มาตรฐานกลาง 5ส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ตารางที่ 1 รายการและจานวนอุปกรณ์ เครื่ องเขียนบนโต๊ ะทางาน
โต๊ ะทำงำนสะอำด มีเฉพำะเอกสำรและอุปกรณ์ ที่จำเป็ นหรื อเกี่ยวข้ องกับกำรปฏิบตั ิงำนมีจำนวนเท่ำที่
จำเป็ น ตำมที่กำหนดในตำรำงและจัดวำงอย่ำงเป็ นระเบียบ
ลาดับที่
ตารางแนบท้ ายรายการ
จานวน/คน
หมายเหตุ
บริเวณโต๊ ะทางาน ลิน้ ชักโต๊ ะ และเก้ าอี ้
บนโต๊ ะทำงำน
1.
ตะแกรงเอกสำร
1 อัน
หรื อตำมควำมจำเป็ นของหน่วยงำน
2.
แก้ วน ้ำ/ถ้ วยกำแฟ
1 แก้ ว
เฉพำะเวลำทำงำนหลังเลิกงำนให้ เก็บ
3.
ปฏิทิน
1 อัน
4.
โทรศัพท์/โทรสำร
1 เครื่ อง
หรื อตำมควำมจำเป็ นของหน่วยงำน
5.
แจกันหรื อของประดับอื่นบนโต๊ ะ
1 ชิ ้น
6.
ป้ำยชื่อ-สกุล
1 อัน
7.
คอมพิวเตอร์
1 เครื่ อง
8.
กล่องฉำก
2 กล่อง
หรื อตำมควำมจำเป็ นของหน่วยงำน
ใต้ โต๊ ะทำงำน
1.
ตะกร้ ำขยะ
1 ใบ
2.
รองเท้ ำ
1 คู่
เก้ ำอี ้ทำงำน
1.
หมอนอิง
1 ใบ
เก้ ำอี ้ต้ องสะอำด ไม่ชำรุ ด และเมื่อ
ไม่ใช้ งำนให้ เลื่อนเก็บเข้ ำใต้ โต๊ ะ
ลิ ้นชักโต๊ ะทำงำน
1.
ลิ ้นชักบน
ใช้ เก็บอุปกรณ์หรื อเอกสำรในกำร
ปฏิบตั ิงำน
2.
ลิ ้นชักล่ำง
ใช้ เก็บของส่วนตัว

1.
2.
3.
4.

อุปกรณ์ เครื่ องใช้ สานักงาน
วัสดุอปุ กรณ์ในโต๊ ะทำงำน
ดินสอ
ปำกกำ (สีแดง/น ้ำเงิน/ดำ) รวมกันไม่เกิน
ยำงลบดินสอ/ยำงลบหมึก
ไม้ บรรทัด

3 แท่ง
6 ด้ ำม
1 อัน
1 อัน

ปำกกำเน้ นข้ อควำม 2 ด้ ำม

1

ลาดับที่
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
1.
2.
3.
4.
5.

