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มาตรฐานกลางกิจกรรม 7ส 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ประจําปการศึกษา 2557 
รายการ จํานวน ขอกําหนด 

1. โตะทํางาน 
1.1 ปายชื่อบุคคล 

 

 

 

 

1.2 ปายแสดงสถานะการปฏิบัติงาน 

1.3 กระจกรองโตะ 

1.4 ปฏิทินตั้งโตะ 

1.5 ตะแกรงเอกสาร 
1.6 ที่ใสอุปกรณเครื่องเขียน 

1.7 ภาชนะใสน้ําดื่ม 

1.8 โทรศัพทมือถือพรอมที่วาง 
1.9 แผนดิสกเก็ตพรอมกลองใส 
1.10 แผนซีดีพรอมกลองใส 
1.11 ดอกไมประดับพรอมแจกัน 

1.12 นาฬิกาตั้งโตะ 

1.13 ปากกา 

1.14 ดินสอ 

1.15 เครื่ องใชที่ ใชปฏิ บั ติงานตาม
หนาที่เฉพาะของบุคคล เชน 

- คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอ

พวงและอุปกรณเสริม (เชน แผน

กรองแสง, ที่หนีบกระดาษ ฯลฯ) 

- โทรศัพท 

- สมุดโทรศัพท 

 
ไมเกิน  1  ปาย 

 

 

 

 

ไมเกิน  1  ปาย 

ไมเกิน  1  แผน 

ไมเกิน  1  อัน 

ไมเกิน 3 ชั้น  1 ชุด 

ไมเกิน  1  อัน 

ไมเกิน  1  ชุด 

ไมเกิน  1  ชุด 

ไมเกิน  1  ชุด 

ไมเกิน  1  ชุด 

ไมเกิน  1  ชุด 

ไมเกิน  1  เครื่อง 

ไมเกิน 10  ดาม 

ไมเกิน  5  แทง 

ไมเกิน  3  ชุด 

 

 

 

 

ไมเกิน  1  เครื่อง 

ไมเกิน  1  ชุด 

 
1. รูปแบบใหเปนมาตรฐานเดียวกันตามโซน 

ติดปายไวดานหนาโตะ 

2. โตะทํางานที่อยูในสวนของ การใหบริการ  

มีการเวียนและทํางานรวมกัน มีขอความ

ระบุวา “โตะปฏิบัติงานสวนกลาง” 

วางไวบนโตะเมื่อไมไดปฏิบัติหนาที่ในแผนก 

ใสสะอาด ไมมีส่ิงของใดๆ ใตกระจก 

 

 

 

 

เปนเอกสารที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

จัดวางใหเปนระเบียบเรียบรอย 

 

 

 

จัดเก็บไวในที่ใสอุปกรณเครื่องเขียนใหเรียบรอย 

จัดเก็บไวในที่ใสอุปกรณเครื่องเขียนใหเรียบรอย 

ไมวางสิ่งของใดๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร 

 

 

 

 

หมั่นดูแลทําความสะอาดอยูเสมอ 

หมั่นดูแลทําความสะอาดอยูเสมอ 
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รายการ จํานวน ขอกําหนด 
1. โตะทํางาน (ตอ) 

- ที่วางกระดาษโนต/ดินสอ/

ปากกา 

- เครื่องคิดเลข 

หมายเหตุ โตะปฏิบัติงานสวนกลางใช

มาตรฐานโตะทํางาน ยกเวนขอ 1.1, 

1.2 

 
ไมเกิน  1  ชุด 

 

ไมเกิน  1  เครื่อง 

 
หมั่นดูแลทําความสะอาดอยูเสมอ 

 

หมั่นดูแลทําความสะอาดอยูเสมอ 

 

