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คํานํา 

 

 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ไดดําเนินกิจกรรม 5ส มาอยางตอเนื่อง และปการศึกษา 

2555 นี้ เปนปที่ 7 ของกิจกรรมนี้แลว ความสําเร็จที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผานมาเปนผลจาก

ความเสียสละและการรวมแรงรวมใจของบุคลากรสํานักหอสมุดทุกคน สํานักหอสมุดใชเวลา

ในชวงปแรกๆ กับกิจกรรม 3 ส แรก คือ สะสาง สะดวก สะอาด จากนั้นกิจกรรม 2ส  ที่เหลือคือ  

สุขลักษณะ และสรางนิสัย เปนการรักษาสภาพสถานที่ทํางานใหสะอาดและเปนระเบียบอยูเสมอ 

สําหรับการดํา เนินกิจกรรม  5ส  ในปที่ผ านมามีผลสําเร็จ เปนไปตามเปาหมาย  โดยมี

คณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส ซึ่งเปนตัวแทนจากทุกโซนพื้นที่รวมมือกันผลักดันใหกิจกรรมใน

แผนงานดําเนินไปอยางตอเนื่องและสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ดังปรากฏในรายงานสรุปผลการ

ดําเนินงานฯ ที่ไดเรียบเรียงใหเห็นเปนรูปเลมอยูนี้ อันจะเปนประโยชนตอบุคลากรสํานักหอสมุด 

และหนวยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนใจ 

 

 สํานักหอสมุดมีความมุงมั่นที่จะนํากิจกรรม 5ส มาใชพัฒนาการปฏิบัติงานและรักษา

สภาพแวดลอมเพื่อประโยชนและความพึงพอใจของผูใชหองสมุดทุกคน และในปนี้สํานักหอสมุด

ไดจัดโครงการเผยแพรความรูกิจกรรม 5ส เร่ือง “รูจัก...แลวจะรัก 5ส”  ซึ่งเปนประโยชนกับทุกภาค

สวนทั้งคณะและหนวยงานสนับสนุนตางๆ ซึ่งทําใหผูเขารวมโครงการไดรับความรู ความเขาใจ

หลักการดําเนินกิจกรรม 5ส และสามารถนําแนวคิดเรื่องกิจกรรม 5ส ไปประยุกตใชในหนวยงาน 

ในโอกาสนี้คณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส ประจําปการศึกษา 2555 ขอขอบคุณ ดร.มลิวัลย 

ประดิษฐธีระ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด และสมาชิกของทุกโซนพื้นที่ที่ใหการสนับสนุนในการ

ดําเนินกิจกรรม 5ส สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เปนอยางดียิ่ง 
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1.1 ประวัติความเปนมา 

1.2 โครงการกิจกรรม 5ส ของสํานักหอสมุด 

1.3 นโยบาย 5ส สํานักหอสมุด มหาวิทยาลยัรังสิต 
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1.1 ประวัติความเปนมา 

 

 มหาวิทยาลยัรังสิต ไดเล็งเห็นถึงความสาํคัญของหองสมุดจึงอนุมัติใหสรางอาคารหอสมุด

ข้ึนเปนเอกเทศ การกอสรางอาคารหอสมดุเริ่มเมื่อวันที ่ 23 ธันวาคม 2530 มีเนื้อที่ใชสอยทัง้หมด

ประมาณ 9,300 ตารางเมตร แบงเปนเนื้อที่สําหรับใชสอยของหนวยงานอื่นๆ บริเวณชั้นหนึง่ 

1,000 ตารางเมตร จึงเหลือเนื้อที่สําหรับกจิการหองสมุดประมาณ 8,000 กวาตารางเมตร สามารถ

จุผูอานได ประมาณ 2,000 กวาคน และจุหนงัสือไดประมาณ 4,000,000 เลม การกอสรางแลว

เสร็จเมื่อปลายเดือนกนัยายน 2532 คากอสรางอาคารพรอมอุปกรณคิดเปนมูลคาประมาณ 37 

ลานบาท ทําใหสามารถปฏบัิติหนาที่ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ คือ หนงัสอื 

วารสาร หนงัสือพิมพ และโสตทัศนวสัดุเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูใช และมีการ

จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวกรวดเร็วถกูตองและตรงกับ

ความตองการ ไดมีพิธีเปดอาคารอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 โดย 

ฯพณฯ นายทวิช กลิน่ประทมุ รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น 

 

 ในป พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหหองสมุดเปนหนวยงานทีม่ีฐานะเทียบเทาคณะ 

โดยใชชื่อวา “สํานักหอสมุด” และมหาวิทยาลัยไดบรรจุผูมีคุณวุฒิปริญญาโททางดาน

บรรณารักษศาสตรเขามาเปนผูอํานวยการ ต้ังแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2530 แตเนื่องจากการ

บริการไดขยายวงกวางออกไป โดยมีการนําเทคโนโลยสีารสนเทศเขามาใชในการดําเนนิงาน และ

เพื่อใหสอดคลองกับงานที่ปฏิบัติในลักษณะที่เพิ่มศักยภาพใหแกผูใชไดอยางรวดเรว็ และทําหนาที่

เปนศูนยกลางเชื่อมโยงระหวางผูใชกับผูใหบริการ จงึไดขอใชชื่อใหมเปนภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษวา “สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ มหาวิทยาลยัรังสิต (Rangsit University 

Library and Information Center)” ตอกรรมการสภามหาวทิยาลยั ซึ่งไดใหความเห็นชอบและ

อนุมัติใหใชไดต้ังแตวันที่ 23 สิงหาคม 2538 จนถึงป พ.ศ. 2545 มหาวทิยาลยัจึงไดใหกลับไปใชชื่อ

เดิม คือ สํานักหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิต (Rangsit University Library) 
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พื้นที่ใหบริการ 
 เปนอาคารเอกเทศ ขนาด 6 ชั้น มีพืน้ที่ทัง้สิ้น 9,300 ตารางเมตร 
 ปจจุบันมกีารแบงเนื้อที่ใชสอยภายในอาคารหอสมดุ ดังนี้ 
 

 ชั้นที่ 1 สวนหนึ่งใชเปนที่ปฏิบัติงานของศนูยสนับสนนุและพัฒนาการเรียนการสอน คณะ

การแพทยแผนตะวนัออก และหองประชุมจุผูใชไดประมาณ 200 กวาคน สํานักหอสมุดไดจัดพื้นที่

บริเวณหองโถงหนาหองประชุมสําหรับนักศึกษาใชประโยชนทางการศึกษาในการทบทวนการเรียน 

สามารถปรึกษากนัเปนกลุมหรือทาํรายงาน โดยไมรบกวนผูใชในหองอานหนังสอืที่ตองการความ

เงียบสงบ 

 ชั้นที ่ 2  ดานทิศตะวนัออก ใชเปนที่ปฏิบัติงานของผูอํานวยการ สํานกังานเลขานุการ  

แผนกพฒันา และแผนกเทคนิค ดานทิศตะวันตก เปนหองบริการสื่อโสตทัศนและอนิเทอรเน็ต 

Book Return Station  และ Coffee Corner 

 ชั้นที ่ 3  หองอานหนงัสือตําราและหนงัสอือางอิงทางสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

บริการยืม-คืน Self Check Service และบริการสําเนาเอกสาร 

 ชั้นที ่ 4   หองอานหนงัสือตําราและหนงัสอือางอิงทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 ชั้นที ่ 5   หองวารสารและหนังสือพิมพ 

 ชั้นที ่ 6   หองหนงัสือพระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หอจดหมายเหตุ 

มหาวิทยาลยัรังสิต บริการงานวิจัยและวิทยานพินธ 

 

------------------------------- 
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1.2 โครงการแผนพัฒนากิจกรรม 5ส 
 
หลักการและเหตุผล 
 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมือ่วันที่ 27 ตุลาคม 2548 ใหหนวยงานราชการตางๆ เพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการโดยใชกจิกรรม 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และ

สรางนิสัย) เพื่อเปนแนวทางการจัดทาํและพัฒนาระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยดานการ

จัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ (Thailand International P.S.O.) ที่รัฐตองจดัระบบราชการ

และงานบริการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพเพือ่ตอบสนองความตองการของประชาชน และปฏิรูป

ระบบราชการ และงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ อันจะนาํไปสูการฟนฟูพฒันาเศรษฐกิจ สังคม 

การเมืองตอไป 

 การปรับปรุงระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเนนเรื่องการดแูลรักษา

ความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานที่ทาํงานเปนปจจัยพืน้ฐานของการปรับปรุง

เพื่อเพิม่ประสทิธิผลและคุณภาพอยางตอเนื่อง สถานทีท่ํางานทีม่ีความเปนระเบียบเรียบรอยยอม

สะทอนใหเห็นถึงทัศนคติของผูบริหารในการทํางาน และระดับของประสิทธภิาพและคุณภาพของ

หนวยงาน การดําเนนิกิจกรรม 5ส จะเปนกาวแรกของการบริหารที่จะนาํไปสูการปรับปรุงการ

ปฏิบัติงาน และการเพิ่มประสทิธิภาพในงาน รวมทั้งชวยพฒันาจิตสาํนึกในมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน ซึ่งเปนพืน้ฐานการพัฒนาไปสูระบบบริหารคณุภาพตามมาตรฐานสากลตอไป 

 สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต ไดจัดกิจกรรมสําหรับเพิ่มประสทิธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน โดยการดําเนนิกจิกรรม 5ส ข้ึน เพื่อใหบุคลากรสํานกัหอสมุดไดรวมดําเนินกิจกรรม 5ส 

ใหเกิดความสาํเร็จในการเพิม่พูนประสิทธภิาพและคุณภาพของการปฏิบัติงาน เพือ่ใหผูใชบริการ

ไดรับการบริการที่ดีมีคุณภาพเปนทีพ่ึงพอใจมากยิง่ขึ้น 

 
ผูรับผิดชอบ 
 สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต 

 
วัตถุประสงคเพื่อ 

1. นํากจิกรรม 5ส มาใชเปนพืน้ฐานในการดําเนนิงานดานการประกันคุณภาพของ

สํานักหอสมุด 

2. พัฒนาบุคลากรสํานกัหอสมุดใหทาํงานอยางมีประสิทธภิาพโดยมุงเนนการมีสวนรวม
ในการดําเนนิงาน 
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3. สนับสนนุสงเสริมใหบุคลากรสํานกัหอสมุดเขาใจและมีวินยัในการพฒันาความ 

สําเร็จของคุณภาพงานอยางตอเนื่อง 

4. เพิ่มประสทิธิภาพคุณภาพการปฏิบัติงานและการใหบริการของบุคลากรสํานักหอสมดุ 

 
เปาหมาย 

1. สถานทีท่ํางานภายในสํานกัหอสมุดมีความเปนระเบียบเรียบรอย มสีภาพแวดลอมที่ดี 

2. บุคลากรสํานกัหอสมุดทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม 5ส 

3. การดําเนินงานในระบบประกนัคุณภาพของสํานักหอสมุด มีความชัดเจน และเปน

รูปธรรมมากขึน้ 

 
การดําเนินการ 
 การดําเนินกิจกรรม 5ส แบงกลุมรับผิดชอบตามแผนกงาน โดยมีข้ันตอนดังนี ้

1. การเตรียมการ 
- ใหความรูการดําเนนิกิจกรรม 5ส แกบุคลากรสํานักหอสมุด 

- แตงตั้งคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส 

- กําหนดแบงพืน้ที่รับผิดชอบใหแตละกลุม 

- ใหความรูการดําเนนิกิจกรรม 5ส แกบุคลากรสํานักหอสมุด 

- จัดทําแผนดาํเนินการกิจกรรม 5ส 

2. เร่ิมดําเนนิการ 
- ถายรูปกอนดาํเนนิกิจกรรม 5ส 

- ทุกกลุมดําเนนิกิจกรรม 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สรางนิสัย) 

3. ดําเนนิการและขยายผลอยางตอเนื่อง 
- ทุกกลุมรักษาสภาพสถานทีท่ํางานใหสะอาดและเปนระเบียบอยูเสมอ 

(สุขลกัษณะ สรางนิสัย) 

4. ประเมินผล 

- คณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส เปนผูติดตามและประเมินผลการดําเนิน 

กิจกรรม 5ส ของแตละกลุม 
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ระยะเวลาดาํเนินการ 
 เร่ิมเดือนมิถนุายน 2555-พฤษภาคม 2556 และดําเนนิกิจกรรม 5ส อยางตอเนื่องทกุป 

 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 เมื่อทุกกลุมดําเนนิกิจกรรม 5ส ภายในแผนก งาน แลวเสร็จ ผลที่คาดวาจะไดรับใน

ข้ันตอนตางๆ ตามรายละเอยีด ดังตอไปนี ้

1. ผลที่คาดวาจะไดรับจากขั้นตอนการสะสาง 
- ขจัดความสิ้นเปลืองของทรพัยากร 

- ขจัดความผดิพลาดจากการทํางานและขจดัสภาพแวดลอมไมดีออกไป 

- สภาพสถานทีท่ํางานโลงและกวางขึน้บุคลากรผูปฏิบัติงานมีสุขภาพจิตที่ดีข้ึน 

- มีพื้นที่เหลือสําหรับทํางานอืน่ได 

2. ผลที่คาดวาจะไดรับจากขั้นตอนการทําใหสะดวก 

- ขจัดการคนหาสิ่งของที่เกิดขึ้นบอยๆ 

- ตรวจสอบสิ่งของตางๆ ไดงาย 

- เพิ่มประสทิธิภาพในการทํางาน 

- เกิดภาพพจนที่ดีของสํานกัหอสมุด 

3. ผลที่คาดวาจะไดรับจากขั้นตอนการทําใหสะอาด 

- เกิดสภาพแวดลอมที่ดี นาทํางาน 

- ขจัดความสิ้นเปลืองของทรพัยากร 

- เพิ่มประสทิธิภาพการทาํงานของอุปกรณและครุภัณฑ 

4. ผลที่คาดวาจะไดรับจากขั้นตอนการทําใหถูกสุขลักษณะ 

- สถานทีท่ํางานมีความเปนระเบียบเรียบรอยนาทาํงาน 

- สุขภาพรางกายและจิตใจทีดี่ของบุคลากรสํานักหอสมุด 

- ผลของการดาํเนินกิจกรรม 5ส ของบุคลากรนําไปสูความภาคภูมิใจใน

ชื่อเสียงของสาํนักหอสมุด 

- การปฏิบัติงานและการใหบริการของบุคลากรมีประสิทธภิาพและคุณภาพที่ดี 

5. ผลที่คาดวาจะไดรับจากขั้นตอนการสรางนิสัย 

- บุคลากรสํานกัหอสมุดเปนผูที่มีคุณภาพ มีทัศนคตทิี่ดีในการทํางาน 

- การใหบริการของบุคลากรสาํนักหอสมุดเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพและ

คุณภาพ 
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1.3 นโยบาย 5ส สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

 สํานักหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิต ไดเลง็เหน็ถงึความสําคัญในการนํากจิกรรม 5ส ซึ่ง

ประกอบดวย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสรางนสัิย มาใชเพือ่พัฒนาคุณภาพ

บุคลากร ระบบงาน และสภาพแวดลอมของสํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิตใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง

และมีประสิทธิภาพ จึงไดกาํหนดใหมนีโยบาย 5ส ดังนี ้

1. พัฒนาการดําเนินกิจกรรม 5ส ใหเปนกลไกหนึง่ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

สํานักหอสมุด 

2. สงเสริมและสนับสนนุใหบุคลากรของสํานกัหอสมุดมีความรูความเขาใจ และดําเนิน

กิจกรรม 5ส โดยถือวาเปนสวนหนึง่ของการปฏิบัติงานประจํา ที่จะตองทาํอยาง

ตอเนื่องและปรับปรุงใหดีข้ึนตลอดไป 

3. ใหทุกแผนกในสํานักหอสมดุนํากิจกรรม 5ส ไปดําเนนิการอยางจริงจังและตอเนื่องให

บรรลุเปาหมายครบทั้ง 5 กิจกรรม 

4. ผูบริหารสํานักหอสมุดทกุระดับตองใหการสนับสนนุ สงเสริม กํากับและดูแลใหการ

ดําเนนิกิจกรรม 5ส ของสาํนกัหอสมุดบรรลุตามแผนปฏบัิติงานกิจกรรม 5ส และ

เปาหมายที่กาํหนดไว 

5. ใหหวัหนาแผนกและคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส รายงานความกาวหนาของ

กิจกรรมตอคณะกรรมการอํานวยการกิจกรรม 5ส เพื่อใหแนวทางในการแกไขปญหา

และอุปสรรคอยางตอเนื่อง อยางนอยทุก 4 เดือน 

6. ใหรางวัลพืน้ทีท่ี่ประสบความสําเร็จในการดําเนนิกิจกรรม 5ส ตามแผนการ

ดําเนนิงานและมาตรฐานทีก่ําหนดไว 
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วัตถุประสงคการดําเนินกจิกรรม 5ส สาํนักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต 
 

 สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต มีวัตถุประสงคในการดําเนนิกิจกรรม 5ส เพื่อ 

1. เสริมสรางใหกจิกรรม 5ส เปนกลไกหนึง่ในการสงเสริมสนับสนนุใหการดําเนินประกนั

คุณภาพการปฏิบัติงานของสํานักหอสมุดมีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

2. สงเสริมใหทุกแผนกของสํานักหอสมุดนาํกิจกรรม 5ส มาใชเปนเครื่องมือในการ

พัฒนาคุณภาพบุคลากร ระบบงาน และสภาพแวดลอมโดยรวมของสํานักหอสมุด 

มหาวิทยาลยัรังสิตใหดีข้ึนอยางตอเนื่องและตลอดไป 

 
เปาหมายการดําเนินกจิกรรม 5ส สํานกัหอสมุด มหาวิทยาลัยรงัสิต 
 

 สํานักหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิต มีเปาหมายที่จะดําเนินกิจกรรม 5ส อันประกอบดวย 

สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสรางนิสัย ใหบรรลุผลสําเร็จภายในกรอบระยะเวลาที่

กําหนดไวในแผนปฏิบัติงานกิจกรรม 5ส และมุงมัน่สูความเปนผูนําในการนํากิจกรรม 5ส มาใช

พัฒนาคุณภาพบุคลากร ระบบงาน และสภาพแวดลอมของสํานกัหอสมุดจนประสบความสาํเร็จ

เปนหนวยงานแรกของมหาวทิยาลยัรังสิต 

 

------------------------------- 
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สวนที่ 2 
 

 

2.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกิจกรรม 5ส พรอมภาระหนาที ่

2.2 คําสั่งแตงตั้งกลุมพื้นที่กจิกรรม 5ส 
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 แตงต้ังคณะกรรมการโครงการกิจกรรม 5ส  
สํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลัยรังสิต 

ปการศึกษา 2555 
 

 

 เพื่อใหการดําเนินงานในโครงการกจิกรรม 5ส สํานกัหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต ประจําป

การศึกษา 2555 เปนไปดวยความเรียบรอย และสามารถดําเนนิงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงค   

จึงมีคําสัง่แตงตั้งคณะกรรมการโครงการกจิกรรม 5ส ดังนี ้

 

