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1.1 ประวัติความเปนมา 
 
 มหาวิทยาลัยรังสิต ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของหองสมุดจึงอนุมัติใหสรางอาคารหอสมุด
ข้ึนเปนเอกเทศ การกอสรางอาคารหอสมดุเร่ิมเมื่อวันที ่ 23 ธันวาคม 2530 มีเนื้อที่ใชสอยทัง้หมด
ประมาณ 9,300 ตารางเมตร แบงเปนเนื้อที่สําหรับใชสอยของหนวยงานอ่ืนๆ 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 ทําใหสามารถปฏิบัติหนาที่ในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทตางๆ คือ หนงัสือ 
วารสาร หนงัสือพิมพ และโสตทัศนวสัดุเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูใช และมีการ
จัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อใหผูใชสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวกรวดเร็วถกูตองและตรงกับ
ความตองการ ไดมีพิธีเปดอาคารอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 โดย 
ฯพณฯ นายทวิช กล่ินประทมุ รัฐมนตรีวาการทบวงมหาวิทยาลัยในขณะนั้น 
 
 ในป พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหหองสมุดเปนหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ 
โดยใชชื่อวา  “สํานักหอสมุด” และมหาวิทยาลัยไดบรรจุผูมี คุณวุฒิปริญญาโททางดาน 
บรรณารักษศาสตรเขามาเปนผูอํานวยการ ต้ังแตเดือนเมษายน พ.ศ. 2530 แตเนื่องจากการ
บริการไดขยายวงกวางออกไป โดยมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใชในการดําเนินงาน และ
เพื่อใหสอดคลองกับงานที่ปฏิบัติในลักษณะที่เพิ่มศักยภาพใหแกผูใชไดอยางรวดเร็ว และทําหนาที่
เปนศูนยกลางเช่ือมโยงระหวางผูใชกับผูใหบริการ จึงไดขอใชชื่อใหมเปนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษวา  “สํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit University 
Library and Information Center)”  ตอกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งไดใหความเห็นชอบและ
อนุมัติใหใชไดต้ังแตวันที่ 23 สิงหาคม 2538 จนถึงป พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลัยจึงไดใหกลับไปใชชื่อ
เดิม คือ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit University Library) 
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พื้นที่ใหบริการ 
 เปนอาคารเอกเทศ ขนาด 6 ชั้น มีพืน้ที่ทัง้ส้ิน 9,300 ตารางเมตร 
 
 ปจจุบันมีการแบงเนื้อที่ใชสอยภายในอาคารหอสมดุ ดังนี้ 
 
 ชั้นที่ 1 สวนหนึ่งใชเปนที่ปฏิบัติงานของสํานักงานสวัสดิการสุขภาพ  RSU Health Care  
ฝายกิจกรรมนักศึกษา  สํานังานศิษยเกาและชุมชนประชาสัมพันธ  สํานักงานวางแผนและพัฒนา
กิจการนักศึกษา ศูนยบริการนานาชาติ และหองประชุมจุผูใชไดประมาณ 200 คน สํานักหอสมุด
ไดจัดพื้นที่บริเวณหองโถงหนาหองประชุมสําหรับนักศึกษาใชประโยชนทางการศึกษา ในการ
ทบทวนการเรียน สามารถปรึกษากันเปนกลุมหรือทํารายงาน โดยไมรบกวนผูใชในหองอานหนังสือ
ที่ตองการความเงียบสงบ 
 ชั้นที ่ 2  ดานทิศตะวนัออก ใชเปนที่ปฏิบัติงานของผูอํานวยการ สํานกังานเลขานุการ  
แผนกพฒันา และแผนกเทคนิค ดานทิศตะวันตก เปนหองบริการสื่อโสตทัศนและอินเทอรเน็ต 
Books Return Station  
 ชั้นที ่ 3  หองอานหนงัสือตําราและหนงัสืออางอิงทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
บริการยืม-คืน ดวยตนเอง และบริการสําเนาเอกสาร 
 ชั้นที ่ 4   หองอานหนงัสือตําราและหนงัสืออางอิงทางวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 ชั้นที ่ 5   หองวารสารและหนังสือพิมพ 
 ชั้นที ่ 6   หองหนังสือพระราชนิพนธในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หอจดหมายเหตุ 
มหาวิทยาลัยรังสิต บริการงานวิจัยและวิทยานพินธ 
 

------------------------------- 
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1.2 การดําเนินกิจกรรม 7ส 
 
หลักการและเหตุผล 
 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2548 ใหหนวยงานราชการตางๆ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโดยใชกิจกรรม 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และ
สรางนิสัย) เพื่อเปนแนวทางการจัดทําและพัฒนาระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยดานการ
จัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ (Thailand International P.S.O.) ที่รัฐตองจัดระบบราชการ
และงานบริการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน และปฏิรูป
ระบบราชการ และงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ อันจะนําไปสูการฟนฟูพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองตอไป 
 การปรับปรุงระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน โดยเนนเร่ืองการดูแลรักษา
ความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยของสถานที่ทํางานเปนปจจัยพื้นฐานของการปรับปรุง
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลและคุณภาพอยางตอเนื่อง สถานที่ทํางานที่มีความเปนระเบียบเรียบรอยยอม
สะทอนใหเห็นถึงทัศนคติของผูบริหารในการทํางาน และระดับของประสิทธิภาพและคุณภาพของ
หนวยงาน การดําเนินกิจกรรม 5ส จะเปนกาวแรกของการบริหารที่จะนําไปสูการปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพในงาน รวมทั้งชวยพัฒนาจิตสํานึกในมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเปนพื้นฐานการพัฒนาไปสูระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากลตอไป 
 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต จงึไดนํากจิกรรม 5ส มาชวยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ    
และคุณภาพในการปฏิบัติงานของสํานกัหอสมุดต้ังแตบัดนั้นเปนตนมา จนถงึปการศึกษา 2557   
จึงไดเพิ่มกจิกรรมอีก 2ส คือ สวยงาม และส่ิงแวดลอมเขาไปเปนกิจกรรม 7ส สํานักหอสมุด   
เพื่อใหสอดคลองกับยทุธศาสตรที่ 5 ของมหาวิทยาลัยรังสิตที่เนนในเร่ืองการพฒันาส่ิงแวดลอมใน
มหาวิทยาลัยภายใตโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตสูการเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ   
(RSU Health Campus) และเตรียมสํานกัหอสมดุใหพรอมสูการพัฒนาเปนหองสมุดสีเขียว 
(Green Library) ในอนาคต  
 
ผูรับผิดชอบ 
 สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต 
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วัตถุประสงค  
             เพือ่สงเสริมให 

1.กิจกรรม 7ส สํานักหอสมุด มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนา
ส่ิงแวดลอมในมหาวิทยาลัยภายใตโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตสูการเปนมหาวิทยาลัยสราง
เสริมสุขภาพ 
              2. กิจกรรม 7ส เปนกลไกหนึ่งในการสงเสริมสนับสนุนใหการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการปฏิบัติงานของสํานักหอสมุดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  3. ทุกแผนกของสํานักหอสมุดนํากิจกรรม 7ส มาเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากร ระบบงาน และสภาพแวดลอมโดยรวมของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ใหดีข้ึน
อยางตอเนื่องตลอดไป 
 
เปาหมาย 

1. สถานทีท่ํางานภายในสํานกัหอสมุดมีความเปนระเบียบเรียบรอย สวยงาม และมีการ
ดําเนนิงานที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

2. บุคลากรสํานกัหอสมุดทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม 7ส 
3. การดําเนินงานในระบบประกันคุณภาพของสํานักหอสมุดมีความชัดเจนและเปน

รูปธรรมมากข้ึน 
 
การดําเนินการ 
 การดําเนินกิจกรรม 7ส แบงกลุมรับผิดชอบตามแผนกงาน โดยมีข้ันตอนดังนี ้

1. การเตรียมการ 
- ใหความรูการดําเนนิกิจกรรม 7ส แกบุคลากรสํานกัหอสมุด 
- แตงต้ังคณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส 
- กําหนดแบงพืน้ที่รับผิดชอบใหแตละกลุม 
- ใหความรูการดําเนนิกิจกรรม 7ส แกบุคลากรสํานักหอสมุด 
- จัดทําแผนดําเนินการกิจกรรม 7ส 

2. เร่ิมดําเนนิการ 
- ถายรูปกอนดําเนนิกิจกรรม 7ส 
- ทุกกลุมดําเนนิกิจกรรม 7ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สรางนิสัย 

สวยงาม และสิ่งแวดลอม) 
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3. ดําเนนิการและขยายผลอยางตอเนื่อง 
- ทุกกลุมรักษาสภาพสถานทีท่ํางานใหสะอาดและเปนระเบียบอยูเสมอ     

ตามแนวทางการดําเนินงานที่เปนมิตรกบัส่ิงแวดลอม 
4. ประเมินผล 

- คณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส เปนผูติดตามและประเมินผลการดําเนิน 
กิจกรรม 7ส ของแตละกลุม 

 
ระยะเวลาดําเนินการ 
 เร่ิมเดือนมิถนุายน 2557-พฤษภาคม 2558 และดําเนนิกิจกรรม 7ส อยางตอเนื่องทกุป 
 
ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 เมื่อทุกกลุมดําเนนิกิจกรรม 7ส ภายในแผนกงาน แลวเสร็จ ผลที่คาดวาจะไดรับในข้ันตอน
ตางๆ ตามรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

1. ผลที่คาดวาจะไดรับจากข้ันตอนการสะสาง 
- ขจัดความส้ินเปลืองของทรัพยากร 
- ขจัดความผิดพลาดจากการทํางานและขจัดสภาพแวดลอมไมดีออกไป 
- สภาพสถานทีท่ํางานโลงและกวางข้ึนบุคลากรผูปฏิบัติงานมีสุขภาพจิตที่ดีข้ึน 
- มีพื้นที่เหลือสําหรับทํางานอ่ืนได 

2. ผลที่คาดวาจะไดรับจากข้ันตอนการทําใหสะดวก 
- ขจัดการคนหาส่ิงของที่เกิดข้ึนบอยๆ 
- ตรวจสอบส่ิงของตางๆ ไดงาย 
- เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 
- เกิดภาพพจนที่ดีของสํานักหอสมุด 

3. ผลที่คาดวาจะไดรับจากข้ันตอนการทําใหสะอาด 
- เกิดสภาพแวดลอมที่ดี นาทํางาน 
- ขจัดความส้ินเปลืองของทรัพยากร 
- เพิ่มประสิทธิภาพการทาํงานของอุปกรณและครุภัณฑ 
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4. ผลที่คาดวาจะไดรับจากข้ันตอนการทําใหถูกสุขลักษณะ 
- สถานทีท่ํางานมีความเปนระเบียบเรียบรอยนาทาํงาน 
- สุขภาพรางกายและจิตใจทีดี่ของบุคลากรสํานักหอสมุด 
- ผลของการดําเนินกิจกรรม 7ส ของบุคลากรนําไปสูความภาคภูมิใจใน

ชื่อเสียงของสํานักหอสมุด 
- การปฏิบัติงานและการใหบริการของบุคลากรมีประสิทธภิาพและคุณภาพที่ดี 

5. ผลที่คาดวาจะไดรับจากข้ันตอนการสรางนิสัย 
- บุคลากรสํานกัหอสมุดเปนผูที่มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีในการทํางาน 
- การใหบริการของบุคลากรสาํนักหอสมุดเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพและ

คุณภาพ 
6. ผลที่คาดวาจะไดรับจากข้ันตอนการสรางความสวยงาม 

- สถานที่ไดรับการดูแลใหสะอาด เปนระเบียบเรียบรอย มบีรรยากาศที่ดี สด
ชื่น สบายตา นาทํางาน และนามาใชบริการ 

7. ผลที่คาดวาจะไดรับจากข้ันตอนการการดูแลรักษาสภาพแวดลอม 
- บุคลากรปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใชทรัพยากรและการบริโภคอยางประหยัด

และรูคุณคาตามแนวทาง 1A3Rs 
 

1.3 นโยบาย 7ส สาํนักหอสมุด มหาวิทยาลยัรังสิต 

 สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการนาํกิจกรรม 7ส ซึ่ง
ประกอบ ดวย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สรางนิสัย สวยงาม และส่ิงแวดลอม มาใชเพือ่
พัฒนาคุณภาพบุคลากร ระบบงาน และสภาพแวดลอมของสํานกัหอสมุด ใหดีข้ึนอยางตอเนือ่ง
และมีประสิทธิภาพ จึงกาํหนดใหมนีโยบาย 7ส ดังนี ้

1.  พัฒนาการดําเนินกิจกรรม 7ส ใหเปนกลไกหนึ่งในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 
สํานักหอสมุด 

 2.  สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรของสํานักหอสมุดมีความรูความเขาใจ และ 
        ดําเนินกิจกรรม 7ส โดยถือวาเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจําที่จะตองทํา      
        อยางตอเนื่องและปรับปรุงใหดีข้ึนตลอดไป 

      3.  ใหทุกแผนกในสํานักหอสมุดนํากิจกรรม 7ส ไปดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่อง  
                       เพื่อใหบรรลุเปาหมายครบทั้ง 7 กิจกรรม 
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4.  ผูบริหารสํานักหอสมุดทุกระดับตองใหการสนับสนุน สงเสริม กํากับ และดูแลให   
      การดําเนินกิจกรรม 7ส ของสํานักหอสมุดบรรลุตามแผนปฏิบัติงานกิจกรรม 7ส    
      และเปาหมายที่กําหนดไว 

       5.  ใหประธานคณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส รายงานความกาวหนาของกิจกรรมตอ             
                        คณะกรรมการอํานวยการกิจกรรม 7ส เพื่อใหแนวทางในการแกไขปญหาและ  
                        อุปสรรคอยางตอเนื่องในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักหอสมุด    
                        มหาวิทยาลัยรังสิต 
       6.   ใหรางวัลพื้นที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม 7ส ตามแผนการ 
                        ดําเนินงานและมาตรฐานที่กําหนดไว  
 
เปาหมายการดําเนินกจิกรรม 7ส สํานกัหอสมุด มหาวิทยาลัยรงัสิต 
 
 สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต มีเปาหมายที่จะดําเนินกิจกรรม 7ส อันประกอบดวย 
สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สรางนิสัย สวยงาม และส่ิงแวดลอมใหบรรลุผลสําเร็จภายใน
กรอบระยะเวลาที่กาํหนดไวในแผนปฏิบัติงานกิจกรรม 7ส และมุงมั่นสูความเปนผูนาํในการนาํ
กิจกรรม 7ส มาใชพัฒนาคุณภาพบุคลากร ระบบงาน และสภาพแวดลอมของสํานักหอสมุดจน
ประสบความสําเร็จเปนหนวยงานแรกของมหาวทิยาลัยรังสิต 
 

------------------------------- 
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                              1.3 นโยบายประหยัดพลังงาน 
                             สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
              เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตสูการเปน
หองสมุด 7ส ซึง่ใหความสําคัญในเร่ืองการจัดการส่ิงแวดลอมทัว่ทัง้องคกร รวมทัง้สอดคลองกบั
ยุทธศาสตรที ่ 5 ของมหาวทิยาลัยรังสิตเร่ืองส่ิงแวดลอมในมหาวทิยาลัยภายใตโครงการพฒันา
มหาวิทยาลัยรังสิตสูการเปนมหาวทิยาลัยสรางเสริมสุขภาพ (RSU Health Campus) 
สํานักหอสมุดจึงไดกําหนดนโยบายประหยัดพลังงานสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเปน
แนวทางการปฏิบัติสําหรับบุคลากรสํานกัหอสมุด ดังนี ้
 

1.  มีจิตสํานกึและความรับผิดชอบในการใชพลังงานอยางรูคุณคา 
2.  ปฏิบัติตามคูมือ 1A3Rs สํานักหอสมดุ มหาวทิยาลัยรังสิต และมาตรฐานกลาง

กิจกรรม 7ส สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต อยางเครงครัด  
3.  สงเสริมใหผูใชบริการหองสมุดและผูเกีย่วของใหความรวมมือในการประหยัดพลังงาน 
4.  มุงสรางสภาพแวดลอมของสํานกัหอสมุดใหเอ้ือตอการเปนแหลงเรียนรูตามแนว

ทางการเปนการเปนมหาวทิยาลัยสรางเสริมสุขภาพที่สะอาดและมีสุขอนามยัที่ดี 
 

             สํานกัหอสมุดมีความมุงมั่นที่จะสงเสริมสนับสนุนใหการดําเนินกิจกรรมตามนโยบาย
ประหยัดพลังงานมีความตอเนื่องสม่าํเสมอ และมีการส่ือสารนโยบายนี้ใหบุคลากรและผูเกี่ยวของ
ไดรับทราบอยางทั่วถึง 
 
   
 
                                                                คณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส 
                                                                       สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต 
            ประจําปการศึกษา 2557 
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สวนที่ 2 
 
 

2.1 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการกิจกรรม 7ส พรอมภาระหนาที ่
2.2 คําส่ังแตงต้ังกลุมพื้นที่กจิกรรม 7ส 
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 แตงต้ังคณะกรรมการโครงการกิจกรรม 7ส  
สํานกัหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต 

ปการศึกษา 2557 
 

 
 เพื่อใหการดําเนินงานในโครงการกจิกรรม 7ส สํานกัหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต ประจําป
การศึกษา 2557  เปนไปดวยความเรียบรอย และสามารถดําเนนิงานใหสําเร็จตามวัตถุประสงค   
จึงมีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการโครงการกจิกรรม 7ส ดังนี ้
 

1. คณะกรรมการอํานวยการกจิกรรม 7ส 
1. ผูอํานวยการสํานักหอสมดุ   ประธาน 
2. รองผูอํานวยการฝายพฒันา   กรรมการ 
3. รองผูอํานวยการฝายเทคนิคและบริการ กรรมการ 
4. หวัหนาแผนกบริการ   กรรมการ 
5.  หัวหนาแผนกพัฒนา   กรรมการ 
6.  หัวหนาหอจดหมายเหตุ   กรรมการ 
7.  หัวหนาสํานักงานเลขานกุาร   กรรมการ 
8.  ประธานคณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส กรรมการและเลขานุการ 
9.  เลขานุการคณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

ภาระหนาที ่
1. กําหนดนโยบาย วัตถุประสงค และเปาหมายในการดําเนินกิจกรรม 7ส ของ

สํานักหอสมุด 
2. แตงต้ังคณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส 
3. สงเสริมและสนับสนนุใหการดําเนินกิจกรรม 7ส ของสํานักหอสมุดเปนไปอยางตอเนื่อง

และทั่วถึง 
4. ใหคําปรึกษา แนะนาํ และขอเสนอแนะแกคณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส เพื่อประโยชน

ในการดําเนนิกิจกรรม 7ส ของสํานักหอสมุด 
5. ติดตามผลการดําเนินกิจกรรม 7ส ของคณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส 
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2. คณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส 
1. นางพัชรา หาญเจริญกิจ ประธาน 
2. นางอาภาวรรณ แยมสิน รองประธาน 
3. นางสาวประทีป ชินบดี อนุกรรมการ 
4. นางสาวพรศรี สุขการคา อนุกรรมการ 
5. นางจําเนียน สัมฤทธิ ์ อนุกรรมการ 
6. นางสาวอมรรัตน สาระไพฑูรย อนุกรรมการ 
7. นางสาวศิริรัตน พวงรอย อนุกรรมการ 
8. นางสาวทิพยวารี วงษเจริญธรรม อนุกรรมการ 
9. นางเยาวรัตน บางสาลี อนุกรรมการและเลขานกุาร 
10. นางสาวชะออน พันถัน อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
 