ตารางแนบท้ ายรายการ
น ้ำยำลบคำผิด
กรรไกร
ที่เย็บกระดำษ
ลวดเสียบกระดำษ
ที่ดงึ ลวดเย็บกระดำษ
เครื่ องคิดเลข
คัตเตอร์
กำว
ลวดเย็บกระดำษ
สมุดโน้ ต/กระดำษบันทึกข้ อควำม (ถ้ ำมี)
แท่นเทปใส
แท่น Stamp (สีน ้ำเงิน และแดง)
ตรำยำง/ที่แขวน
วัสดุอปุ กรณ์สว่ นกลำง
ที่เจำะกระดำษใหญ่
ที่เหลำดินสอ
แผ่นรองตัด
ครี มนับกระดำษ
วัสดุอปุ กรณ์อื่น ๆ ตำมมำตรฐำนของ
หน่วยงำน

จานวน/คน
1 ด้ ำม
1 อัน
1 อัน
1 กล่อง
1 อัน
1 เครื่ อง
1 อัน
1 แท่ง
1 กล่อง
1 กล่อง
2 อัน
2 อัน

หมายเหตุ

ใส่สก๊ อตเทปขนำด 1” และขนำด ½”

จำนวน/กลุม่ งำน
1 อัน
1 อัน
1 แผ่น
2 ตลับ

การใช้ อุปกรณ์ เครื่ องใช้ สานักงาน และสภาพแวดล้ อมของพืน้ ที่ทางาน
1. อุปกรณ์ของใช้ สำนักงำน เครื่ องมือ/เครื่ องจักร เช่น เครื่ องแฟ็ กซ์ เครื่ องถ่ำยเอกสำร เครื่ องใช้ ไฟฟ้ำต่ำง ๆ
มีกำรกำหนดผู้ดแู ลรักษำอย่ำงเป็ นระบบ
2. ไม่นำอำหำรและเครื่ องดื่ม มำรับประทำนบริ เวณเครื่ องคอมพิวเตอร์
3. ไม่มีภำพไม่เหมำะสม บนหน้ ำจอ หรื อกำลังเล่นเกมส์ตำ่ ง ๆ ในคอมพิวเตอร์
4. ไม่ติดสติ๊กเกอร์ เทปใส แผ่นกระดำษต่ำง ๆ หรื อประกำศ บนโต๊ ะทำงำน ข้ ำงตู้เอกสำร/ตู้เก็บของ ฝำผนัง
และเครื่ องคอมพิวเตอร์ (ประกำศต่ำง ๆ ให้ ติดบนบอร์ ดเท่ำนัน)
้
5. จัดเก็บสำยไฟ สำยโทรศัพท์ สำยคอมพิวเตอร์ ให้ เรี ยบร้ อย
6. อุปกรณ์ไฟฟ้ำ ปลัก๊ ไฟ โคมไฟ และสวิตซ์ไฟต้ องไม่ชำรุ ด และอยู่ในสภำพที่ปลอดภัย
7. ของโชว์ ต่ำง ๆ เช่ น โล่ ถ้ วยรำงวัล ฯลฯ ให้ ตกลงในพื น้ ที่ ว่ำควรมีเท่ ำใด เพื่ อควำมเป็ นระเบี ย บและ
สวยงำม
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8. บริ เวณที่ถ่ำยเอกสำร จัดให้ มีกล่องกระดำษสำหรับใส่กระดำษที่ใช้ งำนแล้ ว และจัดวำงอย่ำงเป็ นระเบียบ
9. ไม่วำงสิ่งของกีดขวำงบริ เวณถังดับเพลิง สวิตซ์ไฟ ประตูฉกุ เฉิน และทำงเดิน
10. หน้ ำต่ำงต้ องสะอำด ไม่ชำรุ ด ไม่มีสิ่งของ เสื ้อผ้ ำ กระดำษปิ ด หรื อแขวนตำมหน้ ำต่ำง
11. พื ้น ฝำผนัง ฝ้ำเพดำนต้ องสะอำด ไม่มีครำบสกปรก ไม่ชำรุ ด และไม่ติดรู ปภำพ บนฝำผนังมำกเกินควำม
จำเป็ น
12. อื่น ๆ ที่จำเป็ น ขึ ้นอยู่กบั มำตรฐำนของหน่วยงำน
ตู้เก็บเอกสาร/ตู้เก็บอุปกรณ์ สานักงาน/ชัน้ วางของ
1. กำหนดผู้รับผิดชอบดูแลตู้เก็บเอกสำร/ตู้เก็บอุปกรณ์ สำนักงำน/ชัน้ วำงของ และติดชื่อผู้รับผิดชอบให้
ชัดเจนไว้ ด้ ำนหน้ ำ ที่มมุ บนด้ ำนขวำ
2. ไม่วำงสิ่งต่ำง ๆ เหนือตู้เก็บเอกสำร/อุปกรณ์/ชันวำงของ
