่มีอุปกรณ์ที� ไ ม่ เ กี� ยวข้อง วา ง
บริเ วณเครื� องคอมพิว เตอร์และ
อุปกรณ์ต่อพ่วง 

 
 

   

4. ไม่ติดกระดาษโน้ต สติกเกอร์หรือ

ขอ้ความใด ๆ บนเครื�องคอมพวิเตอร ์
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ตวัอย่าง มาตรฐาน 
บนัทึกผลการตรวจประเมิน  

1 = พอใช้ 3 = ดี 5 = ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CPU และ UPS 

5. จดัเก็บสายไฟและสายของอุปกรณ์
ต่อพ่วงใหเ้ป็นระเบยีบ เรยีบร้อย ไม่

เกะกะ 
 

   

6. เครื�องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อ

พ่วง อยูใ่นสภาพสะอาดพรอ้มใช้งาน
ตลอดเวลา 
 

   

คะแนนรวม  

จาํนวนข้อที�มีการประเมิน  

คะแนนเฉลี�ย 
(คะแนนรวม/ จาํนวนข้อที�มีการประเมิน) 
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5. มาตรฐานกลาง  ถงัขยะ 

ตวัอย่าง มาตรฐาน 
บนัทึกผลการตรวจประเมิน  

1 = พอใช้ 3 = ดี 5 = ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ถงัขยะภายนอกสาํนักงาน มขีนาด

ใหญ่สามารถรองรบัขยะในปรมิาณ
มาก มฝีาปิดมดิชดิ 

   

2. ถังขยะภายในสํานักงาน มีขนาด
เลก็ ไม่ตอ้งมฝีาปิด 
 

   

3. ถังขยะทุกชนิดต้องมี ถุ งบรรจุ
ภายในถงั เพื�อความสะดวกในการ
จดัเกบ็และทาํความสะอาด  

   

4. จดัวางถงัขยะในบรเิวณที�เหมาะสม  
ดงันี�   
4.1   ถงัขยะภายในสํานักงาน จดั
วางในบริเวณที�สามารถใช้งานได้

อย่ า ง ส ะดวกและ ไม่ กีดขวา ง
ทางเดนิ 
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ตวัอย่าง มาตรฐาน 
บนัทึกผลการตรวจประเมิน  

1 = พอใช้ 3 = ดี 5 = ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2   ถังขยะภายนอกสํานักงาน 
จัดวางในบริเวณส่วนกลางที�คน

ส่วนใหญ่สามารถใช้งานได้อย่าง
สะดวกให้มีจํานวน 2 ใบ สําหรับ
ทิ�งขยะแห้ง/ขยะรไีซเคลิ และขยะ

เปียก 

   

5. การทิ�งขยะภายในอาคาร  ต้องแยก
ทิ�งขยะใหถู้กประเภท ดงันี� 

    5.1 ถงัขยะภายในสาํนกังาน ทิ�งได้
เฉพาะขยะแหง้เท่านั �น 

   

    5.2 ถงัขยะภายนอกสํานักงาน ทิ�ง

ไดเ้ฉพาะขยะเปียกเท่านั �น 

   

6. ถังขยะและพื�นที�จ ัดวางถังขยะมี
ความสะอาด เป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

และไม่มกีลิ�นเหมน็ 

   

คะแนนรวม    

จาํนวนข้อที�มีการประเมิน    

คะแนนเฉลี�ย 
(คะแนนรวม/ จาํนวนข้อที�มีการประเมิน) 
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6. มาตรฐานกลางห้องประชุม 

ตวัอย่าง มาตรฐาน 
บนัทึกผลการตรวจประเมิน  

1 = พอใช้ 3 = ดี 5 = ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มป้ีายชื�อหอ้งประชุมตดิไวช้ดัเจน 
 

 

   

2. อุปกรณ์ในหอ้งประชุมพรอ้มใชง้าน 
 

 

   

3. อุปกรณ์ไฟฟ้าติดตั �งอย่างเป็นระบบ 
ปลอดภยั 

 

   

4. มีนาฬิกาติดตั �งในตําแหน่งที�ทุกคน
มองเหน็ไดช้ดัเจน 

 

   

5. โต๊ะประชุมและเกา้อี�จดัใหเ้ป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ย 

 

   

6. ระบุป้ายสบี่งบอกเก้าอี�ในแต่ละห้อง
ประชุม 
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ตวัอย่าง มาตรฐาน 
บนัทึกผลการตรวจประเมิน  