ภาระหนาที ่
 

1. กําหนดแผนการดําเนนิงานในโครงการกิจกรรม 7ส สํานกัหอสมุด 
2. กําหนดมาตรฐาน 7ส สําหรับพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่สวนบุคคล 
3. กําหนดแผนเวลาการตรวจ และเคร่ืองมือเพื่อใชในการตรวจติดตาม 
4. จัดต้ังทีมดูแลประจําพืน้ทีเ่พือ่ทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ตางๆ ของสํานักหอสมุด 
5. ประสานงานระหวางหนวยงานกับทีมดูแลประจําพืน้ที่ใหสามารถดําเนนิกิจกรรม 7ส 

ไดสําเร็จตามวัตถุประสงค 
6. รณรงคและสงเสริมการดําเนนิงานในโครงการกิจกรรม 7ส อยางทัว่ถงึและตอเนื่อง 
7. ประชาสัมพันธขาวสารการดําเนนิงานในโครงการกิจกรรม 7ส ของสํานักหอสมุด 

ภายในและภายนอกหนวยงาน 
8. รับทราบปญหาและใหคําแนะนํา หรือ นาํเสนอคณะกรรมการอํานวยการกิจกรรมเพือ่

พิจารณา 
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9. ตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในโครงการกิจกรรม 7ส 
10. แจงผลการตรวจติดตามใหทีมดูแลประจําพืน้ที่ไดรับทราบเพื่อแกไขปรับปรุง 
11. สรุปรายงานผลการตรวจติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการอํานวยการกจิกรรม    

7ส สํานกัหอสมุด 
 

  ทั้งนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 
       ส่ัง ณ วันที่  29 ตุลาคม 2557                                 
                                                                              
 
 
                                                                                       (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 
                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
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คําสั่งแตงต้ังกลุมพืน้ที่กจิกรรม 7ส 
สํานกัหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต 

ปการศึกษา 2557 
 

 
 สืบเนื่องจากทีสํ่านักหอสมุดไดมีนโยบายใหมีการดําเนินกิจกรรม 5ส ต้ังแตปการศึกษา 
2548 เปนตนมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานตามหลักกิจกรรม 7ส และเพื่อใหการดําเนนิ
กิจกรรม 7ส เปนไปดวยความเรียบรอย สามารถดําเนนิงานไดสําเร็จตามวัตถุประสงคอยาง
ตอเนื่อง จึงมคํีาส่ังแตงต้ังประธานกลุม เลขานุการกลุม และสมาชิกกลุมพื้นที่กจิกรรม 7ส 
ประจําปการศึกษา 2557  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 บางสาลี 
 เลขานุการกลุม นางสาวอมรรัตน  สาระไพฑูรย 
 สมาชิกกลุม นางนฤมล  พฤกษศิลป 
  นางกาญจนา เพ็งคําศรี 
  นางเยาวรัตน บางสาลี 
  นางกัลยา ตันจะโร 
  นางกันยา ไทยฉาย 
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  นางบุญเสริม แหวนแกว      
  นางธฤษวรรณ เฉลยไกร 
  นางสาวสมฤทัย ฉัตรกุล 
  นางสาวชัญญาภัค  เรืองเพ็ง  
 
 พื้นที่กลุมนาโน 
 สังกัด แผนกพฒันา 
 ประธานกลุม นางสาวประทปี  ชนิบดี 
 เลขานุการกลุม นางสาวพรศรี สุขการคา 
 สมาชิกกลุม นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ 

 

 พื้นที่กลุมพลอยไพลนิ 
 สังกัด แผนกเทคนิค 
 ประธานกลุม นางอาภาวรรณ แยมสิน 
 เลขานุการกลุม นางจําเนียน สัมฤทธิ ์
 สมาชิก นางดาวรัตน แทนรัตน 
  นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน 
  นางสาวลมัย ประคอนสี 
  นางจุรีรัตน  เกล้ียงแกว 
  นางสาวศิระภา นาคเจือทอง 
  นางกฤติยาพร ทองพูล 
   

 พื้นที่กลุมวภิาวดี 
 สังกัด หองสมุดศูนยศึกษาวิภาวดี 
 ประธานกลุม นางสาวศิริรัตน พวงรอย  
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 พื้นที่กลุมสาทร 
 สังกัด หองสมุดศูนยศึกษาสาทรธาน ี
 ประธานกลุม  นางสาวทพิยวารี วงษเจริญธรรม 
 

 ทั้งนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป   
 
     
            ส่ัง ณ วนัที่ 29 ตุลาคม 2557                                  
                                                                                                                            
            
     
                          (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 
                        ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
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สวนที่ 3 
 
 

                       3.1 แผนการดําเนนิกิจกรรม 7ส 
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3.1 แผนการดําเนินกิจกรรม 7ส 
 

แผนการดําเนินกิจกรรม 7ส 
 

กิจกรรม 

ปการศึกษา 2557  
ผูรับผิดชอบ 

 
ส.ค. 
57 

ก.ย. 
57 

ต.ค. 
57 

พ.ย. 
57 

ธ.ค. 
57 

ม.ค.
58 

ก.พ. 
58 

มี.ค. 
58 

เม.ย
58 

พ.ค.
58 

1. เลือกคณะอนุกรรม-  
     การกิจกรรม 5ส  

 
/ 

        คณะอนุกรรมการ  
กิจกรรม 7ส 

2. สรุปปญหาและ 
    อุปสรรคสําหรับปที่ 
    ผานมาและวางแผน 
    สําหรับปตอไป 

 

/ 

        คณะอนุกรรมการ  
กิจกรรม 7ส 

3. ปรับปรุงมาตรฐาน 
   กิจกรรม 7ส และ    
   กําหนดมาตรฐานเพิ่ม 
   เติมสําหรับ ส6 และส7 

  

/ / 

      คณะอนุกรรมการ  
กิจกรรม 7ส 

4. รับรองมาตรฐาน 
    กิจกรรม 7ส 

     
/ 

     คณะอนุกรรมการ  
กิจกรรม 7ส 

5. ประกาศนโยบาย 7ส   
     และจัดอบรมใหความ 
     รูเร่ืองการบริหารจัด 
    การส่ิงแวดลอม 
    สํานักงาน 

     

/ 

    คณะอนุกรรมการ  
กิจกรรม 7ส 

6. วันทําความ 
    สะอาดใหญ 

       
 / 

 บุคลากรทุกคน 

7. ตรวจและประเมินผล 
    โซนพื้นที่ 

        
/ 

 คณะอนุกรรมการ  
กิจกรรม 7ส 

8. สรุปผลการตรวจ 
    ประเมินโซนพื้นที่ 

         
/ 

คณะอนุกรรมการ  
กิจกรรม 7ส 

9. แจงผลตามโซนพื้นที่ 
 

         
/ 

คณะอนุกรรมการ  
กิจกรรม 7ส 

10. จัดทํารายงานผล 
     การดําเนินกิจกรรมฯ 

         
/ 

คณะอนุกรรมการ  
กิจกรรม 7ส 
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                                     สวนที่ 4 
 
 
                   4.1    กลุมพื้นทีก่ิจกรรม 7ส 
                   4.2    มาตรฐานกลางกิจกรรม 7ส 
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                    4.1 กลุมพ้ืนที่กิจกรรม 7ส 
                  สํานกัหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

 
 
 
 

กลุมสุพรรณิการ   โซนสเีหลือง 
 

กลุมนาโน    โซนสสีม 
 

กลุมพลอยไพลิน   โซนสนี้ําเงิน 
 

กลุมอินทนิล    โซนสีมวง 
 

กลุมชมพูพันธุทิพย   โซนสชีมพ ู
 

กลุมวิภาวดี    โซนสเีขียว 
 

กลุมสาทร    โซนสีฟา 
 
       

สํานักหอสมุด รวมคิด รวมทํา รวมพลัง 7ส
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กลุมสุพรรณกิาร 
โซนสีเหลือง 

 
 สังกัด   ผูบริหารและสํานักงานเลขานุการ 
 จํานวนสมาชิก  2  คน 
 ประธานกลุม  น.ส. ชะออน พันถัน 
 เลขานุการกลุม  น.ส.ชะออน  พันถัน 
 สมาชกิกลุม  ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ 
 
บริเวณพ้ืนทีท่ี่รับผิดชอบ 
 พื้นที่ประจาํแผนก 

1. โตะ/เกาอ้ีสวนบุคคล 
รับผิดชอบโดย เจาของโตะ 
 
สวนสํานักงานเลขานุการ 

2. เคานเตอรสํานักงานเลขานกุาร 
3. โตะวางคอมพวิเตอร 1 ชุด 
4. เคร่ืองคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวง 1 ชุด 
5. ตูเหล็กบานเล่ือน จาํนวน 2 ตัว  

รับผิดชอบโดย  น.ส.ชะออน  พนัถนั 
 
สวนหองผูอํานวยการ 

6. โตะ/เกาอ้ีสวนบุคคล 
7. โตะวางคอมพวิเตอร 1 ชุด 
8. เคร่ืองคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวง 1 ชุด 
9. โตะ/เกาอ้ีรับแขก 
10. ตูล้ินชักเหล็ก 4 ล้ินชัก จํานวน 2 ตู 
11. ชั้นไมวางเอกสาร จํานวน 7 ตัว 
12.  โตะนัง่อาน 4 คน พรอมเกาอ้ี 6 ตัว 
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 พื้นที่สวนกลาง 

1. หองเซิรฟเวอร 
1.1 เคร่ืองถายเอกสาร 
1.2 โตะวางเคร่ืองโทรสาร, เคร่ืองโทรสาร 
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 ชั้นไมวางเอกสารประกันคุณภาพ จาํนวน 2 ตัว 

2. ประตูทางเขาหองบริเวณช้ัน 2 ดานทิศตะวันออก รวมทั้งบริเวณทางเดิน 
2.1 โตะ/เกาอ้ีวางสมุดเซ็นเยีย่ม 
2.2 โตะ/เกาอ้ีรับแขก 
รับผิดชอบโดย  น.ส.ชะออน  พนัถนั 
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กลุมนาโน 
โซนสีสม 

 

 สังกัด   แผนกพฒันา 
 สมาชกิ   3  คน 
 ประธานกลุม  น.ส.ประทีป  ชินบดี 
 เลขานุการกลุม  น.ส.พรศรี  สุขการคา 
 สมาชกิ   น.ส.รัตนาภรณ  กาศโอสถ 
บริเวณพ้ืนทีท่ี่รับผิดชอบ 
 พื้นที่ประจาํแผนก 

1. โตะ/เกาอ้ีทาํงานสวนบุคคล 
รับผิดชอบโดย  เจาของโตะ 
 

2. โตะ/เกาอ้ีวางคอมพิวเตอร  2 ชุด 
3. โตะ/เกาอ้ีวางเอกสารและวัสดุสํานักงาน 1 ชุด 
4. โตะวางเอกสาร/โตะปฏิบัติงาน  2  ตัว/เกาอ้ี  6 ตัว 
5. ตูเอกสาร 3 ชั้น  2 ตู 
6. ตูเหล็กเกบ็วัสดุสํานักงาน  1  ตู 
7. ชั้นเหล็กวางเอกสาร/ส่ืออิเล็กทรอนกิส 1  ตัว 
8. ชั้นเหล็กวางเอกสาร  5 ตัว 

รับผิดชอบโดย  น.ส.รัตนาภรณ  กาศโอสถ 
 

9. โตะ/เกาอ้ืวางคอมพิวเตอร 2 ชุด 
10. โตะ/เกาอ้ีวางเคร่ืองปร้ินเตอรสี 1 ชุด 
11. โตะวาง CD ทีใ่ชในการปฏิบัติงาน 1 ตัว 
12. ตูเอกสาร  4 ชั้น  1 ตู 
13. ชั้นเหล็กวางเอกสาร/ส่ืออิเล็กทรอนกิส  2  ตัว 
14. โตะ/เกาอ้ีสําหรับบรรณารักษแลกเปล่ียน/วางเคร่ืองสแกน 1 ชุด 
15. โตะวางคอมพวิเตอรสําหรับทําส่ืออิเล็กทรอนิกส 1 ชุด 

รับผิดชอบโดย  น.ส.ประทีป  ชินบดี 
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16. โตะ/เกาอ้ืวางคอมพิวเตอร 1 ชุด 
17. โตะวางอุปกรณสํานักงานสวนกลาง จาํนวน 1 ตัว 
18. ตูเอกสาร 4 ชัน้ 2 ตู 
19. ตูไมจัดเก็บวัสดุสํานักงาน   1  ตู 
20. ชั้นเหล็กวางเอกสาร/ส่ืออิเล็กทรอนกิส 1 ตัว 
21. ชั้นเหล็กวางเอกสาร 1  ตัว 
22. รถเข็น  2  ตัว 

รับผิดชอบโดย น.ส.พรศรี  สุขการคา 
 
 พื้นที่สวนกลาง 

1. บันไดหนีไฟช้ัน 2 ไปชั้น 3 
2. หองน้ําสําหรับผูปฏิบัติงานที่ติดกับแผนกพัฒนา 
3. หองน้ําสําหรับแมบาน ชั้น 2 

รับผิดชอบโดย  น.ส.รัตนาภรณ  กาศโอสถ 
 

4. หองประชุม ดร.อุทัย  ทุติยะโพธ ิ
5. หองนิทรรศการ ชั้น 2 
6. หอง Server  ชั้น 2 

6.1  พืน้ที่สําหรับวางอุปกรณ Server และคอมพิวเตอร 
6.2  ตูจัดเก็บอุปกรณเครือขายของหองสมุด 
6.3 ซีดีรอมผลงานวิจัยของอาจารยและบุคลากร มหาวทิยาลัยรังสิต 
รับผิดชอบโดย น.ส.ประทีป  ชินบดี 
 

7. หองรับประทานอาหาร ชัน้ 2 
รับผิดชอบโดย น.ส.พรศรี  สุขการคา 
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กลุมพลอยไพลิน 
โซนสีน้ําเงิน 

 
 สังกัด   แผนกเทคนิค 
 จํานวนสมาชิก  9  คน 

ประธานกลุม  นางอาภาวรรณ  แยมสิน 
 เลขานุการกลุม  นางจําเนียน  สัมฤทธิ ์
 สมาชกิ   นางดาวรัตน แทนรัตน 
    นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน 
    นางสาวลมัย ประคอนสี 
    นางสาวพรทพิย  พนูขุนทด 
    นางจุรีรัตน  เกล้ียงแกว 
    นางสาวศิระภา นาคเจือทอง  
    นางกฤติยาพร ทองพูล  
    
ลําดับที ่ พื้นที่กลุมพลอยไพลนิ ผูรับผิดชอบ 
พื้นที่ประจาํแผนก 

1 โตะ/เกาอ้ีสวนบุคคล  เจาของโตะ 
2 ชั้นวางเอกสารการปฏิบัติงานสวนกลางของแผนกเทคนคิ 

ตูบัตรรายการหนงัสือและส่ือโสตทัศน 
ชั้นวางหนังสือซื้อรอวิเคราะห 
โตะวางคูมือการปฏิบัติงาน 

น.ส.ลมัย ประคอนสี 
3 
4 
5 

6 ชั้นวางหนังสือบริจาคเพื่อรอคัดเลือก 

นางดาวรัตน แทนรัตน 7 โตะวางหนงัสือ ส่ือโสตทัศนบริจาคเพื่อรอคัดเลือก 
8 ตูเก็บวัสดุสํานกังานสวนกลาง 
9 โตะโทรศัพท 

10 ตูล้ินชักใสเอกสารการปฏิบัติงาน/เอกสารของแผนกเทคนิค 2 ตู 
 

นางอาภาวรรณ  
แยมสิน 

11 ตูเอกสารเกี่ยวกับวารสาร 1 ตู 
12 ชั้นวางเอกสารปฏิบัติงานสวนกลางของแผนกเทคนิค 
13 
14 

ชั้นวางเอกสารปฏิบัติงานของแผนกเทคนคิ 
ชั้นวางส่ือโสตทัศนบริจาคเพือ่รอลงทะเบียน 
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ลําดับที ่ พื้นที่กลุมพลอยไพลนิ ผูรับผิดชอบ 
พื้นที่ประจาํแผนก 

15 
ตูเอกสารการประชุม/สัมมนา/การปฏิบัติงานบุคลากรแผนก 
เทคนิค 2 ตู 

น.ส. สุรีรัตยา  
บุญแสนแผน 

16 ชั้นวางหนังสือซื้อเพื่อดําเนินการอนุมัติ 
17 โตะวางหนงัสือซื้อรอพิจารณาข้ึนช้ัน 
18 โตะ/เกาอ้ี คอมพิวเตอรแผนกเทคนิค 

19 
20 
21 

ชั้นวางส่ือโสตทัศนบริจาคเพือ่รอวิเคราะห 
ชั้นวางหนังสือบริจาคเพื่อรอวิเคราะห 
ชั้นวางวิทยานพินธ/วจิัยโครงการ TDC 

น.ส. พรทิพย  
พูนขุนทด 

22 ตูเหล็กใสวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน 4 ตู 
นางจุรีรัตน        
เกล้ียงแกว 

 

23 โตะเตรียมทรัพยากรสารสนเทศกอนสงงานวิเคราะห 
24 กลองใสกระดาษ Recycle 
25 ที่ใสรม 
26 โตะวางวัสดุ/อุปกรณสํานกังานสวนกลาง 

นางจําเนียน สัมฤทธิ ์
27 โตะเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อออกใหบริการ 
28 โตะวางทรัพยากรสารสนเทศเพื่อรอสงศูนยศึกษาวิภาวดี 
29 รถเข็น 
30 โตะประชุมแผนกเทคนิค 

น.ส. ศิระภา         
นาคเจือทอง 

31 ตูใสแฟมรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด 
32 ตูเอกสารเกี่ยวกับหนังสือ 2 ตู 
33 ตูใสแบบฟอรมตางๆ 
34 ตูสมุดทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ 

นางกฤติยาพร      
ทองพูล 

35 โตะรับ - สงไปรษณีย 
36 โตะเตรียมวารสารเพื่อออกใหบริการ 
37 ตูเอกสารเกาแผนกเทคนิค 
38 ตูล้ินชักสําหรับกระดาษพิมพงาน 
39 กลองใสวัสดุสํานักงาน 
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ลําดับที ่ พื้นที่กลุมพลอยไพลนิ ผูรับผิดชอบ 
พื้นที่ประจาํแผนก 

1 บริเวณทางบันไดข้ึนอาคารหอสมุด  
นางดาวรัตน แทนรัตน 
นางกฤติยาพร  ทองพูล 

2 
บริเวณหนาลิฟตชั้น 2 

นางอาภาวรรณ  แยมสิน 
นางสาวพรทพิย พนูขุนทด 

3 บริเวณทางข้ึนบันไดจากช้ัน 2 ไปชั้น 3 
นางสาวลมัย  ประคอนสี 
นางจําเนียน  สัมฤทธิ ์

4 บริเวณหนารานกาแฟ 
นางจุรีรัตน  เกล้ียงแกว  

นางสาวศิระภา นาคเจือทอง 
5 หองน้ํา/ถงัดับเพลิง นางสาวสุรีรัตยา  บุญแสนแผน 
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กลุมอินทนิล 
โซนสีมวง 

 
 สังกัด   แผนกบริการ 
 จํานวนสมาชิก  10  คน 
 ประธานกลุม  นางเยาวรัตน บางสาลี 
 เลขานุการกลุม  นางสาวอมรรัตน  สาระไพฑูรย  

สมาชกิ   นางนฤมล  พฤกษศิลป 
นางกาญจนา เพ็งคําศรี 
นางกัลยา  ตันจะโร    

    นางธฤษวรรณ เฉลยไกร 
นางบุญเสริม  แหวนแกว 

    นางกันยา ไทยฉาย 
    นางสาวสมฤทัย  ฉัตรกุล 
    นางสาวชัญญาภัค  เรืองเพ็ง   
บริเวณพ้ืนทีท่ี่รับผิดชอบ 
 พื้นที่สวนแผนกและพื้นทีส่วนกลาง 

