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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 สวนหนึ่งใชเปนที่ปฏิบัติงานของสํานักงานรับนักศึกษานานาชาติและส่ือสาร
ระหวางประเทศ  ศูนยแอนิเมช่ันอารเอสยู  ศูนยบริการนานาชาติ และหองประชุมจุผูใชได
ประมาณ 200 คน สํานักหอสมุดไดจัดพื้นที่บริเวณหองโถงหนาหองประชุมสําหรับนักศึกษาใช
ประโยชนทางการศึกษา ในการทบทวนการเรียน สามารถปรึกษากันเปนกลุมหรือทํารายงาน โดย
ไมรบกวนผูใชในหองอานหนังสือที่ตองการความเงียบสงบ 
 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 2558-พฤษภาคม 2559 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      
สดชื่น 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 2558 
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สวนที่ 2 
 
 

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

ปการศึกษา 2558 
 

 
 เพื่อใหการดําเนินงานในโครงการกจิกรรม 7ส สํานกัหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต ประจําป
การศึกษา 2558  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. นางดาวรัตน แทนรัตน ประธาน 
2. นางกัลยา ตันจะโร รองประธาน 
3. นางพัชรา หาญเจริญกิจ อนุกรรมการ 
4. นางชะออน โซรเฟยล อนุกรรมการ 
5. นางสาวประทีป ชินบดี อนุกรรมการ 
6. นางสาวศิริรัตน พวงรอย อนุกรรมการ 
7. นางสาวสมฤทัย ฉัตรกุล อนุกรรมการ 
8. นางจุรีรัตน เกล้ียงแกว อนุกรรมการและเลขานกุาร 
9. นางสาวพรศรี สุขการคา 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  28 กรกฎาคม 2558                                 
                                                                              
 
 
                                                                                       (ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ) 
                                                     ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
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คําสั่งแตงต้ังกลุมพืน้ที่กจิกรรม 7ส 
สํานกัหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต 

ปการศึกษา 2558 
 

 
 สืบเนื่องจากทีสํ่านักหอสมุดไดมีนโยบายใหมีการดําเนินกิจกรรม 5ส ต้ังแตปการศึกษา 
2548 เปนตนมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทาํงานตามหลักกิจกรรม 7ส และเพื่อใหการดําเนนิ
กิจกรรม 7ส เปนไปดวยความเรียบรอย สามารถดําเนนิงานไดสําเร็จตามวัตถุประสงคอยาง
ตอเนื่อง จึงมคํีาส่ังแตงต้ังประธานกลุม เลขานุการกลุม และสมาชิกกลุมพื้นที่กจิกรรม 7ส 
ประจําปการศึกษา 2558  ดังนี ้
 

 พื้นที่กลุมสุพรรณิการ 
 สังกัด ผูอํานวยการและสํานกังานเลขานุการ 
 ประธานกลุม นางชะออน โซรเฟยล 
 เลขานุการกลุม นางชะออน โซรเฟยล 
 สมาชิกกลุม ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ 

 

 พื้นที่กลุมชมพูพันธุทิพย 
 สังกัด หอจดหมายเหตุ 
 ประธานกลุม นางพัชรา  หาญเจริญกิจ 
   

 พื้นที่กลุมอินทนิล 
 สังกัด แผนกบริการ 
 ประธานกลุม นางกัลยา ตันจะโร 
 เลขานุการกลุม นางสาวสมฤทัย ฉัตรกุล 
 สมาชิกกลุม นางนฤมล  พฤกษศิลป 
  นางกาญจนา เพ็งคําศรี   
  นางเยาวรัตน บางสาลี 
  นางกันยา ไทยฉาย 
  นางบุญเสริม แหวนแกว    
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  นางธฤษวรรณ เฉลยไกร 
  นางสาวอมรรัตน  สาระไพฑูรย 
  นางสาวชัญญาภัค  เรืองเพ็ง  
 พื้นที่กลุมนาโน 
 สังกัด แผนกพฒันา 
 ประธานกลุม นางสาวประทปี  ชนิบดี 
 เลขานุการกลุม นางสาวพรศรี สุขการคา 
 สมาชิกกลุม นางสาวรัตนาภรณ กาศโอสถ 

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

 พื้นที่กลุมวภิาวดี 
 สังกัด หองสมุดศูนยศึกษาวิภาวดี 
 ประธานกลุม นางสาวศิริรัตน พวงรอย  
 
 ทั้งนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป     
            ส่ัง ณ วนัที่ 28 กรกฎาคม 2558 
                                                                                                                       
                                                                                                                            
            
                                     (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 2558  
ผูรับผิดชอบ 

 
มิ.ย 
58 

ก.ค 
58 

ส.ค 
58 

ก.ย 
58 

ต.ค 
58 

พ.ย 
58 

ธ.ค 
58 

ม.ค
59 

ก.พ 
59 

มี.ค 
59 

เม.ย 
59 

พ.ค 
59 

1. เลือกคณะอนุกรรม-  
การกิจกรรม 5ส  

   
 