1 = พอใช้ 3 = ดี 5 = ดีมาก 

 

 

 

 

 

7. อุปกรณ์สื�อโสตทศันูปกรณ์ประจํา
ห้องประชุมจะต้องพร้อมใช้งาน

ตลอดเวลา 

   

8. มรีายการวสัดุ ครุภณัฑ์ประจําห้อง
ปิดแสดงใหเ้หน็เด่นชดั 

 

   

คะแนนรวม    

จาํนวนข้อที�มีการประเมิน  
  

คะแนนเฉลี�ย 
(คะแนนรวม/ จาํนวนข้อที�มีการประเมิน) 
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7. มาตรฐานกลางห้องนํ�า 

ตวัอย่าง มาตรฐาน 
บนัทึกผลการตรวจประเมิน  

1 = พอใช้ 3 = ดี 5 = ดีมาก 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

1. มีป้ายบอกทิศทางและบ่งชี�ว่า
เป็นหอ้งสุขาหญงิหรอืสุขาชาย 

   

2. มีผู้ ร ับผิดชอบดูแลทําความ
สะอาดทุกวนั โดยมกีารกําหนด
รายการบนัทกึอยา่งชดัเจน 

   

3. อุปกรณ์และสุขภณัฑ์ในห้องสุขา
ตอ้งอยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน 
 

   

4. กระดาษชําระต้องมีบรรจุอยู่ใน
ภาชนะที�พรอ้มใชง้าน 
 

   

5. มีถังขยะที�มีฝาปิดโดยใช้เท้า
เหยยีบตั �งประจําทุกห้องบรเิวณ
ข้างซ้ายของโถสุขภณัฑ์ และ

บรเิวณใตอ้่างลา้งมอือกี 1 ถงั 
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ตวัอย่าง มาตรฐาน 
บนัทึกผลการตรวจประเมิน  

1 = พอใช้ 3 = ดี 5 = ดีมาก 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

6. สบู่ เหลวต้องอยู่ในสภาพที�ดีมี
มาตรวดัปรมิาณบ่งบอกจุดที�ต้อง

เพิ�มเติมและบรรจุอยู่ในภาชนะ
บรรจุในรปูแบบกด จํานวนอย่าง
น้อย 1 ชิ�น บรเิวณอ่างลา้งมอื 

   

7. มีว ัสดุอุปกรณ์  กระดาษหรือ
เครื�องเป่าแห้งสําหรับเช็ดทํา
ความสะอาดมอื 

   

8. สภาพพื� น  ฝาผนัง  โ ดยรวม
สะอาด แห้ง ไม่มีคราบสกปรก 
และไม่มกีลิ�นเหมน็ 

   

9. มอีุปกรณ์สําหรบัใส่กระดาษห่อ
ผา้อนามยัในหอ้งนํ�าหญงิ 
 

   

10. กระจกหน้าต่างกระจกส่องหน้า 
สะอาดไม่มคีราบสกปรก 
 

   

11. อ่างล้างมือ สะอาด ไม่มีเชื�อรา
และคราบสกปรก 
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ตวัอย่าง มาตรฐาน 
บนัทึกผลการตรวจประเมิน  

1 = พอใช้ 3 = ดี 5 = ดีมาก 

 

 

 

12. โถปสัสาวะ โถส้วม ชักโครก 
สะอาดไม่มคีราบสกปรก  

 

   

13. ถงัขยะ มถุีงพลาสตกิรองรบั ไม่มี
ขยะตกคา้ง มฝีาปิดมดิชดิ (กรณี

ถงัขยะมฝีาปิด) 

   

14. มป้ีายมาตรฐาน 5ส ชื�อผู้ดูแลทํา
ความสะอาดกาํกบั 

 

   

15. ไ ม้ ถู พื� น  นํ� า ย า ล้ า ง ห้ อ ง นํ� า  
อุปกรณ์ทําความสะอาดทั �งหมด 

ไม่เกบ็ในหอ้งนํ�า 

   

คะแนนรวม    

จาํนวนข้อที�มีการประเมิน    

คะแนนเฉลี�ย 
(คะแนนรวม/ จาํนวนข้อที�มีการประเมิน) 
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8. มาตรฐานกลาง ห้องเกบ็ของสาํนักงาน 