้
ยกเว้ น ของตกแต่งตำมควำมเหมำะสม
3. จัด วำงอุป กรณ์ แฟ้ มเอกสำร เอกสำรต่ำง ๆ ในตู้เก็ บ เอกสำร/อุป กรณ์ / ชัน้ วำงของ ให้ เป็ น ระเบี ย บ
เรี ยบร้ อย
4. ตู้เก็บเอกสำร/อุปกรณ์ ต้ องติดป้ำยแสดงรำยกำรของเอกสำรหรื ออุปกรณ์ ที่อยู่ในตู้ ไว้ ในที่ที่หน่วยงำน
เห็นเหมำะสม
5. เอกสำรหรื ออุปกรณ์ภำยในตู้/ชันวำงของ
้
มีกำรสะสำงและทำควำมสะอำดเป็ นประจำ
6. แฟ้มเอกสำรภำยในตู้ สันแฟ้มมีชื่อบอกชัดเจน จัดเป็ นประเภท หมวดหมู่ เรี ยงตำมลำดับ และจัดทำรหัส
ตู้รหัสแฟ้มกำกับด้ วย
7. คูม่ ือ หนังสือวิชำกำร ข้ อมูลต่ำงๆ จัดวำงอย่ำงเป็ นระเบียบ หันด้ ำนสันหนังสือออก
ห้ องประชุม/ห้ องเครื่ องดื่มและอาหารว่ าง
1. จัดผู้ดแู ล เพื่อหน้ ำที่รับจองห้ องประชุม จัดตำรำงกำรประชุม จัดห้ องประชุม เครื่ องโสตทั ศนูปกรณ์ และ
แจ้ งพนักงำนบริ กำรเครื่ องดื่ม (อำจติดรู ปและชื่อผู้ดแู ลไว้ หน้ ำห้ อง เพื่อควำมสะดวกแก่ผ้ มู ำขอใช้ ห้อง)
2. ไม่มีอปุ กรณ์ สิ่งของต่ำง ๆ และเอกสำรที่ไม่เกี่ยวข้ องในห้ องประชุม
3. กระดำนเขียนในห้ องประชุม ต้ องมีอปุ กรณ์เขียน แปรงลบ และสิ่งอื่น ๆ ที่จำเป็ นและสำมำรถใช้ ได้ ดีอยู่เสมอ
4. หลังกำรประชุม ต้ องทำควำมสะอำดโต๊ ะประชุม กระดำนไวท์ บอร์ ด และเก็บโต๊ ะ เก้ ำอี ้ และอุปกรณ์ ใน
ห้ องประชุมให้ เรี ยบร้ อยพร้ อมใช้ งำน
5. จัดทำป้ำยแสดงกำรจองใช้ ห้องประชุม และห้ องประชุมว่ำง/ไม่วำ่ ง และติดป้ำยในที่ที่เหมำะสม
6. ห้ องเครื่ องดื่มและอำหำรว่ำง มีกำรจัดวำงสิ่งของเครื่ องใช้ ตำ่ ง ๆ เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย และสะอำด
มาตรฐาน 5ส
หมวด ก.ผู้บริหาร
1. ผู้บริหารให้ การสนับสนุนและส่ งเสริมกิจกรรม 5ส
1.1 มีจดั สรรทรัพยำกร เช่น บุคคล อุปกรณ์ หรื อเวลำ เพื่อให้ พนักงำนปฏิบตั ิกิจกรรม 5ส
1.2 มีนโยบำย/เป้ำหมำย/แผนกำรปฏิบตั ิกิจกรรม 5ส ให้ แก่พนักงำนในหน่วยงำน
1.3 ผู้บงั คับบัญชำเข้ ำใจในหลักกำรปฏิบตั ิ 5ส เป็ นแบบอย่ำงในกำรปฏิบตั ิกิจกรรม 5ส
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หมวด ข. บุคลากร
1. บุคลากร
1.1 บุคลำกรแต่งกำยสุภำพเรี ยบร้ อย ไม่สวมเสื ้อยืดไม่มีปก หรื อรองเท้ ำแตะ (1)
1.2 มีกำรแขวน/ติดบัตรประจำตัวบุคลำกร (2)
หมายเหตุ (1) หมำยถึง ถ้ ำบุคคลไม่อยู่ขณะทำกำรประเมินให้ คะแนน 0
(2) หมำยถึง ใช้ มำตรฐำนนี ้เฉพำะประเภทบุคคล สำยปฏิบตั ิกำรวิชำชีพและบริ หำรทัว่ ไป
