
แบบบันทึก เร่ืองเลาจากการถอดประสบการณ การเรียนรู และการทํางานที่เปนเลิศ  

ดานการบริหารจัดการที่เปนเลิศ เร่ือง การดําเนินกิจกรรม 5ส ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

1.ช่ือ-สกุล ผูเลาเร่ือง       นางกาญจนา เพ็งคําศร ี

2. ช่ือ-สกุล ผูบันทึก        - 

3. บทบาท หนาท่ีและความรับผิดชอบของผูเลาเรื่อง 

 ภาระงานหลกั คอื บรรณารักษ แผนกบรกิาร สํานักหอสมุด 

 ภาระงานรอง คือ อนุกรรมการกจิกรรม 5ส สํานกัหอสมดุ (ประธานคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส ปการศกึษา 2554) 

4. เร่ืองท่ีเลา    การดาํเนินกิจกรรม 5ส ของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสติ 

5. บริบทหรือความเปนมาของเรื่องท่ีเลา  

กิจกรรม 5ส เปนเทคนิควิธีการพื้นฐานในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของการทํางาน หรอืสถานที่ทํางานเพื่อให
เกิดความสะอาด ความสะดวก  ความมีระเบียบเรียบรอย ทําใหเกิดการทาํงานทีม่ีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีการจดัระเบียบและ
สรางสิ่งแวดลอมที่ดีในที่ทํางานใหเกิดบรรยากาศที่นาทาํงาน ทําใหบุคลากรสามารถใชศกัยภาพของตนเองไดอยางเต็ม
ความสามารถ สรางทศันคติทีด่ขีองบุคลากรตอองคกร อันจะสงผลใหเกดิภาพลักษณที่ดีตอองคกร กิจกรรม 5ส จึงถือเปนอีก
หนึ่งกลยทุธที่เปดโอกาสใหบุคลากรมสีวนรวมในการพัฒนาคุณภาพของการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

5ส มาจากคําวา 5S ซึ่งมาจากหนังสือชื่อ “ The 5S’s : Five Keys to a Total Quality Environment” ที่เขียนโดยชาว
ญ่ีปุนชื่อ Mr. Takashi Osada และไดใหความหมายของ 5 ส ไวดังนี้ 

สะสาง (Seri: เซริ) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสํารวจ  การกาํจัดสิ่งของที่ไมจําเปน โดยการแยกแยะสิ่งของ
เพื่อใหเหลือแตสิ่งที่จําเปนและจัดใหเปนหมวดหมู  โดยการยึดหลักวา  “ของที่ไมตองการใช ใหขจัดออกไป สวนของที่ตองการ 
ก็จัดใหเปนระเบียบ” 

สะดวก (Seiton: เซตง) หมายถึง การจดัเก็บสิง่ของ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชตางๆใหเปนระเบียบเรียบรอย
เพื่อใหสะดวกตอการใชงาน  ซึ่งตองคํานึงถึงคุณภาพประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใชงาน และเมื่อผานการไดทาํ
ขั้นตอนสะดวกแลว จะมีลักษณะที่เรียกวา “หายก็รู ดกู็งามตา” 

สะอาด (Seiso: เซโซ) หมายถงึ กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทาํความสะอาด การกําจัดขยะ โดยวิธีการปด กวาด เช็ด ถู 
สิ่งของ อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชตลอดจนสถานที่ทํางานใหมีความสะอาดปราศจากฝุนละอองและสิ่งสกปรก 

สุขลกัษณะ (Seiketsu: เซเคทซึ) หมายถึง การรกัษามาตรฐานของความเปนระเบียบเรียบรอยที่ไดจากการสะสาง ความ
สะดวก และความสะอาดใหคงอยูในสภาพแวดลอมที่ดีอยางตอเนื่องตลอดเวลา ตลอดจนปรับปรุงใหดีย่ิงขึ้น สรางนิสัย 