ตวัอย่าง มาตรฐาน 
บนัทึกผลการตรวจประเมิน  

1 = พอใช้ 3 = ดี 5 = ดีมาก 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1. ไม่มวีสัด-ุอุปกรณ์ ที�ไม่เกี�ยวขอ้งกบั
การทาํงาน 

   

2. มกีารจดัเกบ็วสัดุ – อุปกรณ์   เป็น
หมวดหมู่แยกเป็นประเภทไม่ปะปน
กนั มป้ีายชื�อ ระบุอยา่งชดัเจน มี

ป้ายมาตรฐาน 5 ส และผูด้แูล
รบัผดิชอบกาํกบั 

   

3. มบีนัทกึกาํหนดระยะเวลาการเกบ็ 

จาํหน่าย   วสัดุ – อุปกรณ์ แต่ละ
ชนิด 

   

4. เมื�อรบัพสัดุมาใหเ้กบ็เขา้ที�ตามชั �น

หรอืป้ายที�กาํหนดไวแ้ยกเป็น
หมวดหมู ่

   

5. ถ้ามทีี�เกบ็เป็นตู ้ช ั �นใหใ้ชห้ลกัการ

เดยีวกนักบัตู้ ช ั �นที�เกบ็ในหอ้ง
ปฏบิตังิาน 
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ตวัอย่าง มาตรฐาน 
บนัทึกผลการตรวจประเมิน  

1 = พอใช้ 3 = ดี 5 = ดีมาก 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

6. เอกสาร (ระบุลกัษณะของเอกสาร) 
ที�มอีายเุกนิ 1 ปี ที�จาํเป็นตอ้งเกบ็

ไว ้(สะสางมาจากแฟ้มที�อยูใ่นหอ้ง
ปฏบิตังิาน) ใหเ้กบ็ใส่กล่องมดัแลว้
ตดิป้ายขอ้ความผูด้แูลรบัผดิชอบ

กาํกบั 

   

7. ทาํความสะอาดสมํ�าเสมอไม่มคีราบ
สกปรก เศษขยะ  ฝุน่ละอองและไม่

มหียากไย ่

   

8. มชี่องทางเดนิ สามารถหยบิของได้
สะดวกและสะดวกต่อการ

เคลื�อนยา้ย 

   

9. มแีผนผงัของหอ้งเกบ็ของเพื�อความ
สะดวกในการคน้หาวสัดุอุปกรณ์ใน

หอ้งเกบ็ของ (ตดิไวใ้นหอ้ง) 

   

คะแนนรวม    

จาํนวนข้อที�มีการประเมิน    

คะแนนเฉลี�ย 
(คะแนนรวม/ จาํนวนข้อที�มีการประเมิน) 
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9. มาตรฐานกลาง ห้องเตรียมอาหาร 

ตวัอย่าง มาตรฐาน 
บนัทึกผลการตรวจประเมิน  

1 = พอใช้ 3 = ดี 5 = ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

1. โต๊ะอาหารหรอืโต๊ะเตรยีมอาหาร และเกา้อี�
ควรจดัวางอยา่งเป็นระเบยีบและมคีวาม

สะอาด  
 

   

2. มผีูร้บัผดิชอบ ดแูลทาํความสะอาดอยา่ง
ชดัเจน 

 

   

3. ชั �นวางจาน-ชาม-แกว้ เครื�องใชใ้นครวั
สะอาด และจดัวางอยา่งเป็นระเบยีบ  
 

   

4. ที�ลา้งภาชนะมคีวามสะอาด 
 
 

   

5. อุปกรณ์สาํหรบัลา้งภาชนะ พรอ้มใชง้าน 
 
 

   

6. ตูเ้ยน็มคีวามสะอาดทั �งภายในและภายนอก 
และไม่มนํี�าแขง็จบัเป็นกอ้น 
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ตวัอย่าง มาตรฐาน 
บนัทึกผลการตรวจประเมิน  

1 = พอใช้ 3 = ดี 5 = ดีมาก 

7. ไมโครเวฟ (ถ้าม)ี มคีวามสะอาดทั �งภายใน

และภายนอก 
 

   

8. ถงัขยะ เปียก-แหง้ มฝีาปิดมดิชดิ และมป้ีาย
บ่งชี� 
 

   

9. พื�นที�โดยรวมสะอาด ไม่มเีศษขยะหรอืเศษ
อาหารตกอยู่ 
 

   

10. อุปกรณ์ไฟฟ้า ปลั �กไฟ อยูใ่นสภาพพรอ้มใช้
ไม่ชาํรุด 
 

   