2. ลิ้นชักโตะทํางาน 
2.1 ที่วางอุปกรณเครื่องเขียน 

2.2 ปากกาลูกลื่น 

2.3 ปากกาสะทอนแสง/เมจิก 

2.4 ดินสอ 

2.5 ไสดินสอ 

2.6 ยางลบดินสอ/ยางลบหมึก 

2.7 น้ํายาลบคําผิด 

2.8 คัตเตอร 
2.9 กรรไกร 
2.10 ที่เย็บกระดาษ 

2.11 ที่ถอนลวดเย็บกระดาษ 

2.12 คลิปดํา 2 ขา 

2.13 ลวดเสียบกระดาษ 

2.14 ลวดเย็บกระดาษ 

2.15 แทนประทับตราพรอมหมึกเติม 

2.16 ตราประทับที่ เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงาน 

2.17 สกอตเทป 

2.18 ไมบรรทัด 

2.19 เครื่องเจาะกระดาษเล็ก 

 
ไมเกิน  2  หนวย 

ไมเกิน  4  ดาม 

ไมเกิน  5  ดาม 

ไมเกิน  2  แทง 

ไมเกิน  2  กลอง 

ไมเกิน  2  กอน 

ไมเกิน  1  ชุด 

ไมเกิน  2  อัน 

ไมเกิน  2  อัน 

ไมเกิน  2  อัน 

ไมเกิน  1  อัน 

ไมเกิน  4  อัน 

ตามความเหมาะสม 

ไมเกิน  2  กลอง 

ไมเกิน  2  ชุด 

ตามความเหมาะสม 

 

ไมเกิน  1  มวน 

ไมเกิน  2  อัน 

ไมเกิน  1  อัน 

 

 
สะอาด จัดวางอุปกรณภายในใหเรียบรอย 

 

 

 

 

 

     จัดเก็บไว ในที่ วางอุปกรณ เครื่ อง เขียน 

หรือถาดใสอุปกรณในลิ้นชักใหเรียบรอย 

 

 

 

 

 

 

จัดวางใหเรียบรอย 

จัดวางใหเรียบรอย 

 

จัดวางใหเรียบรอย 

จัดวางใหเรียบรอย 

จัดวางใหเรียบรอย 
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รายการ จํานวน ขอกําหนด 
2. ลิ้นชักโตะทํางาน (ตอ) 
2.20 เอกสาร/สมุดบันทึกที่เกี่ยวของกับ

การปฏิบัติงาน 

2.21 อุปกรณอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติงาน 

 
ตามความเหมาะสม 

 

ไมเกิน  3  ชิ้น 

 

 
จัดเรียงใหเรียบรอย 

 

จัดเรียงใหเรียบรอย 

 

3. ลิ้นชักสวนตัว 
 

ไมเกิน  2  ล้ินชัก 1. สะอาด จัดวางสิ่งของภายในใหเรียบรอย 

2. มีของใชสวนตัวตามความจําเปน 

3. มีปายระบุคําวา “สวนตัว” หนาลิ้นชัก 

4. บริเวณโตะทํางาน 
4.1 ตะกราใสขยะ 

4.2 รองเทาสํารอง (ไมใชรองเทาแตะ
ฟองน้ํา) 

 
ไมเกิน  1  ใบ 

ไมเกิน  2  คู 

 
1. วางไวขาง หรือใตโตะไดตามความเหมาะสม 

2. วางไวใตโตะ สะอาด และจัดวางใหเรียบรอย 

5. เกาอ้ีนั่งทํางาน 
5.1 เบาะรองนั่ง/เบาะพิง 
5.2 เสื้อสูท/เสื้อกันหนาว 

 
ไมเกิน  1  ชุด 

ไมเกิน  1  ตัว 

 
1. สะอาด อยูในสภาพพรอมใช 

2. พาดไวที่พนักเกาอี้ใหอยูในสภาพที่เรียบรอย 

เมื่อส้ินสุดการทํางานในแตละวัน 

3. เลื่อนเกาอี้เขาที่ใหเรียบรอยเมื่อเลิกใชงาน 

6. ชั้น หรือตูวางเอกสารขางโตะทํางาน 
6.1 กลอง /แฟมเอกสาร / เอกสารที่

เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

6.2 ดอกไมประดับพรอมแจกัน 

 
ตามความเหมาะสม 

 

ตามความเหมาะสม 

 