(Shitsuke: ชิซุเกะ) หมายถึง การปฏิบัติตามกฎเกณฑ มาตรฐานและขอกาํหนดตางๆที่ไดกําหนดไวอยางเครงครัดเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติจนเปนนิสัย  

การทํากิจกรรม 5ส ในหองสมุด ไมใชเปนเร่ืองใหมแตอยางใด ทั้งนี้เนื่องจากหองสมุดในแตละแหงนั้น มีกระบวนการ
จัดหา การจัดหมวดหมู รวมถึงการนําทรัพยากรออกใหบริการ ที่เปนขั้นตอนอีกทั้งยังเปนระบบระเบียบเพื่อใหผูปฏิบัติงานและ
ผูที่มาใชบริการเกิดความสะดวก รวมถึงมีการดูแลรักษาความสะอาด ในดานอาคารสถานที่ที่เอ้ือตอผูมาใชบริการรวมถึง
ผูปฏิบัติงานใหอยูในสภาพแวดลอมที่ดีอยูแลว หากแตวาผูปฏิบัติงานจะสามารถทําไดอยางตอเนื่องจนติดเปนนิสัยหรือไมนั้น 
ดังนั้นจึงถือไดวา 5ส เปนกิจกรรมคุณภาพที่สมควรอยางยิ่งในการที่จะนํามาใชในงานหองสมุดอยางตอเนื่อง ซึ่งประโยชนของ
การนํา 5ส มาใชจะทําใหเกิดการพัฒนาในดานตางๆ ดังนี้ 

            ดานผูปฎิบัต ิ

             1. สามารถทํางานไดอยางรวดเร็ว มคีวามถกูตองในการทํางานมีระเบียบวินัยตระหนักถึงผลเสียของความไม
เปนระเบียบในสถานที่ทํางาน มีจิตสาํนึกของการปรับปรุง ซึ่งจะนําไปสูประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางาน 

             2. มีการทํางานเปนทีม โดยปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่บุคลากรในหองสมุดเปนผูที่รวมกันกําหนดขึ้น 
             3. มีความรักและผกูพันกับหองสมุด เพราะความกาวหนาของหองสมุดเกิดจากผูปฏิบัตงิานที่ไดรวมใจในการ

ทํางาน 
 ดานกระบวนการ 
 1. ลดขั้นตอนของการทํางานที่ไมจําเปน ทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว 
 2. วัสดุอุปกรณมีใชอยางครบครัน และเกิดความประหยัด 
 3. ปองกันหรือแกไขปญหา ขอผดิพลาดตางๆไดอยางทันการณ เนื่องจากสามารถสังเกตเห็นสิ่งผดิปกตติางๆ 

ไดงาย  
 4. ลดเวลาในการคนหาเอกสารหรือสิ่งของในการทํางาน 
 ดานการใหบริการ 
 1. ทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ รวมถึงวัสดุ อุปกรณและครุภัณฑ มีการจัดเก็บอยางเปนหมวดหมู มี

ความเปนระเบียบเรยีบรอย คนหาและเขาถึงไดงาย  
 2. ผูใชบริการเกดิความรูสกึประทับใจ เพราะสภาพหองสมุดมบีรรยากาศและสุขลกัษณะที่ดี เหมาะกับการ

เขามาศกึษาคนควา 
6. วิธีการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการที่ทําใหงานนั้นประสบความสําเร็จ 

 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ไดนํากิจกรรม 5ส  มาใชตั้งแตปการศกึษา 2548 โดยมีวัตถปุระสงคเพื่อ 
เสริมสรางใหกิจกรรม 5ส เปนกลไกหนึ่งในการสงเสริม สนับสนุนใหการดาํเนินการประกันคุณภาพการปฏิบตัิงานของ
สํานักหอสมุด มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งสงเสริมใหทุกแผนกของสํานักหอสมุด นํากิจกรรม 5ส มาใชเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาคุณภาพบุคลากร ระบบงานและสภาพแวดลอมโดยรวมของสํานักหอสมดุ มหาวิทยาลัยรังสิตใหดีขึ้นอยางตอเนื่องและ
ตลอดไป   โดยไดกาํหนดใหมีนโยบาย 5ส ดังนี้ 