คะแนนรวม  

จาํนวนข้อที�มีการประเมิน  

คะแนนเฉลี�ย 
(คะแนนรวม/ จาํนวนข้อที�มีการประเมิน) 
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10. มาตรฐานกลางห้องควบคมุระบบไฟฟ้า เครื�องปรบัอากาศ และระบบอินเทอรเ์น็ต 

ตวัอย่าง มาตรฐาน 
บนัทึกผลการตรวจประเมิน  

1 = พอใช้ 3 = ดี 5 = ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มป้ีายชื�อผูร้บัผดิชอบ และขอ้มลูใน
การตดิต่อผูร้บัผดิชอบ 

 

   

2. มกีารตรวจสอบการพรอ้มใชง้าน
ตามระยะเวลาที�เหมาะสม 
 

   

3. เขยีนวธิแีละข ั �นตอนในการใชง้าน/
การดแูลรกัษา ตดิไวท้ี�ตวัเครื�อง 
(ตามความจาํเป็น) 

   

4. มแีผนผงัแสดงตาํแหน่งหรอืหอ้ง

ของเครื�องปรบัอากาศ 
 

   

5. ไม่มวีสัดุ อุปกรณ์ที�ไม่เกี�ยวขอ้งอยู่

ในหอ้ง 

   

คะแนนรวม  

จาํนวนข้อที�มีการประเมิน  

คะแนนเฉลี�ย 
(คะแนนรวม/ จาํนวนข้อที�มีการประเมิน) 
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11. มาตรฐานกลางถงัดบัเพลิง  

ตวัอย่าง มาตรฐาน 
บนัทึกผลการตรวจประเมิน  

1 = พอใช้ 3 = ดี 5 = ดีมาก 

             

  
 

 
 
 
 

 
 
    

 

 

 

1. มป้ีายบอกตําแหน่งถงัดบัเพลงิ และ
ผูร้บัผดิชอบ 

   

2. มวีธิกีารใชถ้งัดบัเพลงิ 
 

   

3. ถงัดบัเพลงิสะอาด ไม่มฝีุน่ 

 

   

4. ไม่มสีิ�งของกดีขวางการเขา้ถงึถงั
ดบัเพลงิในระยะ 50 ซม. 

   

5. ซลีรดัสลกัไม่ขาดชาํรุด สาย/
กระบอกฉีดไม่แตก และควํ�าลง 

   

6. มป้ีายการตรวจสอบระดบัสารเคมไีม่

ตํ�ากวา่ครึ�งถงัทุกเดอืน 

   

7. มป้ีายแสดงเบอรโ์ทรศพัทฉุ์กเฉิน
ตดิต่อเมื�อเกดิไฟไหม ้

   

คะแนนรวม  

จาํนวนข้อที�มีการประเมิน  

คะแนนเฉลี�ย 
(คะแนนรวม/ จาํนวนข้อที�มีการประเมิน) 
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12. มาตรฐานกลาง แผงสวิทช์ไฟ  

ตวัอย่าง มาตรฐาน 
บนัทึกผลการตรวจประเมิน  

1 = พอใช้ 3 = ดี 5 = ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. มแีผนผงับอกตาํแหน่งของ

หลอดไฟในสาํนกังานที�ชดัเจน  
 

  

   

คะแนนรวม  

จาํนวนข้อที�มีการประเมิน  

คะแนนเฉลี�ย 
(คะแนนรวม/ จาํนวนข้อที�มีการประเมิน) 
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13. ชื�อมาตรฐานกลาง  โทรศพัท ์  

ตวัอย่าง มาตรฐาน 
บนัทึกผลการตรวจประเมิน  

1 = พอใช้ 3 = ดี 5 = ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ตวัเครื�อง แป้นตวัเลข และสาย ไม่
มีฝุ่นและคราบสกปรก  อยู่ ใ น

สภาพพร้อมต่อการใช้งาน มีการ
เกบ็และเดนิสายโทรศพัทเ์รยีบร้อย
และปลอดภยั  

   

2. ตําแหน่งที�ตดิตั �งและวางโทรศพัท์
ในจุดที�สะดวกต่อการใชง้าน 

 
 

   

3. มีหม าย เ ลข โ ทรศัพท์ติ ด ไ ว้ที�

ตวัเครื�องชดัเจน 
 
 

   