 
1. จัดเรียงเรียบรอย พรอมมีปายระบุเอกสาร 

2. หมั่นดูแลเปนประจํา 

3. จัดวางเอกสารหรือหนังสือที่เกี่ยวของกับงาน 

4. จัดเก็บอยางเปนระเบียบเรียบรอย ไมติดรูป

ไวที่ครุภัณฑ 

5. เอกสารสิ่งของตางๆ ควรมีการสะสางอยาง

สม่ําเสมอ 

6. ชั้นบนสุดของชั้น หรือตู สามารถวางเอกสารได 

และใหเปนระเบียบเรียบรอย 
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รายการ จํานวน ขอกําหนด 
7. เคานเตอรบริการ 
7.1 เกาอี้ประจําเคานเตอร 
7.2 ชุดคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ 

ตอพวง 

 

7.3 ปายตั้งบนเคานเตอร 
7.4 ดอกไมประดับพรอมแจกัน 

7.5 กลอง/แฟมเอกสาร 
7.6 คูมือ/เอกสารปฏิบัติงาน 

7.7 ที่วางแบบฟอรม/เอกสารบริการ 

7.8 เหล็กเสียบแบบฟอรม 

7.9 โทรศัพท 
7.10 สมุดโทรศัพท /แฟม เอกสารที่

เกี่ยวของ 

7.11 ที่วางกระดาษโนต/ดินสอ/ปากกา 

7.12 ปากกาตางๆ 

7.13 ดินสอ 

7.14 ที่เหลาดินสอ 

7.15 เครื่องคิดเลข 

7.16 ปฏิทินตั้งโตะ 

7.17 นาฬิกาตั้งโตะ 

7.18 ที่รองตัด 

7.19 ตราประทับตางๆ 

7.20 ที่แขวนตราประทับ 

7.21 เทปใสพรอมแทนวาง 
7.22 เครื่องเจาะกระดาษ 

7.23 ที่วางอุปกรณสํานักงาน 

7.24 กรรไกร 
7.25 คัตเตอร 

 
ตามความเหมาะสม 

ตามความเหมาะสม 

 

 

ไมเกิน  5  อัน 

ตามความเหมาะสม 

ตามความเหมาะสม 

ตามความเหมาะสม 

ตามความเหมาะสม 

ไมเกิน  2  ชุด 

ไมเกิน  1  เครื่อง 

ไมเกิน  1  ชุด 

 

ตามความเหมาะสม 

ตามความเหมาะสม 

ไมเกิน  6  แทง 

ไมเกิน  1  อัน 

ไมเกิน  2  เครื่อง 

ไมเกิน  6  อัน 

ไมเกิน  2  เครื่อง 

ไมเกิน  1  อัน 

ตามความเหมาะสม 

ตามความเหมาะสม 

ไมเกิน  2  อัน 

ไมเกิน  3  อัน 

ไมเกิน  2  ชุด 

ไมเกิน  3  อัน 

ไมเกิน  3  อัน 

 
เลื่อนเกาอี้เขาที่ใหเรียบรอยเมื่อเลิกใชงานทุกครั้ง 

จัดวางให เ รียบรอยและไมมี ส่ิ งใดวางบน 

computer ยกเวนกระดาษขอความที่ติดไว

อยางเรียบรอย 

เปนขอความที่เปนปจจุบัน 

หมั่นดูแลเปนประจํา 

จัดเรียงเรียบรอย พรอมมีปายระบุเอกสาร 

จัดเรียงเรียบรอย พรอมมีปายระบุเอกสาร 

จัดเรียงเรียบรอย พรอมมีปายระบุเอกสาร 

จัดวางใหเรียบรอย 

หมั่นดูแลทําความสะอาดอยูเสมอ 

จัดเรียงเรียบรอย พรอมมีปายระบุเอกสาร 

 