1. หองบริการอานชั้น 2 
สวนที่ 1 : - เคานเตอรบริการ ซึ่งประกอบดวย 
   - ล้ินชักเคานเตอร 
   - ชั้นวางส่ือโสตทัศน  
   - ชุดคอมพิวเตอรปฏิบัติงานในเคานเตอร 
   - ตูเอกสาร 
   - กลองแบบฟอรมการใชบริการตางๆ 
   - รถเข็นส่ือโสตทัศน 
   - บอรดแนะนาํส่ือโสตทัศนที่นาสนใจ 
   - ตูควบคุมระบบอินเทอรเนต็ 
   - หองบริการโนตเพลง ซึง่ประกอบดวย 
    - ตูเก็บโนตเพลง 
    - ตูเก็บตนฉบับส่ือโสตทัศน 
    - ชั้นวางส่ือโสตทัศนทีจ่ัดเกบ็ตามเลขทะเบียน  
                (ผูรับผิดชอบ : กลัยา ตันจะโร) 
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1. หองบริการอานชั้น 2 (ตอ) 
สวนที่ 2 : - บริเวณที่ใหบริการตางๆ ซึง่ประกอบดวย 
   - มุมใหบริการรายช่ือส่ือโสตทัศน  
   - จุดบริการคอมพิวเตอรสําหรับสืบคน 
   - บริเวณใหบริการดูส่ือโสตทศันแบบเด่ียวและกลุม / มุมดู UBC 
   - จุดบริการเคร่ืองเลนเทป 
             - มุมบริการอนิเทอรเน็ต 
   - ตูแผนที ่
   - จุดบริการน้าํด่ืม 
   - หองน้ํา 

 หมายเหตุ : รวมถึงมุมบรกิารตางๆ ในหองโถงหนาหองบริการสื่อโสตทศัน  
   ซ่ึงประกอบดวย ตูจัดแสดงสื่อโสตทัศนใหมประจาํสปัดาห  
   มุมบริการดูสื่อโสตทศันกลุม และ มุมจัดแสดงสือ่โสตทัศนที ่
                   นาสนใจ 

      (ผูรับผิดชอบ : บุญเสริม แหวนแกว) 
 สวนที่ 3 : - หองฝกอบรม ซึง่ประกอบดวย 

     - ชุดคอมพิวเตอรฝกอบรม 
     - ชุดเคร่ืองเสียงและไมโครโฟน 
     - เคร่ือง LCD และจอ 
   - หองควบคุมไฟฟา 
   (ผูรับผิดชอบ : กลัยา ตันจะโร) 

หมายเหตุ : หองประชุม ดร. อุทัย  ทติุยะโพธ ิอยูในความดูแลของโซนนาโน 
 

2.   หองบริการการอานชัน้ 3   
   สวนที่ 1 : - บริเวณลานหนาช้ัน 3 ซึ่งประกอบดวย บอรดนิทรรศการติดผนัง ตูบอรด  
      โซฟา โตะวางโทรทัศนและเคร่ืองเลนดีวีดี ตูรับฝากของ และจุดควบคุม  

สวิตชไฟ ดานหนา ชัน้ 3 
      - บริเวณต้ังแตประตูทางเขาช้ัน 3 โตะปฏิบัติงานกลาง จุดบริการน้าํด่ืม  
        มมุสวนหยอม 
       (ผูรับผิดชอบ :  ชัญญาภัค  เรืองเพง็)  
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2.   หองบริการการอานชัน้ 3 (ตอ) 
    สวนที ่2 :  -  มุมบริการตอบคําถามและบริการสําเนาบทความ     

 -  จุดบริการ Self Check จุดบริการคอมพวิเตอรสําหรับสืบคน ชัน้วาง
หนงัสือรางวัลซีไรต และ ชั้นวางพจนานุกรม 

      -  จุดบริการหนังสือพิมพและมุมแสดงหนงัสือใหมประจําสัปดาหสาขา 
         มนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 

-  มุม SET Corner ซึ่งประกอบดวย ชัน้วางหนังสือและซีดี คอมพวิเตอร
สําหรับใหบริการ และชุดรับแขก 

      -  ชั้นวางสารานุกรม 
    (ผูรับผิดชอบ : นฤมล พฤกษศลิป) 

          สวนที่ 3 :  - หองทาํงาน ชัน้ 3 ซึ่งประกอบดวย  
   - ตูเอกสาร  
   - ชั้นวางเอกสาร 
   - ตูอุปกรณเคร่ืองใชสํานกังาน 
   - ชุดคอมพิวเตอร 
   - ตูควบคุมระบบอินเทอรเนต็และโทรทัศนวงจรปด 
   - มุมรับประทานอาหาร  
   - หองน้ํา  
   - หองเก็บของ  
   - บันไดหลัง 
   - ชั้นวางหนังสือภาษาตางประเทศหมวด A-P และถังรองรับ หนงัสือที่   

อานแลว 
         (ผูรับผิดชอบ : ธฤษวรรณ เฉลยไกร) 
    สวนที่ 4 : - เคานเตอรใหบริการ ซึ่งประกอบดวย  
    - ล้ินชักเคานเตอร  
    - ชั้นวางเอกสาร 
    - ตูเอกสาร  
     - ชุดคอมพิวเตอรปฏิบัติงานในเคานเตอร  
    - โตะปฏิบัติงานกลางในเคานเตอร 
       - รถเข็นหนงัสือ  
    -  หอง Group Study รวมไปถึงชัน้คูมือการศึกษา 

          (ผูรับผิดชอบ : กาญจนา เพ็งคําศรี)  
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2.   หองบริการการอานชัน้ 3 (ตอ) 

   สวนที่ 5 :  - ชั้นวางหนงัสือภาษาไทยหมวด A – P นวนิยาย เร่ืองส้ัน เยาวชน  
    - ชั้นวางหนังสืออางอิงหมวด A - P  
    - ชั้นวางหนังสือเกี่ยวกับศาสนาอิสลามและภาษาจนี  
    - ชั้นวางพระไตรปฎก และถังรองรับหนังสือที่อานแลว 
    - มุม SME ซึ่งประกอบดวย 
     - ชั้นวางหนังสือและซีดี 
     - ชุดคอมพิวเตอรสําหรับใหบริการ  
       - ชุดรับแขก 
      - หองควบคุมไฟฟา 
      - หองน้าํ 
    - หองเก็บของ 
    - อุโมงค 
          (ผูรับผิดชอบ : กันยา ไทยฉาย) 

 

        3.  หองบริการการอานชั้น 4   
   สวนที ่1 : - บริเวณหองอานหนังสือชัน้ 4 ซึ่งประกอบดวย 
        - มุมหนงัสือใหมทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี  
     - จุดบริการน้าํด่ืม  
        - ถังรองรับหนงัสือที่อานแลว  
     - จุดบริการคอมพิวเตอรสําหรับสืบคน  
      - บริเวณลานหนาลิฟตชัน้ 4 และและจุดควบคุมสวิตชไฟ 

ดานหนา ชัน้ 4 
     - อุโมงค และ ตูบัตรรายการ 
         (ผูรับผิดชอบ : ธฤษวรรณ เฉลยไกร) 
      สวนที่ 2 : - หองทํางาน ชั้น 4 ซึ่งประกอบดวย  
     - มุมซอมหนงัสือ  
     - ตูเก็บอุปกรณสําหรับซอม   
     - ตูเก็บอุปกรณเกี่ยวกับนทิรรศการ 
     - กลองใสอุปกรณสําหรับจัดนิทรรศการ 
     - ตูควบคุมระบบอินเทอรเนต็ 
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     - โตะรับประทานอาหาร 
     - หองเก็บของ  
     - หองน้ํา  
 

3.  หองบริการการอานชัน้ 4 (ตอ) 
    สวนที่ 2 : - หองทาํงาน ชั้น 4 (ตอ) 
     - บันไดหลัง 
       (ผูรับผิดชอบ : กันยา ไทยฉาย)   
   

   สวนที่ 3 : - บริเวณต้ังแตชั้นวางหนังสือหมวด Q – Z ทัง้หมด ซึ่งประกอบดวย 
       - ชั้นวางหนังสืออางอิงหมวด Q – Z  
     - ชั้นวางหนังสือภาษาไทยและภาษาตางประเทศหมวด Q - Z 
      - หองเก็บของ  
     - อุโมงค  
     - หองน้ํา  
     - หองควบคุมไฟฟา 
        (ผูรับผิดชอบ : ชัญญาภัค  เรืองเพง็)  

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

        4.  หองบริการการอานชั้น 5    
  สวนที่ 1 :  - หองทํางานชัน้ 5 ซึ่งประกอบดวย 
     - ชั้นวางนิตยสารลวงเวลา 
    - ชั้นวางวารสารเย็บเลมที่ใชนอยทั้งภาษาไทยและ 

ภาษาตางประเทศ 
     - ชั้นวางวารสารลวงเวลาที่ใหบริการบนช้ันหมนุ 
     - ชั้นวางจุลสารลวงเวลาเก็บยอนหลัง 2 ป 
     - ชั้นวางวารสารลวงเวลาเลมปลีก 
     - ชั้นวางหนังสือพิมพลวงเวลาภายในระยะเวลา 2 – 6 เดือน 
     - ที่วางนิตยสารรอจําหนายออก 
     - ตูวารสารซ้าํ 
     - ตูเก็บอุปกรณสํานักงาน 
     - ตูควบคุมระบบอินเทอรเนต็ 
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     - โตะรับประทานอาหาร 
     - หองน้ําและบันไดหลัง   
         (ผูรับผิดชอบ : เยาวรตัน บางสาลี) 
    สวนที่ 2 : - บริเวณหองอานวารสาร  ซึ่งประกอบดวย 
     - ชั้นวางวารสารเย็บเลมภาษาไทย 
     - ชั้นวารสารเย็บเลมภาษาตางประเทศ  
     - หองเก็บหนงัสือพิมพเตรียมจําหนายออก   
       - อุโมงค 
                (ผูรับผิดชอบ : อมรรัตน สาระไพฑูรย) 

  4.  หองบริการการอานชัน้ 5 (ตอ) 
      สวนที่ 2 : - บริเวณหองอานวารสาร  (ตอ) 
     - จุดบริการน้าํด่ืม 
     - ชั้นวารสารเลมปลีก 
     - มุมจุลสาร 
     - จุดบริการคอมพิวเตอรสําหรับสืบคนขอมูล  
     - ชั้นวารสารอภินันทนาการแบบช้ันหมนุ  
        - ชั้นแสดงวารสารอภินันทนาการใหม  
     - จุดบริการคอมพิวเตอรสําหรับสืบคนขอมูล 
     - ชั้นวารสารอภินันทนาการแบบหมุน 
     - ชั้นแสดงวารสารอภินันทนาการใหม  
     - ชั้นบริการหนังสือพิมพลวงเวลาเดือนปจจุบัน 
     - มุมหนงัสือพมิพฉบับปจจบัุน 
     - ถังรองรับวารสารที่อานแลว 
     - มุมวารสารดีๆ ที่ถกูใชนอย 
     - ประตูทางเขาช้ัน 5 ดานลิฟต 
     - บันไดกลาง ชั้น 5 และ บอรดระหวางบันไดทางข้ึน     
        (ผูรับผิดชอบ : อมรรัตน สาระไพฑูรย) 

หมายเหตุ : หองควบคุมไฟฟาและหองน้ํา ผูรับผิดชอบ คือ เยาวรัตน 

    สวนที ่3 : - บริเวณเคานเตอรบริการ ชั้น 5 จนถงึชัน้นิตยสาร/ ลานหนาลิฟต/ 
ภายในลิฟต 
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    ซึ่งประกอบดวย 
     - เคานเตอรบริการ ซึ่งประกอบดวย 
      - ล้ินชักเคานเตอร 
      - ชั้นวางเอกสาร 
      - โตะปฏิบัติงานกลาง 
      - รถเข็นสําหรับวางวารสารซํ้าที่อยูระหวางรอจัดเขาตู  
      - ชุดคอมพิวเตอร  
      - ตูบัตรหลักฐานวารสารเย็บเลม 
      - ชั้นหนงัสือพมิพยอนหลัง 1 เดือน 
      - ที่จอดรถเข็นวารสาร 

     - ตูบัตรดรรชนีวารสารที่บอกรับกอนป พ.ศ. 2540 
     - มุมหมากลอม 
                                (ผูรับผิดชอบ : เยาวรัตน บางสาลี) 

 4.  หองบริการการอานชัน้ 5 (ตอ) 
    สวนที่ 3 : - บริเวณเคานเตอรบริการ ชั้น 5 จนถงึชัน้นิตยสาร/ ลานหนาลิฟต/ ภายใน

ลิฟต (ตอ) 
        - มุมเศรษฐกิจพอเพยีงและชุดรับแขก   
     - ชั้นนิตยสาร 
         - ภายในลิฟต และปายตางๆ ภายในลิฟต 
       - ลานหนาลิฟต ช้ัน 5 ซึ่งประกอบดวย  
       - บอรดหนาลิฟต มุมจุดประกายอาเซียน บอรดขอมูล

อาเซียนและจุดควบคุมสวิตชไฟดานหนา ชั้น 5 
      (ผูรับผิดชอบ : เยาวรัตน บางสาลี) 
 

    หมายเหตุ : โตะปฏิบัติงานกลาง (โตะทํางาน) และชั้นวางเอกสาร
ดานหลัง  (ผูรับผิดชอบ คือ อมรรัตน สาระไพฑูรย) 

 
           5.  หองบริการงานวิจยัชัน้ 6    
      สวนที่ 1 : - เคานเตอรบริการ ชั้น 6 ซึง่ประกอบดวย 
     - ล้ินชักเคานเตอร 
     - พื้นที่บริเวณเคานเตอร 
     - ชุดคอมพิวเตอรปฏิบัติงานในเคานเตอร 
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     - โตะปฏิบัติงานกลาง 
     - รถเข็นงานวจิัย 
       - สวนใหบริการงานวิจัย ประกอบดวย 
     - ชั้นวางงานวจิัยและวทิยานิพนธ 
     - จุดบริการคอมพิวเตอรสําหรับสืบคน  
     - มุมใหบริการรายช่ืองานวิจยั 
     - บันไดกลาง ชั้น 6 
    - ลานหนาลิฟต ชั้น 6 และจุดควบคุมสวิตชไฟ 
        (ผูรับผิดชอบ : สมฤทยั ฉัตรกุล) 

 

        สวนที่ 2 : - หองหนังสือพระราชนพินธในสมเด็จพระเทพฯ ประกอบดวย 
     - ตูหนงัสือเกีย่วกับราชวงศจกัรี 

     - ตูหนงัสือพระราชนพินธในสมเด็จพระเทพฯ และหนังสือที่
เกี่ยวของ  

     - หองน้ํา 
     - บันไดหลัง 
     - หองเก็บของ   

        (ผูรับผิดชอบ : สมฤทยั ฉัตรกุล) 
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กลุมชมพูพันธุทิพย   
โซนสีชมพ ู

 
สังกัด                              หอจดหมายเหตุ 
จํานวน                            2 คน 
ประธานกลุม                   นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
 
บริเวณพ้ืนทีท่ี่รับผิดชอบ 
        พื้นที่ประจําแผนกและพ้ืนทีส่วนกลาง 
                    1. โตะ/เกาอ้ีทํางานสวนบุคคล/โทรศัพท 1 เคร่ือง 

2. โตะคอมพิวเตอร 2 ตัว พรอมอุปกรณตอพวง 1 ชุด 
3. โตะลงทะเบียนรับเอกสาร 
4. ชั้นเหล็ก 1 ตัว 
5. ชั้นไมวางเอกสาร 4 ตัว 
6. ตูล้ินชักเหล็ก 2 ตู 
7. หองเก็บของ(อุโมงค) 
8. พืน้ที่ภายในหอจดหมายเหตุ 
9. โตะ/เกาอ้ีทาํงานสวนบุคคล 
10. โตะคอมพวิเตอร 1 ตัว พรอมอุปกรณตอพวง 1 ชุด 
11. โตะประชุมหอจดหมายเหตุ 
12. ตูไมติดผนังรอบหอจดหมายเหตุ 
13. ตูนทิรรศการ 7 ตู 
14. โตะ/เกาอ้ีนั่งอาน 4 คน 15 ตัว 
15. โตะ/เกาอ้ีนั่งอานเด่ียว 15 ตัว 
16. หองควบคุมไฟ 
17. หองน้าํ 
 รับผิดชอบโดย นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
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กลุมวิภาวดี 
โซนสีเขยีว 

 
 สังกัด   หองสมุดศูนยศึกษาวิภาวดี 
 จํานวนสมาชิก  1  คน 
 ประธานกลุม  นางสาวศิริรัตน  พวงรอย 
  
บริเวณพ้ืนทีท่ี่รับผิดชอบ 

1. เคานเตอรบริการ 
2. ตูเอกสารบริเวณเคานเตอรบริการ 
3. คอมพิวเตอรใหบริการ WEBPAC และอินเทอรเน็ต 
4. ชั้นวางหนังสือภาษาไทยและภาษาตางประเทศ / ชั้นวางหนังสืออางอิง / ชั้น

วางวารสารเยบ็รวมเลมภาษาตางประเทศ / โตะ+เกาอ้ีนัง่อานหนังสือ 
5. ชั้นวางวารสารใหม 
6. ชั้นวางรายงานการคนควาอิสระ / ชั้นวางหนังสือใหมประจําสัปดาห 
7. ตูบัตรรายการ 
8. ตูบัตรทะเบียนหนังสือ 
9. ตูเหล็กเกบ็ซีดี-รอม / ตูบัตรทะเบียนวารสาร 
10. รถเข็น 
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กลุมสาทร 
โซนสีฟา 

 
 สังกัด   หองสมุดศูนยศึกษาสาทรธาน ี
 จํานวนสมาชิก  1  คน 
 ประธานกลุม  นางสาวทพิยวารี  วงษเจริญธรรม 
  
บริเวณพ้ืนทีท่ี่รับผิดชอบ 

1. พื้นที่บริเวณเคานเตอรใหบริการ 
- เคานเตอรใหบริการ 
- คอมพิวเตอร 
- พื้นที่วางหนังสือดานหลังเคานเตอรใหบริการ 

2. พื้นที่ปฏิบัติงานของตนเอง 
- เกาอ้ีทํางาน 2 ตัว 
- ตูเอกสารไม 3 ตู 
- ตูเอกสารเหล็ก 1 ตู 

3. พื้นที่บริเวณชัน้วางวิจัย 
- ชั้นวารสารฉบับปจจุบัน 
- ชั้นวางงานวิจยัและรายงานการคนควาอิสระของนักศึกษา 
- ชั้นหนงัสือภาษาตางประเทศ หมวด T  
- ที่แขวนหนงัสือพิมพ  1 ชุด 
- ที่นัง่อานหนงัสือ ประกอบดวยโตะ 1 ตัว / เกาอ้ี 2 ตัว 

4. พื้นที่บริเวณจดุสืบคน WEBPAC 
- จุดรับฝากกระเปา 
- ที่นัง่อานหนงัสือ ประกอบดวย โตะ 1 ตัว / เกาอ้ี 3 ตัว 

5. หองประชุมเล็กสําหรับนักศึกษา ประกอบดวย 
- โตะ 2  ตัว / เกาอ้ี  10 ตัว 
- เคร่ืองคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ 2 เคร่ือง 

6. พื้นที่บริเวณชัน้วางหนังสือพิมพฉบับลวงเวลา 
- ชั้นวางสารฉบับลวงเวลา 
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7. ชั้นหนงัสือทัว่ไป 
- ชั้นหนงัสือภาษาไทย 
- โตะสําหรับอานหนังสือ 2 ตัว / เกาอ้ี 12 ตัว 
- ชุดรับแขก 1 ชุด 

8. ชั้นหนงัสือภาษาตางประเทศ 
- ชั้นวางหนังสือปเกา 
- ชั้นวางหนังสืออางอิง 
- ชั้นวางงานวิจยัของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ตูใสส่ือโสตทัศน 
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4.2 มาตรฐานกลางกิจกรรม 7ส 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ประจําปการศึกษา 2557 
รายการ จํานวน ขอกําหนด 

1. โตะทํางาน 
1.1 ปายช่ือบุคคล 
 
 
 