หมวด ค.พื้นทีส่ านักงาน
1. โต๊ ะทางาน/ลิน้ ชัก/เก้ าอี ้
1.1 มีป้ำยชื่อ-นำมสกุล และรู ปถ่ำยของบุคลำกรประจำโต๊ ะติดตังในต
้ ำแหน่งที่เห็นได้ ชดั เจน (3)
1.2 บนโต๊ ะทำงำนสะอำด มีเฉพำะเอกสำรและอุปกรณ์ที่จำเป็ นหรื อเกี่ยวข้ องกับกำรปฏิบตั ิงำน และจัด
วำงอย่ำงเป็ นระเบียบ โต๊ ะทำงำนสะอำด มีเฉพำะเอกสำรและอุปกรณ์ ที่จำเป็ นหรื อเกี่ยวข้ องกับ
กำรปฏิบตั ิงำน มีจำนวนเท่ำที่จำเป็ น ตำมที่กำหนดในตำรำงที่ 1 และจัดวำงอย่ำงเป็ นระเบียบ (3)
1.3 อุปกรณ์ที่สำมำรถใช้ ร่วมกันได้ เช่น ที่เจำะกระดำษ แท่นเทปใส ที่เหลำดินสอให้ จดั วำงอย่ำงเป็ น
ระเบียบ (3)
1.4 เอกสำรรอดำเนินกำรจัดใส่ชนเก็
ั ้ บเอกสำรให้ เรี ยบร้ อย (3)
1.5 บนโต๊ ะทำงำนไม่วำงอำหำร ยกเว้ น เครื่ องดื่ม
1.6 ใต้ โต๊ ะทำงำนไม่วำงเอกสำรหรื อสิ่งของใด ๆ ยกเว้ น กล่องใส่รองเท้ ำ 1 คู่ และถังขยะ ขนำดเล็ก 1 ใบ
1.7 กำหนดให้ 2 ลิ ้นชักจำกข้ ำงล่ำงของโต๊ ะทำงำนใช้ เก็บของส่วนตัว และติดป้ำยบอก (3)
1.8 นอกเวลำงำนควรจัดเก็บเอกสำรและอุปกรณ์บนโต๊ ะทำงำนให้ เป็ นระเบียบ (3)
หมายเหตุ (3) หมำยถึง ไม่ใช้ มำตรฐำนนี ้กับประเภทบุคคล สำยวิชำกำร ผู้ช่วยสอนและวิจยั ผู้ช่วยวิจยั
2. โต๊ ะคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ต่อพ่ วง หากเป็ นคอมพิวเตอร์ Notebook ไม่ ตรวจ
2.1 วัสดุ อุปกรณ์ บนโต๊ ะคอมพิ วเตอร์ จัดวำงอย่ำงเป็ นระเบียบ และคำนึกถึงควำมปลอดภัย สำยไฟ
ปลัก๊ ไฟ สวิตซ์ไฟ สำยคอมพิวเตอร์ อยู่ในสภำพเรี ยบร้ อย ปลอดภัย ไม่ชำรุ ดเสียหำย
2.2 ไม่นำอำหำรและเครื่ องดื่มมำรับประทำนในบริ เวณพื ้นที่ของโต๊ ะคอมพิวเตอร์
2.3 ไม่มีภำพหรื อข้ อควำมที่ไม่เหมำะสมบนหน้ ำจอคอมพิวเตอร์ หรื อเล่นเกมส์
2.4 ไม่ ติ ด สติ๊ ก เกอร์ ห รื อ กระดำษอื่ น ๆ ที่ ไ ม่ จ ำเป็ น และไม่ เ กี่ ยวข้ องกั บ กำรรั บ ประกั น บนเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ หรื อเครื่ องพิมพ์
2.5 ไม่วำงสิ่งของใดๆ บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ และเครื่ องพิมพ์
2.6 นอกเวลำงำนให้ ปิ ด เครื่ อ งและเลื่ อ นเก้ ำอี เ้ ก็ บ เข้ ำ ที่ และเก็ บ วัส ดุ อุป กรณ์ บ นโต๊ ะ คอมพิ ว เตอร์
ให้ เรี ยบร้ อย (3)
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3. ตู้เก็บเอกสารและชัน้ วางของ
3.1 ติดหมำยเลขตู้เอกสำร บริ เวณด้ ำนหน้ ำตู้