จัดวางใหเรียบรอย หยิบงาย พรอมใชงาน 

จัดวางใหเรียบรอย หยิบงาย พรอมใชงาน 

จัดวางใหเรียบรอย หยิบงาย พรอมใชงาน 

หมั่นทิ้งเศษดินสอ 

จัดวางใหเรียบรอย หยิบงาย พรอมใชงาน 

เปดใหตรงตามเดือนปจจุบัน 

ตรงเวลา 

จัดวางใหเรียบรอย หยิบงาย พรอมใชงาน 

จัดวางใหเรียบรอย หยิบงาย พรอมใชงาน 

จัดวางใหเรียบรอย หยิบงาย พรอมใชงาน 

จัดวางใหเรียบรอย หยิบงาย พรอมใชงาน 

หมั่นทิ้งเศษกระดาษ 

สะอาด จัดวางอุปกรณภายในใหเรียบรอย 

จัดเก็บไวในที่วางอุปกรณสํานักงานใหเรียบรอย 

จัดเก็บไวในที่วางอุปกรณสํานักงานใหเรียบรอย 
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รายการ จํานวน ขอกําหนด 
7. เคานเตอรบริการ (ตอ) 
7.26 แทนประทับตราพรอมหมึกเติม 

7.27 น้ํายาลบคําผิด 

7.28 ยางลบดินสอ 

7.29 ที่ เย็บกระดาษพรอมลวดเย็บ
กระดาษ 

7.30 ที่ถอนลวดเย็บกระดาษ 

7.31 คลิปดํา 2 ขา 

7.32 ลวดเสียบกระดาษ 

7.33 กาว 

7.34 ไมบรรทัด 

7.35 กลองรับบริจาคจากหนวยงาน
ภายนอก 

 
ไมเกิน  3  ชุด 

ไมเกิน  3  ชุด 

ไมเกิน  3  กอน 

ไมเกิน  3  อัน 

 

ไมเกิน  1  อัน 

ตามความเหมาะสม 

ตามความเหมาะสม 

ไมเกิน  3  อัน 

ไมเกิน  3  อัน 

ไมเกิน  2  กลอง 

 

 
จัดเก็บไวในที่วางอุปกรณสํานักงานใหเรียบรอย 

จัดเก็บไวในที่วางอุปกรณสํานักงานใหเรียบรอย 

จัดเก็บไวในที่วางอุปกรณสํานักงานใหเรียบรอย 

จัดเก็บไวในที่วางอุปกรณสํานักงานใหเรียบรอย 

 

จัดเก็บไวในที่วางอุปกรณสํานักงานใหเรียบรอย 

จัดเก็บไวในที่วางอุปกรณสํานักงานใหเรียบรอย 

จัดเก็บไวในที่วางอุปกรณสํานักงานใหเรียบรอย 

จัดเก็บไวในที่วางอุปกรณสํานักงานใหเรียบรอย 

จัดเก็บไวในที่วางอุปกรณสํานักงานใหเรียบรอย 

จัดวางใหเรียบรอย 

8. ลิ้นชักเคานเตอร 
8.1 วัสดุ/แฟม/เอกสาร/แบบฟอรม

และอื่นๆ ที่เกี่ยวของในงานบริการ 

 
ตามความเหมาะสม 

 

 
1. มีปายชื่อผูรับผิดชอบดูแล 

2. มีปายระบุส่ิงของที่อยูขางในอยางชัดเจน 

3. มีบัญชีคุมล้ินชักเคานเตอร 
9. ใตเคานเตอร 
9.1 ตะกราใสขยะ 

 
ไมเกิน  3  ใบ 

 
1. สะอาด จัดวางใหเรียบรอย 

2. จัดวางใตเคานเตอรตามความเหมาะสม 

10. หองบริการการอาน 
10.1 โตะ/เกาอี้บริการ 

10.2 ชั้นหนังสือ/วารสาร/ ส่ือโสตทัศน 

 

10.3 ตูเอกสาร/ชั้น/ครุภัณฑ 

10.4 ชุดคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ 
ตอพวง 

10.5 รถเข็น 

 
ตามความเหมาะสม 

ตามความเหมาะสม 

 

ตามความเหมาะสม 

ตามความเหมาะสม 

 