 
1.2 ปายแสดงสถานะการปฏิบัติงาน 
1.3 กระจกรองโตะ 
1.4 ปฏิทินต้ังโตะ 
1.5 ตะแกรงเอกสาร 
1.6 ที่ใสอุปกรณเคร่ืองเขียน 
1.7 ภาชนะใสน้ําด่ืม 
1.8 โทรศัพทมือถือพรอมที่วาง 
1.9 แผนดิสกเก็ตพรอมกลองใส 
1.10 แผนซีดีพรอมกลองใส 
1.11 อุปกรณ เก็บขอมูลชนิดพกพา

พรอมกลองใส 
1.12 ดอกไมประดับพรอมแจกัน 
1.13 นาฬิกาต้ังโตะ 
1.14  ปากกา 
1.15  ดินสอ 
1.16  เค ร่ืองใชที่ ใชปฏิบั ติงานตาม

หนาที่เฉพาะของบุคคล เชน 
- คอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอ
พวงและอุปกรณเสริม (เชน แผน
กรองแสง, ที่หนีบกระดาษ ฯลฯ) 
- โทรศัพท 

 
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  ชุด 
ไมเกิน  1  เคร่ือง 
ไมเกิน 10  ดาม 
ไมเกิน  5  แทง 
ไมเกิน  3  ชุด 
 
 
 
 
ไมเกิน  1  เคร่ือง 

 
1. รูปแบบใหเปนมาตรฐานเดียวกันตามโซน 

ติดปายไวดานหนาโตะ 
2. โตะทํางานที่อยูในสวนของ การใหบริการ  

มีการเวียนและทํางานรวมกัน มีขอความ
ระบุวา “โตะปฏิบัติงานสวนกลาง” 

วางไวบนโตะเมื่อไมไดปฏิบัติหนาที่ในแผนก 
ใสสะอาด ไมมีส่ิงของใดๆ ใตกระจก 
 

 
 
 
 

จัดวางใหเปนระเบียบเรียบรอย 
 

 
 
 
 
จัดเก็บไวในที่ใสอุปกรณเคร่ืองเขียนใหเรียบรอย 
จัดเก็บไวในที่ใสอุปกรณเคร่ืองเขียนใหเรียบรอย 
 
 
ไมวางส่ิงของใดๆ บนเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 
 
หมั่นดูแลทําความสะอาดอยูเสมอ 
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รายการ จํานวน ขอกําหนด 
1. โตะทํางาน (ตอ) 

-  สมุดโทรศัพท 
- ที่ ว า งกระดาษโน ต / ดินสอ /
ปากกา 

- เคร่ืองคิดเลข 
หมายเหตุ โตะปฏิบัติงานสวนกลางใช
มาตรฐานโตะทํางาน ยกเวนขอ 1.1, 
1.2 

 
ไมเกิน  1 ชุด 
ไมเกิน  1  ชุด 
 
ไมเกิน  1  เคร่ือง 

 
หมั่นดูแลทําความสะอาดอยูเสมอ 
หมั่นดูแลทําความสะอาดอยูเสมอ 

 
หมั่นดูแลทําความสะอาดอยูเสมอ 

 

 
2. ลิ้นชักโตะทํางาน 
2.1 ที่วางอุปกรณเคร่ืองเขียน 
2.2 ปากกาลูกล่ืน 
2.3 ปากกาสะทอนแสง/เมจิก 
2.4 ดินสอ 
2.5 ไสดินสอ 
2.6 ยางลบดินสอ/ยางลบหมึก 
2.7 น้ํายาลบคําผิด 
2.8 คัตเตอร 
2.9 กรรไกร 
2.10 ที่เย็บกระดาษ 
2.11 ที่ถอนลวดเย็บกระดาษ 
2.12 คลิปดํา 2 ขา 
2.13 ลวดเสียบกระดาษ 
2.14 ลวดเย็บกระดาษ 
2.15 แทนประทับตราพรอมหมึกเติม 
2.16 ตราประทับที่ เกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติงาน 
2.17 สกอตเทป 
2.18 ไมบรรทัด 
2.19  เคร่ืองเจาะกระดาษเหล็ก 

 
 

ไมเกิน  2  หนวย 
ไมเกิน  4  ดาม 
ไมเกิน  5  ดาม 
ไมเกิน  2  แทง 
ไมเกิน  2  กลอง 
ไมเกิน  2  กอน 
ไมเกิน  1  ชุด 
ไมเกิน  2  อัน 
ไมเกิน  2  อัน 
ไมเกิน  2  อัน 
ไมเกิน  1  อัน 
ไมเกิน  4  อัน 
ตามความเหมาะสม 
ไมเกิน  2  กลอง 
ไมเกิน  2  ชุด 
ตามความเหมาะสม 
 
ไมเกิน  1  มวน 
ไมเกิน  2  อัน 
ไมเกิน  1  อัน 

 
 
สะอาด จัดวางอุปกรณภายในใหเรียบรอย 
 
 
 
 
 
     จัดเก็บไว ในที่ วาง อุปกรณ เค ร่ืองเ ขียน 

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

การปฏิบัติงาน 
2.21 อุปกรณอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับการ

ปฏิบัติงาน 

 
ตามความเหมาะสม 

 
ไมเกิน  3  ชิ้น 

 

 
จัดเรียงใหเรียบรอย 
 
จัดเรียงใหเรียบรอย 

 
3. ลิ้นชักสวนตัว 
 

ไมเกิน  2  ล้ินชัก 1. สะอาด จัดวางส่ิงของภายในใหเรียบรอย 
2. มีของใชสวนตัวตามความจําเปน 
3. มีปายระบุคําวา “สวนตัว” หนาล้ินชัก 

4. บริเวณโตะทํางาน 
4.1 ตะกราใสขยะ 
4.2 รองเทาสํารอง (ไมใชรองเทาแตะ

ฟองน้ํา) 

 
ไมเกิน  1  ใบ 
ไมเกิน  2  คู 

 
1. วางไวขาง หรือใตโตะไดตามความเหมาะสม 
2. วางไวใตโตะ สะอาด และจัดวางใหเรียบรอย 

5. เกาอ้ีนั่งทํางาน 
5.1 เบาะรองนั่ง/เบาะพิง 
5.2 เส้ือสูท/เส้ือกันหนาว 

 
ไมเกิน  1  ชุด 
ไมเกิน  1  ตัว 

 
1. สะอาด อยูในสภาพพรอมใช 
2. พาดไวที่พนักเกาอ้ีใหอยูในสภาพที่เรียบรอย 

เมื่อส้ินสุดการทํางานในแตละวัน 
3. เล่ือนเกาอ้ีเขาที่ใหเรียบรอยเมื่อเลิกใชงาน 

 
 
6. ชั้น หรือตูวางเอกสารขางโตะทํางาน 
6.1 กลอง /แฟมเอกสาร / เอกสารที่

เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน 
6.2 ดอกไมประดับพรอมแจกัน 

 

 
 

ตามความเหมาะสม 
 
ตามความเหมาะสม 

 
 

 
 
1. จัดเรียงเรียบรอย พรอมมีปายระบุเอกสาร 
2. หมั่นดูแลเปนประจํา 
3. จัดวางเอกสารหรือหนังสือที่เกี่ยวของกับงาน 
4. จัดเก็บอยางเปนระเบียบเรียบรอย ไมติดรูป

ไวที่ครุภัณฑ 
5. เอกสารส่ิงของตางๆ ควรมีการสะสางอยาง

สม่ําเสมอ 
6. ชั้นบนสุดของชั้น หรือตู สามารถวางเอกสารได 

และใหเปนระเบียบเรียบรอย 
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รายการ จํานวน ขอกําหนด 
7. เคานเตอรบริการ 
7.1 เกาอ้ีประจําเคานเตอร 
7.2 ชุดคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ 

ตอพวง 
 

7.3 ปายต้ังบนเคานเตอร 
7.4 ดอกไมประดับพรอมแจกัน 
7.5 กลอง/แฟมเอกสาร 
7.6 คูมือ/เอกสารปฏิบัติงาน 
7.7 ที่วางแบบฟอรม/เอกสารบริการ 
7.8 เหล็กเสียบแบบฟอรม 
7.9 โทรศัพท 
7.10 สมุดโทรศัพท /แฟม เอกสารที่

เกี่ยวของ 
7.11 ที่วางกระดาษโนต/ดินสอ/ปากกา 
7.12 ปากกาตางๆ 
7.13 ดินสอ 
7.14 ที่เหลาดินสอ 
7.15 เคร่ืองคิดเลข 
7.16 ปฏิทินต้ังโตะ 
7.17 นาฬิกาต้ังโตะ 
7.18 ที่รองตัด 
7.19 ตราประทับตางๆ 
7.20 ที่แขวนตราประทับ 
7.21 เทปใสพรอมแทนวาง 
7.22 เคร่ืองเจาะกระดาษ 
7.23 ที่วางอุปกรณสํานักงาน 
7.24 กรรไกร 
7.25 คัตเตอร 

 
ตามความเหมาะสม 
ตามความเหมาะสม 
 
 
ไมเกิน  5  อัน 
ตามความเหมาะสม 
ตามความเหมาะสม 
ตามความเหมาะสม 
ตามความเหมาะสม 
ไมเกิน  2  ชุด 
ไมเกิน  1  เคร่ือง 
ไมเกิน  1  ชุด 
ตามความเหมาะสม 
ตามความเหมาะสม 
ไมเกิน  6  แทง 
ไมเกิน  1  อัน 
ไมเกิน  2  เคร่ือง 
ไมเกิน  6  อัน 
ไมเกิน  2  เคร่ือง 
ไมเกิน  1  อัน 
ไมเกิน  1  อัน 
ตามความเหมาะสม 
ตามความเหมาะสม 
ไมเกิน  2  อัน 
ไมเกิน  3  ชุด 
ไมเกิน  2  อัน 
ไมเกิน  3  อัน 

 
เล่ือนเกาอ้ีเขาที่ใหเรียบรอยเมื่อเลิกใชงานทุกคร้ัง 
จัดวางให เ รียบรอยและไมมี ส่ิ งใดวางบน 
คอมพิวเตอร ยกเวนกระดาษขอความที่ติดไว
อยางเรียบรอย 
เปนขอความที่เปนปจจุบัน 
หมั่นดูแลเปนประจํา 
จัดเรียงเรียบรอย พรอมมีปายระบุเอกสาร 
จัดเรียงเรียบรอย พรอมมีปายระบุเอกสาร 
จัดเรียงเรียบรอย พรอมมีปายระบุเอกสาร 
จัดวางใหเรียบรอย 
หมั่นดูแลทําความสะอาดอยูเสมอ 
จัดเรียงเรียบรอย พรอมมีปายระบุเอกสาร 
 
จัดวางใหเรียบรอย หยิบงาย พรอมใชงาน 
จัดวางใหเรียบรอย หยิบงาย พรอมใชงาน 
จัดวางใหเรียบรอย หยิบงาย พรอมใชงาน 
หมั่นทิ้งเศษดินสอ 
จัดวางใหเรียบรอย หยิบงาย พรอมใชงาน 
เปดใหตรงตามเดือนปจจุบัน 
ตรงเวลา 
จัดวางใหเรียบรอย หยิบงาย พรอมใชงาน 
จัดวางใหเรียบรอย หยิบงาย พรอมใชงาน 
จัดวางใหเรียบรอย หยิบงาย พรอมใชงาน 
จัดวางใหเรียบรอย หยิบงาย พรอมใชงาน 
หมั่นทิ้งเศษกระดาษ 
สะอาด จัดวางอุปกรณภายในใหเรียบรอย 
จัดเก็บไวในที่วางอุปกรณสํานักงานใหเรียบรอย 
จัดเก็บไวในที่วางอุปกรณสํานักงานใหเรียบรอย 
 

ไมเกิน  3  อัน 
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รายการ จํานวน ขอกําหนด 
 
7. เคานเตอรบริการ (ตอ) 
7.26 แทนประทับตราพรอมหมึกเติม 
7.27 น้ํายาลบคําผิด 
7.28 ยางลบดินสอ 
7.29 ที่ เย็บกระดาษพรอมลวดเย็บ

กระดาษ 
7.30 ที่ถอนลวดเย็บกระดาษ 
7.31 คลิปดํา 2 ขา 
7.32 ลวดเสียบกระดาษ 
7.33 กาว 
7.34 ไมบรรทัด 
7.35 กลองรับบริจาคจากหนวยงาน

ภายนอก 

 
 
ไมเกิน  3  ชุด 
ไมเกิน  3  ชุด 
ไมเกิน  3  กอน 
ไมเกิน  3  อัน 
 
ไมเกิน  1  อัน 
ตามความเหมาะสม 
ตามความเหมาะสม 
ไมเกิน  3  อัน 
ไมเกิน  3  อัน 
ไมเกิน  2  กลอง 
 

 
 
จัดเก็บไวในที่วางอุปกรณสํานักงานใหเรียบรอย 
จัดเก็บไวในที่วางอุปกรณสํานักงานใหเรียบรอย 
จัดเก็บไวในที่วางอุปกรณสํานักงานใหเรียบรอย 
จัดเก็บไวในที่วางอุปกรณสํานักงานใหเรียบรอย 
 
จัดเก็บไวในที่วางอุปกรณสํานักงานใหเรียบรอย 
จัดเก็บไวในที่วางอุปกรณสํานักงานใหเรียบรอย 
จัดเก็บไวในที่วางอุปกรณสํานักงานใหเรียบรอย 
จัดเก็บไวในที่วางอุปกรณสํานักงานใหเรียบรอย 
จัดเก็บไวในที่วางอุปกรณสํานักงานใหเรียบรอย 
จัดวางใหเรียบรอย 

8. ลิ้นชักเคานเตอร 
8.1 วัสดุ/แฟม/เอกสาร/แบบฟอรม

และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในงานบริการ 

 
ตามความเหมาะสม 
 

 
1. มีปายช่ือผูรับผิดชอบดูแล 
2. มีปายระบุส่ิงของที่อยูขางในอยางชัดเจน 
3. มีบัญชีคุมล้ินชักเคานเตอร 

9. ใตเคานเตอร 
9.1 ตะกราใสขยะ 

 
ไมเกิน  3  ใบ 

 
1. สะอาด จัดวางใหเรียบรอย 
2. จัดวางใตเคานเตอรตามความเหมาะสม 

10. หองบริการการอาน 
10.1 โตะ/เกาอ้ีบริการ 
10.2 ชั้นหนังสือ/วารสาร/ ส่ือโสตทัศน 

 
10.3 ตูเอกสาร/ชั้น/ครุภัณฑ 
10.4 ชุดคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ 

ตอพวง 
10.5 รถเข็น 

 
ตามความเหมาะสม 
ตามความเหมาะสม 

 
ตามความเหมาะสม 
ตามความเหมาะสม 

 
ตามความเหมาะสม 

 
อยูในสภาพเรียบรอยและพรอมใชงาน 
1. มีปายแสดงอยางชัดเจนและถูกตอง 
2. ไมมีฝุนและคราบสกปรก 
มีดัชนีบงชี้อยางชัดเจน 
มีคําแนะนําการใชงาน 
 
กําหนดจุดวางใหเรียบรอย 
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รายการ จํานวน ขอกําหนด 
 
10. หองบริการการอาน (ตอ) 
10.6  ถังรองรับหนังสือ/วารสาร 
10.7  ตนไมประดับ 
10.8  ที่วางแบบฟอรม/เอกสารบริการ 
10.9  นาฬิกาแขวน 
10.10 ปากกา/กระดาษโนต/แบบฟอรม

สําหรับผูใชบริการ 
10.11 จุดน้ําด่ืม/แกวน้ํา 

 
 

ตามความเหมาะสม 
ตามความเหมาะสม 
ตามความเหมาะสม 
ไมเกิน  2  เรือน 
ตามความเหมาะสม 
 
ไมเกิน  1  จุด 
 

 
 
กําหนดจุดวางใหเรียบรอย 
กําหนดจุดวางใหเรียบรอย 
จัดเก็บเรียบรอย พรอมมีปายระบุเอกสาร 
ตรงเวลา 
จัดวางใหเรียบรอย หยิบงาย พรอมใชงาน 
 
1. สะอาด ถูกสุขลักษณะ 
2. มีปายแสดงภาชนะใชแลว/ยังไมไดใช 
3. เปนระเบียบเรียบรอย 

 
11. พื้นที่สํานักงาน 
11.2 โตะ/เกาอ้ีทํางาน 

 
11.3 โตะวางเอกสาร/คูมือตางๆ 
 
 
 
 
 
 
11.4 ชุดคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณ

ตอพวงและอุปกรณเสริม (เชน 
แผนกรองแสง, ที่หนีบกระดาษ 
ฯลฯ) 

11.5 ตูเอกสาร/ครุภัณฑ 
 
 
 

 
 

ตามความเหมาะสม 
 
ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
ตามความเหมาะสม 
 
 
 
ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 

 
 
1. เล่ือนเกาอ้ีเขาที่ใหเรียบรอยเมื่อเลิกใชงาน 
2. ไมควรมีมากเกินความจําเปนกับการใชงาน 
1. สะอาด จัดวางเอกสาร/คูมือใหเรียบรอย 
2. มี ป า ยแสดง เ อกสา ร / คู มื อ  พร อมชื่ อ

ผูรับผิดชอบ 
3. มีปายแสดงสถานะการปฏิบัติงานตอเนื่อง 

ที่ ไมสามารถทําให เส ร็จ ส้ินภายในวัน
เดียวกันได เชน มีขอความระบุ "อยูระหวาง
ดําเนินการ" เปนตน 

1. มีปายช่ือหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 
2. ไมวางส่ิงของใดๆ บนเคร่ืองคอมพิวเตอร 
3.  ปดหนาจอคอมพิวเตอรเมื่อไมมีการใชงาน 
 
1. มีปายช่ือหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 
2. สะอาด จัดวางส่ิงของใหเรียบรอยพรอม

แสดงระบบการจัดเก็บเอกสาร 
3. ไมวางส่ิงของใดๆ บนตู/ครุภัณฑที่สูงเกิน  

2 เมตร 
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รายการ จํานวน ขอกําหนด 
11. พื้นที่สํานักงาน (ตอ) 
11.6 ชั้นหนังสือ/วารสาร/ส่ือโสตทัศน 
 
 
11.6 ชั้นวางเอกสาร/แบบฟอรม 
 
 
 
 
 
 
11.7 โทรศัพท 
11.8 นาฬิกาแขวนหรือต้ังโตะ 
11.9 รถเข็น 

 
 
 
 
 
 
 

11.10 โตะวางวัสดุอุปกรณสํานักงาน
สวนกลาง 
 
 
 
 
 

11.11 กลองใสกระดาษหนาเดียว 

 
ตามความเหมาะสม 
 
 
ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
ตามความเหมาะสม 
ไมเกิน  2  เรือน 
ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
ไมเกิน  1  ชุด 
 
 
 
 
 
 
ไมเกิน  1  กลอง 

 
1. มีปายช่ือหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 
2. สะอาด จัดเรียงหนังสือ/วารสาร/ ส่ือโสตทัศน

ใหเรียบรอย 
1. มีปายช่ือหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 
2. สะอาด จัดวางส่ิงของใหเรียบรอยพรอม

แสดงระบบการจัดเก็บเอกสาร 
3. มีปายแสดงสถานการณปฏิบัติงานตอเนื่อง 

ที่ ไมสามารถทําให เส ร็จ ส้ินภายในวัน
เดียวกันได เชน มีขอความระบุ “อยูระหวาง
ดําเนินการ” เปนตน 

หมั่นดูแลทําความสะอาดอยูเสมอ 
ตรงเวลา 
1. มีปายช่ือหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 
2. กําหนดจุดวางไวใหเรียบรอย 
3. ติดปายแสดงการใชงาน ไมติดส่ิงใดๆ บน

รถเข็น 
4. มีปายแสดงสถานการณปฏิบัติงานตอเนื่อง 

ที่ ไมสามารถทําให เส ร็จ ส้ินภายในวัน
เดียวกันได เชน มีขอความระบุ “อยูระหวาง
ดําเนินการ” เปนตน 

1. มีปายช่ือหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 
2. จัดวางวัสดุอุปกรณสํานักงานที่ใชรวมกันใน