3.2 มีระบบกำรจัดเก็บเอกสำร โดยทำดัชนีควบคุมเอกสำร แยกเป็ นหมวดหมูท่ ี่ชดั เจน (3)
3.3 แฟ้มเอกสำรต่ำงๆ มี ป้ำยติดสัน คู่มือ หนังสือวิชำกำร หรื อหนังสืออ้ ำงอิง จัดวำงให้ เป็ นระเบี ยบ
โดยหันด้ ำนสันออก
3.4 เอกสำรที่ไม่ได้ อยู่ในแฟ้ม จัดเก็บไว้ เป็ นหมวดหมู่ และติดป้ำยบอก
3.5 สิ่งของต่ำงๆ ที่วำงอยู่บนตู้เก็บเอกสำร และชันวำงของจั
้
ดเก็บอย่ำงเป็ นระเบียบและปลอดภัย
3.6 ไม่วำงอำหำรและเครื่ องดื่มบนตู้เก็บเอกสำร
3.7 เอกสำร อุปกรณ์และสิ่งของต่ำงๆ ภำยในตู้และบนตู้สะอำด
4. สภาพแวดล้ อมของที่ทางาน
4.1 สำยโทรศัพท์ อยู่ในสภำพเรี ยบร้ อย ไม่ชำรุ ดเสียหำย และจัดเก็บอย่ำงเป็ นระเบียบ
4.2 สติ๊กเกอร์ เทปใส กระดำษ ประกำศต่ำงๆ ให้ ติดบนบอร์ ดที่จดั ไว้ เท่ำนัน้
4.3 ตกแต่งห้ องทำงำนสะอำด เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย
4.4 ติดรำยกำรครุ ภณ
ั ฑ์ประจำห้ องไว้ ที่ด้ำนหลังประตู
5. ห้ องถ่ ายเอกสาร
5.1 ติดป้ำยชื่อห้ อง ติดชื่อและหมำยเลขโทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบ
5.2 คำแนะนำต่ำงๆ ให้ ติดในบริ เวณที่จดั ไว้
5.3 ห้ องสะอำด มีกระดำษถ่ำยเอกสำรทุกขนำดและ อุปกรณ์ที่จำเป็ น ติดป้ำยบอกให้ ชดั เจน
5.4 เครื่ องถ่ำยเอกสำรอยู่ในสภำพพร้ อมใช้ งำน
6. ห้ องเก็บพัสดุ
6.1 ติดป้ำยชื่อห้ อง ติดชื่อและหมำยเลขโทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบ
6.2 มีกำรแยกประเภทวัสดุ/ครุ ภณ
ั ฑ์ มีป้ำยบอกไว้ ด้ำนหน้ ำตู้ และจัดเก็บอย่ำงเป็ นระเบียบ
6.3 มีกำรแยกประเภท และจัดเก็บวัสดุ/ครุ ภัณฑ์ เหลือใช้ ตำมระยะเวลำที่กำหนด มีที่ใส่เศษซำกวัสดุ/
ครุ ภณ
ั ฑ์ เพื่อนำส่งคืนส่วนพัสดุ
6.4 เก็บครุ ภัณฑ์ ให้ เป็ นระเบียบ โดยแยกประเภทที่ใช้ งำนได้ และประเภทที่ชำรุ ด โดยคำนึงถึงควำมสะดวก
และปลอดภัย
7. ห้ องประชุม
7.1 ติดป้ำยชื่อห้ อง ชื่อและหมำยเลขโทรศัพท์ผ้ รู ับผิดชอบ
7.2 กระดำนสำหรับเขียนในห้ องประชุมสะอำดมีอปุ กรณ์เครื่ องเขียน แปรงลบกระดำน และอื่นๆ ที่จำเป็ น
7.3 โต๊ ะ เก้ ำอี ้ กระดำนไวท์บอร์ ด อุปกรณ์ตำ่ งๆ ต้ องสะอำดและจัดเก็บให้ เรี ยบร้ อย
7.4 จัดทำป้ำยแสดงกำรจองห้ องประชุม และป้ำย “ว่ำง/ไม่วำ่ ง” ติดไว้ ในที่เหมำะสม
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8. ห้ องหนังสือ/เอกสารควบคุม/มุมอ่ านหนังสือ
8.1 ติดป้ำยชื่อห้ อง ติดชื่อและหมำยเลขโทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบ
