
 

       มาตรฐานกลาง 5ส  Green– หองทํางานอาจารย   

)ฉบับรับรอง 11 กุมภาพันธ 2563  จากมติการประชุมประจาํเดอืนกมุภาพันธ 2563(  

 
 

มาตรฐาน มี ไม่มี 
หมายเหตุ 

1. ปายชื่อ   กรณีท่ีไมมีหองสวนตัวกําหนดใหมี
ปายช่ือวางไวบนโตะทํางาน/ติดตั้ง
หนาฉากก้ัน 

มีปายชื่อระบุผูเปนเจาของหอง 
ติดแสดงไวหนาหองทํางาน โดยรูปแบบและขนาด 

ของปายเปนไปในรูปแบบเดียวกันในสํานักวิชา 
 โตะทํางาน 

2 . ข อ ง ใ ช ส ว น ต ัว    -การจัดวางอุปกรณบนโตะ

ทํางาน ใหจัดทําเปน

แผนภาพแสดงผังการจัด

วาง /การจัดเก็บ  โดย

สามารถจัดเก็บแผนภาพ/

แผนผังไวในแฟม หรอืติดไว

บรเิวณอื่นใด ทัง้นี้ไม

จําเปนตองตดิทุกโตะ หรอื

จัดทําในรูปแบบอื่นๆตามที่

หนวยงานเปนผูกําหนด 

เพื่อใหมรูีปแบบการจัดวาง

เปนไปในรูปแบบเดยีวกันของ

ทัง้หนวยงาน 

ลิ้นชักสวนตัว จะดําเนนิการ

ตรวจ และตองไมมขีองใช

สํานักงานจัดเกบ็ไว  

)เนื่องจาก ตองเปนอุปกรณ

ที่เปนของสวนตัวจริงๆ ไมใช

อุปกรณที่ใชปฏบิัตงิาน(  

 
 
 
 

• การจัดวางของใชสวนตัว ใหมีการ

กําหนดพื้นที่วางของใชสวนตัวไมเกิน 

 1 ใน 3 ของพื้นที่บนโตะ 

 

   

• พื้นท่ีในการจัดเก็บของใชสวนตัว มีไมเกิน 
1 ใน 3 ของพื้นท่ีท่ีใชในการจัดเก็บท้ังหมด
ในหอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. อุปกรณสํานักงาน    

      ใหมีปายระบุสําหรับล้ินชักท่ีเก็บอุปกรณ
 โดยมีการจัดเก็บอุปกรณสํานักงานเปนสัดสวน 

เปนระเบียบ ไมปะปนกับของใชสวนตัว 
 
4. ไมมีอุปกรณ    

เครื่องมือ/กลองใสอุปกรณ/กลองใสเอกสารใตโตะ 

ทํางาน 

5. ในภาพรวมโตะทํางานมีความสะอาดเรียบรอย 
 
 
 
 
 
 
 

   

  ก า ร จ ัด เก ็บ เ อ ก ส า ร   

6.  มีปายแสดงรายการประเภทเอกสารในตู    

7.  มีการจัดเก็บเอกสาร/คูมือ/หนังสือ/รายงาน 
เปนหมวดหมู และจัดวางอยางเปนระเบียบ 

 
 
 
 
 
 

   



 

มาตรฐาน ม  ี ไมม ี
หมายเหต ุ

 8.  ตูเอกสารมีความสะอาดเรียบรอย ในกรณมีกีาร

จัดวางสิ่งของบนตูใหจัดวางอยางเปนระเบยีบ มี

ความปลอดภัยและเปนระเบยีบเรยีบรอยและ

ของที่วางบนตูได  เชน พระ ของประดับตกแตง 

ดอกไม เปนตน ทัง้นี้ตองไมเปนสิ่งของที่เกี่ยวของ

กับการทํางาน   

 

   

9. รูปแบบสันแฟมมีตราสัญลักษณของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ชื่อของหนวยงานและชื่อ
แฟมงานโดยใชแบบอักษรประเภทเดียวกันในขนาด
ท่ีเหมาะสม 

   

10. จัดวางในชั้น/ตูเก็บเอกสารใหเปนระเบียบ 
เปนหมวดหมู อยูในตําแหนงท่ีเหมาะสม 

   

  คอมพิวเตอรตั้งโตะ   

11.  มี ป ายแสดงบ ารโค ดบ ริเวณดานหลัง
ของจอคอมพิวเตอร  ดานบนของ CASE และ
ดานบน ของ UPS 

  - ใต CASE มีลูกยางรองฐานตั้งอยู
แลว จึงสามารถวางท่ีพ้ืนไดโดยตรง 
- สามารถวาง CASE ในแนวตั้งหรือ