1. พัฒนาการดาํเนินกิจกรรม 5ส ใหเปนกลไกหนึ่งในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของสํานักหอสมุด 
2. สงเสริมและสนบัสนุนใหบุคลากรของสํานกัหอสมุด มีความรูความเขาใจ และดาํเนินกิจกรรม 5ส โดย 

ใหถือวาเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจําที่ตองทําอยางตอเนื่องและปรับปรุงใหดีขึ้นโดยมีการเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญ
ดาน 5 ส มาใหความรู และจัดศกึษาดูงานหนวยงานในภาคการศกึษา (หองสมุด) และภาคธุรกิจที่เปน Good practices  

3. ใหทุกแผนกในสํานักหอสมุดนาํกิจกรรม 5ส ไปดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่องใหบรรลุเปาหมาย 
4. ผูบริหารสาํนักหอสมุดทกุระดับ ตองใหการสนับสนุน สงเสริม และดูแลเพื่อใหการดาํเนินกิจกรรม 5 ส 

บรรลตุามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม 5ส ที่ไดกาํหนดไว 
5. ใหหัวหนาแผนกและคณะอนุกรรมการกจิกรรม 5ส รายงานความกาวหนาของกจิกรรม ตอ 

คณะกรรมการอาํนวยการกจิกรรม 5ส เพื่อใหแนวทางในการแกปญหาและอุปสรรคอยางตอเนื่อง ทุก 4  เดือนเปนอยางนอย 
6.  ใหรางวัลพ้ืนที่ที่ประสบความสําเรจ็ในการดําเนินกิจกรรม 5ส ตามแผนดําเนินงานและมาตรฐานที่ได

กําหนดไว 

จากนโยบายดังกลาว สํานักหอสมุดตั้งเปาหมายที่จะดําเนินกิจกรรม 5ส ใหบรรลผุลสําเร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนดไวในแผนปฏิบัติงานกิจกรรม 5ส และ  “มุงมั่นไปสูความเปนผูนําในการนํากจิกรรม 5ส มาเพื่อใชในการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากร ระบบงาน ตลอดจนสภาพแวดลอมของสํานักหอสมุดใหประสบความสําเร็จเปนหนวยงานแรกของมหาวิทยาลัยรังสติ” 

โครงสรางการดําเนินกิจกรรม 5ส ของสํานักหอสมุด  

จากการที่สาํนักหอสมุด ไดนํากจิกรรม 5ส เขามาใช ตั้งแตปการศกึษา 2548 นั้น ในแรกเริ่ม มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการดานตางๆออกเปน 3 ชุดประกอบดวย คณะกรรมการอาํนวยการกิจกรรม 5ส  คณะอนุกรรมการดําเนินกิจกรรม 5 
ส และคณะอนุกรรมการตรวจสอบการดาํเนินกิจกรรม 5ส หลังจากนั้นในปการศกึษา 2549  จึงไดมีการปรับเปลี่ยนใหมี
คณะกรรมการลดลงเหลือเพียง 2 ชุด  ซึ่งไดแก คณะกรรมการอํานวยการกิจกรรม 5ส และคณะอนุกรรมการกจิกรรม 5ส ทั้งนี้
เนื่องจากจํานวนบุคลากรของสํานักหอสมุดมจีํานวนจํากัดและเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการที่
ไดรับการแตงตั้งในแตละชุด ซึ่งไดใชมาจนถึงปจจุบัน โดยคณะกรรมการในแตละชุดมีภาระหนาที่ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอํานวยการกิจกรรม  5ส   หนาที่ :  

1. กําหนดนโยบาย วัตถุประสงคและเปาหมายในการดาํเนินกิจกรรม 5ส  
ของสํานักหอสมุด 

2. แตงตั้งคณะอนุกรรมการกจิกรรม 5ส 
3. สงเสริมและสนบัสนุนใหการดาํเนินกิจกรรม 5ส ของสํานักหอสมุดเปนไปอยางตอเนื่องและ