1. คณะกรรมการอํานวยการกจิกรรม 5ส 

1. ผูอํานวยการสํานักหอสมดุ   ประธาน 

2. รองผูอํานวยการฝายพฒันา   กรรมการ 

3. รองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบริการ กรรมการ 

4. หวัหนาแผนกเทคนิค   กรรมการ 

5. หวัหนาแผนกบริการ   กรรมการ 

6.  หัวหนาแผนกพัฒนา   กรรมการ 

7.  หัวหนาหอจดหมายเหต ุ   กรรมการ 

8.  หัวหนาสํานักงานเลขานกุาร   กรรมการ 

9.  ประธานคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส กรรมการและเลขานุการ 

10. เลขานกุารคณะอนุกรรมการกิจกรม 5ส กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

ภาระหนาที ่

1. กําหนดนโยบาย วัตถุประสงค และเปาหมายในการดําเนินกิจกรรม 5ส ของ

สํานักหอสมุด 

2. แตงตั้งคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส 

3. สงเสริมและสนับสนนุใหการดําเนินกิจกรรม 5ส ของสํานักหอสมุดเปนไปอยางตอเนื่อง

และทั่วถึง 

4. ใหคําปรึกษา แนะนาํ และขอเสนอแนะแกคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส เพื่อประโยชน

ในการดําเนนิกิจกรรม 5ส ของสํานักหอสมุด 

5. ติดตามผลการดําเนินกิจกรรม 5ส ของคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส 
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2. คณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส 

1. นางดาวรัตน แทนรัตน ประธาน 

2. นางสาวศิริรัตน พวงรอย รองประธาน 

3. นางพัชรา หาญเจริญกิจ อนุกรรมการ 

4. นางเยาวรัตน บางสาล ี อนุกรรมการ 

5. นางสาวประทีป ชินบด ี อนุกรรมการ 

6. นางสาวพรศรี สุขการคา อนุกรรมการ 

7. นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว อนุกรรมการ 

8. นางสาวทิพยวาร ี วงษเจริญธรรม อนุกรรมการ 

9. นางสาวชะออน พนัถนั อนุกรรมการและเลขานกุาร 

10. นางสาวจรีนันท  เขียวแกว อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

 

ภาระหนาที ่

 

1. กําหนดแผนการดําเนนิงานในโครงการกิจกรรม 5ส สํานกัหอสมุด 

2. กําหนดมาตรฐาน 5ส สําหรบัพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่สวนบุคคล 

3. กําหนดแผนเวลาการตรวจ และเครื่องมือเพื่อใชในการตรวจติดตาม 

4. จัดตั้งทีมดูแลประจําพืน้ทีเ่พือ่ทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ตางๆ ของสํานักหอสมุด 

5. ประสานงานระหวางหนวยงานกบัทีมดูแลประจําพืน้ที่ใหสามารถดําเนนิกิจกรรม 5ส 

ไดสําเร็จตามวัตถุประสงค 

6. รณรงคและสงเสริมการดําเนนิงานในโครงการกิจกรรม 5ส อยางทัว่ถงึและตอเนื่อง 

7. ประชาสัมพันธขาวสารการดําเนนิงานในโครงการกิจกรรม 5ส ของสํานักหอสมุด 

ภายในและภายนอกหนวยงาน 

8. รับทราบปญหาและใหคําแนะนํา หรือ นาํเสนอคณะกรรมการอํานวยการกิจกรรมเพือ่

พิจารณา 
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9. ตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในโครงการกิจกรรม 5ส 

10. แจงผลการตรวจติดตามใหทีมดูและประจําพืน้ที่ไดรับทราบเพื่อแกไขปรับปรุง 
11. สรุปรายงานผลการตรวจติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการอํานวยการกจิกรรม    

5ส สํานกัหอสมุด 
 

  ทั้งนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 

       ส่ัง ณ วันที่  16 ตุลาคม 2555                                 

                                                                              

 

 

                                                                                       (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 

                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
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คําสั่งแตงต้ังกลุมพืน้ที่กจิกรรม 5ส 
สํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลัยรังสิต 

ปการศึกษา 2555 
 

 

 สืบเนื่องจากทีสํ่านักหอสมุดไดมีนโยบายใหมีการดําเนินกิจกรรม 5ส ต้ังแตปการศึกษา 

2548 เปนตนมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานตามหลักกิจกรรม 5ส และเพื่อใหการดําเนนิ

กิจกรรม 5ส เปนไปดวยความเรียบรอย สามารถดาํเนนิงานไดสําเร็จตามวัตถุประสงคอยาง

ตอเนื่อง จึงมคํีาสั่งแตงตั้งประธานกลุม เลขานุการกลุม และสมาชิกกลุมพื้นที่กจิกรรม 5ส 

ประจําปการศึกษา  2555 ดังนี ้
 

 พื้นที่กลุมสุพรรณิการ 
 สังกัด ผูอํานวยการและสํานกังานเลขานุการ 

 ประธานกลุม นางสาวชะออน พันถัน 

 เลขานุการกลุม นางสาวชะออน พันถัน 

 สมาชิกกลุม ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ 

 

 พื้นที่กลุมชมพูพันธุทิพย 
 สังกัด หอจดหมายเหตุ 

 ประธานกลุม นางพัชรา  หาญเจริญกิจ 
  

 พื้นที่กลุมอินทนิล 
 สังกัด แผนกบริการ 

 ประธานกลุม นางเยาวรัตน บางสาล ี

 เลขานุการกลุม นางสาวจีรนนัท เขียวแกว 

 สมาชิกกลุม นางนฤมล  พฤกษศิลป 

  นางกาญจนา เพ็งคาํศรี 

  นางกัลยา ตันจะโร  

  นางบุญเสริม แหวนแกว  
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  นางกนัยา  ไทยฉาย 

  นางสาวอมรรัตน  สาระไพฑูรย 

  นางธฤษวรรณ เฉลยไกร 

  นางสาวสมฤทัย ฉัตรกุล 

 
 พื้นที่กลุมนาโน 
 สังกัด แผนกพฒันา 

 ประธานกลุม นางสาวประทปี  ชนิบด ี

 เลขานุการกลุม นางสาวพรศรี สุขการคา 

 สมาชิกกลุม นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ 

 

 พื้นที่กลุมพลอยไพลนิ 
 สังกัด แผนกเทคนิค 

 ประธานกลุม นางดาวรัตน แทนรัตน 

 เลขานุการกลุม นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว 

 สมาชิก นางกนกวรรณ จันทร 

  นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน   

  นางสาวลมัย ประคอนสี 

  นางอาภาวรรณ แยมสิน   

  นางจําเนียน สัมฤทธิ ์

  นางสาวศิระภา นาคเจือทอง 

  นางกฤตยิาพร ทองพูล 
 

 พื้นที่กลุมวภิาวดี 
 สังกัด หองสมุดศนูยศึกษาวิภาวด ี

 ประธานกลุม นางสาวศิริรัตน พวงรอย  
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 พื้นที่กลุมสาทร 
 สังกัด หองสมุดศนูยศึกษาสาทรธาน ี

 ประธานกลุม  นางสาวทพิยวารี วงษเจริญธรรม 
 

 ทั้งนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป       

            ส่ัง ณ วนัที่ 16 ตุลาคม 2555                                  

                                                                                                                            

            

     

                          (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 

                       ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
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สวนที่ 3 
 

 

                       3.1 แผนการดําเนนิกิจกรรม 5ส 

 

 

 

 

 



17 

 
3.1 แผนการดําเนินกิจกรรม 5ส 

หมายเหต ุ  การจัดระเบียบหองเก็บของชั้น 2 จะกาํหนดวนัอีกครั้ง เพื่อใหทุกแผนกชวยกัน       

เพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย 

 
 
 
 

แผนการดําเนินกิจกรรม 5ส 
 

กิจกรรม 
2555-2556 

ผูรับผิดชอบ ต.ค
55 

พ.ย
55 

ธ.ค 
55 

ม.ค
56 

ก.พ
56 

มี.ค
56 

เม.ย 
56 

พ.ค
56 

1.แตงตั้งคณะกรรมการกิจกรรม 5ส 
16        คณะกรรมการ

อํานวยการกิจกรรม 5ส 

2. ประชุมการดําเนินการกิจกรรม 5ส          คณะอนุกรรมการ

กิจกรรม 5ส 

3. สรุปปญหาและอุปสรรคในการ  

ดําเนินกิจกรรม 5ส ในป 2554 
16        คณะอนุกรรมการ

กิจกรรม 5ส 

4. ปรับปรุงมาตรฐานกลางกิจกรรม    

5ส 
  12      

คณะอนุกรรมการ

กิจกรรม 5ส 

5. จัดอบรมใหความรูและสรางความ

เขาใจเกี่ยวกับ 5ส 
       23 บุคลากรในมหาวิทยาลัย 

6.ศึกษาดูงาน      15   บุคลากรทุกคน 

7. กิจกรรมวันทําความสะอาดใหญ        10 บุคลากรทุกคน 

8. ตรวจและประเมินผลโซนพื้นที่ 
        2,  

15 
คณะอนุกรรมการ

กิจกรรม 5ส 

9. สรุปผลรายงาน 
       17 

คณะอนุกรรมการ

กิจกรรม 5ส 

10. แจงผลกิจกรรมกรรมและแนวทาง

ขอเสนอแนะ 
       31 

คณะอนุกรรมการ

กิจกรรม 5ส 
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                                     สวนที่ 4 
 

 

                   4.1    กลุมพื้นทีก่ิจกรรม 5ส 

                   4.2    มาตรฐานกลางกิจกรรม 5ส 
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                    4.1 กลุมพื้นที่กิจกรรม 5ส 
                  สํานกัหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
 

 

 

กลุมสุพรรณิการ   โซนสเีหลือง 

 

กลุมนาโน    โซนสสีม 

 

กลุมพลอยไพลิน   โซนสนี้ําเงิน 

 

กลุมอินทนิล    โซนสีมวง 

 

กลุมชมพูพันธุทิพย   โซนสชีมพ ู

 

กลุมวิภาวดี    โซนสเีขียว 

 

กลุมสาทร    โซนสีฟา 
 

       

สํานักหอสมุด รวมคิด รวมทํา รวมพลัง 5ส
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กลุมสุพรรณกิาร 
โซนสีเหลือง 

 

 สังกัด   ผูบริหารและสาํนักงานเลขานุการ 

 จํานวนสมาชกิ  2  คน 

 ประธานกลุม  น.ส. ชะออน พันถัน 

 เลขานุการกลุม  น.ส.ชะออน  พันถัน 

 สมาชกิกลุม  ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ 

 
บริเวณพ้ืนทีท่ี่รับผิดชอบ 
 พื้นที่ประจาํแผนก 

1. โตะ/เกาอี้สวนบุคคล 

รับผิดชอบโดย เจาของโตะ 
สวนสํานักงานเลขานุการ 

2. เคานเตอรสํานักงานเลขานกุาร 
3. โตะวางคอมพวิเตอร 1 ชุด 

4. เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวง 1 ชุด 

5. ตูเหล็กบานเลือ่น จาํนวน 2 ตัว  

รับผิดชอบโดย  น.ส.ชะออน  พนัถนั 
สวนหองผูอํานวยการ 

6. โตะ/เกาอี้สวนบุคคล 

7. โตะวางคอมพวิเตอร 1 ชุด 

8. เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวง 1 ชุด 

9. โตะ/เกาอี้รับแขก 

10. ตูล้ินชักเหล็ก 4 ล้ินชัก จํานวน 2 ตู 

11. ชั้นไมวางเอกสาร จํานวน 7 ตัว 

12.  โตะนัง่อาน 4 คน พรอมเกาอี้ 6 ตัว 
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 พื้นที่สวนกลาง 
1. หองเซิรฟเวอร 

1.1 เครื่องถายเอกสาร 
1.2 โตะวางเครื่องโทรสาร, เครื่องโทรสาร 
1.3 ตูเก็บกุญแจสวนกลางของสาํนักหอสมุด 

1.4 ตูเหล็กประตู 2 บาน จํานวน 1 ตู 

1.5 ตูล้ินชักเหล็ก 4 ล้ินชัก จํานวน 2 ตู 

1.6 ตูล้ินชักเหล็ก 10 ล้ินชัก จํานวน 1 ตู 

1.7 ชั้นไมวางเอกสารประกันคณุภาพ จาํนวน 2 ตัว 

2. ประตูทางเขาหองบริเวณชัน้ 2 ดานทิศตะวันออก รวมทั้งบริเวณทางเดิน 

2.1 โตะ/เกาอี้วางสมุดเซ็นเยีย่ม 

2.2 โตะ/เกาอี้รับแขก 

รับผิดชอบโดย  น.ส.ชะออน  พนัถนั 
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กลุมนาโน 
โซนสีสม 

 

 สังกัด   แผนกพฒันา 

 สมาชกิ   3  คน 

 ประธานกลุม  น.ส.ประทีป  ชินบด ี

 เลขานุการกลุม  น.ส.พรศรี  สุขการคา 

 สมาชกิ   น.ส.รัตนาภรณ  กาศโอสถ 
บริเวณพ้ืนทีท่ี่รับผิดชอบ 
 พื้นที่ประจาํแผนก 

1. โตะ/เกาอี้ทาํงานสวนบุคคล 

รับผิดชอบโดย  เจาของโตะ 

 

2. โตะ/เกาอี้วางคอมพิวเตอร  2 ชุด 

3. โตะ/เกาอี้วางเอกสารและวัสดุสํานักงาน 1 ชุด 

4. โตะวางเอกสาร/โตะปฏิบัติงาน  2  ตัว/เกาอี้  6 ตัว 

5. ตูเอกสาร 3 ชั้น  2 ตู 

6. ตูเหล็กเกบ็วัสดุสํานักงาน  1  ตู 

7. ชั้นเหล็กวางเอกสาร/ส่ืออิเลก็ทรอนกิส 1  ตัว 

8. ชั้นเหล็กวางเอกสาร  5 ตัว 

รับผิดชอบโดย  น.ส.รัตนาภรณ  กาศโอสถ 
 

9. โตะ/เกาอื้วางคอมพิวเตอร 2 ชุด 

10. โตะ/เกาอี้วางเครื่องปริ้นเตอรสี 1 ชุด 

11. โตะวาง CD ทีใ่ชในการปฏิบัติงาน 1 ตัว 

12. ตูเอกสาร  4 ชั้น  1 ตู 

13. ชั้นเหล็กวางเอกสาร/ส่ืออิเลก็ทรอนกิส  2  ตัว 

14. โตะ/เกาอี้สําหรับบรรณารักษแลกเปลี่ยน/วางเครื่องสแกน 1 ชุด 

รับผิดชอบโดย  น.ส.ประทีป  ชินบด ี
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15. โตะ/เกาอื้วางคอมพิวเตอร 1 ชุด 

16. โตะวางอุปกรณสํานักงานสวนกลาง จาํนวน 1 ตัว 

17. ตูเอกสาร 4 ชัน้ 2 ตู 

18. ตูไมจัดเก็บวัสดุสํานักงาน   1  ตู 

19. ชั้นเหล็กวางเอกสาร/ส่ืออิเลก็ทรอนกิส 1 ตัว 

20. ชั้นเหล็กวางเอกสาร 1  ตัว 

21. รถเข็น  2  ตัว 

รับผิดชอบโดย น.ส.พรศรี  สุขการคา 

 
 พื้นที่สวนกลาง 

1. บันไดหนีไฟชัน้ 2 ไปชั้น 3 

2. หองน้ําสาํหรบัผูปฏิบัติงานที่ติดกับแผนกพัฒนา 

3. หองน้ําสาํหรบัแมบาน ชั้น 2 

รับผิดชอบโดย  น.ส.รัตนาภรณ  กาศโอสถ 
 

4. หองประชมุ ดร.อุทัย  ทุติยะโพธ ิ

5. บริเวณทางเดนิระหวางหองบริการสื่อโสตทัศนกับฝายบริหาร ชัน้ 2 

6. หอง Server  ชั้น 2 

6.1  พืน้ที่สําหรับวางอุปกรณ Server และคอมพิวเตอร 

6.2  ตูจัดเก็บอุปกรณเครือขายของหองสมุด 

6.3 ซีดีรอมผลงานวิจัยของอาจารยและบุคลากร มหาวทิยาลัยรังสิต 

รับผิดชอบโดย น.ส.ประทีป  ชินบด ี
 

7. หองรับประทานอาหาร ชัน้ 2 

รับผิดชอบโดย น.ส.พรศรี  สุขการคา 
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กลุมพลอยไพลิน 
โซนสีน้ําเงิน 

 

 สังกัด   แผนกเทคนิค 

 จํานวนสมาชกิ  9  คน 

ประธานกลุม  นางดาวรัตน  แทนรัตน 

 เลขานุการกลุม  นางจุรีรัตน  เกลี้ยงแกว 

 สมาชกิ   นางกนกวรรณ จันทร 

    นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน 

    นางสาวลมัย ประคอนสี 

    นางอาภาวรรณ  แยมสิน 

    นางจําเนียน  สัมฤทธิ ์

    นางสาวศิระภา นาคเจอืทอง 

    นางกฤตยิาพร ทองพูล    

   

ลําดับที ่ พื้นที่กลุมพลอยไพลนิ ผูรับผิดชอบ 
พื้นที่ประจาํแผนก 

1 โตะ/เกาอี้สวนบุคคล  เจาของโตะ 

2 ตูล้ินชักใสเอกสารการปฏิบัติงาน/เอกสารของแผนกเทคนิค 2 ตู 

ตูเอกสารเกี่ยวกับวารสาร 1 ตู 

ชั้นวางเอกสารปฏิบัติงานสวนกลางของแผนกเทคนิค 

ชั้นวางเอกสารปฏิบัติงานของหวัหนาแผนกเทคนิค 

นางกนกวรรณ จันทร 
3 

4 

5 

6 ชั้นวางหนงัสือบริจาคเพื่อรอคัดเลือก 

นางดาวรัตน แทนรัตน 
7 โตะวางหนงัสอื ส่ือโสตทัศนบริจาคเพื่อรอคัดเลือก 

8 ตูเก็บวัสดุสํานกังานสวนกลาง 

9 โตะโทรศัพท 

10 ชั้นวางเอกสารการปฏิบัติงานสวนกลางของแผนกเทคนคิ 

น.ส.ลมัย ประคอนสี 
11 ตูบัตรรายการหนงัสือและสือ่โสตทัศน 

12 ชั้นวางหนงัสือซื้อรอวิเคราะห 

13 โตะวางคูมือการปฏิบัติงาน 
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ลําดับที ่ พื้นที่กลุมพลอยไพลนิ ผูรับผิดชอบ 
พื้นที่ประจาํแผนก 