แผนก 
3. จัดวางใหเหมาะสมและพรอมใชงานเสมอ 
4. แสดงปายอุปกรณที่ชัดเจน 
5. มีปายช่ือบุคลากรของโซนพ้ืนที่เพื่อใชรวมกัน 
6. ทําความสะอาดอุปกรณอยางสม่ําเสมอ 
กําหนดจุดวางไวใหเรียบรอย 
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รายการ จํานวน ขอกําหนด 
11. พื้นที่สํานักงาน (ตอ) 
11.12  กลองใสกระดาษที่ไมไดใชแลว 
11.13  ที่ใสรม 
11.14  ตนไมประดับ 
11.15  ตะกราใสขยะ 
11.16  ไฟฟา/เคร่ืองปรับอากาศ 

 
ไมเกิน  2  กลอง 
ไมเกิน  1  จุด 
ตามความเหมาะสม 
ตามความเหมาะสม 

- 

 
กําหนดจุดวางไวใหเรียบรอย 
กําหนดจุดวางไวใหเรียบรอย 
กําหนดจุดวางไวใหเรียบรอย 
สะอาด และกําหนดจุดวางใหเรียบรอย 
ปดเมื่อไมมีการใชงาน 

12. เครื่องใชไฟฟา - 1. มีปายช่ือหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 
2. อุปกรณไฟฟาและสายตอพวงจัดวางใหเปน

ระเบียบเพื่อความปลอดภัย 
3. จัดวางใหเหมาะสมและตรวจสอบใหอยู

สภาพพรอมใชงานเสมอ 
4. ทําความสะอาดอุปกรณอยางสม่ําเสมอ 
5. ปดเคร่ืองใชไฟฟาที่ไมไดใชงาน 

13. หองประชุม  
 
 
 

- 1. มีปายช่ือหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 
2. มีตารางการใชหองประชุม 
3. มีตนไมประดับตามความเหมาะสม 
4. สะอาด เรียบรอย 
5. ปดไฟฟาและอุปกรณไฟฟาที่ไมไดใชงาน 

14. พื้น/บริเวณทางเดิน/บันได 
ทางเดิน/บันไดหนีไฟ และฝาผนัง 

- 1. ไมวางส่ิงของหรือเอกสารใดๆ ขวางทางเดิน 
2. ไมติดกระดาษ เบอรโทรศัพท หรือเอกสารใดๆ 

บริเวณเสาและผนัง 
3. มีตนไมประดับตามความเหมาะสม 
4. หากพืน้ชํารุดใหดําเนินการแจงผูเกีย่วของ

ทันท ี
5. สะอาด เรียบรอย 

15. บอรดติดประกาศ/ประชาสัมพันธ ตามความเหมาะสม 1. มีปายช่ือผูรับผิดชอบดูแล และกําหนดที่ต้ัง
ใหเหมาะสม 

2. มีขอมูล ขาวสาร เอกสารตางๆ ที่ทันสมัย 
3. ติดประกาศตางๆ อยางมีระเบียบ 
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รายการ จํานวน ขอกําหนด 
16. บอรด 7ส/บอรดภาพกิจกรรม 7ส 1 จุด 1. มีปายช่ือหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 

2. ประชาสัมพันธขอมูล ขาวสารกิจกรรม 7ส 
17. อุปกรณ/เครื่องมือ/ถังดับเพลิง ตามความเหมาะสม 1. มีปายช่ือหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 

2. เขียนวิธีและข้ันตอนการใชงาน/การดูแลรักษา
ติดไวที่โตะ/ตัวเคร่ือง (ตามความเหมาะสม) 

3. ใชเคร่ืองมือและอุปกรณใหเหมาะสมกับงาน 
4. ตรวจสอบความพรอมของอุปกรณ/เคร่ืองมือ

อยูเสมอ 
5. ทําความสะอาดอุปกรณอยางสม่ําเสมอ 
6. ไมวางสิ่งของอยางอ่ืนปนหรือกีดขวางกับ

เคร่ืองมืออุปกรณ 
7. หากเคร่ืองมือและอุปกรณเสียหายใหรีบ

แจงผูเกี่ยวของทันที 
18. หองน้ํา 
18.1  ตนไมประดับ 
18.2  อุปกรณใสกระดาษชําระ 
18.3  ตะกราใสขยะ 
18.4  ถังสํารองน้ําและที่ตักน้ํา 
18.5  ผาเช็ดมือ 
18.6  ปายรณรงคใชน้ําอยางประหยัด 

 
ตามความเหมาะสม 
ไมเกิน  1  ชุด 
ตามความเหมาะสม 
ไมเกิน  2  ชุด 
ไมเกิน  1  ผืน 

 
1. มีปายช่ือหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 
2. หมั่นดูแลกระดาษใหเพียงพอตอการใช 
3. มีกระดาษหอผาอนามัยในหองน้ําหญิง 
4. ดูแลทําความสะอาดอยูเสมอ 
5. ตะกราใสขยะสะอาด จัดวางใหเรียบรอย 
6. หากมีอุปกรณชํา รุดให ดํา เนินการแจง

ผูเกี่ยวของทันที 
7. ปดกอกน้ําใหสนิทหลังการใชงาน 

19. หองอาหาร - 1. มีปายช่ือหรือผังผูรับผิดชอบ 
2. สะอาด จัดวางส่ิงของภายในใหเรียบรอย 
3. ไมทิ้งของที่ไมจําเปนใดๆ บนโตะอาหารหลัง

การใชงาน 
4. เล่ือนเกาอ้ีเขาที่ใหเรียบรอยเมื่อเลิกใชงาน 
5. ทําความสะอาดโตะอาหารทันทีที่รับประทาน

อาหารเสร็จ 
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รายการ จํานวน ขอกําหนด 
19. หองอาหาร (ตอ) - 6.  ถอดปล๊ักเคร่ืองใชไฟฟาหลังการใชงาน 
20. หองเก็บของ/อุโมงค - 1. มีปายช่ือหรือผังผูรับผิดชอบ 

2. สะอาด จัดวางส่ิงของภายในใหเรียบรอย 
21. หองเซิรฟเวอร - 1. มีปายช่ือหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 

2. มีการควบคุมอุณหภูมิอยางเหมาะสม 
3. สะอาด จัดวางส่ิงของภายในใหเรียบรอย 

22. หองควบคุมไฟฟาและ
เครื่องปรับอากาศ 

      

- 1. มีนโยบายประหยัดพลังงาน 
2. มีปายช่ือหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 
3. มี ป า ย แ ส ด ง แ ผ ง ค วบ คุ ม ไ ฟฟ า แ ล ะ

เคร่ืองปรับอากาศ 
4. มีผังเสนทางเดินไฟฟาและเคร่ืองปรับอากาศ

วาครอบคลุมบริเวณใดบาง 
5. ไมวางส่ิงของกีดขวางทางเขาออกของหอง 
6. ไมนําส่ิงของที่ไมเกี่ยวของมาจัดวางไว 
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สวนที่ 5 
 
 

5.1    การตรวจสอบประเมินกิจกรรม 7ส 
5.2    ข้ันตอนการตรวจสอบประเมินกจิกรรม 7ส 
5.3    การตรวจเยี่ยมโซนพื้นที ่
5.4    ผลการประเมินการตรวจสอบกิจกรรม 7ส  
5.5    สรุปผลการประเมนิการตรวจสอบกจิกรรม 7ส 
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5.1 การตรวจสอบประเมินกิจกรรม 7ส 
 
 การตรวจสอบประเมินกจิกรรม 7ส เปนสวนหนึง่ของกจิกรรม 7ส โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ติดตามผลงานของผูเกีย่วของในการดําเนินกิจกรรม 7ส โดยมีแบบการประเมนิผลการตรวจสอบ
กิจกรรม 7ส สํานักหอสมดุ มหาวทิยาลัยรังสิต ซึง่มีคณะอนุกรรมการฯ ทาํการตรวจสอบและ
ประเมินผลโดยมีความมุงหวังใหหนวยงานมีความเปนระเบียบเรียบรอยเพื่อเชื่อมโยงสูการพัฒนา
ในข้ันตอไป 
 
หนาทีข่องคณะอนุกรรมการกจิกรรม 7ส 

- ทําความเขาใจกับนโยบาย 7ส 
- วางโครงสรางและแผนการตรวจ 
- พิจารณาแบบฟอรมการตรวจที่เหมาะสม 
- ประชาสัมพนัธกิจกรรมการตรวจ 7ส 
- ศึกษาและทาํความเขาใจกับมาตรฐาน 
- ตรวจพืน้ที่ตามกาํหนด 
- สังเกตสภาพพื้นที ่
- ใหคําแนะนาํในการตรวจ 
- สรุปผลเพื่อแจงใหพื้นทีท่ราบผลการตรวจ 

 
คุณสมบัติของคณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส 

- เปนที่ยอมรับของบุคลากรในพ้ืนที่และเปนตัวแทนจากแผนกตางๆ 
- มีความรูเร่ือง 7ส อยางดี และปฏิบัติตนเปนแบบอยาง 
- มีมนษุยสัมพันธดีและมีเหตุผล 
- เปนนักสังเกตการณ 
- พรอมสละเวลา 
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การสรางแบบฟอรมการตรวจ 
  แบบฟอรมในการตรวจเปนเคร่ืองมือสําคัญที่จะชวยทําใหบรรลุวัตถุประสงคของการจัดทํา 7ส 
โดยพิจารณาจากการกําหนดมาตรฐานกลางเพื่อใหไดแบบฟอรมที่มมีาตรฐาน และเหมาะสําหรับ
หนวยงานน้ันๆ องคประกอบในแบบฟอรมประกอบไปดวย 

1. สวนที่เปนการประเมินผลการตรวจสอบฯ สวนนี้จะเปนขอมูลหลัก ใหประเมินฯตาม
แบบฟอรมที่กําหนด 

2. สวนของจุดเดนแตละโซนพืน้ที่เปนขอดีทีแ่ตละโซนสามารถนาํไปปรับปรุงโซนในพืน้ที่
รับผิดชอบได 

3. สวนขอเสนอแนะและความคิดเห็น เปนสวนที่สําคัญที่คณะอนุกรรมการไดแสดง
ความคิดเห็น ไมจําเปนที่ตองปรับปรุงซึ่งคณะอนุกรรมการจะใชคําวาควรจะ 

4. สวนขอควรปรับปรุงใหไดตามมาตรฐาน เปนสวนสําคัญที่แตละโซนพืน้ที่จะตองนําไป
ปรับปรุงเพื่อใหโซนพ้ืนที่ไดมาตรฐานตามมาตรฐานกลางที่กําหนดไว 

 
เกณฑการประเมินผลการตรวจสอบ 
 คณะอนุกรรมฯ ไดมีการประชุมเร่ืองเกณฑการประเมนิผลการตรวจสอบฯ โดยสรุป ดังนี ้

 ผาน หมายถึง พืน้ที่มกีารปฏิบัติงานตรงตามมาตรฐานกลางทุกขอ 

 ไมผาน หมายถึง พืน้ที่มกีารปฏิบัติงานแตไมตรงตามมาตรฐานกลางทีก่ําหนดไว 
 
แนวทางการประเมินผลการตรวจสอบ 
    แนวทางการปฏิบัติในการประเมินผลการตรวจสอบฯ กิจกรรม 7ส จะข้ึนอยูกับวิจารณญาณ
ของอนกุรรมการฯ แตละคน จากนั้นจะนาํการประเมนิฯ ทั้งหมดมารวมกัน ผลรวมการประเมินการ
ตรวจสอบฯ ผานมากกวา 80 % ถือวาผาน กรณีที่ผลรวมการประเมินผลการตรวจสอบฯ ผานนอย
กวา 80% ถือวาไมผาน 
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5.2 ข้ันตอนการตรวจสอบประเมินกิจกรรม 7ส 
 
1. การเตรียมกอนตรวจ 
 1.1 จัดทาํแผนการตรวจโดยคณะอนุกรรมการฯ ไดกําหนดใหมีการตรวจพื้นที่ปละ 1 คร้ัง  
 1.2 กําหนดวนัและเวลาในการตรวจ 
 1.3 ทาํบันทึกแจงใหผูเกีย่วของทราบถงึวนั เวลา ในการตรวจ 
 
2. ขั้นตอนในวันที่ตรวจ 
 2.1 ในวนัที่ตรวจคณะอนกุรรมการฯ จะมกีารประชุม เพือ่ซักซอมทาํความเขาใจรวมกัน
กอนที่จะเดินตรวจตามพืน้ที่ทีก่ําหนด 
 2.2 ในการเดินตรวจพืน้ที่จะดูจากมาตรฐานประจําแตละโซนพื้นที่โดยจะตรวจตาม
มาตรฐานกลาง 
 2.3 บันทึกการประเมินผลการตรวจสอบฯ จุดเดน ขอเสนอแนะ และขอควรปรับปรุงใหตรง
ตามมาตรฐานกลางลงในแบบฟอรม 
 
3. การดําเนนิการหลังการตรวจ 
 3.1 ประชุมสรุปการประเมนิผลการตรวจสอบฯในแตละวนัและแตละพืน้ที ่
 3.2 รวบรวมและสรุปการประเมินผลการตรวจสอบฯ รวมทั้งจุดเดน ขอเสนอแนะ และ   
ขอควรปรับปรุงใหไดตามมาตรฐานกลาง 
 3.3 ทาํบันทึกแจงการประเมินผลการตรวจสอบฯ ใหแตละกลุมโซนพืน้ที ่
 3.4 ทาํบันทึกและรายงานสรุปการประเมนิผลการตรวจสอบฯ โซนพ้ืนที่ใหประธาน
คณะกรรมการอํานวยการฯ และประธานคณะอนุกรรมการฯ 
 3.5 จัดทาํประกาศนยีบัตรสําหรับกลุมโซนพื้นที่เพื่อเปนกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
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5.3 การตรวจเย่ียมกลุมโซนพ้ืนที่ 
 
 ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ มีมติใหมีการตรวจเยี่ยมกลุมโซนพื้นที่ ปการศึกษาละ 1 คร้ัง
ตามแผนการดําเนนิงานของคณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส โดยมีการกําหนดดังนี ้
 

กําหนดการตรวจเยีย่มโซนพื้นที่  
 

วัน เดือน ป 
การเยีย่มโซนพื้นที ่

เวลา กิจกรรม 

18 มิถุนายน 2558 
08.00 – 10.00 น. 
10.00 – 11.00 น. 

- เดินทาง 
- เยี่ยมโซนพืน้ที่กลุมวิภาวดี 

 
 
 
19 มิถุนายน 2558 

09.00 – 10.00 น. 
10.00 – 10.30 น. 
10.30 – 11.00 น. 
12.00 – 13.00 น. 
13.00 – 14.30 น. 
14.30 – 15.00 น. 

- เยี่ยมโซนพืน้ที่กลุมพลอยไพลิน 
- เยี่ยมโซนพืน้ที่กลุมนาโน 
- เยี่ยมโซนพืน้ที่กลุมสุพรรณิการ 
   พัก  
- เยี่ยมโซนพืน้ที่กลุมอินทนิล 
- เยี่ยมโซนพืน้ที่กลุมชมพพูนัธุทิพย 

29 มิถุนายน 2558 09.00 – 11.00 น. - สรุปคะแนนและประเมินผล 
30 มิถุนายน 2558  - ทําบันทึกแจงผลการประเมินกิจกรรม 7ส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55 
 

 

5.4 ผลการประเมินการตรวจสอบกิจกรรม 7ส 
 
ประเภทสวนบริการผูใช 
 
1. เคานเตอรบริการ, อุปกรณไฟฟา, อุปกรณสํานักงาน 

กลุมโซนพื้นที่ ผาน ไมผาน 
กลุมวิภาวดี ผาน - 
กลุมอินทนิล ผาน - 

 
2. ชั้น/ตูวางหนังสือ/วารสาร/สื่อโสตทัศน 

กลุมโซนพื้นที่ ผาน ไมผาน 
กลุมวิภาวดี ผาน - 

กลุมอินทนิล ผาน - 

 
3. สวนบรกิารการอาน 

กลุมโซนพื้นที่ ผาน ไมผาน 
กลุมวิภาวดี ผาน - 

กลุมอินทนิล ผาน - 

 
4. คอมพิวเตอรสําหรับสบืคนขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ 

กลุมโซนพื้นที่ ผาน ไมผาน 
กลุมวิภาวดี ผาน - 

กลุมอินทนิล ผาน - 

 
5. คอมพิวเตอรสําหรับบรกิารอินเตอรเน็ต 

กลุมโซนพื้นที่ ผาน ไมผาน 
กลุมวิภาวดี ผาน - 

กลุมอินทนิล ผาน - 
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6. โตะบริการตอบคําถาม  
กลุมโซนพื้นที่ ผาน ไมผาน 
กลุมวิภาวดี ผาน - 

กลุมอินทนิล ผาน - 

 
7. ตูเอกสาร/ครุภัณฑ 

กลุมโซนพื้นที่ ผาน ไมผาน 
กลุมวิภาวดี ผาน - 

กลุมอินทนิล ผาน - 
 
8. หองทํางาน 

กลุมโซนพื้นที่ ผาน ไมผาน 
กลุมวิภาวดี ผาน - 

กลุมอินทนิล ผาน - 

 
9. บริเวณพ้ืนที่สวนกลางที่รับผิดชอบ เชน บันได หองน้ํา ลานหนาลฟิต ฯลฯ 

กลุมโซนพื้นที่ ผาน ไมผาน 
กลุมวิภาวดี ผาน - 

กลุมอินทนิล ผาน - 
 
10. ปายนทิรรศการ 

กลุมโซนพื้นที่ ผาน ไมผาน 
กลุมวิภาวดี ผาน - 

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

กลุมโซนพื้นที่ ผาน ไมผาน 
กลุมพลอยไพลิน ผาน - 

กลุมนาโน ผาน - 

กลุมสุพรรณิการ ผาน - 
กลุมชมพูพนัธุทิพย ผาน - 

 
2. ชั้นวางหนงัสือ/วารสาร/สื่อโสตทศัน/เอกสาร 

กลุมโซนพื้นที่ ผาน ไมผาน 
กลุมพลอยไพลิน ผาน - 

กลุมนาโน ผาน - 

กลุมสุพรรณิการ ผาน - 

กลุมชมพูพนัธุทิพย ผาน - 

 
3. โตะวางชุดคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวง/อุปกรณไฟฟา 

กลุมโซนพื้นที่ ผาน ไมผาน 
กลุมพลอยไพลิน ผาน - 

กลุมนาโน ผาน - 

กลุมสุพรรณิการ ผาน - 

กลุมชมพูพนัธุทิพย ผาน - 

 
4. บริเวณพ้ืนที่สวนกลางที่รับผิดชอบ 

กลุมโซนพื้นที่ ผาน ไมผาน 
กลุมพลอยไพลิน ผาน - 

กลุมนาโน ผาน - 

กลุมสุพรรณิการ ผาน - 

กลุมชมพูพนัธุทิพย ผาน - 
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5. โตะ/เกาอ้ีในสวนของการปฏิบัติงาน 

กลุมโซนพื้นที่ ผาน ไมผาน 
กลุมพลอยไพลิน ผาน - 

กลุมนาโน ผาน - 

กลุมสุพรรณิการ ผาน - 

กลุมชมพูพนัธุทิพย ผาน - 
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ประเภทสํานกังาน (แบบรายบุคคล) 
1. บน/ใตโตะทาํงาน 

 
รายชื่อบุคลากร ผาน ไมผาน 

ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ ผาน - 
นางพัชรา หาญเจริญกิจ ผาน - 
นางนฤมล พฤกษศิลป ผาน - 
น.ส.รัตนาภรณ กาศโอสถ ผาน - 
น.ส.ชะออน พนัถนั ผาน - 

นางดาวรัตน แทนรัตน ผาน - 
น.ส.สุรีรัตยา บุญแสนแผน ผาน - 
น.ส.ลมัย ประคอนสี ผาน - 
นางอาภาวรรณ แยมสิน ผาน - 
น.ส. พรทิพย พูนขุนทด ผาน - 
นางจําเนียน สัมฤทธิ ์ ผาน - 