คะแนนรวม    

จาํนวนข้อที�มีการประเมิน    

คะแนนเฉลี�ย 
(คะแนนรวม/ จาํนวนข้อที�มีการประเมิน) 
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14. มาตรฐานกลาง สนัแฟ้มและการจดัเอกสาร  

ตวัอย่าง มาตรฐาน 
บนัทึกผลการตรวจประเมิน  

1 = พอใช้ 3 = ดี 5 = ดีมาก 

 

 

 

1. มกีารระบุชื�อของเอกสาร โดยใช้ตวั
หนังแบบ TH SarabunPSK ขนาด 

28 หรอืขนาดที�เหมาะสมตามชื�อแฟ้ม 
และกาํหนดชั �นวางแฟ้มเอกสารของตู้
เกบ็เอกสาร 

   

2. รปูแบบสนัแฟ้มมีตราสญัลกัษณ์ของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชื�อของ
หน่วยงาน และดชันีกาํกบัประจาํแฟ้ม

ตามที�กาํหนดของแต่ละหน่วยงาน 

   

3. มีการจัดเรียงลําดับแฟ้มตามดัชนี
กาํกบัต่อเนื�องกนัโดยตลอด 

   

4. ตูว้างแฟ้มเอกสารมคีวามเหมาะสม มี

ความสะดวกในการหยบิใชง้าน 

   

คะแนนรวม  

จาํนวนข้อที�มีการประเมิน  

คะแนนเฉลี�ย 
(คะแนนรวม/ จาํนวนข้อที�มีการประเมิน) 
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15. มาตรฐาน เครื�องถ่ายเอกสาร 

ตวัอย่าง มาตรฐาน 
บนัทึกผลการตรวจประเมิน  

1 = พอใช้ 3 = ดี 5 = ดีมาก 

 

1. มป้ีายแสดงชื�อผูร้บัผดิชอบ   
 

 

   

2. ไม่ตั �งเครื�องถ่ายเอกสารไวใ้นหอ้ง
สาํนกังาน 

 

   

3. ไม่วางสิ�งของอื�นใดบนเครื�อง 
 

 

   

4. สายไฟตอ้งเกบ็ใหอ้ยูใ่นสภาพ

เรยีบรอ้ย 
 

   

5. เครื�องถ่ายเอกสารอยูใ่นสภาพ

พรอ้มใชง้านเสมอ 
 

   

6. เครื�องถ่ายเอกสารและพื�นที�ตั �ง

สะอาด เรยีบรอ้ย มกีระดาษและ
อุปกรณ์ที�จาํเป็น 
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ตวัอย่าง มาตรฐาน 
บนัทึกผลการตรวจประเมิน  

1 = พอใช้ 3 = ดี 5 = ดีมาก 

7. มขีอ้มลูแนะนําการใชง้านตดิไว ้
พรอ้มเบอรโ์ทรศพัทต์ดิต่อช่างเมื�อ

มปีญัหา 
 

   

8. มกีล่องสาํหรบัเกบ็กระดาษที�

สามารถใชซ้ํ�าได ้และเกบ็กระดาษที�
เสยีจากการถ่ายเอกสาร 

   

คะแนนรวม  

จาํนวนข้อที�มีการประเมิน  

คะแนนเฉลี�ย 
(คะแนนรวม/ จาํนวนข้อที�มีการประเมิน) 
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16. มาตรฐาน ป้ายบ่งชี� 

ตวัอย่าง มาตรฐาน 
บนัทึกผลการตรวจประเมิน  

1 = พอใช้ 3 = ดี 5 = ดีมาก 

 1. ป้ายบ่งชี�ตรงกบัสิ�งของที�ตอ้งการ
บ่งชี� ตามที�ระบุไวใ้นขอบเขต 

เช่น ป้ายระวงัพื�นลื�น ป้ายบอก
ทางหนไีฟ ป้ายแจง้สิ�งของรอ
ซ่อม/รอจาํหน่าย 

   

2. ป้ายบ่งชี�ถาวร ตอ้งอยูใ่นสภาพที�
สมบรูณ์ โดยตวัอกัษรตอ้งอ่าน
ชดัเจน ไม่เลอะเลอืน 

   

3. ป้ายบ่งชี�ใหใ้ชร้ปูแบบอกัษรตาม
มาตรฐานที�กาํหนด คอื TH 
SarabunPSK  ขนาดตามความ

เหมาะสม 

   