14 
ตูเอกสารการประชุม/สัมมนา/การปฏิบัติงานบุคลากรแผนก 

เทคนิค 2 ตู 
น.ส. สุรีรัตยา  

บุญแสนแผน 
15 ชั้นวางหนงัสือซื้อเพื่อดําเนินการอนุมัติ 

16 โตะวางหนงัสอืซื้อรอพิจารณาขึ้นชั้น 

17 โตะ/เกาอี ้คอมพิวเตอรแผนกเทคนิค 

18 ชั้นวางสื่อโสตทัศนบริจาคเพือ่รอวิเคราะห 

นางอาภาวรรณ    

แยมสิน 

19 ชั้นวางหนงัสือบริจาคเพื่อรอวิเคราะห 

20 ชั้นวางวิทยานพินธ/วจิัยโครงการ TDC 

21 ชั้นวางสื่อโสตทัศนบริจาคเพือ่รอลงทะเบยีน 

22 ตูเหล็กใสวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน 4 ตู 
นางจุรีรัตน        

เกลี้ยงแกว 

 

23 โตะเตรียมทรัพยากรสารสนเทศกอนสงงานวิเคราะห 

24 กลองใสกระดาษ Recycle 

25 ที่ใสรม 

26 โตะวางวัสดุ/อุปกรณสํานกังานสวนกลาง 

นางจําเนียน สัมฤทธิ ์

27 โตะเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อออกใหบริการ 

28 
โตะวางทรพัยากรสารสนเทศเพื่อรอสงศูนยศึกษาวิภาวดี/สาทร

ธาน ี

29 รถเข็น 

30 โตะประชุมแผนกเทคนิค 

น.ส. ศิระภา         

นาคเจือทอง 

31 ตูใสแฟมรายชือ่ทรัพยากรสารสนเทศของสาํนักหอสมุด 

32 ตูเอกสารเกี่ยวกับหนังสือ 2 ตู 

33 ตูใสแบบฟอรมตางๆ 

34 ตูสมุดทะเบียนทรพัยากรสารสนเทศ 

นางกฤตยิาพร      

ทองพูล 

35 โตะรับ - สงไปรษณีย 

36 โตะเตรียมวารสารเพื่อออกใหบริการ 

37 ตูเอกสารเกาแผนกเทคนิค 

38 ตูล้ินชักสําหรบักระดาษพิมพงาน 

39 กลองใสวัสดุสํานักงาน 
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ลําดับที ่ พื้นที่กลุมพลอยไพลนิ ผูรับผิดชอบ 
พื้นที่ประจาํแผนก 

1 บริเวณทางบนัไดขึ้นอาคารหอสมุด  
นางดาวรัตน แทนรัตน 

นางกฤตยิาพร  ทองพูล 

2 บริเวณหนาลฟิตชั้น 2 นางกนกวรรณ  จันทร 

3 บริเวณทางขึ้นบันไดจากชัน้ 2 ไปชั้น 3 
นางสาวลมัย  ประคอนส ี

นางจําเนียน  สัมฤทธิ ์

4 บริเวณลานพกัสายตา 

นางอาภาวรรณ  แยมสิน 

นางจุรีรัตน  เกลี้ยงแกว  

นางสาวศิระภา นาคเจือทอง 

5 หองน้ํา/ถงัดับเพลิง นางสาวสุรีรัตยา  บุญแสนแผน 
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กลุมอินทนิล 
โซนสีมวง 

 

 สังกัด   แผนกบริการ 

 จํานวนสมาชกิ  10  คน 

 ประธานกลุม  นางเยาวรัตน บางสาล ี

 เลขานุการกลุม  น.ส.จีรนนัท  เขียวแกว 

 สมาชกิ   นางนฤมล  พฤกษศิลป 

นางกัลยา ตันจะโร 

    นางกาญจนา เพ็งคาํศรี 

    นางกนัยา   ไทยฉาย     

    นางธฤษวรรณ เฉลยไกร 

    น.ส.อมรรัตน  สาระไพฑูรย 

    น.ส. สมฤทยั  ฉัตรกุล 

     
บริเวณพ้ืนทีท่ี่รับผิดชอบ 
 พื้นที่สวนแผนกและพื้นทีส่วนกลาง 

1. หองบริการอานชั้น 2 
สวนที่ 1 : - เคานเตอรบริการ ซึ่งประกอบดวย 
    - ล้ินชักเคานเตอร  
   - ชั้นวางสื่อโสตทัศน  
    - ชุดคอมพิวเตอร 
    - ตูเอกสาร 
    - กลองแบบฟอรมการใชบริการตางๆ 
    - รถเข็นสื่อโสตทัศน 
   - บอรดแนะนาํสื่อโสตทัศนที่นาสนใจ 
   - ตูควบคุมระบบอินเทอรเนต็ 
   - หองบริการโนตเพลง ซึง่ประกอบดวย 
    - ตูเก็บโนตเพลง 
    - ตูเก็บตนฉบบัส่ือโสตทัศน 
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    - ชั้นวางสื่อโสตทัศนทีจ่ัดเกบ็ตามเลขทะเบียน  
                (ผูรับผิดชอบ : กลัยา) 
 

สวนที่ 2 : - บริเวณที่ใหบริการตางๆ ซึง่ประกอบดวย 
   - มุมใหบริการรายชื่อส่ือโสตทัศน  
   - จุดบริการคอมพิวเตอรสําหรับสืบคน 
   - บริเวณใหบริการดูส่ือโสตทศันแบบเดี่ยวและกลุม / มุมดู UBC 

   - จุดบริการเครื่องเลนเทป 

             - มุมบริการอนิเทอรเน็ต 
   - ตูแผนที ่
   - จุดบริการน้าํดื่ม 
   - หองน้ํา 

 หมายเหต ุ: รวมถึงมุมบรกิารตางๆ ในหองโถงหนาหองบริการสื่อ
โสตทัศน ซ่ึงประกอบดวย ตูจัดแสดงสื่อโสตทศันใหม
ประจําสัปดาห มุมบรกิารดูสื่อโสตทศันกลุม และ   
มุมจัดแสดงสื่อโสตทศันที่นาสนใจ  

   (ผูรับผิดชอบ : บุญเสริม) 
สวนที่ 3 : - หองฝกอบรม ซึ่งประกอบดวย 

     - ชุดคอมพิวเตอร 
     - ชุดเครื่องเสียงและไมโครโฟน 
     - เครื่อง LCD และจอ 

   - หองควบคมุไฟฟา 
   (ผูรับผิดชอบ : กลัยา) 

 
2.   หองบริการการอานชัน้ 3   

   สวนที่ 1 : - บริเวณลานหนาชัน้ 3 ซึ่งประกอบดวย บอรดนิทรรศการติดผนัง         

ตูบอรด นิทรรศการแบบตั้ง ชุดรับแขก โตะวางโทรทัศนและเครื่องเลน    

ดีวีดี ตูรับฝากของ และหองถายเอกสาร 
      - บริเวณตั้งแตประตูทางเขาชั้น 3 โตะปฏิบัติงานกลาง จุดบริการน้าํดื่ม  
        มมุสวนหยอม 

       (ผูรับผิดชอบ :  จีรนันท)  
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    สวนที ่2 : - มุมบริการตอบคําถามและบริการสําเนาบทความ      
      -  จุดบริการ Self Check จดุบริการคอมพิวเตอรสําหรบัสืบคน ชัน้วาง

หนงัสือรางวัลซีไรต และ ชั้นวางพจนานุกรม 
     - จุดบริการหนังสือพิมพและมุมแสดงหนงัสือใหมประจาํสัปดาหสาขา 
        มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
     - มุม SET Corner ซึ่งประกอบดวย ชั้นวางหนงัสือและซีดี คอมพิวเตอร

สําหรับใหบริการ และชุดรับแขก 

     - ชั้นวางสารานุกรม  
    (ผูรับผิดชอบ :  นฤมล) 

          สวนที่ 3 : - หองทํางาน ชั้น 3 ซึ่งประกอบดวย  

     - ตูเอกสาร  
     - ชั้นวางเอกสาร 
     - ตูอุปกรณเครื่องใชสํานกังาน 
     - ชุดคอมพิวเตอร 
     - ตูควบคุมระบบอินเทอรเนต็และโทรทัศนวงจรปด 
     - มุมรับประทานอาหาร  
     - หองน้ํา  
     - หองเก็บของ  
     - บันไดหลงั 
     - ชั้นวางหนงัสือภาษาตางประเทศหมวด A-P และถังรองรับหนงัสือที่  

อานแลว 
         (ผูรับผิดชอบ : ธฤษวรรณ) 
    สวนที่ 4 : - เคานเตอรใหบริการ ซึ่งประกอบดวย  
     - ล้ินชักเคานเตอร  
     - ชั้นวางเอกสาร 
     - ตูเอกสาร  
      - ชุดคอมพิวเตอรปฏิบัติงานยืม-คืน  
     - โตะปฏิบัติงานกลางในเคานเตอร 
        - รถเข็นหนงัสอื  
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       -  หอง Group Study รวมไปถึงชัน้หนังสือฉบับซ้ําและคูมือการศึกษา 

          (ผูรับผิดชอบ : กาญจนา)  
 

     สวนที่ 5 : - ชั้นวางหนังสือภาษาไทยหมวด A – P นวนิยาย เร่ืองสั้น เยาวชน ชัน้วาง

หนงัสืออางอิงหมวด A - P ชัน้วางพระไตรปฎก และถังรองรับหนงัสือที่

อานแลว 

    - มุม SME ซึ่งประกอบดวย 

     - ชั้นวางหนังสอืและซีดี 
     - ชุดคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการ  
       - ชุดรับแขก 
      - หองควบคมุไฟฟา 
      - หองน้าํ 
    - หองเก็บของ 
    - อุโมงค 
          (ผูรับผิดชอบ : กันยา) 

 
        3.     หองบริการการอานชั้น 4   
    สวนที ่1  : - บริเวณตั้งแตบันไดกลางชั้น 4 ถึงประตชูั้น 4 ทางดานลิฟต                 

ซึ่งประกอบดวย 

        - มุมหนงัสือใหมทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี  

     - จุดบริการน้าํดื่ม  

        - ถังรองรับหนงัสือที่อานแลว  

     - จุดบริการคอมพิวเตอรสําหรับสืบคน  

       - บริเวณลานหนาลิฟตชัน้ 4  

     - อุโมงค และ ตูบัตรรายการ 
        (ผูรับผิดชอบ : ธฤษวรรณ) 
      สวนที่ 2 : หองทํางาน ชั้น 4 ซึ่งประกอบดวย  

     - มุมซอมหนงัสือ  

     - ตูเก็บอุปกรณสําหรับซอม   

     - ตูเก็บอุปกรณเกี่ยวกับนทิรรศการ 

     - กลองใสอุปกรณสําหรับจัดนิทรรศการ 
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     - ตูควบคุมระบบอินเทอรเนต็ 

     - โตะรับประทานอาหาร 

     - หองเก็บของ  

     - หองน้ํา  

     - บันไดหลงั 
       (ผูรับผิดชอบ : กันยา)   
   

      สวนที่ 3 : บริเวณตั้งแตชั้นวางหนงัสือหมวด Q – Z ทั้งหมด ซึง่ประกอบดวย 

       - ชั้นวางหนังสอือางอิงหมวด Q – Z  

     - ชั้นวางหนังสอืภาษาไทยและภาษาตางประเทศหมวด Q - Z 

      - หองเก็บของ  

     - อุโมงค  

     - หองน้ํา  

     - หองควบคุมไฟฟา 
        (ผูรับผิดชอบ : จีรนันท)  

หมายเหต ุ: หองเก็บของ/หองควบคุมไฟฟา/หองน้าํ ชั้น 4   ผูรบัผิดชอบ ไดแก กันยา  

        4.     หองบริการการอานชั้น 5    
    สวนที่ 1  : - หองทํางานชั้น 5 ซึ่งประกอบดวย 
     - ชั้นวางนิตยสารลวงเวลา 
     - ชั้นวางวารสารเย็บเลมที่ไมคอยถูกใช ทัง้ภาษาไทยและภาษา  
        ตางประเทศ 
     - ชั้นวางวารสารลวงเวลาที่ใหบริการบนชัน้หมนุ 
     - ชั้นวางจุลสารลวงเวลาเก็บยอนหลัง 2 ป 
     - ชั้นวางวารสารที่ไมเย็บเลมลวงเวลา 
     - ชั้นวางหนงัสอืพิมพลวงเวลาภายในระยะเวลา 2 – 6 เดือน 
     - ตูวารสารซ้ํา 

     - ที่วางนิตยสารรอจําหนายออก 
     - ตูเก็บอุปกรณสํานักงาน 
     - ตูควบคุมระบบอินเทอรเนต็ 

     - โตะรับประทานอาหาร 
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     - หองน้ําและบันไดหลัง  
           (ผูรับผิดชอบ : เยาวรัตน) 
 

    สวนที่ 2  :- บริเวณที่ใหบริการตั้งแตหนาเคานเตอร ชัน้ 5 ไปจนถงึชัน้วารสาร 
     เย็บเลม ซึ่งประกอบดวย 
     - ชั้นวางวารสารเย็บเลมภาษาไทย 
     - ชั้นวารสารเย็บเลมภาษาตางประเทศ  
     - หองเก็บหนงัสือพิมพเตรียมจําหนายออก   
       - อุโมงค 
     - จุดบริการน้าํดื่ม 
     - ชั้นวารสารเลมปลีก 
     - มุมจุลสาร 
     - จุดบริการคอมพวิเตอรสําหรับสืบคนขอมูล  
     - ชั้นวารสารอภินันทนาการแบบชั้นหมนุ  
        - ชั้นแสดงวารสารอภินันทนาการใหม  
     - จุดบริการคอมพิวเตอรสําหรับสืบคนขอมูล 
     - ชั้นวารสารอภินันทนาการแบบหมุน 
     - ชั้นแสดงวารสารอภินันทนาการใหม  
     - ชั้นบริการหนังสือพิมพลวงเวลาเดือนปจจุบัน 
     - มุมหนงัสือพมิพฉบับปจจบัุน 
     - ถังรองรับวารสารที่อานแลว 
     - มุมวารสารดีๆ ที่ถกูใชนอย 
     - ประตูทางเขาชั้น 5 ดานลฟิต 
     - บันไดกลาง ชั้น 5 และ บอรดระหวางบันไดทางขึ้น     
        (ผูรับผิดชอบ : อมรรัตน) 

หมายเหต ุ: หองควบคุมไฟฟาและหองน้ํา ผูรับผิดชอบ คือ เยาวรัตน 
 

    สวนที่ 3  : - บริเวณตั้งแตชั้นนิตยสารไปจนถงึเคานเตอรบริการ ชั้น 5 ไดแก ชั้น

นิตยสาร มุมเศรษฐกิจพอเพียงและชุดรับแขก  มุมหนงัสือพิมพฉบับ

ยอนหลัง 1 วนั ตูบัตรดรรชนีวารสารที่บอกรับกอนป พ.ศ. 2540 และ 

มุมหมากลอม  
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        - เคานเตอรบริการ ซึ่งประกอบดวย 
     - ล้ินชักเคานเตอร 
     - ชั้นวางเอกสาร 

     - โตะปฏิบัติงานกลาง 
     - รถเข็นสําหรบัวางวารสารซ้ําที่อยูระหวางรอจัดเขาตู  
     - ชุดคอมพิวเตอร  
     - ตูบัตรหลักฐานวารสารเยบ็เลม 
     - ชั้นหนงัสือพมิพยอนหลงั 1 เดือน 
     - ที่จอดรถเข็นวารสาร 

    หมายเหต ุ: โตะปฏิบัติงานกลาง (โตะทํางาน) และ ชั้นวางเอกสาร 
                                            ดานหลัง ผูรับผิดชอบ คือ อมรรัตน 
        - ภายในลฟิตและลานหนาลฟิต ชัน้ 5 ซึ่งประกอบดวย ปายตางๆ 

ภายในลฟิต บอรดหนาลฟิต มุมจุดประกายอาเซียน และ บอรดขอมูล

อาเซียน 

     (ผูรับผิดชอบ : เยาวรัตน) 
 

         5.    หองบริการงานวิจัยชั้น 6    
   สวนที่ 1 :  - เคานเตอรบริการ ชัน้ 6 ซึ่งประกอบดวย 

     - ล้ินชักเคานเตอร 

     - ชุดคอมพิวเตอร 
     - รถเข็นงานวจิัย 

       - สวนใหบริการงานวิจัย ประกอบดวย 
     - ชั้นวางงานวจิัยและวทิยานิพนธ 
     - จุดบริการคอมพิวเตอรสําหรับสืบคน  
     - มุมใหบริการรายชื่องานวจิัย 
     - บันไดกลาง ชั้น 6 
        (ผูรับผิดชอบ : สมฤทัย)  
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   สวนที่ 2  : หองสมเด็จพระเทพฯ ประกอบดวย 
     - หนงัสือเกีย่วกับราชวงศจักรี 
     - หนังสือพระราชนพินธในสมเด็จพระเทพฯ และหนงัสือที่

เกี่ยวของ  
     - พระเกาอี้ของเจาชายจกิมี เคเซอร นัมเกล วังชุก 
     - หองน้ํา 
     - บันไดหลงั 
     - หองเก็บของ   

        (ผูรับผิดชอบ : สมฤทัย) 
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กลุมชมพูพันธุทิพย 
โซนสีชมพ ู

 

 สังกัด   หอจดหมายเหตุ 

 จํานวนสมาชกิ  1  คน 

 ประธานกลุม  นางพัชรา หาญเจริญกิจ 

 
 บริเวณพ้ืนทีท่ี่รับผิดชอบ 
 พื้นที่ประจาํแผนกและพืน้ที่สวนกลาง 

รับผิดชอบโดย  นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
1. โตะและเกาอีท้ํางานสวนบคุคล/โทรศัพท 1 เครื่อง 

2. โตะคอมพิวเตอร จํานวน 2 ตัว 

3. โตะลงทะเบียนรับเอกสาร 
4. ชั้นเหล็กขนาด 3 ฟุต  จาํนวน 1 ตัว 

5. ชั้นไมสําหรับวางเอกสาร จาํนวน  4 ตัว 

6. ตูล้ินชักเหล็ก  3  ล้ินชัก  จํานวน  2 ตู 

7. หองเก็บของ (อุโมงค) 
8. พื้นที่ภายในหอจดหมายเหตุ 
9. โตะและเกาอีท้ํางานสวนบคุคล 

10. โตะคอมพิวเตอร จํานวน 2 ตัว พรอมอุปกรณตอพวง 1 ชุด 

11. โตะประชุมหอจดหมายเหต ุ

12. ตูไมติดผนังรอบหอจดหมายเหต ุ

13. ตูนิทรรศการ  7 ตู 

14. โตะ/เกาอี้นัง่อาน ขนาด  4 คน  จาํนวน 15 ตัว 

15. โตะ/เกาอี้นัง่อานเดี่ยว 15 ตัว 

16. โซฟา 2 ตัว 

17. หองควบคุมไฟ 

18. หองน้ํา 
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กลุมวิภาวดี 
โซนสีเขยีว 

 

 สังกัด   หองสมุดศนูยศึกษาวิภาวด ี

 จํานวนสมาชกิ  1  คน 

 ประธานกลุม  นางสาวศิริรัตน  พวงรอย 

  
บริเวณพ้ืนทีท่ี่รับผิดชอบ 

1. เคานเตอรบริการ 
2. ตูเอกสารบริเวณเคานเตอรบริการ 
3. คอมพิวเตอรใหบริการ WEBPAC และอินเตอรเน็ต 