นางจุรีรัตน เกล้ียงแกว ผาน - 

นางกฤติยาพร ทองพูล ผาน - 
น.ส.ประทีป ชนิบดี ผาน - 

น.ส.พรศรี สุขการคา ผาน - 
นางกาญจนา เพ็งคําศรี ผาน - 

นางกัลยา ตันจะโร ผาน - 
นางเยาวรัตน บางสาลี ผาน - 
นางกันยา ไทยฉาย ผาน - 

นางบุญเสริม แหวนแกว ผาน - 

นางธฤษวรรณ เฉลยไกร ผาน - 

น.ส.อมรรัตน สาระไพฑูรย ผาน - 
น.ส.สมฤทัย ฉัตรกุล ผาน - 

น.ส.ชัญญาภัค  เรืองเพ็ง ผาน - 

น.ส.ศิริรัตน พวงรอย ผาน - 
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2. ลิ้นชักโตะทํางาน 
 

รายชื่อบุคลากร ผาน ไมผาน 
ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ ผาน - 
นางพัชรา หาญเจริญกิจ ผาน - 
นางนฤมล พฤกษศิลป ผาน - 
น.ส.รัตนาภรณ กาศโอสถ ผาน - 
น.ส.ชะออน พนัถนั ผาน - 

นางดาวรัตน แทนรัตน ผาน - 
น.ส.สุรีรัตยา บุญแสนแผน ผาน - 
น.ส.ลมัย ประคอนสี ผาน - 
นางอาภาวรรณ แยมสิน ผาน - 
น.ส. พรทิพย พูนขุนทด ผาน - 
นางจําเนียน สัมฤทธิ ์ ผาน - 

นางจุรีรัตน เกล้ียงแกว ผาน - 

นางกฤติยาพร ทองพูล ผาน - 
น.ส.ประทีป ชนิบดี ผาน - 

น.ส.พรศรี สุขการคา ผาน - 
นางกาญจนา เพ็งคําศรี ผาน - 

นางกัลยา ตันจะโร ผาน - 
นางเยาวรัตน บางสาลี ผาน - 
นางกันยา ไทยฉาย ผาน - 

นางบุญเสริม แหวนแกว ผาน - 

นางธฤษวรรณ เฉลยไกร ผาน - 

น.ส.อมรรัตน สาระไพฑูรย ผาน - 
น.ส.สมฤทัย ฉัตรกุล ผาน - 

น.ส.ชัญญาภัค  เรืองเพ็ง ผาน - 

น.ส.ศิริรัตน พวงรอย ผาน - 
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3. เกาอ้ีนัง่ทาํงาน 
 

รายชื่อบุคลากร ผาน ไมผาน 
ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ ผาน - 
นางพัชรา หาญเจริญกิจ ผาน - 
นางนฤมล พฤกษศิลป ผาน - 
น.ส.รัตนาภรณ กาศโอสถ ผาน - 
น.ส.ชะออน พนัถนั ผาน - 

นางดาวรัตน แทนรัตน ผาน - 
น.ส.สุรีรัตยา บุญแสนแผน ผาน - 
น.ส.ลมัย ประคอนสี ผาน - 
นางอาภาวรรณ แยมสิน ผาน - 
น.ส. พรทิพย พูนขุนทด ผาน - 
นางจําเนียน สัมฤทธิ ์ ผาน - 

นางจุรีรัตน เกล้ียงแกว ผาน - 

นางกฤติยาพร ทองพูล ผาน - 
น.ส.ประทีป ชนิบดี ผาน - 

น.ส.พรศรี สุขการคา ผาน - 
นางกาญจนา เพ็งคําศรี ผาน - 

นางกัลยา ตันจะโร ผาน - 
นางเยาวรัตน บางสาลี ผาน - 
นางกันยา ไทยฉาย ผาน - 

นางบุญเสริม แหวนแกว ผาน - 

นางธฤษวรรณ เฉลยไกร ผาน - 

น.ส.อมรรัตน สาระไพฑูรย ผาน - 
น.ส.สมฤทัย ฉัตรกุล ผาน - 

น.ส.ชัญญาภัค  เรืองเพ็ง ผาน - 

น.ส.ศิริรัตน พวงรอย ผาน - 
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5.5 สรุปผลการประเมินการตรวจสอบกิจกรรม 7ส 
 
สรุปผลการตรวจสอบกิจกรรม 7ส สํานกัหอสมุด มหาวิทยาลัยรงัสิต ปการศกึษา 2557 

 
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 ลานหนาลิฟต ฯลฯ 
10. ปายนทิรรศการ 

 
สรุปความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการกจิกรรม 7ส 
 
กลุมอินทนิล  - ผานทุกหวัขอ 

  - ไดรับรางวัลโซนพื้นทีย่อดเยี่ยมดานการพัฒนาคุณภาพโซนพื้นที่อยาง
ยั่งยืน   (สวนบริการผูใช)  
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ประเภทสวนบริการผูใช (ศูนยศึกษาวภิาวดี) 
 

หัวขอการตรวจ 

1. เคานเตอรบริการ, อุปกรณไฟฟา, อุปกรณสํานักงาน 
2. ชั้น/ตูวางหนังสือ/วารสาร/ส่ือโสตทัศน 
3. สวนบริการการอาน 
4. คอมพวิเตอรสําหรับสืบคนขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ 
5. ตูเอกสาร/ครุภัณฑ 
6. ปายนทิรรศการ 

 
สรุปความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการกจิกรรม 7ส 
 
กลุมวิภาวดี -  ผานทุกหัวขอ 

-  ผานการตรวจประเมินพื้นที่ประเภทสวนบริการผูใช ตามเกณฑมาตรฐาน
กิจกรรม 7ส สํานกัหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต ประจําปการศกึษา 2557
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สรุปผลการตรวจสอบกิจกรรม 7ส สํานกัหอสมุด มหาวิทยาลัยรงัสิต ปการศกึษา 2557 
ประเภทสํานกังาน (แบบสวนรวม) 

 

หัวขอการตรวจ 

1. โตะ/ตูเอกสาร /ครุภัณฑ//คูมือตางๆ  
2. ชั้นวางหนังสือ/วารสาร /ส่ือโสตทัศน/เอกสาร 
3. โตะวางชุดคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณตอพวง/อุปกรณไฟฟา 
4. บริเวณพื้นที่สวนกลางที่รับผิดชอบ 
5. โตะ/เกาอ้ีในสวนของการปฏิบัติงาน 

 
สรุปความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการกจิกรรม 7ส 
 
กลุมพลอยไพลิน      -  ผานทุกหวัขอ 

           -  ไดรับรางวลัโซนพื้นที่ยอดเยี่ยมดานการพัฒนาคุณภาพโซนพืน้ที่
อยางยั่งยืน (สวนสํานักงาน)  

 
กลุมนาโน              -  ผานทุกหวัขอ 

           -  ผานการตรวจประเมินพื้นที่ประเภทพืน้ที่สํานักงาน ตามเกณฑ 
มาตรฐานกจิกรรม 7ส สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต    
ประจําปการศึกษา 2557  

 
กลุมสุพรรณกิาร      -  ผานทุกหวัขอ 

           -  ผานการตรวจประเมินพื้นที่ประเภทพืน้ที่สํานักงาน ตามเกณฑ 
มาตรฐานกจิกรรม 7ส สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต     

 ประจําปการศึกษา 2557 
 
กลุมชมพูพันธุทิพย  -  ผานทุกหวัขอ 

           -  ผานการตรวจประเมินพื้นที่ประเภทพืน้ที่สํานักงาน ตามเกณฑ
มาตรฐานกจิกรรม 7ส สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต    
ประจําปการศึกษา 2557  
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สรุปผลการตรวจสอบกิจกรรม 7ส สํานกัหอสมุด มหาวิทยาลัยรงัสิต ปการศกึษา 2557 
ประเภทสํานกังาน (แบบสวนบุคคล) 

 

รายชื่อบุคลากร 

1. บน/ใตโตะ
ทํางาน 

2. ล้ินชักโตะทํางาน 3. เกาอ้ีนั่งทํางาน 

ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ       
นางพัชรา หาญเจริญกิจ       
นางนฤมล พฤกษศิลป       
นางสาวรัตนาภรณ  กาศโอสถ       
นางสาวชะออน พันถัน       
นางดาวรัตน  แทนรัตน       
นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน       
นางสาวลมัย ประคอนสี       
นางอาภาวรรณ แยมสิน       
นางสาวพรทิพย พูนขุนทด       
นางจําเนียน สัมฤทธิ์       
นางจุรีรัตน  เกล้ียงแกว       
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       
นางสาวชัญญาภัค  เรืองเพ็ง       
นางสาวศิริรัตน  พวงรอย       
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สวนที่ 6 
 
 

6.1    สรุปผลการดําเนินกิจกรรม 7ส คณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส 
6.2    สรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส 
6.3    สรุปผลโครงการเผยแพรความรูกจิกรรม 7ส  
6.4    โครงการรักษส่ิงแวดลอม 
6.5    ขอเสนอแนะ 
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                 6.1 สรปุผลการดําเนินกิจกรรม 7ส 
                     คณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส 

 
คณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส 
 1. นางพัชรา หาญเจริญกิจ              ประธาน 
 2. นางอาภาวรรณ แยมสิน   รองประธาน 
 3. นางสาวศิริรัตน พวงรอย   อนุกรรมการ 
 4. นางสาวประทีป ชินบดี   อนุกรรมการ 
            5. นางสาวพรศรี สุขการคา    อนุกรรมการ 
            6. นางจําเนียน สัมฤทธิ ์    อนุกรรมการ  
 7. นางสาวอมรรัตน สาระไพฑูรย   อนุกรรมการ  
 8. นางเยาวรัตน บางสาลี    อนุกรรมการและเลขานกุาร 
 9. นางสาวชะออน พนัถนั    อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
  
ภาระหนาที ่

1. กําหนดแผนการดําเนนิงานในโครงการกิจกรรม 7ส สํานกัหอสมุด 
2. กําหนดมาตรฐาน 7ส สําหรับพื้นที่ปฏิบัติงานและพื้นที่สวนบุคคล 
3. กําหนดแผนเวลาการตรวจและเคร่ืองมือเพื่อใชในการตรวจติดตาม 
4. จัดต้ังทีมดูแลประจําพืน้ทีเ่พือ่ทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ตางๆ ของสํานักหอสมุด 
5. ประสานงานระหวางหนวยงานกับทีมดูแลประจําพืน้ที่ใหสามารถดําเนินกิจกรรม 7ส 

ไดสําเร็จตามวัตถุประสงค 
6. รณรงคและสงเสริมการดําเนนิงานในโครงการกิจกรรม 7ส อยางทัว่ถงึและตอเนื่อง 
7. ประชาสัมพันธขาวสารการดําเนนิงานในโครงการกิจกรรม 7ส ของสํานักหอสมุดทัง้

ภายในและภายนอกหนวยงาน 
8. รับทราบปญหาและใหคําแนะนํา หรือ นาํเสนอคณะกรรมการอํานวยการกิจกรรม 7ส 

เพื่อพิจารณา 
9. ตรวจติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในโครงการกิจกรรม 7ส 
10. แจงผลการตรวจติดตามใหทีมดูแลประจําพืน้ที่ไดรับทราบเพื่อแกไขปรับปรุง 
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11. สรุปรายงานผลการตรวจติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการอํานวยการ
กิจกรรม 7ส สํานักหอสมุด 

 
การประชุมของคณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส 
 คณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส มีมติใหมกีารประชุมทุกวันพุธที่สองของเดือน ซึ่งอาจมกีาร
เปล่ียนแปลงจากทีว่างแผนไวบางเนื่องจากติดภารกิจตางๆของสํานักหอสมุด โดย
คณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส มีการจัดประชุมทัง้หมด 8 คร้ัง ดังนี ้
 คร้ังที่ 1/2557  วันที่ 26 กันยายน 2557 
 คร้ังที่ 2/2557 วันที่  29 ตุลาคม 2557 
 คร้ังที่ 3/2557 วันที่   3 ธันวาคม 2557  
 คร้ังที่ 1/2558 วันที่ 16 มกราคม 2558 

คร้ังที่ 2/2558 วันที่    5 มนีาคม 2558 
คร้ังที่ 3/2557 วันที่ 28 เมษายน 2558 
คร้ังที่ 4/2557 วันที่   3 มิถุนายน 2558 
คร้ังที่ 5/2558 วันที่ 30 มถิุนายน 2558 
 

 
การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส 

1.   เสนอแตงต้ังคณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส 
2. กําหนดภาระหนาที่ของคณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส 
3. มีการจัดประชมุคณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส ทกุเดือน บางเดือนมีประชุมบอยคร้ัง

ข้ึนอยูกับวาระเรงดวนและสรุปรายงานการประชุมเสนอตอคณะกรรมการอํานวยการ
กิจกรรม 7ส อยางตอเนื่อง 

4. ดําเนนิกิจกรรมตางๆ ดังนี ้
4.1 กําหนดแผนการดําเนนิกิจกรรม 7ส ประจําป 
4.2 ปรับปรุงมาตรฐานกลางกิจกรรม 7ส 
4.3 กําหนดกลุมโซนพื้นที ่
4.4 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวนัที่ 5 มิถนุายน 2558 
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4.5  จัดบอรดภาพกิจกรรม 7ส 
4.6   ปรับปรุงเว็บไซต 
4.7   จัดกิจกรรมเผยแพรความรูกิจกรรม 7ส  
4.8   สรางแบบประเมิน 7ส ข้ึน 4 แบบ ไดแก  

- ประเภทสํานักงาน (แบบรายบุคคล) 
- ประเภทสํานักงาน (แบบสวนรวม) 
- ประเภทสวนบริการผูใช 
- ประเภทสวนบริการผูใช (ศูนยศึกษาวิภาวดี) 

       4.9    วางแผนกําหนดการตรวจประเมินโซนพืน้ที ่ 
4.10  การตรวจประเมินโซนพื้นที่  
4.11  สรุปผลการตรวจประเมินเสนอตอประธานโซนพืน้ที่และคณะกรรมการ  

               อํานวยการกจิกรรม 7ส 
4.12  จัดทาํประกาศนยีบัตรและของรางวลัแกโซนพื้นที ่
4.13  จัดทาํรายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรม 7ส สํานกัหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต   
         ประจําปการศึกษา 2557 
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  6.2 สรุปผลการตรวจประเมินกิจกรรม 7ส 
 
สรุปผลการตรวจสอบกิจกรรม 7ส สํานกัหอสมุด มหาวิทยาลัยรงัสิต ปการศกึษา 2557 

ประเภทสวนบริการผูใช 
 

หัวขอการตรวจ 
กลุมอินทนิล กลุมวิภาวดี 

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 7ส สํานกัหอสมุด มหาวิทยาลัยรงัสิต ปการศกึษา 2557

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. บริเวณพ้ืนที่สวนกลางที่รับผิดชอบ         
5. โตะ/เกาอี้ในสวนของการ
ปฏิบัติงาน         
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สรุปผลการตรวจสอบกิจกรรม 7ส สํานกัหอสมุด มหาวิทยาลัยรงัสิต ปการศกึษา 2557 

ประเภทสํานกังาน (แบบสวนบุคคล) 
 

รายชื่อบุคลากร 

1. บน/ใตโตะ
ทํางาน 

2. ล้ินชักโตะทํางาน 3. เกาอ้ีนั่งทํางาน 

ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน ผาน ไมผาน 

ดร. มลิวัลย ประดิษฐธีระ       
นางพัชรา หาญเจริญกิจ       
นางนฤมล พฤกษศิลป       
นางสาวรัตนาภรณ  กาศโอสถ       
นางสาวชะออน พันถัน       
นางดาวรัตน  แทนรัตน       
นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน       
นางสาวลมัย ประคอนสี       
นางอาภาวรรณ แยมสิน       
นางสาวพรทิพย พูนขุนทด       
นางจําเนียน สัมฤทธิ์       
นางจุรีรัตน  เกล้ียงแกว       
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       
นางสาวชัญญาภัค  เรืองเพ็ง       
นางสาวศิริรัตน  พวงรอย       
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6.3 โครงการเผยแพรความรูกิจกรรม 7ส  
  

สรุปการประเมินผลการประชุมเชิงปฏบัิติการ เรื่อง 

 “แนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ือพัฒนาสูการเปนหองสมุดสีเขยีว” 

 เมื่อวันที ่24 มีนาคม 2558 

ณ หองประชมุ 7-100 อาคารหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต 

------------------ 

 

กําหนดคะแนนประเมินผล  

 แบบประเมิน ตอนที่ 2 เปนขอคําถามประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมงานท่ีมีตอ

รายการที่เขาฟงเปนการประมาณคา 5 ระดับ  นํามาแจกแจงความถ่ีเพื่อหาคาเฉลีย่และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยกาํหนดคะแนนคําตอบ ดังนี ้   

 ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด มีคา  5  คะแนน 

 ความพึงพอใจในระดับมาก มีคา  4  คะแนน 

 ความพึงพอใจในระดับปานกลาง มีคา  3  คะแนน 

 ความพึงพอใจในระดับนอย มีคา  2  คะแนน 

 ความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด มีคา  1  คะแนน 
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การแปลความหมายคาเฉลี่ย คือ เกณฑ  ดังนี ้

 คาเฉลี่ย  4.50 – 5.00   หมายถึงความพึงพอใจ  มากทีสุ่ด 

 คาเฉลี่ย  3.50 – 4.49   หมายถึงความพึงพอใจ  มาก 

 คาเฉลี่ย  2.50 – 3.49   หมายถึงความพึงพอใจ  ปานกลาง 

 คาเฉลี่ย  1.50 – 2.    หมายถึงความพึงพอใจ  นอย 

 คาเฉลี่ย  1.00 – 1.   หมายถงึความพงึพอใจ  นอยที่สุด 

 
ตอนท่ี 1 สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 

 มีผูตอบแบบสอบถามจาํนวน  60  คน สวนใหญเปนเจาหนาที ่จํานวน 34 คน คิดเปนรอย

ละ 59.65 รองลงมาเปนบรรณารักษ จาํนวน 14 คน คิดเปนรอยละ 24.56  อ่ืน ๆ 7 คน คิดเปนรอย

ละ 12.28 ผูบริหาร 2 คน คิดเปนรอยละ 3.51 และมีผูไมตอบจํานวน 3 คน 

  

ตอนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม 

 ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูในระดับความพงึพอใจมาก มีคาเฉล่ีย

เทากับ     (  x̄ = 4.41,SD = 0.45)  โดยดานความพึงพอใจโดยรวมม่ีคาเฉล่ียสูงสุด อยูในระดับ

ความพึงพอใจมากที่สุด มีคาเฉล่ียเทากับ (  x̄ = 4.57,SD = 0.50)  รองลงมาดานการใหบริการ 

อยูในระดับความพงึพอใจมากมีคาเฉล่ียเทากบั (  x̄ = 4.47,SD = 0.55)  ดานส่ิงอํานวยความ

สะดวก อยูในระดับความพงึพอใจมาก มคีาเฉล่ียเทากบั (  x̄ = 4.40,SD = 0.54)  และดาน

กระบวนการและข้ันตอนอยูในระดับความพึงพอใจมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ (  x̄ = 4.38,SD = 0.55) 

และดานคุณภาพ อยูในระดับความพึงพอใจมาก มี่คาเฉล่ียเทากับ (  x̄ = 4.38,SD = 0.55)   

ตามลําดับ เมื่อจําแนกเปนรายดานปรากฏผลดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของแบบประเมินผลการประชุมเชิงวิชาการ 
เร่ือง “ แนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อพัฒนาสูการเปนหองสมุดสีเขียว” 

รายการประเมนิ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ดานกระบวนการและข้ันตอน 4.38 0.55 มาก 
1.ข้ันตอนการดําเนนิงานเหมาะสม 4.37 0.58 มาก 
2.กําหนดการเหมาะสม 4.38 0.58 มาก 
ดานส่ิงอํานวยความสะดวก 4.40 0.54 มาก 
1.หองประชุม 4.40 0.62 มาก 
2.อุปกรณโสตทัศนูปกรณ 4.43 0.59 มาก 
3.อาหาร/เคร่ืองด่ืม 4.34 0.61 มาก 
ดานการใหบริการ 4.47 0.55 มาก 
1.การอํานวยความสะดวกของเจาหนาที ่ 4.47 0.60 มาก 
2.ความรวดเร็วในการใหบริการ 4.45 0.59 มาก 
3.ความพึงพอใจในการบริการโดยภาพรวม 4.48 0.54 มาก 
ดานคุณภาพ 4.16 0.53 มาก 
1.ความสามารถในการถายทอดความรูของ
วิทยากร 

4.48 0.54 มาก 

2.ความรูกอนเขารวมประชุม 3.57 0.91 มาก 
3.ความรูหลังเขารวมประชุม 4.42 0.50 มาก 
ความพึงพอใจโดยภาพรวม 4.57 0.50 มากที่สุด 
รวม 4.41 0.45 มาก 
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การประชุมเชิงวิชาการ 
เรื่อง 

แนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ือพฒันาสูการเปนหองสมุดสีเขียว 
โดย 

สํานกัหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิตรวมกับสาํนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม
สุขภาพ (สสส.) 