ตามความเหมาะสม 

 
เลื่อนเกาอี้เขาที่กอนเปด-ปดบริการ 

1. มีปายแสดงอยางชัดเจนและถูกตอง 
2. ไมมีฝุนและคราบสกปรก 

มีดัชนีบงชี้อยางชัดเจน 

มีคําแนะนําการใชงาน 

 

กําหนดจุดวางใหเรียบรอย 

 



 

6 

 

รายการ จํานวน ขอกําหนด 
10. หองบริการการอาน (ตอ) 
10.6  ถังรองรับหนังสือ/วารสาร 

10.7  ตนไมประดับ 

10.8  ที่วางแบบฟอรม/เอกสารบริการ 

10.9  นาฬิกาแขวน 

10.10 ปากกา/กระดาษโนต/แบบฟอรม

สําหรับผูใชบริการ 

10.11 จุดน้ําดื่ม/แกวน้ํา 

 
ตามความเหมาะสม 

ตามความเหมาะสม 

ตามความเหมาะสม 

ไมเกิน  2  เรือน 

ตามความเหมาะสม 

 

ไมเกิน  1  จุด 

ในแตละโซนพืน้ที ่

 

 
กําหนดจุดวางใหเรียบรอย 

กําหนดจุดวางใหเรียบรอย 

จัดเก็บเรียบรอย พรอมมีปายระบุเอกสาร 

ตรงเวลา 

จัดวางใหเรียบรอย หยิบงาย พรอมใชงาน 

 

1. สะอาด ถูกสุขลักษณะ 

2. มีปายแสดงภาชนะใชแลว/ยังไมไดใช 

3. เปนระเบียบเรียบรอย 

11. พื้นที่สํานักงาน 
11.1 โตะ/เกาอี้ทํางาน 

 

11.2 โตะวางเอกสาร/คูมือตางๆ 

 

 

 

 

 

 

11.3 ชุดคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอ

พวงและอุปกรณเสริม (เชน แผน

กรองแสง, ที่หนีบกระดาษ ฯลฯ) 

11.4 ตูเอกสาร/ครุภัณฑ 
 

 
ตามความเหมาะสม 

 

ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

ตามความเหมาะสม 

 

 

ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 
1. เลื่อนเกาอี้เขาที่เมื่อเลิกใชงานทุกครั้ง 
2. ไมควรมีมากเกินความจําเปนกับการใชงาน 

1. สะอาด จัดวางเอกสาร/คูมือใหเรียบรอย 

2. มี ป า ยแสดง เ อกสา ร / คู มื อ  พร อมชื่ อ

ผูรับผิดชอบ 

3. มีปายแสดงสถานะการปฏิบัติงานตอเนื่อง 
ที่ ไมสามารถทําให เส ร็จ ส้ินภายในวัน

เดียวกันได เชน มีขอความระบุ "อยูระหวาง

ดําเนินการ" เปนตน 

1. มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 

2. ไมวางสิ่งของใดๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร 

3.  ปดหนาจอคอมพิวเตอรเมื่อไมมีการใชงาน 

1. มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 

2. สะอาด จัดวางสิ่งของใหเรียบรอยพรอม

แสดงระบบการจัดเก็บเอกสาร 

3. ไมวางสิ่งของใดๆ บนตู/ครุภัณฑที่สูงเกิน  

2 เมตร 
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รายการ จํานวน ขอกําหนด 
11. พื้นที่สํานักงาน (ตอ) 
11.5 ชั้นหนังสือ/วารสาร/ส่ือโสตทัศน 

 

 

11.6 ชั้นวางเอกสาร/แบบฟอรม 

 

 

 

 

 

 

11.7 โทรศัพท 
11.8 นาฬิกาแขวนหรือต้ังโตะ 

11.9 รถเข็น 

 

 

 

 

 

 

 

11.10 โตะวางวัสดุอุปกรณสํานักงาน
สวนกลาง 

 

 
ตามความเหมาะสม 

 

 

ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

ตามความเหมาะสม 

ไมเกิน  2  เรือน 

ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

ไมเกิน  1  ชุด 

 