4. ชั้นวางหนงัสือภาษาไทยและภาษาตางประเทศ / ชั้นวางหนงัสอือางอิง / ชั้น

วางวารสารเยบ็รวมเลมภาษาตางประเทศ / โตะ+เกาอี้นัง่อานหนังสือ 

5. ชั้นวางวารสารใหม 
6. ชั้นวางรายงานการคนควาอสิระ / ชั้นวางหนงัสือใหมประจําสัปดาห 

7. ตูบัตรรายการ 
8. ตูบัตรทะเบียนหนังสือ 

9. ตูเหล็กเกบ็ซีดี-รอม / ตูบัตรทะเบยีนวารสาร 

10. รถเข็น 
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กลุมสาทร 
โซนสีฟา 

 

 สังกัด   หองสมุดศนูยศึกษาสาทรธาน ี

 จํานวนสมาชกิ  1  คน 

 ประธานกลุม  นางสาวทพิยวารี  วงษเจริญธรรม 

  
บริเวณพ้ืนทีท่ี่รับผิดชอบ 

1. พื้นที่บริเวณเคานเตอรใหบริการ 
- เคานเตอรใหบริการ 

- คอมพิวเตอร 

- พื้นที่วางหนังสือดานหลงัเคานเตอรใหบริการ 

2. พื้นที่ปฏิบัติงานของตนเอง 
- เกาอีท้ํางาน 2 ตัว 

- ตูเอกสารไม 3 ตู 

- ตูเอกสารเหลก็ 1 ตู 

3. พื้นที่บริเวณชัน้วางวิจัย 

- ชั้นวารสารฉบบัปจจุบัน 

- ชั้นวางงานวจิยัและรายงานการคนควาอิสระของนักศึกษา 

- ชั้นหนงัสือภาษาตางประเทศ หมวด T  

- ที่แขวนหนงัสอืพิมพ  1 ชุด 

- ที่นัง่อานหนงัสือ ประกอบดวยโตะ 1 ตัว / เกาอี้ 2 ตัว 

4. พื้นที่บริเวณจดุสืบคน OPAC 

- จุดรับฝากกระเปา 

- ที่นัง่อานหนงัสือ ประกอบดวย โตะ 1 ตัว / เกาอี ้3 ตัว 

5. หองประชมุเลก็สําหรับนักศกึษา ประกอบดวย 

- โตะ 2  ตัว / เกาอี้  10 ตัว 

- เครื่องคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ 2 เครื่อง 

6. พื้นที่บริเวณชัน้วางหนงัสือพิมพฉบับลวงเวลา 

- ชั้นวางวารฉบบัลวงเวลา 
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7. ชั้นหนงัสือทัว่ไป 

- ชั้นหนงัสือภาษาไทย 

- โตะสําหรับอานหนังสือ 2 ตัว / เกาอี้ 12 ตัว 

- ชุดรับแขก 1 ชุด 

8. ชั้นหนงัสือภาษาตางประเทศ 

- ชั้นวางหนงัสือปเกา 

- ชั้นวางหนงัสืออางอิง 

- ชั้นวางงานวจิยัของมหาวทิยาลัยรามคําแหง 

- ตูใสส่ือโสตทัศน 
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4.2 มาตรฐานกลางกิจกรรม 5ส 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

รายการ จํานวน ขอกําหนด 
1. โตะทํางาน 
1.1   ปายชื่อบุคคล 

 

 

 

 

 

1.2   ปายแสดงสถานะการปฏิบัติงาน 

1.3    กระจกรองโตะ 

1.4    ปฏิทนิตัง้โตะ 

1.5    ตะแกรงเอกสาร 

1.6    ที่ใสอุปกรณเครื่องเขียน 

1.7    ภาชนะใสน้ําดื่ม 

1.8   โทรศัพทมือถือพรอมทีว่าง 

1.9    แผนดิสกเก็ตพรอมกลองใส 

1.10  แผนซีดีพรอมกลองใส 

1.11  ดอกไมประดับพรอมแจกัน 

1.12  นาฬกิาตั้งโตะ 

1.13 ปากกา 

 

1.14 ดินสอ 

1.15 เครื่องใชที่ใชปฏิบัติงานตาม
หนาทีเ่ฉพาะของบุคคล เชน 

- คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอ 

  พวงและอุปกรณเสริม (เชน แผน 

  กรองแสง, ที่หนีบกระดาษ ฯลฯ) 

 

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  2  ชุด 

 

1. รูปแบบใหเปนมาตรฐาน เดยีวกนัตามโซน

ติดปายไวดานหนาโตะ 

2. โตะทํางานที่อยูในสวนของ  
       การใหบริการ มกีารเวียน 

       และทํางานรวมกนั ควรมี 

       ปายแสดงสถานะ 

วางไวบนโตะเมื่อไมไดปฏิบัติหนาที่ในแผนก 

ใสสะอาด ไมมีส่ิงของใดๆ ใตกระจก 

 

     เปนเอกสารที่เกี่ยวของกบัการปฏิบัติงาน 

 

           จัดวางใหเปนระเบยีบเรียบรอย 

                

 

 

 

 

จัดเก็บไวในทีใ่สอุปกรณเครื่องเขียนให

เรียบรอย 

“ 

 

 

 

 

ไมวางสิง่ของใดๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร 
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รายการ จํานวน ขอกําหนด 
1. โตะทํางาน (ตอ) 
- โทรศัพท 

- สมุดโทรศัพท 

- ที่วางกระดาษโนต/ดินสอ/ปากกา 

- เครื่องคิดเลข 

หมายเหต ุ โตะปฏิบัติงานสวนกลาง 

 ใชมาตรฐานโตะทํางาน  ยกเวน   

 ขอ 1.1, 1.2      

 

ไมเกิน  1  เครื่อง 

ไมเกิน  1  ชุด 

ไมเกิน  1  ชุด 

ไมเกิน  1 เครื่อง 

 

หมั่นดูแลทําความสะอาดอยูเสมอ 

“ 

“ 

“ 

 

2. ลิ้นชักโตะทํางาน 
2.1   ที่วางอุปกรณเครื่องเขียน 

2.2   ปากกาลกูลื่น 

2.3   ปากกาสะทอนแสง/เมจิก 

2.4    ดินสอ 

2.5    ไสดินสอ 

2.6   ยางลบดนิสอ/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  ลวดเยบ็กระดาษ 

2.15  แทนประทับตราพรอมหมึกเติม 

2.16  ตราประทับที่เกี่ยวของกับการ 

         ปฏิบัติงาน 

2.17 สกอตเทป 

2.18 ไมบรรทัด 

 

 

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 

 

 

สะอาด จัดวางอุปกรณภายในใหเรียบรอย 

 

 

 

 

 

          จัดเก็บไวในทีว่างอุปกรณ 

          เครื่องเขียนหรือถาดใสอุปกรณ 

          ในลิ้นชกัใหเรียบรอย 

 

 

 

 

 

จัดวางใหเรียบรอย 

              “ 

 

               “ 

               “ 
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รายการ จํานวน ขอกําหนด 

2.19 เครื่องเจาะกระดาษเลก็ 

2.20 เอกสาร/สมุดบันทกึที่เกี่ยวของ 

         กับการปฏิบัติงาน 

2.21  อุปกรณอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการ 

         ปฏิบัติงาน 

ไมเกิน  1  อัน 

ตามความเหมาะสม 

 

 

ไมเกิน 3  ชุด 

จัดเรียงใหเรียบรอย 

 

 

จัดเรียงใหเรียบรอย 

3. ลิ้นชักสวนตัว 
 

ไมเกิน 2 ล้ินชกั 1. สะอาด จัดวางสิ่งของภายในใหเรียบรอย 

2. มีของใชสวนตัวตามความจําเปน 

3. มีปายระบคํุาวา “สวนตวั” หนาลิ้นชกั 

4. บริเวณโตะทาํงาน 
4.1   ตะกราใสขยะ 

4.2   รองเทาสํารอง (ไมใชรองเทา  

        แตะฟองน้ํา) 

 

ไมเกิน  1  ใบ 

ไมเกิน  2   คู 

 

1. วางไวขางหรือใตโตะไดตามความ  

    เหมาะสม 

2. วางไวใตโตะ และสะอาด จัดวางให 

    เรียบรอย 

5. เกาอ้ีนั่งทาํงาน 
5.1   เบาะรองนั่ง/เบาะพงิ 

5.2   เสื้อสูท/เสื้อกันหนาว 

 

ไมเกิน  1  ชุด 

ไมเกิน  1  ตัว 

 

1. สะอาด อยูในสภาพพรอมใช 

2. พาดไวทีพ่นักเกาอี้ใหอยูในสภาพที ่

   เรียบรอยเมือ่ส้ินสุดการทาํงานในแตละวัน 

3. เลื่อนเกาอี้เขาที่ใหเรียบรอยเมื่อเลิกใช 

    งาน 

6. ชั้นหรือตูวางเอกสารขางโตะ 
   ทํางาน 
6.1   กลอง/แฟมเอกสาร/เอกสารที ่

        เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 

6.2   ดอกไมประดับพรอมแจกัน 

 

 

ตามความเหมาะสม 

 

ตามความเหมาะสม 

 

 

 

1. จัดเรียงเรียบรอย พรอมมปีายระบุเอกสาร 

2. หมั่นดูแลเปนประจํา 

3. จัดวางเอกสารหรือหนังสือที่เกี่ยวของกับงาน 

4. จัดเก็บอยางเปนระเบียบเรียบรอย ไมติด 

    รูปไวที่ครุภัณฑ 

5. เอกสารสิ่งของตาง ๆ ควรมีการสะสาง 

    อยางสม่าํเสมอ 
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รายการ จํานวน ขอกําหนด 
 
 
7. เคานเตอรบริการ 
7.1 เกาอี้ประจําเคานเตอร 

 

7.2 ชุดคอมพวิเตอรพรอมอุปกรณตอ 

      พวง 

 

7.3 ปายตัง้บนเคานเตอร 

7.4 ดอกไมประดับพรอมแจกัน 

7.5 กลอง/แฟมเอกสาร 

7.6 คูมือ/เอกสารปฏิบัติงาน 

7.7 ทีว่างแบบฟอรม/เอกสารบริการ 

7.8 เหลก็เสียบแบบฟอรม 

7.9 โทรศัพท 

7.10  สมุดโทรศัพท/แฟมเอกสารที ่

         เกีย่วของ 

7.11 ที่วางกระดาษโนต/ดินสอ/ปากกา 

7.12 ปากกาตาง ๆ 

7.13 ดินสอ 

7.14 ที่เหลาดินสอ 

7.15 เครื่องคิดเลข 

7.16 ปฏิทินตั้งโตะ 

7.17 นาฬิกาตั้งโตะ 

7.18 ที่รองตัด 

7.19 ตราประทับตาง ๆ 

7.20 ที่แขวนตราประทับ 

7.21 เทปใสพรอมแทนวาง 
7.22 เครื่องเจาะกระดาษ 

 

 
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  3  อัน 

ไมเกิน  2  เครื่อง 

ไมเกิน  1  อัน 

ตามความเหมาะสม 

ตามความเหมาะสม 

ไมเกิน  2  อัน 

ไมเกิน  3  อัน 

 

6. ชั้นบนสุดของชั้นหรือตูสามารถวาง 

    เอกสารไดและใหเปนระเบียบเรียบรอย 
 

เลื่อนเกาอี้เขาที่ใหเรียบรอยเมื่อเลิกใชงานทุก

คร้ัง 

จัดวางใหเรียบรอยและไมมีส่ิงใดวางบน 

computer ยกเวนกระดาษขอความที่ติดไว

อยางเรยีบรอย 

เปนขอความทีเ่ปนปจจุบัน 

หมั่นดูแลเปนประจํา 

จัดเรียงเรียบรอย พรอมมปีายระบุเอกสาร 

“ 

“ 

จัดวางใหเรียบรอย 

หมั่นดูแลทําความสะอาดอยูเสมอ 

จัดเรียงเรียบรอย พรอมมปีายระบุเอกสาร 

 

จัดวางใหเรียบรอย หยบิงาย พรอมใชงาน 

“ 

“ 

หมั่นทิง้เศษดนิสอ 

จัดวางใหเรียบรอย หยบิงาย พรอมใชงาน 

เปดใหตรงตามเดือนปจจุบัน 

ตรงเวลา 

จัดวางใหเรียบรอย หยบิงาย พรอมใชงาน 

 

 

 

หมั่นทิง้เศษกระดาษ 
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รายการ จํานวน ขอกําหนด 
7. เคานเตอรบริการ (ตอ) 
7.23   ที่วางอปุกรณสํานกังาน 

7.24  กรรไกร 

 

7.25  คัตเตอร 

7.26  แทนประทับตราพรอมหมึกเติม 

7.27  น้าํยาลบคําผิด 

7.28  ยางลบดินสอ 

7.29  ที่เย็บกระดาษพรอมลวดเย็บ 

         กระดาษ 

7.30   ทีถ่อนลวดเยบ็กระดาษ 

7.31   คลิปดํา 2 ขา 

7.32   ลวดเสยีบกระดาษ 

7.33   กาว 

7.34   ไมบรรทัด 

7.35 กลองรับบริจาคจากหนวยงาน 

ภายนอก 

  

ไมเกิน 2 ชุด 

ไมเกิน  3 อัน 

 

ไมเกิน  3  อัน 

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 

 

 

สะอาด จัดวางอุปกรณภายในใหเรียบรอย 

จัดเก็บไวในทีว่างอุปกรณสํานักงานให

เรียบรอย 

“ 

“ 

“ 

“ 

จัดเก็บไวในทีว่างอุปกรณสํานักงานให

เรียบรอย 

“ 

“ 

“ 

“ 

“ 

จัดวางใหเรียบรอย 

8. ลิ้นชักเคานเตอร 
8.1 วัสดุ/แฟม/เอกสาร/แบบฟอรม 

      และอื่น ๆ ที่เกีย่วของในงาน 

      บริการ 

 

ตามความเหมาะสม 

 

 

1. มีปายชื่อผูรับผิดชอบดูแล 

2. มีปายระบส่ิุงของที่อยูขางในอยางชัดเจน 

3. มีบัญชีคุมล้ินชักเคานเตอร 

9. ใตเคานเตอร 
9.1 ตระกราใสขยะ 

 

ไมเกิน  3 ใบ 

 

1. สะอาด จัดวางใหเรียบรอย 

2. จัดวางใตเคานเตอรตามความเหมาะสม 

10. หองบริการการอาน 
10.1   โตะ/เกาอี้บริการ 

10.2   ชั้นหนงัสือ/ส่ือโสตทัศน/ 

         วารสาร  

 

 

ตามความเหมาะสม 

ตามความเหมาะสม 

 

 

 

เลื่อนเกาอี้เขาที่กอนเปด-ปดบริการ 

1. มีปายแสดงอยางชัดเจนและถูกตอง 

2. ไมมีฝุนและคราบสกปรก 
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รายการ จํานวน ขอกําหนด 
10. หองบริการการอาน (ตอ) 
10.3 ตูเอกสาร/ชั้น/ครุภัณฑ 

10.4  ชุดคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ  

        ตอพวง 

10.5  รถเข็น 

10.6  ถังรองรบัหนงัสือ/วารสาร 

10.7  ตนไมประดับ 

10.8  ที่วางแบบฟอรม/เอกสารบริการ   

10.9  นาฬกิาแขวน 

10.10  ปากกา/กระดาษโนต/ 

           แบบฟอรมสําหรับผูใชบริการ 

10.11  จุดน้ําดื่ม/แกวน้ํา 

 

ตามความเหมาะสม 

ตามความเหมาะสม 

ตามความเหมาะสม 

ตามความเหมาะสม 

ตามความเหมาะสม 

ตามความเหมาะสม 

ไมเกิน  2  เรือน 

ตามความเหมาะสม 

 

ไมเกิน  1  จุดใน 

แตละโซนพืน้ที ่

 

 

มีดัชนีบงชี้อยางชัดเจน 

มีคําแนะนําการใชงาน 

กําหนดจุดวางใหเรียบรอย 

                 “ 

                  “ 

จัดเก็บเรียบรอย พรอมมปีายระบุเอกสาร 

ตรงเวลา 

จัดวางใหเรียบรอย หยบิงาย พรอมใชงาน 

 

1. สะอาด  ถกูสุขลักษณะ 

2. มีปายแสดงภาชนะใชแลว/ยงัไมไดใช 

3. เปนระเบียบเรียบรอย 

11. พื้นทีส่ํานักงาน 
11.1   โตะ/เกาอี้ทาํงาน 

 

11.2 โตะวางเอกสาร/คูมือตางๆ 

 

 

 

 

 

 

11.3 ชุดคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ  

ตอพวงและอปุกรณเสริม 

(เชน  แผนกรองแสง, ที่หนบี

กระดาษ ฯลฯ)        

11.4  ตูเอกสาร/ครุภัณฑ 

 

ตามความเหมาะสม 

 

ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

1. เลื่อนเกาอี้เขาที่เมื่อเลกิใชงานทกุครั้ง 

2. ไมควรมีมากเกนิความจําเปนกับการใชงาน   

1. สะอาด จัดวางเอกสาร/คูมือใหเรียบรอย 

2. มีปายแสดงเอกสาร/คูมือ พรอมชื่อ 

    ผูรับผิดชอบ 

3. มีปายแสดงสถานะการปฏิบัติงาน 

    ตอเนื่องที่ไมสามารถทาํใหเสร็จส้ิน 

    ภายในวนัเดียวกนัได เชนมีขอความระบุ  

    "อยูระหวางดําเนนิการ" เปนตน 

1. มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 

2. ไมวางสิง่ของใด ๆ บนเครื่องคอมพวิเตอร 
 

 

1. มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 
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รายการ จํานวน ขอกําหนด 
11. พื้นทีส่ํานักงาน (ตอ) 
 

 

 

11.5   ชั้นหนงัสือ/วารสาร/ส่ือโสต 

          ทัศน 

 

 

 

 

 

 

 

11.6 ชั้นวางเอกสาร/แบบฟอรม 

 

 

 

 

 

 

11.7 โทรศัพท 
11.8 นาฬิกาแขวนหรือต้ังโตะ 

11.9 รถเข็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

ตามความเหมาะสม 

ไมเกิน  2  เรือน 

ตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

2. สะอาด จัดวางสิ่งของใหเรียบรอยพรอม 

    แสดง ระบบการจัดเก็บเอกสาร 

 3.ไมวางสิง่ของใดๆบนตู/ครุภัณฑที่สูงเกนิ     

    2  เมตร 

1. มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 

2. สะอาด จัดเรียงหนังสือ/วารสารให 

    เรียบรอย 

3. มีปายแสดงสถานะประเภททรัพยากรบน 

    ชั้น 

4. มีปายแสดงสถานการณปฏิบัติงาน 

    ตอเนื่องที่ไมสามารถทาํใหเสร็จส้ิน 

    ภายในวนัเดียวกนัได เชนมีขอความระบุ  

    "อยูระหวางดําเนนิการ" เปนตน 

1. มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 

2. สะอาด จัดวางสิ่งของใหเรียบรอยพรอม 

    แสดงระบบการจัดเก็บเอกสาร 

3. มีปายแสดงสถานะการปฏิบัติงาน 

    ตอเนื่องที่ไมสามารถทาํใหเสร็จส้ิน 

    ภายในวนัเดียวกนัได เชนมีขอความระบุ  

    "อยูระหวางดําเนนิการ" เปนตน 

หมั่นดูแลทําความสะอาดอยูเสมอ 

ตรงเวลา 

1. มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 

2. กําหนดจุดวางไวใหเรียบรอย 

3. ติดปายแสดงการใชงาน ไมติดสิ่งใดๆ บน 

    รถเข็น 

4. มีปายแสดงสถานการณปฏิบัติงาน 

    ตอเนื่องที่ไมสามารถทาํใหเสร็จส้ิน 
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รายการ จํานวน ขอกําหนด 
11. พื้นทีส่ํานักงาน (ตอ) 
 