คะแนนรวม  

จาํนวนข้อที�มีการประเมิน  

คะแนนเฉลี�ย 
(คะแนนรวม/ จาํนวนข้อที�มีการประเมิน) 
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17. มาตรฐานกลาง เครื�องโทรสาร 

ตวัอย่าง มาตรฐาน 
บนัทึกผลการตรวจประเมิน  

1 = พอใช้ 3 = ดี 5 = ดีมาก 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

1. มหีมายเลขโทรสารประจาํเครื�อง
ตดิไวท้ี�ตวัเครื�องใหเ้หน็ไดช้ดัเจน 

 

   

2. ภายในมหาวทิยาลยัปิดแสดงไว ้ณ 
พื�นที� ที�สามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน 

 

   

3. มหีมายเลขโทรสารตดิต่อ
หน่วยงาน 

 
 

   

4. มกีระดาษพรอ้มใชง้านอยา่ง

เพยีงพอ 
 
 

   

5. มขีอ้มลูแนะนําการใชง้าน และ
เบอรโ์ทรศพัทต์ดิต่อช่างเมื�อมี
ปญัหา 
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ตวัอย่าง มาตรฐาน 
บนัทึกผลการตรวจประเมิน  

1 = พอใช้ 3 = ดี 5 = ดีมาก 

6. ตวัเครื�อง แป้นตวัเลข ไม่มฝีุน่และ
คราบสกปรก และเครื�องโทรสาร

พรอ้มใชง้าน 
 

   

7. มป้ีายแสดงผูร้บัผดิชอบ 

 

   

8. มกีล่องสาํหรบัใสเ่อกสาร อยา่ง

เหมาะสม (สาํหรบัเครื�องโทรสารที�

ใชร้่วมกนัหลายหน่วยงาน) 

   

คะแนนรวม  

จาํนวนข้อที�มีการประเมิน  

คะแนนเฉลี�ย 
(คะแนนรวม/ จาํนวนข้อที�มีการประเมิน) 
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18. มาตรฐานกลาง การจดัเกบ็อปุกรณ์ทาํความสะอาดส่วนกลาง 

ตวัอย่าง มาตรฐาน 
บนัทึกผลการตรวจประเมิน  

1 = พอใช้ 3 = ดี 5 = ดีมาก 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1. จดัเกบ็อุปกรณ์ทาํความสะอาดใน
พื�นที� ที�จดัเตรยีมไวใ้หเ้ป็นระเบยีบ

เรยีบรอ้ย 

   

2. ที�จดัเกบ็เป็นแบบแขวน แบบตั �งพื�น 
แบบตดิผนงักไ็ดแ้ต่หา้มวางกบัพื�น 

รปูแบบการจดัวางอุปกรณ์ทาํความ
สะอาดจะตอ้งจดัวางใหถู้กตอ้ง 

   

3. มป้ีายระบุผูร้บัผดิชอบ 

 

   

4. ตอ้งมกีารทาํความสะอาดอุปกรณ์
ทาํความสะอาดก่อนจดัเกบ็ทุกก

ครั �ง 

   

5. อุปกรณ์ทาํความสะอาดพรอ้มใช้
งาน สะอาด ไม่ชาํรุด 

   

คะแนนรวม    

จาํนวนข้อที�มีการประเมิน    

คะแนนเฉลี�ย 
(คะแนนรวม/ จาํนวนข้อที�มีการประเมิน) 
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19. มาตรฐานกลาง พรินเตอร ์

ตวัอย่าง มาตรฐาน 
บนัทึกผลการตรวจประเมิน  

1 = พอใช้ 3 = ดี 5 = ดีมาก 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1. มป้ีายบ่งชื�อผูร้บัผดิชอบ   
 

   

2. ไม่วางสิ�งของอื�นใดบนเครื�อง 
 

   

3. สายไฟตอ้งเกบ็ใหอ้ยูใ่นสภาพ

เรยีบรอ้ย 

   

4. เครื�องปรนิทเ์ตอรอ์ยูใ่นสภาพ
พรอ้มใชง้านเสมอ 

   

5. เครื�องปรนิทเ์ตอรแ์ละพื�นที�ตั �ง
สะอาด เรยีบรอ้ย มกีระดาษและ
อุปกรณ์ที�จาํเป็น 

   

6. มขีอ้มลูแนะนําและเบอรโ์ทรศพัท์
ตดิต่อช่างเมื�อมปีญัหา 

   