วันอังคารที ่24 มีนาคม 2558 
ณ หองประชมุ 7-100 ชั้น 1 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลยัรังสิต 

  

หลักการและเหตุผล 

   นับต้ังแตปการศึกษา 2548 ที่สํานักหอสมุดไดนํานโยบายและกิจกรรม 5ส มาเปนกลไก
หนึ่งในการสงเสริมและสนับสนุนใหการดําเนินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของ
สํานักหอสมุดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมทั้งใหทุกแผนกของสํานักหอสมุดนํากิจกรรม 5ส มาใช
เปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ระบบงาน และสภาพแวดลอมใหดีข้ึนตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
               เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมและการสรางชุมชนนักปฏิบัติในแนวทางของ 5ส มีความ
เขมแข็ง ยั่งยืนและสอดคลองกับบริบทของการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งยุทธศาสตรที่ 5 เร่ืองการ
พัฒนาส่ิงแวดลอมใน  มหาวิทยาลัยภายใตโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตสูการเปน
มหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ ซึ่งใหความสําคัญในเร่ืองความสวยงาม ทันสมัย และพรอมที่จะ
พัฒนาสูการเปนหองสมุดสีเขียว (Green Library) ในอนาคต สํานักหอสมุดจึงกําหนดใหเพิ่มอีก 2ส 
คือ สวยงาม และสิ่งแวดลอม เขาไปเปน 7ส สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต โดยจะเร่ิมต้ังแตป
การศึกษา 2557 เปนตนไป             
                สํานักหอสมุดจึงกําหนดจัดการประชุมเชิงวชิาการเร่ือง "แนวทางการจัดการ
สิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาสูการเปนหองสมุดสีเขยีว" ข้ึนในวันอังคารที่ 24 มนีาคม 2558 ณ หอง
ออดิทอเรียม ชั้น 1 อาคารรัตนคุณากร มหาวิทยาลัยรังสิต  โดยไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
รังสิตและสํานกังานกองทนุสนับสนนุการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ทั้งนี้ เพื่อใหบุคลากรของ
สํานักหอสมุดและหนวยงานอื่นๆ ที่สนใจในเรื่องการจัดการส่ิงแวดลอมและการเปนองคกรสีขียว
ไดรับความรูในเร่ืองดังกลาว  
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 วัตถุประสงค  เพื่อ 

  1.  ใหความรูเร่ืองการจัดการส่ิงแวดลอมของมหาวทิยาลัยรังสิตกับนโยบายการเปน
มหาวิทยา ลัยสรางเสริมสุขภาพ  

  2.  สรางการรับรูและเผยแพรความรูเร่ืองแนวทางการจดัการส่ิงแวดลอมเพื่อพฒันาสู
การเปนองคกรสีเขียว                  

  3.  สรางแนวรวมและเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานในมหาวิทยาลัยรังสิตสู
การเปนองคกรสีเขียวที่ยัง่ยนื 
 
กลุมเปาหมาย 

           ผูบริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต และบุคคลทั่วไปที่ผูสนใจเร่ืองการจัดการ
ส่ิงแวดลอมและองคกรสีเขียว จาํนวน 80 คน 
 

ดัชนีชี้วัด 

                  รอยละ 80 ของผูเขารวมประชุมมีความพึงพอใจที่ระดับคะแนนเฉล่ียไมนอยกวา 3.51(
คะแนนเต็ม 5) 
 
ผูรับผิดชอบ           

                คณะอนกุรรมการกิจกรรม 7ส สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต โดยไดรับการ
สนับสนนุจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
         

สถานที ่

                                  หองประชุม 7-100  ชัน้ 1 อาคารหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต 
           

ระยะเวลา 

                                  วันอังคารที ่24  มีนาคม 2558  เวลา 09.30 – 15.00 น.      
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          ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

                1.  ผูเขารวมประชุมไดรับความรูเร่ืองการจัดการส่ิงแวดลอมของมหาวทิยาลัยรังสิตกับ
นโยบายการเปนมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ  

  2.  ผูเขารวมประชุมเกิดการรับรูและเผยแพรความรูเร่ืองแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอม
เพื่อพัฒนาสูการเปนองคกรสีเขียว                  

  3.  เกิดการสรางแนวรวมและเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานในมหาวิทยาลัย
รังสิตสูการเปนองคกรสีเขียวที่ยัง่ยนื 
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กําหนดการการประชุมเชงิวิชาการ เรือ่ง 
แนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ือพฒันาสูการเปนหองสมุดสีเขียว 

โดย 
    สํานกัหอสมุด มหาวิทยาลยัรังสิต รวมกับสํานกังานกองทุนสนับสนุนการสรางเสรมิขภาพ (สสส.) 

วันอังคารที ่24 มีนาคม 2558 
ณ หองประชมุ 7-100 ชั้น 1 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลยัรังสิต 

             ------------------------------- 

   09.00  น.              ลงทะเบียน 

   09.30  น.              พธิีเปด 
                                ดร.มลิวลัย ประดิษฐธรีะ ผูอํานวยการสํานกัหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 
                                         กลาวรายงาน   
                          นายแพทยศภุชัย คุณารัตนพฤกษ รองอธิการบดีฝายการแพทยและ 

วิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวทิยาลัยรังสิต และประธานคณะกรรมการ 
บริหารโครงการ RSU Healthy Campus กลาวเปดงาน 

10.00  น.              การบรรยายในหวัขอ “มหาวทิยาลัยรังสิตกับการจัดการสิ่งแวดลอม 

                                  ตามนโยบายมหาวทิยาลัยสรางเสริมสขุภาพ” โดย  รศ.ดร.ธรรมศักด์ิ 

 รุจิระยรรยง คณบดีวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร และผูอานวยการ 
 สํานักงานอาคารและส่ิงแวดลอม มหาวทิยาลัยรังสิต 
  10.45 น.                 พักรับประทานอาหารวาง 
  11.00 น.                 การบรรยายในหัวขอ “โครงการสาํนักงานสเีขยีว (Green Office) :   

                                  ประสบการณกรมสงสรมิคุณภาพสิ่งแวดลอม” โดย ดร.พรพิมล  

                                  วราทร ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตร 
                                           กับส่ิงแวดลอม กรมสงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม 
   12.00 น.                พักรับประทานอาหารรวมกัน 
   13.30 น.                การบรรยายในหัวขอ “แนวทางการจัดการสิง่แวดลอมเพ่ือพัฒนาสูการ  

                                  เปนหองสมุดสีเขียว” โดย รศ.ดร.วรสณัฑ บูรณากาญจน     
                                         ผูอํานวยการฝายวิจยั ศูนยเช่ียวชาญเฉพาะทางดานเทคโนโลยีอาคาร 
                                         และส่ิงแวดลอม คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
   15.00 น.                 พธิีปด 
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คํากลาว 
ในพิธีเปดการประชุมเชงิวิชาการ 

เรื่อง 
แนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ือพฒันาสูการเปนหองสมุดสีเขียว 

วันอังคารที ่24 มีนาคม 2558 
ณ หองประชมุ 7-100 อาคารหอสมุด 

มหาวทิยาลัยรังสิต 
-------------------------------- 

เรียน     นายแพทยศุภชัย คุณารัตนพฤกษ รองอธกิารบดีฝายการแพทย 
 และวิทยาศาสตรสุขภาพ มหาวทิยาลัยรังสิต และประธานคณะ 
            กรรมการบริหารโครงการ RSU Healthy Campus 
 
 ดิฉัน ดร.มลิวลัย ประดิษฐธรีะ ผูอํานวยการสํานกัหอสมุด และประธานคณะ 
กรรมการอํานวยการกิจกรรม 5ส สํานักหอสมุด ขออนญุาตกลาวรายงานความเปนมาและ
วัตถุประสงคของการจัดประชุมคร้ังนี ้
 
 การจัดประชุมเชิงวิชาการเรื่อง “แนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อพฒันาสูการเปน
หองสมุดสีเขียว” เปนกิจกรรมหนึง่ในโครงการหองสมุด 7ส ตนแบบการพัฒนาสูการเปนหองสมุด 
สีเขียว ซึง่เปนโครงการที่ไดรับทุนสนับสนนุจากสํานักงานกองทนุสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) มีวัตถปุระสงคเพื่อใหความรูและสรางการรับรูเร่ืองการจัดการจัดการส่ิงแวดลอมแก
บุคลากรของมหาวิทยาลัยและผูสนใจ 
 
 สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิตไดนํากิจกรรม 5ส มาใชต้ังแตปการศึกษา 2548 เปนตน
มา เพื่อเปนเคร่ืองมือและกระบวนการในการจัดการกับสภาพแวดลอมทั้งในพืน้ที่ใหบริการและ
พื้นที่ปฏิบัติงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความสวยงาม ความเปนระเบียบเรียบรอย และ
ความมีสุขอนามัยที่ดีทัง้สําหรับผูมาใชบริการและผูปฏิบัติงาน  
 
 นอกจากนี ้กิจกรรม 5ส ยงัเปนเคร่ืองมือพืน้ฐานในการสงเสริมและสนบัสนุนใหการ
ดําเนนิการประกันคุณภาพมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  ทั้งในเร่ืองการพัฒนาคุณภาพบุคลากร  
ระบบงาน  และสภาพแวดลอมใหดีข้ึนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพของมหาวทิยาลัย  และ
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สอดคลองกับบริบทของการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งยุทธศาสตรที่ 5 เร่ืองการพฒันาส่ิงแวดลอม
ในมหาวิทยาลัยภายใตโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตสูการเปนมหาวิทยาลัยเสริมสราง
สุขภาพ (RSU Health Campus) อีกประการหนึง่ 
 
 และสําหรับปการศึกษา 2557 นี้ สํานักหอสมุดมีแผนจะเพิ่มกิจกรรมอีก 2ส คือ สวยงาม 
และส่ิงแวดลอม เขาไปเปนกิจกรรม 7 ส สํานักหอสมุด   โดยจะเนนในเร่ืองการจัดการส่ิงแวดลอมที่
ดี เพื่อสรางการรับรูแกบุคลากรและผูเกี่ยวของกอนจะพัฒนาสูการเปนหองสมุดสีเขียว (Green 
Library) ในอนาคต  
 
              สําหรับหัวขอการบรรยายในวันนี ้คือ มหาวทิยาลัยรังสิตกับการจัดการส่ิงแวด ลอมตาม
นโยบายมหาวทิยาลัยสรางเสริมสุขภาพ  โดย คุณสมคิด สุวรรณชาติ หัวหนาแผนกพลังงานและ
ส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยรังสิต,  โครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office) :  ประสบการณกรม
สงสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม  โดย  ดร.พรพมิล วราทร ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการผลิตและการ
บริโภคที่เปนมติรกับส่ิงแวดลอม กรมสง เสริมคุณภาพส่ิงแวดลอม  และเร่ืองแนวทางการจัดการ
ส่ิงแวดลอมเพือ่พัฒนาสูการเปนหองสมุดสีเขียว โดย รศ.ดร.  วรสัณฑ บูรณากาญจน 
ผูอํานวยการฝายวิจยั ศูนยเช่ียวชาญเฉพาะทางดานเทคโนโลยีอาคารและส่ิงแวดลอม           
คณะสถาปตยกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย             

 
             สํานกัหอสมุดขอกราบขอบพระคุณทานประธาน นายแพทยศุภชัย คุณารัตนพฤกษ     
รองอธิการบดีฝายการแพทยและวทิยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต และประธาน
คณะกรรมการบริหารโครงการ RSU Healthy Campus,   สํานกังานกองทุนสนับสนนุการสราง
เสริมสุขภาพ (สสส.), สํานกังานสวัสดิการสุขภาพ มหาวทิยาลัยรังสิต ทานวทิยากร และผูเขารวม
ประชุมทุกทาน 
  

   บัดนี้ ไดเวลาอันสมควรแลว ดิฉันขอเรียนเชิญนายแพทยศุภชัย คุณารัตนพฤกษ      
รองอธิการบดีฝายการแพทยและวทิยาศาสตรสุขภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต  กลาวเปดการประชุม
เชิงวิชาการเรื่อง “แนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อพฒันาสูการเปนหองสมุดสีเขียว” 
 
                     ขอกราบเรียนเชิญคะ 
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คํากลาวเปดการประชุมเชิงวิชาการ 

เรื่อง แนวทางการจัดการสิ่งแวดลอมเพื่อพัฒนาสูการเปนหองสมุดสีเขยีว 
โดย 

นายแพทยศภุชัย คุณารัตนพฤกษ 
รองอธิการบดีฝายการแพทยและวิทยาศาสตรสขุภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต 

วันอังคารที ่24 มีนาคม 2558 
ณ หองประชมุ 7-100  อาคารหอสมุด 

มหาวทิยาลัยรังสิต 
-------------------------------------- 

 
เรียน ทานวิทยากร ผูอํานวยการสํานักหอสมุด และผูเขารวมประชุมทุกทาน 
 
   ผมมีความยนิดีเปนอยางยิง่ที่ไดมีโอกาสมารวมกิจกรรมการประชุมเชิงวิชาการเรื่องแนว
ทางการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อพัฒนาสูการเปนหองสมดุสีเขียวของสํานักหอ สมุดในคร้ังนี ้
 
     มหาวิทยาลัยรังสิตเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทีม่ีความมุงมั่นในการจัดการ ศึกษาเพื่อ
ผลิตบัณฑิตทีถ่ึงพรอมดวยความรู คุณธรรม สํานึกในความเปนไทย และมีสุขภาวะที่ดีทัง้ทาง
รางกายและจิตใจซ่ึงเปนองคประกอบที่สําคัญของปจเจกบุคคล ซึ่งในปจจุบันการสรางสุขภาวะ
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเปนกิจกรรมทีอ่งคกรทัง้ภาครัฐและเอกชนไดเขามาใหการสนับสนนุกนั
อยางจริงจัง 
 
    สําหรับโครงการพัฒนามหาวทิยาลัยรังสิตสูการเปนมหาวทิยาลัยสรางเสริมสุขภาพหรือ
โครงการ RSU Health Campus นั้น เปนโครงการที่ไดรับการสนับสนนุจากกองทนุสนับสนนุการ
สรางเสริมสุขภาพโดยมวีัตถุประสงคเพื่อใหมหาวทิยาลัยรังสิตมีนโยบายที่สนับสนนุการสรางสุข
ภาพรวม 7 ดานดวยกัน  และหนึ่งในนัน้ คือนโยบายในเร่ืองการพฒันาส่ิงแวดลอมที่เอ้ือตอการ
สรางเสริมสุขภาพรวมอยูดวย 
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 ขอแสดงความชื่นชมที่สํานักหอสมุดไดนํากิจกรรม 5ส มาดําเนินการอยางตอเนื่อง
ยาวนาน และมีความยินดีทีท่ราบวาในปการศึกษา 2557 นี้ สํานกัหอสมุดจะไดยกเร่ืองการจัดการ
ส่ิงแวดลอมภายในอาคารมาเปนประเด็นสําคัญ ทัง้นี ้เพื่อพัฒนาสูการเปนหองสมดุสีเขียวใน
อนาคต  
 
              ผมหวังเปนอยางยิง่วาความรูและประสบการณของทานวทิยากรจะชวยจุดประกายใน
เร่ืองการจัดการส่ิงแวดลอมไมเฉพาะแตหองสมดุเทานัน้ แตยังรวมถงึหนวยงานตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อใหมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน รวมทัง้มีแนวทางการอนุรักษพลังงานและ
การจัดการขยะที่เหมาะสม 
 

 ในโอกาสนี้ ผมขอขอบคุณสํานักหอสมุดที่ไดจัดการประชุมนี้ข้ึน ขอขอบคุณวิทยากร
ผูทรงคุณวุฒทิี่สละเวลาความรูและถายทอดประสบการณอันจะเปนประโยชน  
และขอขอบคุณผูเขารวมประชุมทัง้จากหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
    บัดนี ้ไดเวลาอันสมควรแลว ผมขอเปดการประชุมเชิงวิชาการเร่ือง แนวทาง 

การจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อพัฒนาสูการเปนหองสมุดสีเขียว  และขอใหการประชมุ 
ดําเนนิไปอยางสําเร็จลุลวง ตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวทุกประการ  

 
----------------------------------------- 
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6.4  โครงการสัปดาหรักษสิ่งแวดลอม 
สํานกัหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต 

ประจําปการศึกษา 2557 
ระหวางวันพธุที่ 6 – วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 

ณ อาคารหอสมุด มหาวิทยาลยัรังสิต 
 

หลักการและเหตุผล 

                 นับต้ังแตปการศึกษา 2548 ที่สํานักหอสมุดไดนํานโยบายและกิจกรรม 5ส มาเปน
กลไกหน่ึงในการสงเสริมและสนับสนุนใหการดําเนินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของ
สํานักหอสมุดมีประสิทธิ ภาพมากยิ่งข้ึน รวมทั้งใหทุกแผนกของสํานักหอสมุดนํากิจกรรม 5ส มา
ใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ระบบงาน และสภาพแวดลอมใหดีข้ึนตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

  เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมและการสรางชุมชนนักปฏิบัติในแนวทางของ 5ส มีความ
เขมแข็ง ยั่งยืน และสอดคลองกับบริบทของการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งยุทธศาสตรที่ 5 เร่ืองการ
พัฒนาส่ิงแวดลอม  ในมหาวิทยาลัยภายใตโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตสูการเปน
มหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพซึ่งใหความสําคัญในเร่ืองความสวยงาม ทันสมัย และพรอมที่จะ
พัฒนาสูการเปนหองสมุดสีเขียว (Green Library) ในอนาคต สํานักหอสมุดจึงกําหนดใหเพิ่มอีก 2ส 
คือ สวยงาม และส่ิงแวดลอม เขาไปเปน 7ส สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต โดยเร่ิมต้ังแตป
การศึกษา 2557 เปนตนไป             

 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตจึงกําหนดจะจัดสัปดาหรักษส่ิงแวดลอมข้ึนเพื่อให
ความรูเร่ืองส่ิงแวดลอมและหลักการ 1A3R นอกจาก งานนี้จะประกอบดวยกิจกรรมที่ใหทั้งสาระ
ความรู ความคิดสรางสรรคและความบันเทิงแลว บุคลากรสํานักหอสมุดยังไดมีโอกาสทํากิจกรรม
รวมกับประชาคมรังสิตซึ่งจะชวยสรางสัมพันธที่ดีระหวางกัน 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

 คณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 
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วัตถุประสงค  เพื่อ 