 
11.10  โตะวางวัสดุอุปกรณ 

          สํานกังานสวนกลาง 

 

 

 

 

 

 

11.11  กลองใสกระดาษหนาเดียว 

11.12  กลองใสกระดาษที่ไมไดใช 

           แลว 

11.13  ที่ใสรม 

11.14  ตนไมประดับ 

11.15  ตะกราใสขยะ 

 

 
 

ไมเกิน  1  ชุด 

 

 

 

 

 

 

 

ไมเกิน  1  กลอง 

ไมเกิน  2  กลอง 

 

ไมเกิน  1  จุด 

ตามความเหมาะสม 

ตามความเหมาะสม 

 

   ภายในวันเดียวกนัได เชนมีขอความระบุ 

 " อยูระหวางดําเนนิการ" เปนตน 

1. มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 

2. จัดวางวัสดุอุปกรณสํานักงานที่ใชรวมกนั 

    ในแผนก 

3. จัดวางใหเหมาะสมและพรอมใชงานเสมอ 

4. แสดงปายอปุกรณที่ชัดเจน 

5. มีปายชื่อบุคลากรของโซนพืน้ทีเ่พื่อใช 

    รวมกัน 

6. ทําความสะอาดอุปกรณอยางสม่ําเสมอ 

กําหนดจดุวางไวใหเรียบรอย 

 

                      “ 

                      “ 

                       

1. สะอาด จัดวางใหเรียบรอย 

2. กาํหนดจุดวางใหเรียบรอย 

12. เครื่องใชไฟฟา - 1. มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 

2. อุปกรณไฟฟาและสายตอพวงจัดวางให 

    เปนระเบียบเพื่อความปลอดภัย 

3. จัดวางใหเหมาะสมและตรวจสอบใหอยู 

    สภาพพรอมใชงานเสมอ 

4. ทําความสะอาดอุปกรณอยางสม่ําเสมอ 

13. หองทํางาน/หองประชุม 
 
 
 
 

- 

 

 

 

 

 

1. มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 

2. มีปายบอกชื่อสวนงานตาง ๆ 

3. มีตนไมประดับตามความเหมาะสม 

4.  ดูสะอาด เรียบรอย 
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รายการ จํานวน ขอกําหนด 
14. พื้น/บริเวณทางเดิน/บันไดทาง 
     เดิน/บันไดหนีไฟและฝาผนัง 

- 1. ไมวางสิง่ของหรือเอกสารใด ๆ ขวาง  

ทางเดิน 

2. ไมติดกระดาษ เบอรโทรศัพทหรือเอกสาร 

    ใด ๆ บริเวณเสาและผนงั 

3. มีตนไมประดับตามความเหมาะสม 

4. หากพื้นชาํรุดใหดําเนนิการแจง 

     ผูเกี่ยวของทันท ี

5. ดูสะอาด เรียบรอย 

15. บอรดติดประกาศ/ 
     ประชาสมัพันธ 

ตามความเหมาะสม 1. มีปายชื่อผูรับผิดชอบดูแล และกําหนด 

    ที่ต้ังใหเหมาะสม 

2. มีขอมูล ขาวสาร เอกสารตาง ๆ ทีท่ันสมัย 

3. ติดประกาศตาง ๆ อยางมรีะเบียบ 

16. บอรด 5ส/บอรดภาพกิจกรรม 
     5ส 

1 จุด 1. มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 

2. ประชาสมัพันธขอมูล ขาวสารกิจกรรม  

    5ส อยางตอเนื่อง 

17. อุปกรณ/เครื่องมือ/ถังดับเพลิง ตามความเหมาะสม 1. มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 

2. เขียนวิธีและข้ันตอนการใชงาน/การดูแล 

    รักษาติดไวที่โตะ/ตัวเครื่อง (ตามความ 

    เหมาะสม) 

3. ใชเครื่องมือและอุปกรณใหเหมาะสมกบั 

    งาน 

4.  ตรวจสอบความพรอมของอุปกรณ/ 

     เครื่องมืออยูเสมอ 

5. ทาํความสะอาดอุปกรณอยางสม่ําเสมอ 

6. ไมวางสิง่ของอยางอื่นปนหรือกีดขวางกับ 

    เครื่องมืออุปกรณ 

7. หากเครื่องมือและอุปกรณเสียหายใหรีบ 

    แจงผูเกี่ยวของทันท ี
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สวนที่ 5 
 

 

5.1    การตรวจสอบประเมินกิจกรรม 5ส 

5.2    ข้ันตอนการตรวจเยีย่มโซนพื้นที ่

5.3    การตรวจเยี่ยมโซนพื้นที ่

5.4    ผลการประเมินการตรวจสอบกิจกรรม 5ส  

5.5    สรุปผลการประเมนิการตรวจสอบกจิกรรม 5ส 
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5.1 การตรวจสอบประเมินกิจกรรม 5ส 
 

 การตรวจสอบประเมินกจิกรรม 5ส เปนสวนหนึง่ของกจิกรรม 5ส โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

ติดตามผลงานของผูเกีย่วของในการดําเนินกิจกรรม 5ส โดยมีแบบการประเมนิผลการตรวจสอบ

กิจกรรม 5ส สํานักหอสมดุ มหาวทิยาลัยรังสิต ซึง่มีคณะอนุกรรมการฯ ทาํการตรวจสอบและ

ประเมินผลโดยมีความมุงหวังใหหนวยงานมีความเปนระเบียบเรียบรอยเพื่อเชื่อมโยงสูการพัฒนา

ในขั้นตอไป 

 
หนาทีข่องคณะอนุกรรมการกจิกรรม 5ส 
- ทําความเขาใจกับนโยบาย 5ส 

- วางโครงสรางและแผนการตรวจ 

- พิจารณาแบบฟอรมการตรวจที่เหมาะสม 

- ประชาสัมพนัธกิจกรรมการตรวจ 5ส 

- ศึกษาและทาํความเขาใจกับมาตรฐาน 

- ตรวจพืน้ที่ตามกาํหนด 

- สังเกตสภาพพื้นที ่

- ใหคําแนะนาํในการตรวจ 

- สรุปผลเพื่อแจงใหพื้นทีท่ราบผลการตรวจ 

 
คุณสมบัติของคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส 
- เปนที่ยอมรับของบุคลากรในพื้นที่และเปนตัวแทนจากแผนกตางๆ 

- มีความรูเร่ือง 5ส อยางดี และปฏิบัติตนเปนแบบอยาง 

- มีมนษุยสัมพันธดีและมีเหตุผล 

- เปนนักสงัเกตการณ 

- พรอมสละเวลา 
 
การสรางแบบฟอรมการตรวจ 
 แบบฟอรมในการตรวจเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยทําใหบรรลุวัตถุประสงคของการ

จัดทํา 5ส โดยพิจารณาจากการกาํหนดมาตรฐานกลางเพื่อใหไดแบบฟอรมที่มีมาตรฐาน        

และเหมาะสําหรับหนวยงานนัน้ๆ องคประกอบในแบบฟอรมประกอบไปดวย 
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1. สวนที่เปนการประเมินผลการตรวจสอบฯสวนนี้จะเปนขอมูลหลักที่มีการใหประเมินฯ
ตามแบบฟอรมที่กาํหนด 

2. สวนของจุดเดนแตละโซนพืน้ที่เปนขอดีทีแ่ตละโซนสามารถนาํไปปรับปรุงโซนในพืน้ที่
รับผิดชอบได 

3. สวนขอเสนอแนะและความคิดเห็น เปนสวนที่สําคัญที่คณะกรรมการไดแสดงความ

คิดเห็น ไมจาํเปนที่ตองปรับปรุงซึ่งคณะกรรมการจะใชคําวาควรจะ 

4. สวนขอควรปรบัปรุงใหไดตามมาตรฐาน เปนสวนสําคัญที่แตละโซนพืน้ที่จะตองนําไป

ปรับปรุงเพื่อใหโซนพืน้ที่ไดมาตรฐานตามมาตรฐานกลางที่กําหนดไว 

 
เกณฑการประเมินผลการตรวจสอบ 
 คณะอนุกรรมฯ ไดมีการประชุมเร่ืองเกณฑการประเมนิผลการตรวจสอบฯ โดยสรุป ดังนี ้

• ผาน หมายถึง พืน้ที่มกีารปฏิบัติงานตรงตามมาตรฐานกลางทุกอยาง 

• ไมผาน หมายถึง พืน้ที่มกีารปฏิบัติงานแตไมตรงตามมาตรฐานทีก่ําหนด 

 
แนวทางการประเมินผลการตรวจสอบ 
 แนวทางการปฏิบัติในการประเมินผลการตรวจสอบฯของ 5ส จะขึน้อยูกับวิจารณญาณ

ของคณะอนุกรรมการฯ ทกุคนมีสิทธิใหการประเมนิฯ และนาํการประเมินฯ ทัง้หมดมารวมกัน 

ผลรวมการประเมินการตรวจสอบฯผานมากกวา 80 % ถือวาผาน กรณีที่ผลรวมการประเมนิผล

การตรวจสอบฯผาน นอยกวา 80% ถือวาไมผาน 
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5.2 ข้ันตอนการตรวจเยี่ยมโซนพื้นที่ 
 
1. การเตรียมกอนตรวจ 
 1.1 จัดทาํแผนการตรวจโดยคณะอนุกรรมการฯ ไดจัดใหมีการจัดทําแผนการตรวจพื้นที่ 1 

คร้ัง  

 1.2 กําหนดวนัและเวลาในการตรวจ 

 1.3 ทาํจดหมายแจงใหผูเกีย่วของทราบถงึชวง วัน เวลา ในการตรวจ 

 
2. ขั้นตอนในวันที่ตรวจ 
 2.1 ในวนัที่ตรวจคณะอนกุรรมการฯ จะมกีารประชุม เพือ่ซักซอมทาํความเขาใจรวมกัน

กอนที่จะเดนิตรวจตามพืน้ที่ทีก่ําหนด 

 2.2 ในการเดินตรวจพืน้ที่จะดูจากมาตรฐานประจาํแตละโซนพื้นที่โดยจะตรวจตาม

มาตรฐานกลาง 

 2.3 บันทึกการประเมินผลการตรวจสอบฯ ขอดี ขอเสนอแนะ และขอควรปรับปรุงใหได

ตามมาตรฐานกลางลงในแบบฟอรม 

 
3. การดําเนนิการหลังการตรวจ 
 3.1 ประชุมสรุปการประเมนิผลการตรวจสอบฯในแตละวนัและแตละพืน้ที ่

 3.2 รวบรวมและสรุปการประเมินผลการตรวจสอบฯรวมทั้งขอดี ขอเสนอแนะ ขอควร

ปรับปรุงใหไดตามมาตรฐานกลางจากคณะอนุกรรมการฯ 

 3.3 ทาํจดหมายสงการประเมินผลการตรวจสอบฯเยี่ยมโซนใหแตละกลุมพื้นที ่

 3.4 ทาํจดหมายและรายงานสรุปการประเมินผลการตรวจสอบฯเยีย่มโซนพื้นที่ใหประธาน

คณะกรรมการอํานวยการฯ และประธานคณะอนุกรรมการฯ 

 3.5 จัดทาํประกาศนยีบัตรสําหรับกลุมพืน้ที่เพื่อเปนกาํลงัใจในการปฏิบัติงาน 
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5.3 การตรวจเยี่ยมโซนพื้นที่ 
 

 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติใหมีการตรวจเยี่ยมโซนพืน้ที่ 1 คร้ังตามแผนการ

ดําเนนิงานของคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส โดยมกีารกําหนดดังนี ้

 
กําหนดการตรวจเยีย่มโซนพื้นที่  

 

วัน เดือน ป 
การเยีย่มโซนพื้นที ่

เวลา กิจกรรม 

2 พฤษภาคม 2556 

08.00 – 10.00 น. 

10.00 – 11.00 น. 

13.00 – 14.00 น. 

- เดินทาง 

- เยี่ยมโซนพืน้ที่กลุมสาทร 

- เยี่ยมโซนพืน้ที่กลุมวิภาวด ี

 

 

15 พฤษภาคม 2556 

09.00 – 09.30 น. 

09.30 – 10.30 น. 

10.30 – 11.00 น. 

12.00 - 13.00 น. 

13.00 – 14.30 น. 

14.30 – 15.00 น. 

- เยี่ยมโซนพืน้ที่กลุมชมพพูนัธุทิพย 

- เยี่ยมโซนพืน้ที่กลุมพลอยไพลิน 

- เยี่ยมโซนพืน้ที่กลุมสุพรรณิการ 

   พัก  

- เยี่ยมโซนพืน้ที่กลุมอินทนิล 

- เยี่ยมโซนพืน้ที่กลุมนาโน 

20 พฤษภาคม 2556 09.00 – 11.00 น. - สรุปคะแนนและประเมินผล 

22 พฤษภาคม 2556  - ทําจดหมายแจงผลการประเมินกิจกรรม 5ส 
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5.4 ผลการประเมินการตรวจสอบกิจกรรม 5ส 
 
ประเภทสวนบริการผูใช 
 
1. เคานเตอรบริการ, อุปกรณไฟฟา, อุปกรณสํานักงาน 

กลุมโซนพื้นที่ ผาน ไมผาน 

กลุมสาทร ผาน - 

กลุมวิภาวด ี ผาน - 

กลุมอินทนิล ผาน - 

 
2. ชั้น/ตูวางหนังสือ/วารสาร/สื่อโสตทัศน 

กลุมโซนพื้นที่ ผาน ไมผาน 

กลุมสาทร ผาน - 

กลุมวิภาวด ี ผาน - 

กลุมอินทนิล ผาน - 

 
3. สวนบรกิารการอาน 

กลุมโซนพื้นที่ ผาน ไมผาน 

กลุมสาทร ผาน - 

กลุมวิภาวด ี ผาน - 

กลุมอินทนิล ผาน - 

 
4. คอมพิวเตอรสําหรับสบืคนขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ 

กลุมโซนพื้นที่ ผาน ไมผาน 

กลุมสาทร ผาน - 

กลุมวิภาวด ี ผาน - 

กลุมอินทนิล ผาน - 
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5. คอมพิวเตอรสําหรับบรกิารอินเตอรเน็ต 

กลุมโซนพื้นที่ ผาน ไมผาน 

กลุมสาทร ผาน - 

กลุมวิภาวด ี ผาน - 

กลุมอินทนิล ผาน - 

 
6. โตะบริการตอบคําถาม  

กลุมโซนพื้นที่ ผาน ไมผาน 

กลุมสาทร ผาน - 

กลุมวิภาวด ี ผาน - 

กลุมอินทนิล ผาน - 

 
7. ตูเอกสาร/ครุภัณฑ 

กลุมโซนพื้นที่ ผาน ไมผาน 

กลุมสาทร ผาน - 

กลุมวิภาวด ี ผาน - 

กลุมอินทนิล ผาน - 

 
8. หองทํางาน 

กลุมโซนพื้นที่ ผาน ไมผาน 

กลุมสาทร ผาน - 

กลุมวิภาวด ี ผาน - 

กลุมอินทนิล ผาน - 

 
9. บริเวณพ้ืนที่สวนกลางที่รับผิดชอบ เชน บันได หองน้ํา ลานหนาลฟิต ฯลฯ 

กลุมโซนพื้นที่ ผาน ไมผาน 

กลุมสาทร ผาน - 

กลุมวิภาวด ี ผาน - 

กลุมอินทนิล ผาน - 
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10. ปายนทิรรศการ 

กลุมโซนพื้นที่ ผาน ไมผาน 

กลุมสาทร ผาน - 

กลุมวิภาวด ี ผาน - 

กลุมอินทนิล ผาน - 
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ประเภทสํานกังาน (แบบสวนรวม) 
 
1. โตะ/ตูเอกสาร/ครุภัณฑ/คูมือตางๆ 

กลุมโซนพื้นที่ ผาน ไมผาน 

กลุมสุพรรณิการ ผาน - 

กลุมชมพูพนัธุทิพย ผาน - 

กลุมพลอยไพลิน ผาน - 

กลุมนาโน ผาน - 

 
2. ชั้นวางหนงัสือ/วารสาร/สื่อโสตทศัน/เอกสาร 

กลุมโซนพื้นที่ ผาน ไมผาน 

กลุมสุพรรณิการ ผาน - 

กลุมชมพูพนัธุทิพย ผาน - 

กลุมพลอยไพลิน ผาน - 

กลุมนาโน ผาน - 

 
3. โตะวางชุดคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวง/อุปกรณไฟฟา 

กลุมโซนพื้นที่ ผาน ไมผาน 

กลุมสุพรรณิการ ผาน - 

กลุมชมพูพนัธุทิพย ผาน - 

กลุมพลอยไพลิน ผาน - 

กลุมนาโน ผาน - 

 
4. บริเวณพ้ืนที่สวนกลางที่รับผิดชอบ 

กลุมโซนพื้นที่ ผาน ไมผาน 

กลุมสุพรรณิการ ผาน - 

กลุมชมพูพนัธุทิพย ผาน - 

กลุมพลอยไพลิน ผาน - 

กลุมนาโน ผาน - 
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5. โตะ/เกาอ้ีในสวนของการปฏิบัติงาน 

กลุมโซนพื้นที่ ผาน ไมผาน 

กลุมสุพรรณิการ ผาน - 

กลุมชมพูพนัธุทิพย ผาน - 

กลุมพลอยไพลิน ผาน - 

กลุมนาโน ผาน - 
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ประเภทสํานกังาน (แบบรายบุคคล) 
1. บน/ใตโตะทํางาน 

รายชื่อบุคลากร ผาน ไมผาน 

ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ ผาน - 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ ผาน - 

นางนฤมล พฤกษศิลป ผาน - 

นางดาวรัตน แทนรัตน ผาน - 

น.ส.รัตนาภรณ กาศโอสถ ผาน - 

น.ส.ชะออน พนัถนั ผาน - 

นางกนกวรรณ จันทร ผาน - 

น.ส.สุรีรัตยา บุญแสนแผน ผาน - 

น.ส.ลมัย ประคอนสี ผาน - 

นางอาภาวรรณ แยมสิน ผาน - 

นางจําเนียน สัมฤทธิ ์ ผาน - 

นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว ผาน - 

นางกฤตยิาพร ทองพูล ผาน - 

น.ส.ประทีป ชนิบดี ผาน - 

น.ส.พรศรี สุขการคา ผาน - 

นางกาญจนา เพ็งคาํศรี ผาน - 

นางกัลยา ตันจะโร ผาน - 

นางเยาวรัตน บางสาล ี ผาน - 

นางกนัยา ไทยฉาย ผาน - 

นางบุญเสริม แหวนแกว ผาน - 

นางธฤษวรรณ เฉลยไกร ผาน - 

น.ส.อมรรัตน สาระไพฑูรย ผาน - 

น.ส.สมฤทัย ฉัตรกุล ผาน - 

น.ส.จีรนนัท เขียวแกว ผาน - 

น.ส.ศิริรัตน พวงรอย ผาน - 

น.ส.ทพิยวารี วงษเจริญธรรม ผาน - 

น.ส. จฑุาทิพย นยิมรัตน ผาน - 



59 

2. ลิ้นชักโตะทํางาน 
 

รายชื่อบุคลากร ผาน ไมผาน 

ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ ผาน - 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ ผาน - 