ทั่วถึง 
4. ใหคําปรึกษา แนะนําและขอเสนอแนะแกคณะอนุกรรมการ 5ส เพื่อประโยชนในการดาํเนิน

กิจกรรม 5ส ของสํานักหอสมดุ 
5. ติดตามผลการดาํเนินกิจกรรม 5ส ของคณะอนุกรรมการกจิกรรม 5ส 

 



2. คณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส   หนาที่:  

1.   กําหนดแผนการดาํเนินงานในโครงการกิจกรรม 5ส  ของสํานักหอสมดุ 
2.   กําหนดมาตรฐาน 5ส สําหรบัพื้นที่ที่ปฏิบัติงานและพื้นที่สวนบุคคล 
3.   กําหนดแผนเวลาการตรวจและเครื่องมือเพื่อใชในการตดิตาม 
4.   จัดตั้งทีมดูแลพื้นที่เพื่อทําหนาที่รับผดิชอบดูแลพื้นที่ตาง ๆ ของสํานักหอสมุด 
5.   ประสานงานระหวางหนวยงานกับทีมที่ดูแลประจําโซนพื้นที่เพื่อใหสามารถดาํเนินกิจกรรม  
      5ส ไดตรงตามวัตถุประสงค 
6.   รณรงคและสงเสริมการดาํเนินงานในโครงการกิจกรรม 5ส อยางตอเนื่อง 

   7.  ประชาสัมพันธขาวสารการดําเนินงานในโครงการกิจกรรม 5ส ของสํานักหอสมุดทั้งภายใน
และภายนอกหนวยงาน 

 8. รับทราบปญหาและใหคําแนะนําหรือเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการกิจกรรม 5ส เพื่อ
พิจารณา  

 หลังจากที่ไดดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการของแตละชดุในปแรกเปนที่เรียบรอยแลว ไดมีการจดัประกวด
คําขวัญกิจกรรม 5ส โดยใหบุคลากรของสาํนักหอสมุดไดมีสวนรวมในการสงคําขวัญเขารวมเพ่ือรับการพิจารณา ซึ่งคําขวัญที่
ไดรับการคดัเลอืกโดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการเพื่อนํามาใชกับกจิกรรม 5ส ของสํานักหอสมุดไดแก คําขวัญวา 
“สํานักหอสมดุ รวมคิด รวมทํา รวมพลัง 5ส” และไดนํามาใชถึงจนกระทั่งปจจุบัน   

นอกจากนี้ยังไดมีการจัดแบงพื้นทั้งหมดของสํานกัหอสมดุ โดยมผีูรับผิดชอบในแตละพื้นที่นั้นๆ ซึ่งสามารถ
แบงออกเปนทั้งหมด 7 กลุมพื้นที่ดังนี้ 

                            1. พ้ืนที่กลุมสุพรรณิการ  สังกัดผูอํานวยการและสํานักงานเลขานกุาร ใชสัญลกัษณโซนเปนสีเหลือง   

  2. พ้ืนที่กลุมชมพูพันธุทิพย  สังกัดหอจดหมายเหตุ ใชสัญลักษณโซนเปนสีชมพู 

  3. พ้ืนที่กลุมอินทนิล  สังกัดแผนกบริการ ใชสญัลักษณโซนเปนสีมวง 

  4. พ้ืนที่กลุมนาโน สังกัดแผนกพฒันา ใชสัญลักษณโซนเปนสีสม 

  5. พ้ืนที่กลุมพลอยไพลิน สังกัดแผนกเทคนิค ใชสัญลักษณโซนเปนสีน้ําเงิน 

  6. พ้ืนที่กลุมวิภาวดี สังกัดหองสมุดศูนยศกึษาวิภาวดี ใชสัญลักษณโซนเปนสีเขียว 

  7. พ้ืนที่กลุมสาทร สังกัดหองสมุดศูนยศกึษาสาทรธานี ใชสัญลักษณโซนเปนสีฟา 

 