8.2 ติดป้ำยแสดงรำยกำรหนังสือ หรื อเอกสำรที่อยู่ในตู้ไว้ ด้ำนหน้ ำตู้
8.3 อุปกรณ์ แฟ้ มเอกสำรต่ำงๆ คู่มือหนังสือวิชำกำร หนังสื ออ้ ำงอิง จัดวำงให้ เป็ นระเบี ยบ โดยหันด้ ำน
สันหนังสือออก
8.4 สิ่งของต่ำงๆ ที่วำงอยู่บนตู้เก็บเอกสำร และชันวำงของจั
้
ดเก็บอย่ำงเป็ นระเบียบและปลอดภัย
8.5 มีกำรจัดระบบเอกสำรเพื่อควำมสะดวกในกำรค้ นหำ
9. Common Room และห้ องรั บแขก
9.1 ติดป้ำยชื่อห้ อง ติดชื่อ และหมำยเลขโทรศัพท์ผ้ รู ับผิดชอบ
9.2 ห้ องสะอำด มีกำรจัดวำงสิ่งของและเครื่ องใช้ อย่ำงเป็ นระเบียบ
9.3 เครื่ องดื่มและอุปกรณ์อยู่ในสภำพพร้ อมใช้ งำน
10. จุดรั บรองแขก
10.1 สะอำดและจัดวำงสิ่งของเครื่ องใช้ อย่ำงเป็ นระเบียบ
10.2 ชุดรับรองอยู่ในสภำพเรี ยบร้ อยพร้ อมใช้ งำน
11. ห้ องนา้ และบริเวณหน้ าห้ องนา้
11.1 ติดป้ำยระบุประเภทห้ องน ้ำให้ เห็นชัดเจน ที่บริ เวณหน้ ำห้ องน ้ำ
11.2 ไม่วำงของบริ เวณหน้ ำห้ องน ้ำ ยกเว้ นรถเข็น
11.3 สะอำดปรำศจำกกลิ่น
11.4 หน้ ำกระจกในห้ องน ้ำมีไม้ ประดับ และสบู่
11.5 ไฟ พัดลมดูดอำกำศ และอุปกรณ์อยู่ในสภำพพร้ อมใช้ งำน
หมายเหตุ (4) หมำยถึง ถ้ ำเป็ น common room ที่มิได้ แยกเป็ นห้ องชัดเจน หรื อเป็ นมุมหนึง่ ในห้ องทำงำนไม่
ตรวจข้ อ 9.1 และ 9.2
12. บอร์ ดประชาสัมพันธ์
12.1 มีชื่อหน่วยงำน มีรูปถ่ำยและชื่อบุคลำกร ติดชื่อและหมำยเลขโทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบ
12.2 จัดหมวดหมูข่ องข้ อมูลข่ำวสำรให้ เป็ นปั จจุบนั สะอำด และเป็ นระเบียบ
13. บอร์ ด 5ส / บอร์ ดอิเล็กทรอนิกส์
13.1 ติดป้ำยชื่อ “กิจกรรม 5ส ของหน่วยงำน” หรื อ ชื่อกลุ่ม และติดแผนผังโดยรวมของพืน้ ที่ 5ส
ติด รู ป สมำชิ ก ภำยในกลุ่ม และแสดงกำรแบ่ ง พื น้ ที่ ค วำมรั บ ผิ ดชอบของสมำชิ ก แต่ ล ะคน
เพื่อประโยชน์ในกำรติดตำมผลงำน
13.2 กำหนดเป้ำหมำยของกิจกรรม 5ส
13.3 มีแผนปฏิบตั ิกิจกรรม 5ส และกำหนดวัน และเวลำในกำรปฏิบตั ิ 5ส
13.4 มีมำตรฐำน 5ส ของหน่วยงำน
13.5 มีสถิติกำรสะสำงประจำปี
13.6 มีภำพถ่ำยแสดงพื ้นที่ก่อนทำ 5ส และหลังทำเป็ นระยะๆ
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14. บริเวณหน้ าลิฟต์
14.1 ติดหมำยเลขชัน้
14.2 บริ เวณหน้ ำลิฟต์สะอำด
14.3 บริ เวณหน้ ำลิฟต์มีชื่อหน่วยงำน และลูกศรบอกทิศทำง
15. ระบบป้ องกันอัคคีภัย