7. มป้ีายบ่งชี�ขนาด และประเภทของ
กระดาษที�ใชก้บัเครื�องพรนิเตอร ์

   

คะแนนรวม  

จาํนวนข้อที�มีการประเมิน  

คะแนนเฉลี�ย 
(คะแนนรวม/ จาํนวนข้อที�มีการประเมิน) 
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20. ชื�อมาตรฐานกลาง ห้องรบัแขก 

ตวัอย่าง มาตรฐาน 
บนัทึกผลการตรวจประเมิน  

1 = พอใช้ 3 = ดี 5 = ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

1. จดัวางสิ�งของต่างๆ เป็นระเบยีบ 
 

 

   

2. ไม่มคีราบสกปรกและฝุน่ละออง 
 

 

   

3. มป้ีายแสดงผูร้บัผดิชอบ 
 

   

คะแนนรวม  

จาํนวนข้อที�มีการประเมิน  

คะแนนเฉลี�ย 
(คะแนนรวม/ จาํนวนข้อที�มีการประเมิน) 
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21. มาตรฐานกลาง เครื�องปรบัอากาศ  

ตวัอย่าง มาตรฐาน 
บนัทึกผลการตรวจประเมิน  

1 = พอใช้ 3 = ดี 5 = ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

1. มป้ีายรณรงคล์ดการใช้

เครื�องปรบัอากาศตดิทุกจุดที�มี

เครื�องปรบัอากาศ 

   

2. มป้ีายแจง้แสดงการบาํรุงรกัษา 

โดยมกีารทาํความสะอาด

เครื�องปรบัอากาศ 4 เดอืน/ครั �ง  

   

3. สภาพเครื�องพรอ้มใชง้าน/กรณี

ชาํรุดใหท้าํป้ายบอกสถานะและ

กาํหนดเวลาซ่อมแซมแลว้เสรจ็ 

และมเีบอรต์ดิต่อช่างกรณีมปีญัหา 

   

คะแนนรวม  

จาํนวนข้อที�มีการประเมิน  

คะแนนเฉลี�ย 
(คะแนนรวม/ จาํนวนข้อที�มีการประเมิน) 
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22. มาตรฐานกลาง พดัลม  

ตวัอย่าง มาตรฐาน 
บนัทึกผลการตรวจประเมิน  

1 = พอใช้ 3 = ดี 5 = ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มป้ีายรณรงคปิ์ดพดัลมทุกครั �งเมื�อ

ไม่ใชง้าน ตดิทุกจุดที�มพีดัลม 

   

2. มสีภาพพรอ้มใชง้าน สะอาด ไม่มี

ฝุน่ 

   

3. กรณีชาํรุดใหท้าํป้ายบอกสถานะ

และกาํหนดเวลาซ่อมแซมแลว้

เสรจ็และมเีบอรต์ดิต่อช่างกรณีมี

ปญัหา 

   

คะแนนรวม    

จาํนวนข้อที�มีการประเมิน    

คะแนนเฉลี�ย 
(คะแนนรวม/ จาํนวนข้อที�มีการประเมิน) 
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23. มาตรฐานกลาง ตู้นํ�าดื�ม  

ตวัอย่าง มาตรฐาน 
บนัทึกผลการตรวจประเมิน  

1 = พอใช้ 3 = ดี 5 = ดีมาก 

 

 

 

 

 

 

 

1. จดัทาํป้ายชี�บ่งจุดใหบ้รกิาร ตูนํ้�าดื�ม และระบุ
ผูร้บัผดิชอบ 

   

2. ตูนํ้�าดื�ม ตอ้งมถีงัพกันํ�าทิ�งหรอืท่อระบายนํ�าทิ�ง    

3. บรเิวณตูนํ้�าดื�มมคีวามสะอาด มพีื�นที�จดัวางแกว้
ดื�มนํ�าหรอืกรวยกระดาษ ที�เพยีงพอกบัความ

ตอ้งการใชง้าน และพรอ้มใช ้มพีาชนะรองรบั
กรวยกระดาษ และมฝีาปิดมดิชดิ 

   

4. มรีะบบสายดนิเพื�อป้องกนัไฟฟ้าลดัวงจร ไมม่นํี�า
ร ั �วซมึ 

   

5. มกีารตรวจบาํรุงรกัษาตูนํ้�าดื�ม และมรีายการ
แสดงการตรวจประเมนิคุณภาพนํ�าดื�มทุกเดอืน 

   