 



การดําเนินกิจกรรม 5ส  

  คณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส ไดรับการคดัเลอืกมาจากบคุลากรที่เปนตัวแทนของแตละโซนพื้นที่ เพื่อเขา
มาปฏิบัติหนาทีต่ามที่ไดรับมอบหมายและเพื่อใหกิจกรรม 5ส ดําเนินไปตามนโยบายและแผนดาํเนินงานของกิจกรรม 5ส อยาง
ตอเนื่อง อนุกรรมการแตละชุดมวีาระ 1 ป โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติดังนี้ 

  1.  การประชุมของคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส    

  คณะอนุกรรมการไดมีมตใิหมีการประชุมทุกเดือน แตอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดหากตดิภารกจิตางๆของ
สํานักหอสมุด 

 

 

 

 

 

 

  2.  การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส ประกอบดวย 

  คณะอนุกรรมการฯมีหนาที่และรบัผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดแก กําหนดแผนดําเนินการ 
ปรับปรุงมาตรฐานกลาง เผยแพรกิจกรรม 5ส จัดกิจกรรมทําความสะอาดใหญ (Big Cleaning Day) จํานวน 2 ครัง้  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ยังมีหนาที่สรางแบบฟอรมการตรวจประเมิน  (ซึ่งแบงออกไดเปน 4 แบบ ไดแก  ประเภท
สํานักงาน (แบบรายบุคคล) ประเภทสํานักงาน (แบบสวนรวม) ประเภทสวนบริการผูใช และประเภทสวนบริการผูใช เฉพาะ
ศูนยศึกษาสาทรธานีและศูนยศึกษาวิภาวดี) รวมทั้งกําหนดเกณฑการประเมิน ไดแก “ผาน” หมายถึง พ้ืนที่มีการปฏิบัติงานตรง
ตามมาตรฐานกลางทุกอยาง และ “ไมผาน” หมายถึง พ้ืนที่มีการปฏิบัติงานแตไมตรงตามมาตรฐานกลางที่ไดกาํหนดไว 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
อนุกรรมการจะตองสลับกันทําหนาที่เปนผูตรวจประเมินดวย จึงตองวางแผนกาํหนดการตรวจเยี่ยมโซน

พ้ืนที่และทําการตรวจเยี่ยม โดยซึ่งในวันที่ตรวจเยี่ยมทางคณะอนุกรรมการจะมีการประชุมเพื่อทําความเขาใจใหเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน โดยดูจากมาตรฐานกลางของแตละพื้นที่ และทําการบันทึกผลการตรวจประเมิน อีกทั้งสรุปขอด ีขอเสนอแนะ
และขอที่ควรปรบัปรุงเพื่อใหไดตรงตามมาตรฐานกลางลงในแบบฟอรม 

เมื่อตรวจเสร็จแลว ตองสรุปผลการตรวจเยี่ยมเพื่อเสนอตอประธานโซนพื้นที่และคณะกรรมการอํานวยการ
กจิกรรม 5ส เพื่อรับทราบ และจัดทําประกาศนียบตัรและของรางวัลแกโซนพื้นที่ตางๆ เมื่อจบปการศกึษา  

 

 

                                                  

 

 

 

 

 



7. เทคนิคหรือกลยุทธที่ทําใหเกิดความสําเร็จ 

กิจกรรม 5ส ของหองสมุด ประสบความสําเรจ็ได เกิดจากความรวมแรงรวมใจของบุคลากรทุกคนทุกแผนกใน
หนวยงาน ดังคําขวัญที่วา “สํานักหอสมดุ รวมคิด รวมทํา รวมพลัง 5ส”  

8. ผูท่ีมีสวนรวมทําใหเกิดความสาํเร็จ และบทบาทของบุคคลนั้น  

 1. บุคลากรของสํานักหอสมุดทกุคน รวมทํางานเปนทีม 

 2. คณะผูบริหารสํานักหอสมุด ซึง่เปนคณะกรรมการอาํนวยการกิจกรรม 5ส สนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณ 

