
สํานักหอสมุดกับกิจกรรม 5 ส 
 5 ส  เปนกจิกรรมปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร 
โดยการนําหลักการ “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และ
สรางนิสัย“  มาใชในสถานที่ทํางานของตนเอง เปนการ สราง
ระเบียบวินัยใหแกบุคลากรดวยจิตสํานึกของตนเอง  ทําให
สถานที่ทํางานสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย  สวยงาม  มี
ความปลอดภัย ลดความ สูญเปลาในการปฏิบัติงาน  มี
คุณภาพงานและผลผลิตที่ดีขึ้น 

 สํานักหอสมุดไดนํากิจกรรม 5 ส มาใชในหนวยงาน 
ตั้งแตปการศึกษา 2548 ดวยมีวัตถุประสงคสําคัญหลาย 
ประการ คือ เพื่อสนับสนนุการดําเนินงานดานการประกัน 
คุณภาพ  พัฒนาการปฏิบัติงาน  และการบริการอยางมี 
ประสิทธิภาพโดยมุงเนนการมีสวนรวมของบุคลากร  และ 
เสริมสรางความเขาใจและมีวินัยในการพัฒนาความสําเร็จ 
ของคุณภาพงานอยางตอเนื่อง  โดยกําหนดเปาหมายในการ 
ดําเนินกิจกรรม 5 ส ไววา  สํานักหอสมุดจะมีสถานที่ 
ปฏิบัติงานที่มีความเปนระเบียบเรียบรอย และมีสภาพ 
แวดลอมที่ดี  บุคลากรสํานักหอสมุดทุกคนมีสวนรวมใน 
กิจกรรม  และการดําเนินงานในระบบประกันคุณภาพ ของ
สํานักหอสมุดมีความชัดเจนและเปนรูปธรรมมากขึ้น 

 กิจกรรม 5 ส  ของสํานักหอสมุดประกอบดวยขั้นตอน 
ตางๆ ไดแก  การใหความรู  การแตงตั้งคณะกรรมการ  

การจัดทําแผนการดําเนินงาน และการ 
กําหนดมาตรฐานกลาง  การแบงพื้นที่ความ 
รับผิดชอบเปนโซนสี  การดําเนินการตาม 

แผนที่กําหนด และการตรวจประเมินผลการดําเนิน 
กิจกรรม 5 ส  ท้ังนี้  ผูใชหองสมุดอาจสังเกตเห็นปาย 
ประกาศสีมวงกระจายอยูท่ัวไปในหองบริการทรัพยากร 
สารสนเทศตั้งแตชั้น 2-6  เนื่องจากพื้นที่ 
ดังกลาวอยูในโซนสีมวง ซ่ึงเปนความรับ  ผิด
ชอบของกลุมอินทนิลหรือแผนกบริการ 

 สําหรับปการศึกษา 2549 นี้ สํานักหอสมุดไดดําเนิน 
กิจกรรม 5 ส ตอเนื่องมาจากปท่ีผานมาโดยไดทําการ 
ตรวจประเมินโซนพื้นที่ครั้งที่ 1/2549 ไปแลวในชวงวันที่  
13-15 กุมภาพันธ  และจะทําการตรวจประเมินครั้งท่ี 
2/2549 เพื่อติดตามผลการปรับปรุงแกไขในระหวางวันที่  
2-5  เมษายน ศกนี้ และกอนถึงชวงเวลาดังกลาวสํานัก 
หอสมุดไดกําหนดใหวันที่ 16 มีนาคม นี้ เปนวันทําความ 
สะอาดใหญ หรือ Big Cleaning Day จึงขออภัยที่อาจ
ทําให ผูใชไมไดรับความสะดวกในการมาใชบริการ                     

กุมภาพันธ 2550 
ปที่ 4 ฉบับที่ 2 

จดหมายขาว สาํนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสติ 

สํานักหอสมุด  มหาวิทยาลัย รังสิต  เปนแหลงทรัพยากรเรียนรู  เ พ่ือไปสูความเปนเ ลิศ 

 
ขอรวมไวอาลัยอยางสุดซึ้ง กับ

การถึงแกอนิจกรรมของ         
คุณพอประสิทธิ์ อุไรรัตน 



 การตรวจเยี่ยมโซนพื้นที่ ครั้งท่ี 1 กิจกรรม 5 ส  สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต โดย คณะอนุกรรมการ   
กิจกรรม 5 ส ทําการตรวจประเมิน 7 กลุมโซนพื้นที่  โดยแบงเปน 3 ประเภท ไดแก ประเภทสํานักงาน (แบบสวนรวม) 
ประเภทสวนบริการผูใช  และประเภทสํานักงาน (แบบรายบุคคล)  ระหวางวันที่ 13-15 กุมภาพันธ 2550 ณ 
สํานักหอสมุด  หองสมุดศูนยสาทรธานี  และหองสมุดศูนยวิภาวดี 

 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต รวมกับ บริษัท บุค โปรโมชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด 
แนะนําและสาธิตการใชฐานขอมูล Emerald Management Xtra & Engineering 
Database  เปนฐานขอมูล e-journal  รวบรวมวารสารวิชาการทางดานการจัดการ  
การตลาด  การบริหารทรัพยากรมนุษย และวิศวกรรมศาสตรใหแกบรรณารักษ   เมื่อวันที ่
8 กุมภาพันธ 2550 ณ หองประชุม ดร. อุทัย  ทุติยะโพธิ ชั้น 2 อาคารหอสมุด 

Page 2 จดหมายขาว สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต และลิปเน็ทส จํากัด แนะนําการใชระบบหองสมุด  
อัตโนมัติ Horizon  ระยะที่ 2  ประกอบดวย ระบบจัดการและควบคุมการจัดหา และ
ระบบ ควบคุมวารสาร ใหแกบรรณารักษ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2550 ณ หองประชุม 
ดร. อุทัย  ทุติยะโพธิ  ชั้น 2 อาคารหอสมุด 

                  

 

 วันพฤหัสบดีที่  8  มี.ค. 2550 : วันสุดทายของการเปดใหบริการภาคค่ํา 

       ของภาคการศึกษาที่ 2/2549 (16.30 – 21.00 น.) 

 วันศุกรที่  9 มี.ค.– เสารที่ 17 มี.ค. 50 : งดบริการภาคค่าํ และวันเสาร 

 วันจันทรที่ 19 มี.ค.- เสารที่ 2 มิ.ย. 50 : เปดบริการภาคค่าํ (16.30-19.00 น.)  

   และงดบริการวันเสาร 

 หมายเหตุ  วนัจันทรท่ี 12 มี.ค.-พุธที่ 14 มี.ค. 50  :  ปดทําการเนื่องจากหยุดพักผอนประจําป 
      

ท้ังนี้ จะเริ่มเปดใหบริการภาคค่ํา (16.30-21.00 น.) และวันเสาร 

ประจําภาคการศึกษาที่ 1/2550  ตั้งแตวันจันทรท่ี 4 มิ.ย. 2550 เปนตนไป 
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สํานักหอสมดุ จะเปด-ปด บริการภาคค่ํา และปดทําการ ดังตอไปนี ้