 
1. มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 

2. สะอาด จัดเรียงหนังสือ/วารสาร/ ส่ือโสตทัศน

ใหเรียบรอย 

1. มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 

2. สะอาด จัดวางสิ่งของใหเรียบรอยพรอม

แสดงระบบการจัดเก็บเอกสาร 

3. มีปายแสดงสถานะการปฏิบัติงานตอเนื่อง 
ที่ ไมสามารถทําให เส ร็จ ส้ินภายในวัน

เดียวกันได เชน มีขอความระบุ "อยูระหวาง

ดําเนินการ" เปนตน 

หมั่นดูแลทําความสะอาดอยูเสมอ 

ตรงเวลา 

1. มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 

2. กําหนดจุดวางไวใหเรียบรอย 

3. ติดปายแสดงการใชงาน ไมติดสิ่งใดๆ บน

รถเขน็ 

4. มีปายแสดงสถานะการปฏิบัติงานตอเนื่อง 
ที่ ไมสามารถทําให เส ร็จ ส้ินภายในวัน

เดียวกันได เชน มีขอความระบุ "อยูระหวาง

ดําเนินการ" เปนตน 

1. มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 

2. จัดวางวัสดุอุปกรณสํานักงานที่ใชรวมกันใน
แผนก 

3. จัดวางใหเหมาะสมและพรอมใชงานเสมอ 

4. แสดงปายอุปกรณที่ชัดเจน 

5. มีปายชื่อบุคลากรของโซนพื้นที่เพื่อใชรวมกัน 

6. ทําความสะอาดอุปกรณอยางสม่ําเสมอ 
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รายการ จํานวน ขอกําหนด 
11. พื้นที่สํานักงาน (ตอ) 
11.11  กลองใสกระดาษหนาเดียว 

11.12  กลองใสกระดาษที่ไมไดใชแลว 

11.13  ที่ใสรม 

11.14  ตนไมประดับ 

11.15  ตะกราใสขยะ 

11.16  ไฟฟา/เครื่องปรับอากาศ 

 
ไมเกิน  1  กลอง 

ไมเกิน  2  กลอง 

ไมเกิน  1  จุด 

ตามความเหมาะสม 

ตามความเหมาะสม 

- 

 
กําหนดจุดวางไวใหเรียบรอย 

กําหนดจุดวางไวใหเรียบรอย 

กําหนดจุดวางไวใหเรียบรอย 

กําหนดจุดวางไวใหเรียบรอย 

สะอาด และกําหนดจุดวางใหเรียบรอย 

ปดเมื่อไมมีการใชงาน 

12. เครื่องใชไฟฟา - 1. มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 

2. อุปกรณไฟฟาและสายตอพวงจัดวางใหเปน
ระเบียบเพื่อความปลอดภัย 

3. จัดวางใหเหมาะสมและตรวจสอบใหอยู
สภาพพรอมใชงานเสมอ 

4. ทําความสะอาดอุปกรณอยางสม่ําเสมอ 

5. ปดเครื่องใชไฟฟาที่ไมไดใชงาน 

13. หองประชุม / หองทํางาน 
 

 
 

- 1. มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 

2. มีตารางการใชหองประชุม 

3. มีตนไมประดับตามความเหมาะสม 

4. สะอาด เรียบรอย 

5. ปดไฟฟาและอุปกรณไฟฟาที่ไมไดใชงาน 

14. พื้น/บริเวณทางเดิน/บันได 
ทางเดิน/บันไดหนีไฟ และฝาผนัง 

- 1. ไมวางสิ่งของหรือเอกสารใดๆ ขวางทางเดิน 

2. ไมติดกระดาษ เบอรโทรศัพท หรือเอกสารใดๆ 

บริเวณเสาและผนัง 

3. มีตนไมประดับตามความเหมาะสม 
4. หากพื้นชํารุดใหดําเนินการแจงผูเกี่ยวของทันที 
5. สะอาด เรียบรอย 