9. อุปสรรคหรือปญหาในการทํางาน และแนวทางในการแกปญหา/อุปสรรคดังกลาว  

มาตรฐานกลางบางขอไมชัดเจน ทําใหเกิดขอถกเถียงระหวางคณะอนุกรรมการในชวงการตรวจประเมินโซนพื้นที่ 
ดังนั้น ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานกลาง ใหชัดเจน ครอบคลุมและสรางความเขาใจในการตรวจประเมินใหกับ
ผูตรวจและสมาชิกในพื้นที่ทราบ เพื่อใหเขาใจไปในทิศทางเดียวกัน 

การตรวจโซนพื้นทีปละหนึ่งคร้ัง ทําใหการทํากจิกรรมขาดความตอเนื่องและสม่ําเสมอ อีกทั้งระยะเวลาในการตรวจ
ประเมินคอนขางนอย ทําใหขาดความละเอียดถีถ่วนและไมทั่วถึงในบางพื้นที่ ดังนั้นควรกําหนดใหมีกิจกรรมการทําความ
สะอาดใหญ (Big Cleaning Day) รวมถึงการตรวจเยี่ยมโซนพื้นที่ มากกวาปละหนึ่งคร้ัง ไวในแผนดําเนินงาน เพื่อเปนการ
กระตุนใหบุคลากรเกดิการตื่นตัวและปฏิบัติอยางตอเนื่อง 

10. ผลลัพธหรือความสําเร็จท่ีเกิดขึ้นคือ    
 บุคลากรของสํานักหอสมุดทกุคนมีความรูและความเขาใจดานกจิกรรม 5ส เปนอยางดีทุกคนผลจากการดาํเนิน
กิจกรรม 5 ส มาอยางตอเนื่อง ทําใหบุคลากรมีสุขนิสัยที่ดี มีจิตสาํนึกการใชทรัพยากรอยางประหยัดคุมคา ซึ่งถือเปนนิสัย
พ้ืนฐานของการมีคุณภาพ มีการทํางานรวมกันเปนทีม สงผลใหบริเวณอาคารหอสมุดมีความสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย การ
บริการเปนไปดวยความราบรื่น ผูใชมีความพึงพอใจ และผูปฏิบัติงานมีความสุข  
11. การเรียนรูของผูเลาเรื่องจากประสบการณความสําเร็จดังกลาว  
 มีความรู ความเขาใจ และเห็นประโยชนของการนํากิจกรรม 5ส มาใช 
12. สมรรถนะ (ความรู ทักษะ หรือทัศนคติ) ของผูเลาเรื่อง 

มีความรู ความเขาใจ และเห็นประโยชนของการนํากิจกรรม 5ส มาใช และตองการเผยแพรแบงปนความรูเหลานี้ใหกับ
ทุกๆ คณะและหนวยงานในมหาวิทยาลัย โดยคณะอนุกรรมการกจิกรรม 5ส ไดมโีครงการเผยแพรความรูและทักษะการนําเอา  
5ส มาใชในหนวยงานของมหาวิทยาลัย เพื่อใหมหาวิทยาลัยรังสิตโดยรวม เปนมหาวิทยาลัยที่ทกุคนในองคกรมีสุขนิสัยแหง
คุณภาพ  
13. ผลงานเชิงประจักษของผูเลาเรื่อง คือ 

1. นโยบาย 5ส สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสติ 
2. มาตรฐานกลางกิจกรรม 5 ส สํานักหอสมดุ มหาวิทยาลัยรังสติ                                                   

 



3. ผลการดําเนินงานกิจกรรม 5ส ถูกบันทึกและจดัทําเปนรายงานเผยแพรตอสาธารณะชนบนเว็บไซตของ
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสติ โดยดูไดที่ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต. รายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรม 5ส 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ประจําปการศึกษา 2554. ปทุมธานี : สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต, 2555. 
http://library.rsu.ac.th/Images/5s55/5s55.pdf        

 