นางนฤมล พฤกษศิลป ผาน - 

นางดาวรัตน แทนรัตน ผาน - 

น.ส.รัตนาภรณ กาศโอสถ ผาน - 

น.ส.ชะออน พนัถนั ผาน - 

นางกนกวรรณ จันทร ผาน - 

น.ส.สุรีรัตยา บุญแสนแผน ผาน - 

น.ส.ลมัย ประคอนสี ผาน - 

นางอาภาวรรณ แยมสิน ผาน - 

นางจําเนียน สัมฤทธิ ์ ผาน - 

นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว ผาน - 

นางกฤตยิาพร ทองพูล ผาน - 

น.ส.ประทีป ชนิบดี ผาน - 

น.ส.พรศรี สุขการคา ผาน - 

นางกาญจนา เพ็งคาํศรี ผาน - 

นางกัลยา ตันจะโร ผาน - 

นางเยาวรัตน บางสาล ี ผาน - 

นางกนัยา ไทยฉาย ผาน - 

นางบุญเสริม แหวนแกว ผาน - 

นางธฤษวรรณ เฉลยไกร ผาน - 

น.ส.อมรรัตน สาระไพฑูรย ผาน - 

น.ส.สมฤทัย ฉัตรกุล ผาน - 

น.ส.จีรนนัท เขียวแกว ผาน - 

น.ส.ศิริรัตน พวงรอย ผาน - 

น.ส.ทพิยวารี วงษเจริญธรรม ผาน - 
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3. เกาอ้ีนัง่ทาํงาน 
 

รายชื่อบุคลากร ผาน ไมผาน 

ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ ผาน - 

นางพัชรา หาญเจริญกิจ ผาน - 

นางนฤมล พฤกษศิลป ผาน - 

นางดาวรัตน แทนรัตน ผาน - 

น.ส.รัตนาภรณ กาศโอสถ ผาน - 

น.ส.ชะออน พนัถนั ผาน - 

นางกนกวรรณ จันทร ผาน - 

น.ส.สุรีรัตยา บุญแสนแผน ผาน - 

น.ส.ลมัย ประคอนสี ผาน - 

นางอาภาวรรณ แยมสิน ผาน - 

นางจําเนียน สัมฤทธิ ์ ผาน - 

นางจุรีรัตน เกลี้ยงแกว ผาน - 

นางกฤตยิาพร ทองพูล ผาน - 

น.ส.ประทีป ชนิบดี ผาน - 

น.ส.พรศรี สุขการคา ผาน - 

นางกาญจนา เพ็งคาํศรี ผาน - 

นางกัลยา ตันจะโร ผาน - 

นางเยาวรัตน บางสาล ี ผาน - 

นางกนัยา ไทยฉาย ผาน - 

นางบุญเสริม แหวนแกว ผาน - 

นางธฤษวรรณ เฉลยไกร ผาน - 

น.ส.อมรรัตน สาระไพฑูรย ผาน - 

น.ส.สมฤทัย ฉัตรกุล ผาน - 

น.ส.จีรนนัท เขียวแกว ผาน - 

น.ส.ศิริรัตน พวงรอย ผาน - 

น.ส.ทพิยวารี วงษเจริญธรรม ผาน - 
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5.5 สรุปผลการประเมินการตรวจสอบกิจกรรม 5ส 
 
สรุปผลการตรวจสอบกิจกรรม 5ส สํานกัหอสมุด มหาวิทยาลัยรงัสิต ปการศกึษา 2555 

 
ประเภทสวนบริการผูใช 

 

หัวขอการตรวจ 

1. เคานเตอรบริการ, อุปกรณไฟฟา, อุปกรณสํานักงาน 

2. ชั้น/ตูวางหนังสือ/วารสาร/ส่ือโสตทัศน 

3. สวนบริการการอาน 

4. คอมพวิเตอรสําหรับสืบคนขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ 

5. คอมพวิเตอรสําหรับ บริการอินเทอรเนต็ 

6. โตะบริการตอบคําถาม 

7. ตูเอกสาร/ครุภัณฑ 

8. หองทาํงาน 

9. บริเวณพื้นที่สวนกลางที่รับผิดชอบ เชน บันได หองน้ํา ลานหนาลฟิต ฯลฯ 

10. ปายนทิรรศการ 

 
สรุปความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการกจิกรรม 5ส 
 
กลุมอินทนิล  - ผานทกุหวัขอ 

  - ไดรับรางวัลโซนพื้นทีย่อดเยี่ยมดานการบริหารจัดการพืน้ทีส่วยงามและ    
มีคุณภาพ (สวนบริการผูใช)  
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ประเภทสวนบริการผูใช (ศูนยศึกษาสาทรธานี, ศูนยศึกษาวิภาวดี) 
 

หัวขอการตรวจ 

1. เคานเตอรบริการ, อุปกรณไฟฟา, อุปกรณสํานักงาน 

2. ชั้น/ตูวางหนังสือ/วารสาร/ส่ือโสตทัศน 

3. สวนบริการการอาน 

4. คอมพวิเตอรสําหรับสืบคนขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ 

5. ตูเอกสาร/ครุภัณฑ 

6. ปายนทิรรศการ 

 
สรุปความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการกจิกรรม 5ส 
 
กลุมวิภาวดี   - ผานทกุหวัขอ 

-  ผานการตรวจประเมินพื้นที่ประภทสวนบริการผูใช ตามเกณฑมาตรฐาน
กิจกรรม 5ส สํานกัหอสมดุ    มหาวิทยาลยัรังรังสติ    ประจาํปการศึกษา 
2555   

กลุมสาทร     - ผานทกุหวัขอ 
-  ผานการตรวจประเมินพื้นที่ประภทสวนบริการผูใช ตามเกณฑมาตรฐาน

กิจกรรม 5ส สํานกัหอสมดุ    มหาวิทยาลยัรังรังสติ    ประจาํปการศึกษา 
2555  
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สรุปผลการตรวจสอบกิจกรรม 5ส สํานกัหอสมุด มหาวิทยาลัยรงัสิต ปการศกึษา 2555 
ประเภทสํานกังาน (แบบสวนรวม) 

 

หัวขอการตรวจ 

1. โตะ/ตูเอกสาร /ครุภัณฑ//คูมือตางๆ  

2. ชั้นวางหนงัสือ/วารสาร /ส่ือโสตทัศน/เอกสาร 

3. โตะวางชุดคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวง/อุปกรณไฟฟา 

4. บริเวณพื้นที่สวนกลางที่รับผิดชอบ 

5. โตะ/เกาอี้ในสวนของการปฏิบัติงาน 

 
สรุปความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการกจิกรรม 5ส 
 
กลุมพลอยไพลิน      -  ผานทุกหัวขอ 

           -  ไดรับรางวลัโซนพื้นที่ยอดเยี่ยมดานการบริหารจัดการพื้นที่
สวยงามและมีคุณภาพ (สวนสาํนักงาน)  

 
กลุมชมพูพันธุทิพย  -  ผานทกุหวัขอ 

           -  ผานการตรวจประเมินพื้นที่ประภทพืน้ที่สํานกังาน ตามเกณฑ
มาตรฐานกจิกรรม 5ส สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังรังสิต    
ประจําปการศึกษา 2555  

 
กลุมสุพรรณกิาร      -  ผานทกุหวัขอ 

           -  ผานการตรวจประเมินพื้นที่ประภทพืน้ที่สํานกังาน ตามเกณฑ 
มาตรฐานกจิกรรม 5ส สํานกัหอสมุด มหาวทิยาลัยรังรังสิต    
ประจําปการศึกษา 2555 

 
กลุมนาโน              -  ผานทกุหวัขอ 

           -  ผานการตรวจประเมินพื้นที่ประภทพืน้ที่สํานกังาน ตามเกณฑ 
มาตรฐานกจิกรรม 5ส สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังรังสิต    
ประจําปการศึกษา 2555  
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สรุปผลการตรวจสอบกิจกรรม 5ส สํานกัหอสมุด มหาวิทยาลัยรงัสิต ปการศกึษา 2555 

ประเภทสํานกังาน (แบบสวนบุคคล) 
 

รายชื่อบุคลากร 

1. บน/ใตโตะ
ทํางาน 

2. ล้ินชักโตะทํางาน 3. เกาอี้นั่งทํางาน 

ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ       
นางพัชรา หาญเจริญกิจ       
นางนฤมล พฤกษศิลป       
นางดาวรัตน  แทนรัตน       
นางสาวรัตนาภรณ  กาศโอสถ       
นางสาวชะออน พันถัน       
นางกนกวรรณ จันทร       
นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน       
นางสาวลมัย ประคอนสี       
นางอาภาวรรณ แยมสิน       
นางจําเนียน สัมฤทธิ์       
นางจุรีรัตน  เกลี้ยงแกว       
นางสาวศิระภา นาคเจือทอง       
นางกฤติยาพร ทองพูล       
นางสาวประทีป  ชินบดี       
นางสาวพรศรี  สุขการคา       
นางกาญจนา  เพ็งคําศรี       
นางเยาวรัตน บางสาลี       
นางกัลยา  ตันจะโร       
นางบุญเสริม  แหวนแกว       
นางกันยา  ไทยฉาย       
นางสาวอมรรัตน  สาระไพฑูรย       
นางธฤษวรรณ  เฉลยไกร       
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นางสาวสมฤทัย ฉัตรกุล       
นางสาวจีรนันท  เขียวแกว       
นางสาวศิริรัตน  พวงรอย       
นางสาวทิพยวารี  วงษเจริญธรรม       
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สวนที่ 6 
 

 

6.1    สรุปผลการดําเนินกิจกรรม 5ส คณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส 

6.2    สรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 

6.3    สรุปผลโครงการเผยแพรความรูกจิกรรม 5ส   

6.4    ขอเสนอแนะ 
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                 6.1 สรปุผลการดําเนินกิจกรรม 5ส 
                     คณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส 

 
คณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส 
 1. นางดาวรัตน แทนรัตน               ประธาน 

 2. นางสาวศิริรัตน พวงรอย   รองประธาน 

 3. นางพัชรา หาญเจริญกิจ   อนุกรรมการ 

 4. นางเยาวรัตน บางสาล ี   อนุกรรมการ 

 5. นางสาวประทีป ชินบด ี   อนุกรรมการ 

            6. นางสาวพรศรี สุขการคา                                   อนุกรรมการ 

            7. นางจุรีรัตน เกลีย้งแกว     อนุกรรมการ  

 8. นางสาวทิพยวาร ี วงษเจริญธรรม  อนุกรรมการ  

 9. นางสาวชะออน พนัถนั   อนุกรรมการและเลขานกุาร 

 10. นางสาวจรีนันท  เขียวแกว   อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  
ภาระหนาที ่

1. กําหนดแผนการดําเนนิงานในโครงการกิจกรรม 5ส สํานกัหอสมุด 

2. กําหนดมาตรฐาน 5ส สําหรบัพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่สวนบุคคล 

3. กําหนดแผนเวลาการตรวจและเครื่องมือเพื่อใชในการตรวจติดตาม 

4. จัดตั้งทีมดูแลประจําพืน้ทีเ่พือ่ทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ตางๆ ของสํานักหอสมุด 

5. ประสานงานระหวางหนวยงานกบัทีมดูแลประจําพืน้ที่ใหสามารถดําเนินกิจกรรม 5ส 

ไดสําเร็จตามวัตถุประสงค 

6. รณรงคและสงเสริมการดําเนนิงานในโครงการกิจกรรม 5ส อยางทัว่ถงึและตอเนื่อง 

7. ประชาสัมพันธขาวสารการดําเนนิงานในโครงการกิจกรรม 5ส ของสํานักหอสมุดทัง้

ภายในและภายนอกหนวยงาน 

8. รับทราบปญหาและใหคําแนะนาํ หรือ นาํเสนอคณะกรรมการอํานวยการกิจกรรม 5ส 

เพื่อพิจารณา 

9. ตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในโครงการกิจกรรม 5ส 

10. แจงผลการตรวจติดตามใหทีมดูแลประจาํพืน้ที่ไดรับทราบเพื่อแกไขปรับปรุง 
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11. สรุปรายงานผลการตรวจติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการอํานวยการ
กิจกรรม 5ส สํานักหอสมุด 

 
การประชุมของคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส 
 คณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส มีมติใหมกีารประชุมทุกวันพุธแรกของเดอืน ซึง่อาจมกีาร

เปลี่ยนแปลงจากทีว่างแผนไวบางเนื่องจากติดภารกิจตางๆของสํานักหอสมุด โดย

คณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส มีการจัดประชุมทัง้หมด 9 คร้ัง ดังนี ้

 คร้ังที่ 1/2555  วันที่ 11 ตุลาคม 2555 

 คร้ังที่ 2/2555 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 

 คร้ังที่ 3/2555 วันที่ 12 ธนัวาคม 2555 

 คร้ังที่ 1/2556 วันที่ 23 มกราคม 2556 

 คร้ังที่ 2/2556 วันที่ 23 มกราคม 2556 

คร้ังที่ 3/2556 วันที่ 26 มนีาคม 2556 

คร้ังที่ 4/2556 วันที่ 11 เมษายน 2556 

คร้ังที่ 5/2556 วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 

คร้ังที่ 6/2556 วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 

 
การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส 

1.   เสนอแตงตั้งคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส 

2. กําหนดภาระหนาที่ของคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส 

3. มีการจัดประชมุคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส ทกุเดือน บางเดือนมีประชุมบอยครั้ง

ข้ึนอยูกับวาระเรงดวนและสรุปรายงานการประชุมเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการ

กิจกรรม 5ส อยางตอเนื่อง 

4. ดําเนนิกิจกรรมตางๆ ดังนี ้

4.1 กําหนดแผนการดําเนนิกิจกรรม 5ส ประจําป 

4.2 ปรับปรุงมาตรฐานกลางกิจกรรม 5ส 

4.3 กําหนดกลุมพื้นที ่

4.4 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวนัที่ 10 พฤษภาคม 2556 
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4.5  จัดบอรดภาพกิจกรรม 5ส 

4.6   สรางแบบประเมิน 5ส ข้ึน 4 แบบ ไดแก  

- ประเภทสํานักงาน (แบบรายบุคคล) 

- ประเภทสํานักงาน (แบบสวนรวม) 

- ประเภทสวนบริการผูใช 

- ประเภทสวนบริการผูใช (ศูนยศึกษาสาทรธาน,ี ศูนยศึกษาวิภาวดี) 

       4.7   วางแผนกําหนดการเยี่ยมชมโซนพืน้ที ่ 

4.8   เยี่ยมชมโซนพื้นที่  

4.9   สรุปผลการตรวจเยี่ยมเสนอตอประธานโซนพื้นที่และคณะกรรมการอํานวยการ  

               กิจกรรม 5ส 

4.10 จัดทําประกาศนียบัตรและของรางวลัแกโซนพื้นที ่

4.11 จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรม 5ส สํานกัหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสติ   

        ประจําปการศึกษา 2555 
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6.2 สรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส 

 

สรุปผลการตรวจ 
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สรุปผลการตรวจสอบกิจกรรม 5ส สํานกัหอสมุด มหาวิทยาลัยรงัสิต ปการศกึษา 2555

ประเภทสวนบริการผูใช 
 

หัวขอการตรวจ 
กลุมวิภาวดี กลุมสาทร กลุมอินทนิล 

ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน 

1. เคานเตอรบริการ, อุปกรณไฟฟา, 

อุปกรณสํานักงาน 
      

2. ชั้น/ตูวางหนังสือ/วารสาร/ส่ือโสตทัศน       

3. สวนบริการการอาน       

4. คอมพวิเตอรสําหรับสืบคนขอมูล

ทรัพยากรสารสนเทศ 
      

5. คอมพวิเตอรสําหรับ บริการ

อินเทอรเน็ต 
      

6. โตะบริการตอบคําถาม       

7. ตูเอกสาร/ครุภัณฑ       

8. หองทาํงาน       

9. บริเวณพื้นที่สวนกลางที่รับผิดชอบ 

เชน บันได หองน้าํ ลานหนาลิฟต ฯลฯ 
      

10. ปายนทิรรศการ       
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สรุปผลการตรวจสอบกิจกรรม 5ส สํานกัหอสมุด มหาวิทยาลัยรงัสิต ปการศกึษา 2555
ประเภทสํานกังาน (แบบสวนรวม) 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หัวขอการตรวจ 
กลุม 

สุพรรณิการ 
กลุมชมพู
พันธุทิพย 

กลุมพลอย
ไพลิน 

กลุมนาโน 

ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน 

1. โตะ/ตูเอกสาร /ครุภัณฑ//คูมือ

ตางๆ  
        

2. ชั้นวางหนังสือ/วารสาร/ส่ือโสต

ทัศน/เอกสาร 
        

3. โตะวางชุดคอมพิวเตอรพรอม

อุปกรณตอพวง/อุปกรณไฟฟา 
        

4. บริเวณพื้นที่สวนกลางที่รับผิดชอบ         
5. โตะ/เกาอี้ในสวนของการ

ปฏิบัติงาน 
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สรุปผลการตรวจสอบกิจกรรม 5ส สํานกัหอสมุด มหาวิทยาลัยรงัสิต ปการศกึษา 2555 
ประเภทสํานกังาน (แบบสวนบุคคล) 

 

รายชื่อบุคลากร 

1. บน/ใตโตะ
ทํางาน 

2. ล้ินชักโตะทํางาน 3. เกาอี้นั่งทํางาน 

ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ       
นางพัชรา หาญเจริญกิจ       
นางนฤมล พฤกษศิลป       
นางดาวรัตน  แทนรัตน       
นางสาวรัตนาภรณ  กาศโอสถ       
นางสาวชะออน พันถัน       
นางกนกวรรณ จันทร       
นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน       
นางสาวลมัย ประคอนสี       
นางอาภาวรรณ แยมสิน       
นางจําเนียน สัมฤทธิ์       
นางจุรีรัตน  เกลี้ยงแกว       
นางสาวศิระภา นาคเจือทอง       
นางกฤติยาพร ทองพูล       
นางสาวประทีป  ชินบดี       
นางสาวพรศรี  สุขการคา       
นางกาญจนา  เพ็งคําศรี       
นางเยาวรัตน บางสาลี       
นางกัลยา  ตันจะโร       
นางบุญเสริม  แหวนแกว       
นางกันยา  ไทยฉาย       
นางสาวอมรรัตน  สาระไพฑูรย       
นางธฤษวรรณ  เฉลยไกร       
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นางสาวสมฤทัย ฉัตรกุล       
นางสาวจีรนันท  เขียวแกว       
นางสาวศิริรัตน  พวงรอย       
นางสาวทิพยวารี  วงษเจริญธรรม       
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6.3   สรุปผลโครงการเผยแพรความรูกิจกรรม 5ส  
  