15. บอรดติดประกาศ/ประชาสัมพันธ ตามความเหมาะสม 1. มีปายชื่อผูรับผิดชอบดูแล และกําหนดที่ต้ัง

ใหเหมาะสม 

2. มีขอมูล ขาวสาร เอกสารตางๆ ที่ทันสมัย 

3. ติดประกาศตางๆ อยางมีระเบียบ 
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รายการ จํานวน ขอกําหนด 
16. บอรด 7ส/บอรดภาพกิจกรรม 7ส 1 จุด 1. มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 

2. ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารกิจกรรม 7ส 

17. อุปกรณ/เครื่องมือ/ถังดับเพลิง ตามความเหมาะสม 1. มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 

2. เขียนวิธีและขั้นตอนการใชงาน/การดูแลรักษา

ติดไวที่โตะ/ตัวเครื่อง (ตามความเหมาะสม) 

3. ใชเครื่องมือและอุปกรณใหเหมาะสมกับงาน 

4. ตรวจสอบความพรอมของอุปกรณ/เครื่องมือ
อยูเสมอ 

5. ทําความสะอาดอุปกรณอยางสม่ําเสมอ 

6. ไมวางสิ่งของอยางอื่นปนหรือกีดขวางกับ
เครื่องมืออุปกรณ 

7. หากเครื่องมือและอุปกรณเสียหายใหรีบ
แจงผูเกี่ยวของทันที 

18. หองน้ํา 
18.1  ตนไมประดับ 

18.2  อุปกรณใสกระดาษชําระ 

18.3  ตะกราใสขยะ 

18.4  ถังสํารองน้ําและที่ตักน้ํา 

18.5  ผาเช็ดมือ 

18.6  ปายรณรงคใชน้ําอยางประหยัด 

 
ตามความเหมาะสม 

ไมเกิน  1  ชุด 

ตามความเหมาะสม 

ไมเกิน  2  ชุด 

ไมเกิน  1  ผืน 

 
1. มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 

2. หมั่นดูแลกระดาษใหเพียงพอตอการใช 
3. มีกระดาษหอผาอนามัยในหองน้ําหญิง 
4. ดูแลทําความสะอาดอยูเสมอ 

5. ตะกราใสขยะสะอาด จัดวางใหเรียบรอย 

6. หากมี อุปกรณชํา รุดให ดํา เนินการแจง
ผูเกี่ยวของทันที 

7. ปดกอกน้ําใหสนิทหลังการใชงาน 

19. หองอาหาร - 1. มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบ 

2. สะอาด จัดวางสิ่งของภายในใหเรียบรอย 

3. ไมทิ้งของที่ไมจําเปนใดๆ บนโตะอาหารหลัง

การใชงาน 

4. เก็บเกาอี้ไวใตโตะอาหารหลังเลิกใชงาน 

5. ทําความสะอาดโตะอาหารทันทีที่รับประทาน
อาหารเสร็จ 
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รายการ จํานวน ขอกําหนด 
19. หองอาหาร (ตอ) - 6.  ถอดปลั๊กเครื่องใชไฟฟาหลังการใชงาน 

20. หองเก็บของ/อุโมงค - 1. มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบ 

2. สะอาด จัดวางสิ่งของภายในใหเรียบรอย 

21. หองเซิรฟเวอร - 1. มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 

2. มีการควบคุมอุณหภูมิอยางเหมาะสม 

3. สะอาด จัดวางสิ่งของภายในใหเรียบรอย 

22. หองควบคมุไฟฟาและ
เครื่องปรับอากาศ 

      

- 1. มีนโยบายประหยัดพลังงาน 

2. มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 

3. มี ป า ย แ ส ด ง แ ผ ง ค วบคุ ม ไ ฟฟ า แ ล ะ
เครื่องปรับอากาศ 

4. มีผังเสนทางเดินไฟฟาและเครื่องปรับอากาศ
วาครอบคลุมบริเวณใดบาง 

5. ไมวางสิ่งของกีดขวางทางเขาออกของหอง 
6. ไมนําสิ่งของที่ไมเกี่ยวของมาจัดวางไว 

 