15.1 ติดชื่อผู้รับผิดชอบและหมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ
15.2 มีป้ำยแสดงสัญลักษณ์ทำงหนีไฟภำยในอำคำร
15.3 มีกำรตรวจเช็คถังดับเพลิงทุก 2 เดือน และประสำนงำนกับส่วนอำคำรสถำนที่ หำกตัววัดควำมดัน
ของถังดับเพลิงลดต่ำกว่ำค่ำที่กำหนด
16. ประตูหนีไฟ
16.1 ติดชื่อผู้รับผิดชอบและหมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อ
16.2 บริ เวณหน้ ำบันไดหนีไฟ ไม่มีสงิ่ กีดขวำง
16.3 ประตูอยู่ในสภำพใช้ งำนได้ สำมำรถปิ ด - เปิ ด และล็อคได้
17. ตู้ส่งการบ้ าน/เอกสาร/ตู้รับความคิดเห็น
17.1 ติดชื่อและหมำยเลขโทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบ
17.2 สะอำด และพร้ อมใช้ งำน
17.3 ปรับปรุ งให้ เป็ นปั จจุบนั และล็อคกุญแจตลอดเวลำ
18. จุดใด บริเวณใดที่ยังสามารถปรั บปรุ งให้ ดีขนึ ้ ได้ บ้าง
18.1 มีกำรปรับปรุ งพื ้นที่ตำมข้ อเสนอแนะจำกกำรตรวจครัง้ ก่อน
หมวด ง พื้นที่ ห้ องปฏิบัตกิ าร / ห้ องเรี ยน
1. มีป้ำยหมำยเลขห้ อง และหรื อชื่อห้ องปฏิบตั ิกำร
2. มีตำรำงกำรใช้ ห้องปฏิบตั ิกำรติดที่หน้ ำห้ อง (ยกเว้ นห้ องปฏิบตั ิกำรงำนวิจยั )
3. จัดทำผังสวิทช์ไฟ สวิทช์พดั ลม ติดบริ เวณสวิทช์รวม
4. จัดทำแผนผังอุปกรณ์แต่ละห้ องและผู้รับผิดชอบ โดยจัดเก็บ/ติดในที่เหมำะสมและสะดวกใช้ งำน
5. มีกำรจัดเก็บคูม่ ือ และวิธีกำรใช้ งำนเครื่ องมืออย่ำงเป็ นระเบียบและสะดวกต่อกำรใช้ งำน
6. เครื่ องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้ำ ปลัก๊ ไฟ โคมไฟ และสวิทช์ไฟไม่ชำรุ ด อยู่ในสภำพปลอดภัย กรณีชำรุ ดให้ ติดป้ำย
7. จัดเก็บสำยไฟเครื่ องมือ สำยโทรศัพท์ สำยคอมพิวเตอร์ ให้ เรี ยบร้ อย
8. จัดวำงอุปกรณ์และเครื่ องมือเป็ นระเบียบพร้ อมใช้ งำน มีชื่อผู้รับผิดชอบเครื่ องมือ และป้ำยชื่อเครื่ องมือ
9. โต๊ ะ / เก้ ำอี ้ / อุปกรณ์ / เครื่ องมือ / เครื่ องจักร สะอำดและจัดวำงอย่ำงเป็ นระเบียบ
10. พื น้ ฝำผนัง ฝ้ำเพดำน ต้ องสะอำด และไม่ช ำรุ ด (กรณี ที่ส ำมำรถแก้ ไ ขได้ ทัน ที ) และไม่ติด รู ป ภำพ
บนฝำผนังมำกเกินควำมจำเป็ น
11. ไม่นำอำหำร เครื่ องดื่ม มำรับประทำนในห้ องปฏิบตั ิกำร
12. ไม่วำงสิ่งของกีดขวำงบริ เวณถังดับเพลิง สวิทช์ไฟ ประตูฉกุ เฉิน ฝั กบัวอำบน ้ำ ป้ำยอื่นๆ และทำงเดิน
13. ไม่นำของใช้ สว่ นตัวที่ไม่เกี่ยวข้ องกับกำรปฏิบตั ิงำนมำไว้ ภำยในห้ องปฏิบตั ิกำร
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