สํานักหอสมุดเป็ นแหล่งเรี ยนรู้เพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ปี ที่ 14 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2560

จดหมายข่ าวสํ านักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิ ต

สํ า นั ก ห อ ส มุ ด โ ด ย
คณะอนุ กรรมการกิ จกรรม
7ส ได้จัดกิ จกรรมทําความ
ส ะ อ า ด ใ ห ญ่ ห รื อ Big
Cleaning Day เพื่อ ต้อ นรั บ
การเปิ ดภาคการศึกษา 2560
ขึ้ นเมื่ อวันศุกร์ ที่ 2 มิ ถุนายน ที่ ผ่านมา โดย ดร.มลิ วลั ย์ ประดิ ษฐ์ธีระ
ผูอ้ าํ นวยการสํานักหอสมุด และประธานคณะกรรมการอํานวยการกิจกรรม
7ส เป็ นประธานในพิ ธี เ ปิ ดและกล่ า วให้โ อวาทแก่ ค ณะอนุ ก รรมการ
กิจกรรม 7ส และสมาชิกของแต่ละโซนพื้นที่
โดยทัว่ ไปแล้วหน่ วยงานที่ ดาํ เนิ นกิ จ กรรม 5ส หรื อ 7ส มักจะ
กําหนดวันใดวันหนึ่งหรื อมากกว่าปี ละหนึ่ งวันเป็ นวันทําความสะอาดใหญ่
และจะมี การประชาสัมพันธ์เพื่อสื่ อสารให้สมาชิ กอื่ นๆในองค์กรได้รับ
ทราบอย่า งกว้า งขวาง วัต ถุ ป ระสงค์ข องกิ จ กรรมนี้ คื อ เปิ ดโอกาสให้
บุคลากรได้วางมือจากงานประจําแล้วมาร่ วมกันทําความสะอาดในบริ เวณ
ที่ไม่ค่อยได้ทาํ ทุกวัน โดยพร้อมเพรี ยงกันตั้งแต่ระดับผูบ้ ริ หารสู งสุ ดจนถึง
บุคลากรระดับล่างสุ ดของหน่วยงาน
สําหรับกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งนี้ เริ่ มขึ้นในเวลา 09.00 น.
ซึ่ งหลัง พิ ธี เ ปิ ดอย่า งเป็ นทางการสมาชิ ก ได้แ ยกย้า ยกัน ไปสะสางและ
ทําความสะอาดในแต่ละโซนพื้นที่ ต้ งั แต่โต๊ะทํางาน ชั้นวางของ ตูเ้ ก็บ
เอกสาร อุปกรณ์สํานักงาน และพื้นที่ส่วนกลางที่รับผิดชอบ นอกจากจะ
เป็ นโอกาสได้ทาํ ความสะอาดร่ วมกันแล้วยังได้รับประทานอาหารกลางวัน
ร่ วมกันซึ่ งเป็ นการสร้างความรักและความสามัคคีในหมู่คณะได้เป็ นอย่างดี
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ตรวจประเมินผลการดําเนินกิจกรรม 7ส สี ม่วง, กลุ่มชมพูพนั ธุ์ทิพย์ โซนพื้นที่สีชมพู
ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2560

คณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยรังสิ ต ประจําปี การศึกษา 2559
ตรวจเยีย่ มกลุ่มโซนพื้นที่ เพื่อประเมินผลการ
ดําเนิ นกิจกรรม ได้แก่ กลุ่มวิภาวดี โซนพื้นที่สี
เขียว, กลุ่มสุ พรรณิ การ์ โซนพื้นที่สีเหลือง,
กลุ่มพลอยไพลิน โซนพื้นที่สีน้ าํ เงิน, กลุ่ม
นาโน โซนพื้นที่สีส้ม, กลุ่มอินทนิล โซนพื้นที่

ขอเชิญใช้ ฐานข้ อมูล Scopus
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ร่ วมมือกับศูนย์ดชั นีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) จัดตั้งเครื อข่ายกลุ่มมหาวิทยาลัย ( University
Consortium) เพื่อร่ วมกันบอกรับฐานข้อมูล Scopus ซึ่ งเป็ นฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่มีความสําคัญในการจัดอันดับความสามารถทางการวิจยั
ของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยต่างๆ ทัว่ โลก (World University Rankings) ซึ่ งมหาวิทยาลัยรังสิ ต โดยสํานักหอสมุดได้เข้าร่ วมเป็ นหนึ่งใน
สมาชิกของเครื อข่ายนี้ ฐานข้อมูล Scopus

เป็ นฐาน

ข้อมูลรายการบรรณานุกรมที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขา
วิชา ได้แก่ ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ
แพทยศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และเทคโนโลยี
ฯลฯ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรสามารถใช้ผา่ น
เว็บไซต์สาํ นักหอสมุดที่ http://library.rsu.ac.th
เมนูฐานข้อมูลออนไลน์ เลือก S c o p u s
https://www.scopus.com

หรื อที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ที่ สํานักหอสมุด โทร. 3455
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