การประเมินผลเกณฑการประเมินผล 
          ทางคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส ไดจัดทําแบบประเมินผลโครงการเผยแพรความรู

กิจกรรม 5ส เร่ือง “รูจัก...แลวจะรัก 5ส” 

        ดังนัน้ เพื่อใหดําเนนิงานเปนไปดวยความเรียบรอย ทางคณะอนุกรรมการ 5ส ไดกําหนด 

เกณฑในการประเมินผล  ในการวัดผลความพงึพอใจของโครงการเผยแพรความรู กิจกรรม 5ส 

เร่ือง “รูจัก...แลวจะรัก 5ส” ไดกําหนดเกณฑในการประเมินผลดงันี ้

ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบบตัวเลข (Numerical 

Rating Scale) ประมาณคา 5 ระดับคือ 

ระดับความพงึพอใจมากทีสุ่ด                     5     คะแนน 

ระดับความพงึพอใจมาก                            4     คะแนน 

ระดับความพงึพอใจปานกลาง                    3     คะแนน 

ระดับความพงึพอใจนอย                  2        คะแนน 

ระดับความพงึพอใจนอยทีสุ่ด          1     คะแนน 
เกณฑการแปลผล 
กําหนดเกณฑการแปลผล ใชแบงคะแนนเฉลี่ยเพื่อแปรผลและอธิบายตัวแปล จากคะแนน

สูงสุด 5 คะแนน ตํ่าสุด 1 คะแนน แบงเปน 5 ระดับ โดยวิธกีารหาอันตรภาคชั้น ดังนี ้

อันตรภาคชั้น 

 
  

 =      5 – 1   

                                                                     5     

                                                         =      0.08  

 

 

 

 



76 

 

 

 

จากคากําหนดไดสามารถกาํหนดเกณฑการใหคะแนนดงันี้โดยจะมกีารวิเคราะหระดบั

ความสาํคัญ 

ระดับความพงึพอใจนอยทีสุ่ด คือ   คะแนนตั้งแต  1.00-1.80 

ระดับความพงึพอใจนอย          คือ   คะแนนตั้งแต  1.81-2.60 

ระดับความพงึพอใจปานกลาง            คือ   คะแนนตั้งแต 2.61-3.40 

ระดับความพงึพอใจมาก                             คือ   คะแนนตั้งแต     3.41-4.20 

ระดับความพงึพอใจมากทีสุ่ด                      คือ   คะแนนตั้งแต  4.21-5.00 

 

สรุปผลการประเมิน  

ตารางที ่1 จํานวนและรอยละ ของผูเขาอบรม 

ลักษณะ จํานวน รอยละ 

สถานะผูตอบแบบสอบถาม 

- อาจารย 

- เจาหนาที ่

- อ่ืนๆ 

 

8 

68 

1 

 

10.4 

88.3 

1.3 

รวม 77 100.00 

 

จากตารางที่ 1 พบวา มีจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 77 คน สวนใหญเปนเจาหนาที ่จํานวน 

68 คน คิดเปนรอยละ 88.3 อาจารย จาํนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 10.4 และอื่นๆ จาํนวน 1 คน คิด

เปนรอยละ 1.3 

 

 

 

 

 

 



77 

ตารางที่ 2 แสดงจํานวนรอยละและคาเฉลีย่ความพงึพอใจโดยภาพรวมของโครงการเผยแพร

ความรูกิจกรรม 5ส เร่ือง “รูจัก...แลวจะรกั 5ส” 

ประเด็น 
คาเฉลี่ย 

 

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน S.D 

ระดับ

ความสาํคัญ 

ดานหัวขอเนื้อหาการบรรยาย 

1. ครอบคลุมหัวขอการบรรยายที่กาํหนดไวเพียงใด 4.12 0.54 มาก   

2. ความเหมาะสมของเวลา 4.16 0.59 มาก 

3. กอนเขาฟงการบรรยายทานมีความรูในหัวขอนีเ้พียงใด 3.48 0.70 มาก   

4. หลังการเขาฟงการบรรยายทานไดรับความรูความ 

    เขาใจเพียงใด 
4.29 4.01 มากที่สุด   

รวมหวัขอเนื้อหาการบรรยาย 4.01 0.44 มาก  

การจัดการ 

1. ความเหมาะสมของ วัน เวลา ที่จัด 4.34 0.58 มากที่สุด   

2. ความเหมาะสมของรูปแบบในการจัด 4.21 0.61 มากที่สุด 

3. ความเหมาะสมของสถานที ่ 4.43 0.57 มากที่สุด 

4. ความเหมาะสมของโสตทศันูปกรณ 4.43 0.57 มากที่สุด 

รวมการจัดการ 4.35 0.52 มากที่สุด 

วิทยากร 

1. ความรูในเรือ่งที่บรรยาย 4.26 0.50 มากที่สุด 

2. การถายทอดความรู 4.17 0.62 มาก 

3. บุคลิกภาพและน้ําเสยีง 4.06 0.69 มาก 

4. ความชัดเจนในการตอบขอซักถาม 4.01 0.66 มาก 

รวมวทิยากร 4.13 0.52 มาก 

ประโยชน 

1. หัวขอการบรรยายมีประโยชน 4.42 0.61 มากที่สุด 

2. ทานไดแนวคิด ความรู หรือขอมูลใหมๆ จากการ

บรรยาย 
4.38 0.63 มากที่สุด 

รวมประโยชน 4.40 0.58 มากที่สุด 

ภาพรวมทั้งหมด 4.22 0.41 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 2 พบวาผูเขารวมสัมมนามีระดับความพงึพอใจรวมทัง้หมดอยูในระดับมากที่สุด 

(คาเฉลี่ย 4.22) ในระดับมากที่สุดคือดานประโยชน (คาเฉลี่ย 4.38) และ ดานดานการจัดการ 

(คาเฉลี่ย 4.35) รองลงมา อยูในระดับมาก คือ ดานวทิยากร (คาเฉลีย่ 4.13)  และ ดานหัวขอ

เนื้อหาการบรรยาย (คาเฉลีย่ 4.01)  

 สําหรบัในแตละประเด็นยอย 

- ดานหัวขอเนื้อหาการบรรยาย 

ผูเขารวมสัมมนามีความพงึพอใจหลงัการเขาฟงการบรรยาย ไดรับความรูความ เขาใจอยูในระดับ

มากที่สุด(คาเฉลี่ย 4.29)  รองลงมาความเหมาะสมของเวลาอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.16) 

ครอบคลุมหัวขอการบรรยายที่กาํหนดไวอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.12) และกอนเขาฟงการ

บรรยายมีความรูในหวัขอนี้อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.48)  

- ดานการจัดการ 

ผูเขารวมสัมมนามีความพงึพอใจความเหมาะสมของโสตทัศนูปกรณและความเหมาะสมของ

สถานที่อยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากัน คือ (คาเฉลี่ย 4.43)  รองลงมาความเหมาะสมของ

วัน เวลา ที่จัด อยูในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.34)  และความเหมาะสมของรูปแบบในการจัดอยู

ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.21)  

- ดานวิทยากร 

ผูเขารวมสัมมนามีความพงึพอใจความรูในเรื่องที่บรรยายอยูในระดับมากที่สุด  (คาเฉลี่ย 4.26)  

รองลงมาการถายทอดความรู อยูในระดบัมาก(คาเฉลีย่ 4.17)  บุคลิกภาพและน้ําเสียงอยูในระดับ

มาก(คาเฉลีย่ 4.06) และความชัดเจนในการตอบขอซักถาม อยูในระดับมาก(คาเฉลี่ย 4.01)  

- ดานประโยชน 

ผูเขารวมสัมมนามีความพงึพอใจหวัขอการบรรยายอยูในระดับมากทีสุ่ด  (คาเฉลี่ย 4.42)  

รองลงมาการไดแนวคิด ความรู หรือขอมูลใหม ๆ จากการบรรยาย อยูในระดับมากทีสุ่ด (คาเฉลี่ย 

4.38)   
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โครงการเผยแพรความรูกจิกรรม 5ส  
เรื่อง รูจัก...แลวจะรัก 5ส 

 
หลักการและเหตุผล 
 5ส  เปนกิจกรรมที่หนวยงานนาํมาใชเพื่อการเพิม่ประสทิธิภาพในการบริหารจัดการ โดย

เนนเรื่องการดูแลรักษาความสะอาด ความเปนระเบยีบเรียบรอยของสถานทีท่ํางาน ซึ่งชวยสงเสริม

ในเรื่องของคณุภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ทัง้ยงัมีสวนสําคัญในการพัฒนาจิตสํานึก

เร่ืองมาตรฐานการปฏิบัติงานและการสรางสภาพแวดลอมที่ดี สงผลใหผูปฏิบัติงานสามารถใช

ศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มความสามารถ กระตุนการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ         

ซึ่งสงผลดีตอความสามารถในการปรับปรุงและเพิม่ผลผลิตของหนวยงานอยางตอเนือ่งใหทันกับ

สภาวะของการแขงขันและความเปลีย่น แปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา 

 สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต ไดเร่ิมตนศึกษาและพัฒนาความรูความเขาใจเร่ือง

กิจกรรม 5ส ใหแกบุคลากรทุกคน มาตั้งแตปการศึกษา 2547 โดยตระหนักในความสําคัญและ

ประโยชนที่จะไดรับ เนื่องจากกระบวนการของ 5ส เปนกิจกรรมพืน้ฐานของระบบคุณภาพทุก

ระบบไมวาจะเปน ISO หรือ TQM ซึ่งมุงเนนในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพ  โดย

ไดเชิญผูเชี่ยวชาญและผูมีประสบการณดานกจิกรรม   5ส มาใหความรูและการศกึษาดงูานการ

ดําเนนิกิจกรรม 5ส ในองคกรชั้นนาํที่ประสบความสาํเร็จเพื่อนาํมาปรับใชใหเหมาะกับ

สภาพแวดลอมการปฎิบัติงาน 

 ปจจุบันกิจกรรม 5ส ไดกลายเปนวัฒนธรรมของสํานักหอสมุด และมีความมัน่ใจวา

กิจกรรม 5ส เปนกลไกหนึ่งในระบบประกันคุณภาพที่ชวยสงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

และการใหบริการ ทัง้ในเรื่องของบรรยากาศและสภาพแวดลอมทีส่วยงาม สะอาด และเปน

ระเบียบเรียบรอย ซึง่จะสงผลดีตอทั้งสุขภาพกายและสขุภาพใจของผูมารับบริการและผูปฎิบัติงาน

ที่ทาํหนาที่ใหบริการอยางสมบูรณ  ดังนัน้สํานักหอสมุดจึงเหน็วาหากไดมีโอกาสแบงปนความรู

ความเขาใจ และกระบวนการดําเนนิงานกิจกรรม 5ส แกประชาคมมหาวทิยาลยัรังสิต ก็จะเกิด

ประโยชนแกทกุภาคสวนไมวาจะเปนคณะหรือหนวยงานสนับสนนุตางๆ เพื่อเปนพื้นฐานสาํคัญ

ของการเปนองคกรคุณภาพตอไป  ในการนี้จึงไดจัดโครงการเผยแพรความรูกิจกรรม 5ส เร่ือง รูจัก

...แลวจะรัก 5ส โดยเปนการบรรยายและแบงปนประสบการณการดําเนินกิจกรรม      5ส ข้ึน 
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วัตถุประสงค เพื่อให 

1. ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจหลักการดําเนนิกิจกรรม5ส ภายใน

หนวยงาน  

2. ผูเขารวมโครงการนาํแนวคิดเรื่องกิจกรรม 5ส ไปประยุกตใชในหนวยงาน 

ผูรับผิดชอบ    
                คณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส สํานักหอสมดุ ประจําปการศึกษา 2555 
กลุมเปาหมาย 
                 บุคลากรจากคณะและหนวยงานสนับสนนุ จํานวน 120 คน 
ระยะเวลา 
       วนัอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2556  เวลา 09.00 – 12.00 น. 
สถานที ่
               หองประชุม 7-100  อาคารหอสมุด  
งบประมาณ  
                    คาของวางและเครื่องดื่ม จาํนวน 3,600.00  บาท (สามพันหกรอยบาทถวน) 
การประเมินผลโครงการ 

1. เชิงปริมาณ 

จํานวนผูเขารวมโครงการไมนอยกวารอยละ 80ของจํานวนกลุมเปาหมาย 

2. เชิงคุณภาพ 

ผูเขารวมโครงการมีความพงึพอใจตอกิจกรรมที่จัด ระดับคะแนนอยางนอย 3.5

ข้ึนไป  
ผลที่คาดวาจะไดรับ 
              ผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจหลกัการดําเนนิกิจกรรม 5ส และสามารถนํา

แนวคิดเรื่องกจิกรรม 5ส ไปประยุกตใชในหนวยงาน 
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                              กําหนดการ 

โครงการเผยแพรความรูกจิกรรม 5ส  
เรื่อง รูจัก...แลวจะรัก 5ส 

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 
เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ หองประชมุ 7-100  อาคารหอสมุด 
-------------------- 

 

 08.45  น.       ลงทะเบยีน 

 09.00  น.       พิธเีปด และมอบเกียรตบัิตรและรางวลัการดําเนินกจิกรรม 5ส  

      โดย ผศ.ดร.นเรฎฐ พนัธราธร รองอธิการบดีฝายวชิาการ  

            09.30  น. การบรรยายในหวัขอ “รูจัก...แลวจะรัก 5ส”                               

โดย นางพัชรา หาญเจริญกจิ  

รองผูอํานวยการฝายพัฒนา และอดีตประธานคณะอนุกรรมการ

กิจกรรม 5ส สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2553 

            10.15  น. การบอกเลาประสบการณการดําเนนิกิจกรรม 5ส สํานกัหอสมุด 

มหาวิทยาลยัรังสิต โดยนางเยาวรัตน บางสาลี บรรณารักษแผนก

บริการ อดีตประธานคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส สํานกัหอสมุด 

ประจําปการศึกษา 2550 

11.00  น.                แนะนําและเยี่ยมชมโซนพืน้ที่ 5ส ของสํานักหอสมุด                      

โดยคณะอนุกรรมการ 

                              กิจกรรม 5ส สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2555 

                                            

 
---------------------------------------------------- 
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สรุปคาใชจายกิจกรรม 5ส 

  
งบประมาณทีไ่ดรับ     5,000.00 บาท 

 

คาใชจาย 

-คาอาหารวาง      2,000.00 บาท 

-น้ําดื่ม                     960.00 บาท 

-โบวติดใบเกียรติบัตร                   150.00 บาท 

-ดอกไมประดับเวท ี                   500.00 บาท 

-ปายผา Big Cleaning Day                  500.00 บาท 

-คาซักผาปูโตะลงทะเบียน                  160.00 บาท 

-คาอุปกรณ ( จัดบอรดสวนกลางของสํานกัหอสมุด)              719.00 บาท 

 
                 รวม  4,989.00 บาท (สีพ่นัเการอยแปดสิบเกาบาทถวน) 
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6.4 ขอเสนอแนะ 

 
  
   ผลการดําเนนิกิจกรรม 5ส ของสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2555 คณะอนุกรรมการฯ 

ยังคงเหน็ชอบที่จะใหนาํแนวคิดเรื่องการใหรางวัลกับทกุโซนพืน้ที่  เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลงัใจ

และเห็นถึงความทุมเทของสมาชิกของทุกโซนพืน้ที่ในการดําเนินกิจกรรม 5ส อยางเขมแข็งเพือ่ให

กิจกรรมนี้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค โดยปนี้ไดแบงรางวัลเปน 7 รางวัลตามจุดเดนของแตละ

พื้นที่ และสาํหรับปการศึกษานี ้  คณะอนุกรรมการฯ ไดมีขอเสนอแนะ เพื่อพัฒนาการดําเนนิกจิกรรม 

5ส ของในปการศึกษาตอไป ดังนี ้

 
ขอเสนอแนะ 

1. กาํหนดแผนการดําเนนิกจิกรรม 5ส ประจําปที่ชัดเจน และปฏิบัติการตามแผน 

2. ขอเพิ่มงบประมาณสําหรบัดําเนนิกิจกรรม 5ส  

3. มาตราฐานกลางกิจกรรม 5ส ควรใสมาตรฐานกลางกจิกรรม ประจําปการศึกษา 

4. สรางแรงจงูใจและกระตุนในการดําเนนิกิจกรรม 5ส ควรเพิ่มการตรวจ หรือตรวจ

เยี่ยมโซนพื้นทีต่างๆ ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง 
 

  

   -----------------------------------------  
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สวนที่ 7 
 

 

ภาคผนวก ก แบบประเมินการตรวจสอบกิจกรรม 5ส 

 

ภาคผนวก ข ภาพกิจกรรม 5ส 
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        ภาคผนวก ก 
 

แบบประเมินการตรวจสอบกิจกรรม 5ส 
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สํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลัยรังสิต 
แบบประเมินการตรวจสอบกิจกรรม 5ส 
ประเภทสํานักงาน (แบบรายบุคคล) 

ปการศึกษา 2555 วันที่................................. 
พ้ืนที่กลุม.................................................... 

ช่ือ-นามสกุลผูรับการตรวจ...................................................................................................... 
 

หัวขอการตรวจ รายละเอียด ผลการตรวจ 
ผาน ไมผาน 

1. บน/ใตโตะทํางาน 1 มีปายชื่อบุคคลและปายแสดงสถานะการปฏิบัติงาน   

2 อุปกรณ/เอกสารบนโตะถูกจัดวางอยางเปนระเบียบเรียบรอย   

3 ความสะอาดโดยรวม   

4 ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด   

 

2. ล้ินชักโตะทํางาน 1 อุปกรณ/เอกสารในลิ้นชักโตะถูกจัดวางอยางเปนระเบียบเรียบรอย   

2 ความสะอาดโดยรวม   

3 ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด   

 

3. เกาอี้นั่งทํางาน 1 เกาอี้อยูในสภาพดีพรอมใชงาน   

2 มีการเลื่อนเกาอี้เขาที่ใหเรียบรอยเมื่อเลิกใชงาน   

3 ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด   

 
 
จุดเดนของพื้นที่ 
 .............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
ขอควรปรับปรุงใหตรงตามมาตรฐาน 
 .............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
ขอเสนอแนะ 
 .............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................................................
         

   ลงช่ือผูตรวจ ................................................ 
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สํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลัยรังสิต 
แบบประเมินการตรวจสอบกิจกรรม 5ส 

ประเภทสํานักงาน (แบบสวนรวม) 
ปการศึกษา 2555 วันที่................................. 
พ้ืนที่กลุม.................................................... 