แนวนอนก็ไดตามความเหมาะสม
ของพ้ืนท่ี จะวางบนโตะหรือบนพ้ืน
ก็ได  
- กรณี ท่ี วางนอนบนพ้ืนตองมี

ฐานรองรับ เพ่ือปองกันไฟดูด 
- ฐานรองตองไมมีความสูงไปปดกัน
พัดลมระบายอากาศของ CASE 

  12. คอมพิวเตอร และอุปกรณ ตอพวงตองอยู
ในสภาพดี มีสภาพพร  อ ม ส ําหรับการใชงาน ใน
กรณีท่ีจอมากกวา 1 จอ ตองมีฐานยึดท่ีมีความ

ข็งแรงแมั่นคง  

   

  13. ไมมีอุปกรณที่ไมเกี่ยวของวางบริเวณ

เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง กรณีที่

ตองเสริมฐานรอง อคอมพิวเตอรจ เพื่อความ

ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน สามารถใชฐานวาง

ที่ มีความแข็งแรง รองรับ นํ้าหนักไดอยาง

เหมาะสม 

   



  14. ไมติดกระดาษโนต สติกเกอรหรอื

ขอความใด ๆ บนเครื่องคอมพวิเตอร 

 
 

   

มาตรฐาน ม  ี ไมม ี
หมายเหต ุ

15. จัดเก็บสายไฟและสายของอุปกรณตอพวง   ให
เปนระเบียบ เชน ใชเข็มขัดหรือกระดูกงู สวน

สายไฟที่อยูบนพื้นอาจใชเทปกาวติดที่พื้นโดยให

เทปกาวมีสีใกลเคยีงกับสีพื้น ในกรณทีี่จัดเก็บ

สายไฟ ตองไมมกีารปกปดดวยอุปกรณใดๆ จน

สังเกตุความผิดปกตไิมได เชน เอากลองปดทับ 

สายไฟ 

   

  16. สะอาด ไมมคีราบฝุน และคราบสกปรก   เปนการประเมินดวยสายตา 

  17. ไ ม ว า ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ใ น ตํ า แ ห น ง ใ ต
เครื่องปรับอากาศ หรือใกลนํ้า หรือวัสดุอุปกรณท่ีมี
ความชื้นสูง(ยกเวนหองท่ีมีขอจํากัดเรื่องพื้นท่ี) 

   

  โทรศัพท   

18.  มีปายแสดงหมายเลขประจําเครื่องโดยตัว    

เครื่องโทรศัพทสะอาดและอยูในสภาพพรอมใชงาน 

19. การจัดวางตัวโทรศัพทอยูในตําแหนงท่ี
เหมาะสมสะดวกแกการใชงานและมีความปลอดภัย 

   

  เคร่ืองปรับอากาศ   

20.  เครื่องปรับอากาศอยูในสภาพพรอมใชงาน   กรณชํีารุดใหทําปายระบุบงช้ีวา

ชํารุดและกําหนดเวลาซอมแซม 

21.  มีปายแจงแสดงการบํารุงรักษา โดยมีการ

ทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 4 เดือน/ครั้ง 

  ในกรณท่ีีไมมปีาย ขอให

นวยงานแจงผูรับผดิชอบห  

22.  มีปายรณรงคลดการใชเครื่องปรับอากาศ/   
ลดพลังงานติดท่ีมีเครื่องปรับอากาศ 

   

23. มีปายชื่อชางและผูรับผิดชอบพรอมเบอร

ติดตอ 

   

  ถังขยะ   



24.  ถังขยะ มีขนาดเล็ก มีถุงขยะบรรจุภายในถัง 
ใหท้ิงไดเฉพาะขยะแหงเทาน้ัน 

 

   

25. ไมวางถังขยะหนาหองพัก เพื่อปองกันสัตวคุย
เขี่ยถังขยะ ใหจัดวางถังขยะในหองพักและจัดวางใน
บริเวณท่ีไมกีดขวางทางเดินในหองพัก 

 
 

   

26. ใหบงชี้ตําแหนงการจัดวางถังขยะ  )โดยไม

ตองตดิบนพื้น เนื่องจากเปนอุปสรรคตอการ

บํารุงรักษาพื้นที่ในการปฏบิัตงิานประจําวัน( 

 
 

  

รวมคะแนน (เต็ม 20 คะแนน) 
   

 

หมายเหต ุ

ในกรณีท่ีบางมาตรฐานไมสามารถปฏิบัติไดดวยขอจํากัดทางพื้นท่ีหรือดวยเหตุผลอื่นใด เจาของพื้นท่ีสามารถ
อธิบายชี้แจงตอผูกรรมการผูตรวจประเมินเพิ่มเติมได 