  1. ใหความรูเร่ืองส่ิงแวดลอมและผลที่เกดิจากปญหาส่ิงแวดลอมแกบุคลากร
สํานักหอสมุดและประชาคมรังสิต 
                 2. สรางจิตสํานึกในเร่ืองการรักษาส่ิงแวดลอมแกบุคลากรสํานักหอสมุดและประชาคม
รังสิตตามหลักการ 1A3R                         
                  3. เปดโอกาสใหบุคลากรสํานกัหอสมุดและประชาคมรังสิตไดทํากิจกรรมเกี่ยวกับการ
รักษาส่ิงแวดลอมดวยกนั 

            

ระยะเวลาของโครงการ 

                  วนัพุธที ่6 –วนัอังคารที ่12 พฤษภาคม 2558 
          

สถานทีจ่ัดงาน 

                   สํานักหอสมุด ชั้น 2  อาคารหอสมุด (อาคาร 7)  มหาวทิยาลัยรังสิต 

 

ผูเขารวมโครงการ              

        บุคลากรสํานักหอสมุด คณาจารย  นกัศึกษา  และบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต 

              

กิจกรรมท่ีจดั 

1. การจัดนทิรรศการรักษส่ิงแวดลอม 

2. การประดิษฐส่ิงของจากวัสดุรีไซเคิล 

3. การประกวดภาพถาย 

4. การตอบปญหาส่ิงแวดลอม      
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วิธีดําเนินการ 
                   1. การจัดนทิรรศการรักษส่ิงแวดลอม 
                             1.1 รวบรวมขอมูล   

           1.2 รวมรวบทรัพยากรสารสนเทศ 
           1.3 ติดตอขอยืมเคร่ืองมือและอุปกรณ 

                                    1.4 จัดนิทรรศการ 
                                    1.5 ประเมินผลการจัดนิทรรศการ 
                                    1.6 สรุปและรายงานผลการจัดนิทรรศการ 
                    2. การประดิษฐส่ิงของจากวสัดุรีไซเคิล 
                                    2.1 ติดตอวิทยากร 

2.2 จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ 
                                    2.3 ประชาสัมพันธใหประชาคมรังสิตมารวมกจิกรรม 

2.4 ประเมนิผลการจัดกิจกรรม 
                                     2.5 สรุปและรายงานผลการจัดกจิกรร 
                   3. การประกวดภาพถาย 
                                     3.1 ประชาสัมพนัธใหประชาคมรังสิตสงภาพมารวมประกวด 
                                     3.2 จัดแสดงภาพเพื่อใหประชาคมรังสิตรวมกนัโหวต 
                                     3.3 ประกาศผลและมอบรางวัลสําหรับภาพทีไ่ดรับคะแนนโหวตสูงสุด 

             3.4 ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
             3.5 สรุปและรายงานผลการจัดกจิกรรม 

                   4. การตอบปญหาส่ิงแวดลอม 
                                      4.1 เตรียมคําถาม 
                                      4.2 จัดซื้อของรางวัล 
                                      4.3 จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ 
                                      4.4 ประเมินผลการจัดกจิกรรม 
                                      4.5 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรม 
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 ผลที่คาดวาจะไดรับ 

                  1. บุคลากรสํานกัหอสมุดและประชาคมรังสิตไดรับความรูเร่ืองส่ิงแวดลอมและผลที่
เกิดจากปญหาส่ิงแวดลอม 

     2. บุคลากรสํานักหอสมดุและประชาคมรังสิตเกิดจิตสํานึกในเร่ืองการรักษา
ส่ิงแวดลอมและใหความรวมมือในการปฏิบัติตามคูมือ 1A3RS  
                 3. บุคลากรสํานกัหอสมุดและประชาคมรังสิตมีโอกาสไดทาํกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษา
ส่ิงแวด ลอมรวมกนั 
    
การประเมินผล  
 
               ความพงึพอใจของผูเขารวมกจิกรรม (คะแนนเต็ม 5) ที่ระดับคะแนนเฉล่ีย ไมนอยกวา 
3.51 
 

------------------------------------------------- 
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6.5 ขอเสนอแนะ 
 
  
   ผลการดําเนนิกิจกรรม 7ส ของสํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2557 คณะอนุกรรมการฯ 
ยังคงเหน็ชอบที่จะใหนาํแนวคิดเร่ืองการใหเกียรติบัตรและรางวัลกับทุกโซนพื้นที่ เพื่อเปนการสราง
ขวัญและกําลังใจและเหน็ถงึความทุมเทของสมาชิกของทุกโซนพื้นที่ในการดําเนนิกจิกรรม 7ส อยาง
เขมแข็งเพื่อใหกิจกรรมนี้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค โดยปนี้ไดแบงรางวัลเปน 2 รางวลัตาม
จุดเดนของแตละพื้นที ่ และสําหรับปการศึกษานี้คณะอนุกรรมการฯ ไดมีขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาการ
ดําเนนิกิจกรรม 7ส ของในปการศึกษาตอไป ดังนี ้
 
ขอเสนอแนะ 

1.  จัดสรรงบประมาณสําหรับดําเนินกิจกรรม 7ส อยางเหมาะสม 
2. สรางแรงจูงใจในการดําเนินกิจกรรม 7ส เชน เงนิรางวัลสําหรับโซนพื้นที่ทีม่ีผล

การดําเนินงานยอดเยีย่ม 
  
 

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

ภาคผนวก ก แบบประเมินการตรวจสอบกิจกรรม 7ส 
 
ภาคผนวก ข ภาพกิจกรรม 7ส 
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        ภาคผนวก ก 
 

แบบประเมินการตรวจสอบกิจกรรม 7ส 
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สํานกัหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต 
แบบประเมินการตรวจสอบกิจกรรม 7ส 
ประเภทสํานักงาน (แบบรายบุคคล) 

ปการศึกษา 2557 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/เอกสารในล้ินชักโตะถูกจัดวางอยางเปนระเบียบเรียบรอย   

2 ความสะอาดโดยรวม   

3 ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด   

 
3. เกาอี้นั่งทํางาน 1 เกาอี้อยูในสภาพดีพรอมใชงาน   

2 มีการเล่ือนเกาอี้เขาที่ใหเรียบรอยเม่ือเลิกใชงาน   

3 ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด   

 
 
จุดเดนของพ้ืนที่ 
 .............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
ขอควรปรับปรุงใหตรงตามมาตรฐาน 
 .............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
ขอเสนอแนะ 
 .............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
         

   ลงช่ือผูตรวจ ................................................ 
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สํานกัหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต 
แบบประเมินการตรวจสอบกิจกรรม 7ส 

ประเภทสํานักงาน (แบบสวนรวม) 
ปการศึกษา 2557 วันที่................................. 
พ้ืนที่กลุม.................................................... 

 
หัวขอการตรวจ รายละเอียด ผลการตรวจ 

ผาน ไมผาน 
1. โตะ/ตูเอกสาร    
ครุภัณฑ/คูมือ
ตางๆ 

1 จัดวางเอกสาร/ครุภัณฑ/คูมือตางๆ อยางเปนระเบียบเรียบรอย   

2 ไมวางส่ิงของใดๆ 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 ไมวางส่ิงของใดๆ บนช้ันที่สูงเกิน 2 เมตร   

3 มีปายแสดงประเภท/สถานะทรัพยากรสารสนเทศบนชั้น   

4 มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบ   

5 ความสะอาดโดยรวม   

6 ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด   

 
3. โตะวางชุด
คอมพิวเตอร
พรอมอุปกรณตอ
พวง/อุปกรณ
ไฟฟา 

1 ไมวางส่ิงของใดๆ บนชุดคอมพิวเตอร   

2 จัดวางอยางเปนระเบียบอยูในสภาพพรอมใชงาน   

3 มีปายบอกสถานะกรณีเคร่ืองชํารุด/รอดําเนินการ   

4 มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบ   

5 ความสะอาดโดยรวม   

6 ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด   

 
4. บริเวณพ้ืนที่
สวนกลางที่
รับผิดชอบ 

1 มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบ   

2 ไมวางส่ิงของหรือเอกสารใดๆ ขวางทางเดิน   

3 ไมติดกระดาษหรือเอกสารใดๆ บริเวณเสาและผนัง   

4 ความสะอาดโดยรวม   

5 ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด   
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จุดเดนของพืน้ที่ 
 ..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
ขอควรปรับปรุงใหตรงตามมาตรฐาน 
 ..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
ขอเสนอแนะ 
 ..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 
     ลงชื่อผูตรวจ.............................................................. 

หัวขอการตรวจ รายละเอียด ผลการตรวจ 
ผาน ไมผาน 

5. โตะ/เกาอี้ใน
สวนของการ
ปฏิบัติงาน 
 

1 สะอาด จัดวางอยางเปนระเบียบ มีสภาพรอมใชงาน   

2 เล่ือนเกาอี้เขาที่เม่ือเลิกใชงานทุกคร้ัง   

3 มีจํานวนเหมาะสมกับความจําเปนในการใชงาน   

4 มีปายแสดงสถานะการปฏิบัติที่ไมเสร็จภายในวันเดียว   

5 ความสะอาดโดยรวม   

6 ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด   
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สํานกัหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต 
แบบประเมินการตรวจสอบกิจกรรม 7ส 

ประเภทสวนบริการผูใช 
ปการศึกษา 2557 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 สภาพท่ัวไปของสายไฟ สายโทรศัพทอยูในสภาพเรียบรอย ปลอดภัย   

6 ที่วางแบบฟอรม/เอกสาร/อื่นๆที่เก่ียวของ 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 จุดน้ําด่ืม/แกวน้ํา สะอาด ถูกสุขลักษณะ   

4 ความสะอาดโดยรวม   

5 ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด   

 
4. คอมพิวเตอร
สําหรับสืบคนขอมูล
ทรัพยากรสารสนเทศ 

1 ไมวางส่ิงใดๆ บนคอมพิวเตอร ยกเวนปายขอความที่วางไวอยางเปน
กิจลักษณะ 

  

2 มีคําแนะนําการใชงาน   

3 ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด   
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หัวขอการตรวจ รายละเอียด ผลการตรวจ 

ผาน  ไมผาน 
5. คอมพิวเตอร
สําหรับ บริการ
อินเทอรเน็ต 

1 ไมวางส่ิงใดๆ บนคอมพิวเตอร ยกเวนปายขอความที่วางไวอยางเปน
กิจลักษณะ 

  

2 ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด   

 
6. โตะบริการตอบ
คําถาม 

1 ไมวางส่ิงของที่ไมจําเปนบน/ใตโตะ   

2 ตูเอกสารขางโตะจัดวางอยางเปนระเบียบ พรอมมีปายระบุเอกสาร   

3 ไมวางส่ิงใดๆ บนคอมพิวเตอร ยกเวนกระดาษขอความที่ติดไวอยางเปน
อยางเรียบรอย 

  

4 ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด   

 
7. ตูเอกสาร/ครุภัณฑ 1 ตูเอกสาร/ครุภัณฑสะอาด จัดวางส่ิงของภายในอยางเปนระเบียบ พรอม

แสดงระบบการจัดเก็บที่ชัดเจน 

  

2 ไมวางส่ิงใดๆ บนตูเอกสาร/ครุภัณฑที่สูงเกิน 2 เมตร   

3 ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด   

  
8. หองทํางาน 1 มีปายบอกชื่อสวนใชงานตางๆ   

2 ความสะอาดโดยรวม   

3 ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด   

  
9. บริเวณพ้ืนที่สวน 
กลางที่รับผิดชอบ 
เชน บันได หองน้ํา 
ลานหนาลิฟต ฯลฯ 

1 ไมวางส่ิงของใดๆ ขวางทางเดิน   

2 ไมติดกระดาษหรือเอกสารใดๆ บริเวณเสาและผนัง   

3 มีปายชื่อหรือผังผูรับผิดชอบ   

4 ความสะอาดโดยรวม   

5 ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด   

  
10. ปายนิทรรศการ 1 มีขอมูลขาวสารทันสมัย   

2 สะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย   
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จุดเดนของพืน้ที่ 
 ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
ขอควรปรับปรุงใหตรงตามมาตรฐาน 
 ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
ขอเสนอแนะ 
 ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
 
     ลงชื่อผูตรวจ.................................................... 
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สํานกัหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต 
แบบประเมินการตรวจสอบกิจกรรม 7ส 

ประเภทสวนบริการผูใช   (ศูนยศึกษาวิภาวดี) 
ปการศึกษา 2557 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 สภาพท่ัวไปของสายไฟ สายโทรศัพทอยูในสภาพเรียบรอย ปลอดภัย   

6 ที่วางแบบฟอรม/เอกสาร/อื่นๆที่เก่ียวของ 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 ไมวางส่ิงใดๆ บนคอมพิวเตอร ยกเวนปายขอความที่วางไวอยางเปนกิจลักษณะ   

2 มีคําแนะนําการใชงาน   

3 ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด   
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หัวขอการตรวจ รายละเอียด 
 

ผลการตรวจ 
ผาน ไมผาน 

5. ตูเอกสาร/ครุภัณฑ 1 ตูเอกสาร/ครุภัณฑสะอาด จัดวางส่ิงของภายในอยางเปนระเบียบ   พรอมแสดง
ระบบการจัดเก็บที่ชัดเจน 

  

2 ไมวางส่ิงใดๆ บนตูเอกสาร/ครุภัณฑที่สูงเกิน 2 เมตร   

3 ตรงตามมาตรฐานที่กําหนด   

 
6. ปายนิทรรศการ 1 มีขอมูลขาวสารทันสมัย   

2 สะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย   

 

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

 
ภาพการดําเนนิกิจกรรม 7ส 

 
1. การประชุมของคณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส ประจําปการศึกษา 2557 
 
2. การดําเนินกิจกรรม 7ส 

 2.1  การทาํ Big Cleaning Day 
 2.2  การตรวจเยี่ยมกลุมพืน้ที ่
 2.3 การมอบเกียรติบัตร 
 2.4  โครงการเผยแพรความรูกิจกรรม 7ส  
        การประชุมวิชาการเร่ือง “แนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อพฒันาสูการ  

เปนหองสมุดสีเขียว” 
 2.5 โครงการสัปดาหรักษส่ิงแวดลอม 

 - นิทรรศการรักษส่ิงแวดลอม 
 - กิจกรรมประดิษฐส่ิงของจากวัสดุรีไซเคิล 
 - กิจกรรมประกวดภาพถาย 
 - กิจกรรมตอบปญหาส่ิงแวดลอม      

 2.6 ศึกษาดูงาน 5ส  
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1. การประชุมของคณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส ประจําปการศึกษา 2557 
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2 การดําเนินกิจกรรม 7ส 
 

2.1 การทํา Big Cleaning Day   เม่ือวันศุกรที่ 5 มิถุนายน 2558 
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2.2 การตรวจเยี่ยมกลุมพ้ืนที ่
ตรวจเยี่ยมกลุมโซนพื้นที่ เมือ่วันที่ 18-19 มิถุนายน 2558  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 โครงการเผยแพรความรูกจิกรรม 7ส  
การประชุมเชิงวิชาการเรือ่ง “แนวทางการจัดการสิง่แวดลอมเพ่ือพัฒนาสูการเปน
หองสมุดสีเขยีว” 

 
คํากลาวรายงาน 
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2.3 การมอบเกียรติบัตร 
 
      ผูชวยศาสตราจารย ดร. นเรฎฐ พนัธราธร รองอธิการบดีฝายวิชาการ ใหเกยีรติมอบเกียรติ
บัตรแกกลุมโซนพืน้ทีท่ี่ไดรับรางวัลกิจกรรม 7ส ไดแก โซนพืน้ที่พลอยไพลินไดรับรางวัลการพัฒนา
คุณภาพโซนพืน้ที่อยางยั่งยนื (สวนสํานักงาน) และโซนพื้นที่อินทนิลไดรับรางวัลการพัฒนา
คุณภาพโซนพืน้ที่อยางยั่งยนื (สวนบริการผูใช) ในโอกาสนี้ ทานใหโอวาทแกประธานโซนพื้นที่ที่
ไดรับรางวัลและคณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส ที่มารวมยินดีดวย เมือ่วันที่ 9 กรกฎาคม 2558  
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2.4  โครงการเผยแพรความรูกิจกรรม 7ส 
 

      การประชมุวิชาการเร่ือง “แนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมเพื่อพฒันาสูการเปนหองสมุดสีเขียว”
จัดโดย สํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิตรวมกับสํานกังานกองทุนสนบัสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
(สสส.) โดยไดรับเกียรติจาก นพ.ศุภชัย คุณารัตนพฤกกษ รองอธกิารบดีฝายการแพทยและ
วิทยาศาสตรสุขภาพ เปนประธานในพิธีเปด  เมื่อวันอังคารที่ 24 มนีาคม 2558 ณ หองประชุม    
7-100 ชั้น 1 อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 
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2.5  โครงการสัปดาหรักษส่ิงแวดลอม 
 

        โครงการสัปดาหรักษส่ิงแวดลอม สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ประจําปการศึกษา 2557 
มีการจัดนทิรรศการรักษส่ิงแวดลอม  การประดิษฐส่ิงของจากวัสดุรีไซเคิล  การประกวดภาพถาย 
และการตอบปญหาส่ิงแวดลอม ระหวางวันพุธที่ 6 – วนัอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558  ณ อาคาร
หอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต 
 

นิทรรศการรักษส่ิงแวดลอม 
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กิจกรรมประดิษฐส่ิงของจากวัสดุรีไซเคิล 
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     กิจกกรรมประกวดภาพถาย (เซลฟ "บอกโลกใหประจักษ ชาว ม.รังสิตรักษส่ิงแวดลอม") 
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      ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ ผูอํานวยสํานักหอสมุด มอบรางวัลและเกียรติบัตรกับผูไดรับคะแนน
โหวตสูงสุดการประกวดเซลฟ "บอกโลกใหประจักษ ชาว ม.รังสิตรักษส่ิงแวดลอม"  ทัง้ 3 อันดับ   
ณ หองฝายบริหาร ชัน้ 2 อาคารหอสมุด เมื่อวันจันทรที่ 22 มิถุนายน 2558 

รางวัลที่ 1 นางสาวสีตีอาแอ เสาะมาย ู  - คณะเทคนิคการแพทย 
รางวัลที่ 2 นายศิวกร ปญญาวรคุณชัย  - คณะนิเทศศาสตร 
รางวัลที่ 3 นายกิตติพงษ สันติกิจรุงรือง – ศูนยบริการนานาชาติ  
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กิจกรรมตอบปญหาส่ิงแวดลอม 
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มุม Green Corner ใหบริการแกผูใชบริการ เปนมุมพักผอนแบบรักษส่ิงแวดลอม          

อยูระหวางบันไดทางข้ึนจากช้ัน 3 ถึงชัน้ 4  เหมาะกับการนั่งอานหนังสือหรือทํางานในมุมสีเขียว 
โดยมีการแนะนําทรัพยากรสารสนเทศที่เกีย่วกับการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอมที่มีใหบริการ
ในสําหนกัหอสมุด 
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2.6    ศึกษาดูงาน 5ส  
 

คณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส สํานักหอสมดุ มหาวทิยาลัยรังสิต ไปศึกษาดูงานการ
บริหารจัดการงาน 5ส เพื่อมุงสูการเปนหองสมุดสีเขียว ณ สํานกังานวทิยทรัพยากร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เมื่อวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 
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       นางพัชรา หาญเจริญกจิ รองผูอํานวยการฝายพฒันา และประธานคณะอนุกรรมการกิจกรรม 
7ส  เปนวทิยากรใหความรูแกบุคลากรสายสนับสนุนของคณะเทคนิคการแพทยในการมาศึกษา   
ดูงาน 7ส ของสํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต เมื่อวนัที่ 25 พฤศจิกายน 2557  
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นางพัชรา หาญเจริญกิจ รองผูอํานวยการฝายพฒันา และประธานคณะอนุกรรมการ
กิจกรรม 7ส  เปนวทิยากรใหความรูแกอาจารยและเจาหนาที่ ศูนยพัฒนาและประสานการ
ฝกปกิบัติวิชาชีพ คณะเภสชัศาสตรในการศึกษาดูงาน 7ส ของสํานักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต  
เมื่อวันที่13 ตุลาคม 2557  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