 
หัวขอการตรวจ รายละเอียด ผลการตรวจ 

ผาน ไมผาน 

1. โตะ/ตูเอกสาร    

ครุภัณฑ/คูมือ

ตางๆ 

1 จัดวางเอกสาร/ครุภัณฑ/คูมือตางๆ อยางเปนระเบียบเรียบรอย   

2 ไมวางสิ่งของใดๆ บนตูเอกสาร/ครุภัณฑที่สูงเกิน 2 เมตร   

3 มีปายแสดงเอกสาร/คูมือตางๆ   

4 มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบ   

5 มีปายแสดงสถานะการปฏิบัติงานที่ทําไมเสร็จภายในวันเดียว   

6 ความสะอาดโดยรวม   

7 ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด   

 

2. ชั้นวางหนังสือ/ 

วารสาร/ส่ือโสต

ทัศน /เอกสาร 

1 จัดวางหนังสือ/วารสาร/ส่ือโสตทัศน/เอกสารใหเปนระเบียบเรียบรอย   

2 ไมวางสิ่งของใดๆ บนชั้นที่สูงเกิน 2 เมตร   

3 มีปายแสดงประเภท/สถานะทรัพยากรสารสนเทศบนชั้น   

4 มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบ   

5 ความสะอาดโดยรวม   

6 ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด   

 

3. โตะวางชุด

คอมพิวเตอรพรอม

อุปกรณตอพวง/

อุปกรณไฟฟา 

1 ไมวางสิ่งของใดๆ บนชุดคอมพิวเตอร   

2 จัดวางอยางเปนระเบียบอยูในสภาพพรอมใชงาน   

3 มีปายบอกสถานะกรณีเครื่องชํารุด/รอดําเนินการ   

4 มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบ   

5 ความสะอาดโดยรวม   

6 ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด   

 

4. บริเวณพื้นที่

สวนกลางที่

รับผิดชอบ 

1 มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบ   

2 ไมวางสิ่งของหรือเอกสารใดๆ ขวางทางเดิน   

3 ไมติดกระดาษหรือเอกสารใดๆ บริเวณเสาและผนัง   

4 ความสะอาดโดยรวม   

5 ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด   
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หัวขอการตรวจ รายละเอียด ผลการตรวจ 
ผาน ไมผาน 

5. โตะ/เกาอี้ใน

สวนของการ

ปฏิบัติงาน 

 

1 สะอาด จัดวางอยางเปนระเบียบ มีสภาพรอมใชงาน   

2 เล่ือนเกาอี้เขาที่เมื่อเลิกใชงานทุกครั้ง   

3 มีจํานวนเหมาะสมกับความจําเปนในการใชงาน   

4 มีปายแสดงสถานะการปฏิบัติที่ไมเสร็จภายในวันเดียว   

5 ความสะอาดโดยรวม   

6 ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด   

 

จุดเดนของพืน้ที่ 
 ..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
ขอควรปรับปรุงใหตรงตามมาตรฐาน 
 ..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
ขอเสนอแนะ 
 ..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 
     ลงชื่อผูตรวจ.............................................................. 
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สํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลัยรังสิต 
แบบประเมินการตรวจสอบกิจกรรม 5ส 

ประเภทสวนบริการผูใช 
ปการศึกษา 2555 วันที่............................................... 
พ้ืนที่กลุม.............................................................. 

 
หัวขอการตรวจ รายละเอียด ผลการตรวจ 

ผาน  ไมผาน 

1. เคานเตอรบริการ, 

อุปกรณไฟฟา,  

อุปกรณสํานักงาน 

1 ไมเก็บของที่ไมจําเปนบน/ใตเคานเตอร   

2 ล้ินชักเคานเตอรมีการจัดอยางเปนระเบียบ พรอมมีปายระบุส่ิงของขาง

ในอยางชัดเจนและมีบัญชีคุมล้ินชัก 

  

3 อุปกรณสํานักงานจัดวางเรียบรอย หยิบงาย พรอมใชงาน   

4 ไมมีส่ิงใดวางบนคอมพิวเตอร ยกเวนกระดาษขอความที่ติดไวอยาง

เรียบรอย 

  

5 สภาพทั่วไปของสายไฟ สายโทรศัพทอยูในสภาพเรียบรอย ปลอดภัย   

6 ที่วางแบบฟอรม/เอกสาร/อื่นๆที่เกี่ยวของ จัดวางเรียบรอย พรอมมีปาย

ระบุเอกสาร 

  

7 ความสะอาดโดยรวม   

8 ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด   

  

2. ชั้น/ตูวางหนังสือ/ 

วารสาร/ส่ือโสตทัศน 

1 ติดปายชื่อบอกประเภทของที่เก็บอยางถูกตอง ชัดเจน   

2 จัดวางทรัพยากรสารสนเทศอยางเปนระเบียบเรียบรอย   

3 จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศเหมาะสมกับประเภทและสะดวกในการหยิบ

ใชงาน 

  

4 ความสะอาดโดยรวม   

5 ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด   

  

3. สวนบริการ      

การอาน 

1 โตะ เกาอี้ มีสภาพดี สะอาด และพรอมใชงาน   

2 ที่วางแบบฟอรม/เอกสาร จัดเก็บเรียบรอย พรอมมีปายระบุ   

3 จุดน้ําดื่ม/แกวน้ํา สะอาด ถูกสุขลักษณะ   

4 ความสะอาดโดยรวม   

5 ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด   

 

4. คอมพิวเตอร

สําหรับสืบคนขอมูล

ทรัพยากรสารสนเทศ 

1 ไมวางสิ่งใดๆ บนคอมพิวเตอร ยกเวนปายขอความที่วางไวอยางเปน

กิจลักษณะ 

  

2 มีคําแนะนําการใชงาน   

3 ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด   
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หัวขอการตรวจ รายละเอียด ผลการตรวจ 

ผาน  ไมผาน 

5. คอมพิวเตอร

สําหรับ บริการ

อินเทอรเน็ต 

1 ไมวางสิ่งใดๆ บนคอมพิวเตอร ยกเวนปายขอความที่วางไวอยางเปน

กิจลักษณะ 

  

2 ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด   

 

6. โตะบริการตอบ

คําถาม 

1 ไมวางสิ่งของที่ไมจําเปนบน/ใตโตะ   

2 ตูเอกสารขางโตะจัดวางอยางเปนระเบียบ พรอมมีปายระบุเอกสาร   

3 ไมวางสิ่งใดๆ บนคอมพิวเตอร ยกเวนกระดาษขอความที่ติดไวอยางเปน

อยางเรียบรอย 

  

4 ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด   

 

7. ตูเอกสาร/ครุภัณฑ 1 ตูเอกสาร/ครุภัณฑสะอาด จัดวางสิ่งของภายในอยางเปนระเบียบ พรอม

แสดงระบบการจัดเก็บที่ชัดเจน 

  

2 ไมวางสิ่งใดๆ บนตูเอกสาร/ครุภัณฑที่สูงเกิน 2 เมตร   

3 ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด   

  

8. หองทํางาน 1 มีปายบอกชื่อสวนใชงานตางๆ   

2 ความสะอาดโดยรวม   

3 ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด   

  

9. บริเวณพื้นที่สวน 

กลางที่รับผิดชอบ 

เชน บันได หองน้ํา 

ลานหนาลิฟต ฯลฯ 

1 ไมวางสิ่งของใดๆ ขวางทางเดิน   

2 ไมติดกระดาษหรือเอกสารใดๆ บริเวณเสาและผนัง   

3 มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบ   

4 ความสะอาดโดยรวม   

5 ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด   

  

10. ปายนิทรรศการ 1 มีขอมูลขาวสารทันสมัย   

2 สะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย   
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จุดเดนของพืน้ที่ 
 ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.................................................................................................................................. 
 
 
ขอควรปรับปรุงใหตรงตามมาตรฐาน 
 ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
............................................................................. 
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ขอเสนอแนะ 
 ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..................................................................................................................................... 
 
 
     ลงชื่อผูตรวจ.................................................... 
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สํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลัยรังสิต 
แบบประเมินการตรวจสอบกิจกรรม 5ส 

ประเภทสวนบริการผูใช   (ศูนยศึกษาสาทรธานี, ศูนยศึกษาวิภาวดี) 
ปการศึกษา 2555 วันที่............................................... 
พ้ืนที่กลุม.............................................................. 

 
หัวขอการตรวจ รายละเอียด ผลการตรวจ 

ผาน ไมผาน 

1. เคานเตอรบริการ, 

อุปกรณไฟฟา,  

อุปกรณสํานักงาน 

1 ไมเก็บของที่ไมจําเปนบน/ใตเคานเตอร   

2 ล้ินชักเคานเตอรมีการจัดอยางเปนระเบียบ พรอมมีปายระบุส่ิงของขางในอยาง

ชัดเจนและมีบัญชีคุมล้ินชัก 

  

3 อุปกรณสํานักงานจัดวางเรียบรอย หยิบงาย พรอมใชงาน   

4 ไมมีส่ิงใดวางบนคอมพิวเตอร ยกเวนกระดาษขอความที่ติดไวอยางเรียบรอย   

5 สภาพทั่วไปของสายไฟ สายโทรศัพทอยูในสภาพเรียบรอย ปลอดภัย   

6 ที่วางแบบฟอรม/เอกสาร/อื่นๆที่เกี่ยวของ จัดวางเรียบรอย พรอมมีปายระบุเอกสาร   

7 ความสะอาดโดยรวม   

8 ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด   

 

2. ชั้น/ตูวางหนังสือ/ 

วารสาร/ส่ือโสตทัศน 

1 ติดปายชื่อบอกประเภทของที่เก็บอยางถูกตอง ชัดเจน   

2 จัดวางทรัพยากรสารสนเทศอยางเปนระเบียบเรียบรอย   

3 จัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศเหมาะสมกับประเภท และสะดวกในการหยิบใชงาน   

4 ความสะอาดโดยรวม   

5 ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด   

 

3. สวนบริการ      

การอาน 

1 โตะ เกาอี้ มีสภาพดี สะอาด และพรอมใชงาน   

2 ที่วางแบบฟอรม/เอกสาร จัดเก็บเรียบรอย พรอมมีปายระบุ   

3 ความสะอาดโดยรวม   

4 ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด   

 

4. คอมพิวเตอร

สําหรับสืบคนขอมูล

ทรัพยากรสารสนเทศ 

1 ไมวางสิ่งใดๆ บนคอมพิวเตอร ยกเวนปายขอความที่วางไวอยางเปนกิจลักษณะ   

2 มีคําแนะนําการใชงาน   

3 ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด   
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หัวขอการตรวจ รายละเอียด 
 

ผลการตรวจ 
ผาน ไมผาน 

5. ตูเอกสาร/ครุภัณฑ 1 ตูเอกสาร/ครุภัณฑสะอาด จัดวางสิ่งของภายในอยางเปนระเบียบ   พรอมแสดง

ระบบการจัดเก็บที่ชัดเจน 

  

2 ไมวางสิ่งใดๆ บนตูเอกสาร/ครุภัณฑที่สูงเกิน 2 เมตร   

3 ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด   

 

6. ปายนิทรรศการ 1 มีขอมูลขาวสารทันสมัย   

2 สะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย   

 

 
จุดเดนของพืน้ที่ 
 ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
ขอควรปรับปรุงใหตรงตามมาตรฐาน 
 ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
................................................................................................ 
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ขอเสนอแนะ 
 ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
........................................................................................................ 
 
 
 
                        ลงชื่อผูตรวจ...................................................... 
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    ภาคผนวก ข 

 
ภาพการดําเนนิกิจกรรม 5ส 

 

1. การประชุมของคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส ประจําปการศึกษา 2555 

 

2. การดําเนินกิจกรรม 5ส 

 

 2.1 การทํา Big Cleaning Day 

 

 2.2 การตรวจเยี่ยมกลุมพืน้ที ่

 

 2.3 โครงการเผยแพรความรูกิจกรรม 5ส เร่ือง “รูจัก...แลวจะรัก 5ส” 
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1. การประชุมของคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส ประจําปการศึกษา 2555 
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2 การดําเนินกิจกรรม 5ส 
 

2.1 การทํา Big Cleaning Day   (วันศุกรที่ 10 พฤษภาคม 2556) 
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การทําความสะอาด - กลุมพื้นที่สุพรรณิการ, ชมพูพันธุทิพย และนาโน  
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การทําความสะอาด – กลุมพื้นที่พลอยไพลิน    
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การทําความสะอาด – กลุมพื้นที่พลอยไพลิน    
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การทําความสะอาด – กลุมพื้นที่อินทนิล 
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การทําความสะอาด – กลุมพื้นที่อินทนิล 
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 2.2 การตรวจเยี่ยมกลุมพื้นที ่
  

 
 

ตรวจเยี่ยมกลุมพื้นที่สาทร 

 
 
 

 
 

ตรวจเยี่ยมกลุมพื้นทีว่ิภาวด ี
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ตรวจเยี่ยมกลุมพื้นที่ชมพพูนัธุทิพย 

 

 
ตรวจเยี่ยมกลุมพื้นทีพ่ลอยไพลิน 

 

ตรวจเยี่ยมกลุมพื้นที่สุพรรณิการ 

 



106 

 

 

 
     ตรวจเยี่ยมกลุมพืน้ที่อินทนิล 

 
                     ตรวจเยี่ยมกลุมพื้นทีน่าโน 
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 2.3 โครงการเผยแพรความรูกิจกรรม 5ส เรื่อง “รูจกั...แลวจะรกั 5ส” 

 
คํากลาวเปดของ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด  

โครงการเผยแพรความรูกจิกรรม 5ส   
เรื่อง “รูจัก...แลวจะรัก 5ส” ประจาํปการศกึษา 2555  

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น – 11.00น                                             
ณ หองประชมุ 7-100  อาคารหอสมุด 

............................................................................... 

 

เรียน ทานผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ ที่มารวมงานทกุทาน 

  

ตามที่สํานักหอสมุดเริ่มตนศึกษาและพัฒนาความรูความเขาใจเรื่องกิจกรรม 5สใหแก

บุคลากรของสํานักหอสมุดตั้งแตปการศึกษา 2547 ดวยตระหนักในความสําคัญและประโยชนที่จะ

ไดรับ กระบวนการของ 5ส เปนกิจกรรมพื้นฐานของระบบประกันคุณภาพไมวาจะเปน ISO หรือ 

TQM ซึ่งมุงเนนในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตและพัฒนาคุณภาพ  สํานักหอสมุดไดเชิญผูเชี่ยวชาญ

และผูมีประสบการณดานกิจกรรม   5ส มาใหความรูนอกจากนี้ สํานักหอสมุดยังจัดใหมีการไป

ศึกษาดูงานการดําเนินกิจกรรม 5ส ในองคกรชั้นนําที่ประสบความสําเร็จเพื่อสรางการรับรูและ

นํามาปรับใชใหเหมาะกับสภาพแวดลอมตอการปฎิบัติงานของสํานักหอสมุดอยางตอเนื่อง 

 ปจจุบันกิจกรรม 5ส ไดกลายเปนวัฒนธรรมของสํานักหอสมุด และมีความมั่นใจวา

กิจกรรม 5ส เปนกลไกหนึ่งที่ชวยสงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการใหบริการ ทั้งใน

ดานบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่สวยงาม สะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอย ซึ่งจะสงผล

ดีตอทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจของผูมารับบริการและผูปฎิบัติงานที่ทําหนาที่ใหบริการ  การที่

สํานักหอสมุดไดจัดกิจกรรมเพื่อแบงปนความรูความเขาใจ และกระบวนการดําเนินงานกิจกรรม   

5ส แกประชาคมมหาวิทยาลัยรังสิต จึงเปนเรื่องที่นายินดีและควรใหการสนับสนุนเนื่องจากจะเกิด

ประโยชนแกทุกภาคสวนไมวาจะเปนคณะหรือหนวยงานสนับสนุนวิชาการที่สามารถนํากิจกรรม  

5ส ไปประยุกตใชในองคกรได  

 ขณะนี้ ไดเวลาอันควรแลวดิฉันขอเปดงาน โครงการเผยแพรความรูกิจกรรม 5ส เร่ือง รูจัก

...แลวจะรัก 5ส ณ บัดนี้ ขอใหทุกทานไดรับประโยชนจากการเขารวมกิจกรรม สมดังวัตถุประสงค

ของผูจัดงานทุกประการ 
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พิธีเปดงานและมอบเกยีรติบัตร 
 

 
นางดาวรัตน  แทนรัตน  

ประธานคณะอนุกรรมการกจิกรรม 5ส  

ประจําปการศึกษา 2555   

พิธีกรเปดงาน 

 
 

 

 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

มอบเกียรติบัตรใหแกกลุมโซนพืน้ที่และกลาวเปดงาน 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 กลุมพลอยไพลิน      -  ไดรับรางวลัโซนพื้นที่ยอดเยี่ยมดานการบริหารจัดการพื้นที ่ 

สวยงามและมีคุณภาพ (สวนสาํนักงาน)  
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กลุมอินทนิล      -  ไดรับรางวลัโซนพื้นที่ยอดเยี่ยมดานการบริหารจัดการพื้นที่สวยงาม

และมีคุณภาพ (สวนบริการผูใช)  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลุมสุพรรณกิาร     -  ผานการตรวจประเมินพื้นทีป่ระภทพื้นทีส่ํานกังาน ตามเกณฑ

มาตรฐานกจิกรรม 5ส สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังรังสิต    
ประจําปการศึกษา 2555  
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กลุมนาโน     -  ผานการตรวจประเมนิพื้นที่ประภทพื้นทีส่ํานกังาน ตามเกณฑมาตรฐาน
กิจกรรม 5ส สํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลัยรังรังสิต ประจําปการศึกษา 
2555 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมชมพูพันธุทิพย    - ผานการตรวจประเมินพื้นที่ประภทพืน้ที่สํานกังาน ตามเกณฑ
มาตรฐานกจิกรรม 5ส สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังรังสิต    
ประจําปการศึกษา 2555 
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กลุมวิภาวดี     -  ผานการตรวจประเมินพื้นที่ประภทสวนบรกิารผูใช ตามเกณฑ
มาตรฐานกจิกรรม 5ส สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังรังสิต      
ประจําปการศึกษา 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กลุมสาทร       -  ผานการตรวจประเมินพื้นที่ประภทสวนบรกิารผูใช ตามเกณฑ

มาตรฐานกจิกรรม 5ส สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังรังสิต      
ประจําปการศึกษา 2555 
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ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 

กลาวเปดงาน 
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การบรรยายในหวัขอ “รูจัก...แลวจะรัก 5ส”                                

โดย นางพัชรา หาญเจริญกจิ  

รองผูอํานวยการฝายพัฒนา และอดีตประธานคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส สํานักหอสมุด 

ประจําปการศึกษา 2553 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การบอกเลาประสบการณการดําเนนิกิจกรรม 5ส สํานกัหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิต  

โดยนางเยาวรัตน บางสาล ี 

บรรณารักษแผนกบริการ อดีตประธานคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส สํานักหอสมดุ 

 ประจําปการศึกษา 2550 
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แนะนาํและเยีย่มชมโซนพื้นที่ 5สของสาํนกัหอสมุด 

โดยคณะอนุกรรมการกิจกรรม 5ส สํานักหอสมุด ประจาํปการศึกษา 2555 
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ภาพบรรยากาศภายในงาน 
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บุคลากรสํานกัหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสติ     

 

 

 

  