คะแนนรวม  

จาํนวนข้อที�มีการประเมิน  

คะแนนเฉลี�ย 
(คะแนนรวม/ จาํนวนข้อที�มีการประเมิน) 
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24. มาตรฐานกลาง บอรด์ 5ส ประจาํหน่วยงาน 

ตวัอย่าง มาตรฐาน 
บนัทึกผลการตรวจประเมิน  

1 = พอใช้ 3 = ดี 5 = ดีมาก 

 

1. ตดิป้ายชื�อ กจิกรรม 5ส ของ
หน่วยงาน 

 

   

2. มผีงัโครงสรา้งคณะกรรมการ 5ส 
หน่วยงานพรอ้มรปูถ่าย 

 

   

3. มขีอ้มลูแสดงการแบ่งความ
รบัผดิชอบของแต่ละพื�นที�และ

ผูร้บัผดิชอบ 

   

4. กาํหนดเป้าหมายของกจิกรรม 5ส 
 

 

   

5. มแีผนปฏบิตักิจิกรรม 5ส 
 

 

   

6. มขีอ้มลูมาตรฐานที�กาํหนดไว้
สาํหรบัอา้งองิ 
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ตวัอย่าง มาตรฐาน 
บนัทึกผลการตรวจประเมิน  

1 = พอใช้ 3 = ดี 5 = ดีมาก 

7. มรีปูภาพ ขอ้มลู กจิกรรมตาม
แผนปฏบิตักิจิกรรม 5ส ของ

หน่วยงาน หรอืส่วนกลาง 
*ขอ้มลูเป็นขอ้มลูปจัจุบนั 

   

คะแนนรวม  

จาํนวนข้อที�มีการประเมิน  

คะแนนเฉลี�ย 
(คะแนนรวม/ จาํนวนข้อที�มีการประเมิน) 
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สรปุคะแนนประเมินมาตรฐานกลาง 5ส 

หน่วยงาน ............................................................. 
 
 

มาตรฐานกลาง 
คะแนนการ

ประเมิน 
ข้อเสนอแนะเพื�อการพฒันา ผู้ประเมิน 

1. เคาน์เตอร์  
 
 

  

2. โต๊ะทาํงาน  
 
 

  

3. ตูเ้กบ็เอกสาร  
 
 

  

4. คอมพวิเตอรต์ั �งโต๊ะ  
 
 

  

5. ถงัขยะ  
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มาตรฐานกลาง 
คะแนนการ

ประเมิน 
ข้อเสนอแนะเพื�อการพฒันา ผู้ประเมิน 

6. หอ้งประชมุ  

 
 

  

7. หอ้งนํ�า  

 
 

  

8. หอ้งเกบ็ของสาํนกังาน  

 
 

  

9. หอ้งเตรยีมอาหาร  

 
 

  

10. หอ้งควบคุมระบบไฟฟ้า เครื�องปรบัอากาศ  

 
 

  

11. ถงัดบัเพลงิ  
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มาตรฐานกลาง 
คะแนนการ

ประเมิน 
ข้อเสนอแนะเพื�อการพฒันา ผู้ประเมิน 

12. แผงสวทิซ์ไฟ  

 
 

  

13. โทรศพัท์  

 
 

  

14. สนัแฟ้มและการจดัเอกสาร  

 
 

  

15. เครื�องถ่ายเอกสาร  

 
 

  

16. ป้ายบ่งชี�  

 
 

  

17. เครื�องโทรสาร  
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มาตรฐานกลาง 
คะแนนการ

ประเมิน 
ข้อเสนอแนะเพื�อการพฒันา ผู้ประเมิน 

18. การจดัเกบ็อุปกรณ์ทาํความสะอาด

ส่วนกลาง 

 

 
 

  

19. พรนิเตอร ์  

 
 

  

20. หอ้งรบัแขก  

 
 

  

21. เครื�องปรบัอากาศ  

 
 

  

22. พดัลม  

 
 

  

23. ตูนํ้�าดื�ม  
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มาตรฐานกลาง 
คะแนนการ

ประเมิน 
ข้อเสนอแนะเพื�อการพฒันา ผู้ประเมิน 

24. บอรด์ 5ส ประจาํหน่วยงาน  

 
 

  

คะแนนรวม (ขอ้ 1 - 24) : 
 

 

คะแนนเฉลี�ย (คะแนนรวม/จาํนวนขอ้ที�มกีารประเมนิ) : 
 
 

 