        คณะอนุกรรม 
การกิจกรรม 7ส 

2. ประชุมการ 
ดําเนินกิจกรรม 7ส         

   
 

        คณะอนุกรรม 
การกิจกรรม 7ส 

3. สรุปปญหาและ 
อุปสรรคในการดําเนิน 
กิจกรรม 7ส 
ปการศึกษา 2557     

    

  

      คณะอนุกรรม 
การกิจกรรม 7ส 

4. ศึกษาดูงานกิจกรรม   
7ส 

       
 

     คณะอนุกรรม 
การกิจกรรม 7ส 

5. ปรับปรุงมาตรฐาน 
กลางกิจกรรม 7ส   

       
 

    คณะอนุกรรม 
การกิจกรรม 7ส 

6. ประชาสัมพันธ
กิจกรรม 7ส และ
ปรับปรุงเว็บไซต 

         
  

 คณะอนุกรรม 
การกิจกรรม 7ส 

7. จัดอบรมใหความรู   
และสรางความเขาใจ
เก่ียวกับ 7ส 

          
 

 คณะอนุกรรม 
การกิจกรรม 7ส 

8. สัปดาหรักษ 
ส่ิงแวดลอม 

           
 

คณะอนุกรรม 
การกิจกรรม 7ส 

9. กิจกรรมวันทําความ 
สะอาดใหญ 

           
 

คณะอนุกรรม 
การกิจกรรม 7ส 

10. ตรวจและประเมิน 
ผลโซนพื้นที่ 

            คณะอนุกรรม 
การกิจกรรม 7ส 

11. สรุปผลรายงาน 
            คณะอนุกรรม 

การกิจกรรม 7ส 

12. แจงผลกิจกรรมและ
แนวทางขอเสนอแนะ 

            คณะอนุกรรม 
การกิจกรรม 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 
 
 
       

สํานักหอสมุด รวมคิด รวมทํา รวมพลัง 7ส



20 
 

 

กลุมสุพรรณกิาร 
โซนสีเหลือง 

 
 สังกัด   ผูบริหารและสํานักงานเลขานุการ 
 จํานวนสมาชิก  2  คน 
 ประธานกลุม  นางชะออน โซรเฟยล 
 เลขานุการกลุม  นางชะออน โซรเฟยล 
 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  นางชะออน โซรเฟยล 
 
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  นางชะออน โซรเฟยล 
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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  นางดาวรัตน แทนรัตน 
 เลขานุการกลุม  นางจุรีรัตน  เกล้ียงแกว 
 สมาชกิ   นางสาวสุรีรัตยา บุญแสนแผน     
    นางสาวลมัย ประคอนสี 
    นางอาภาวรรณ  แยมสิน  
    นางสาวพรทพิย  พนูขุนทด 
    นางจําเนียน  สัมฤทธิ ์    
    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 
 

ชั้นวางส่ือโสตทัศนบริจาคเพือ่รอลงทะเบียน 
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ลําดับที ่ พื้นที่กลุมพลอยไพลนิ ผูรับผิดชอบ 
พื้นที่ประจาํแผนก 

14 
ตูเอกสารการประชุม/สัมมนา/การปฏิบัติงานบุคลากรแผนก 
เทคนิค 2 ตู 

น.ส. สุรีรัตยา  บุญแสนแผน 15 ชั้นวางหนังสือซื้อเพื่อดําเนินการอนุมัติ 
16 โตะวางหนงัสือซื้อรอพิจารณาข้ึนช้ัน 
17 โตะ/เกาอ้ี คอมพิวเตอรแผนกเทคนิค 
18 
19 
20 
21 
22 

ชั้นวางส่ือโสตทัศนบริจาคเพือ่รอวิเคราะห 
ชั้นวางหนังสือบริจาคเพื่อรอวิเคราะห 
ชั้นวางวิทยานพินธ/วจิัยโครงการ TDC 
ชั้นวางเอกสารปฏิบัติงาน 
โตะวางเอกสารการปฏิบัติงาน 

น.ส. พรทิพย  พูนขุนทด 

23 ตูเหล็กใสวัสดุอุปกรณในการปฏิบัติงาน 4 ตู 

  นางจุรีรัตน  เกล้ียงแกว 
 

24 โตะเตรียมทรัพยากรสารสนเทศกอนสงงานวิเคราะห 
25 กลองใสกระดาษ Recycle 
26 ที่ใสรม 
27 โตะวางวัสดุ/อุปกรณสํานกังานสวนกลาง 

   นางจําเนียน สัมฤทธิ์ 
28 โตะเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพื่อออกใหบริการ 
29 โตะวางทรัพยากรสารสนเทศเพื่อรอสงศูนยศึกษาวิภาวดี 
30 รถเข็น 
31 โตะประชุมแผนกเทคนิค 

 น.ส. ศิระภา  นาคเจือทอง 
32 ตูใสแฟมรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศของสํานักหอสมุด 
33 ตูเอกสารเกี่ยวกับหนังสือ 2 ตู 
34 ตูใสแบบฟอรมตางๆ 
35 ตูสมุดทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ 

  นางกฤติยาพร   ทองพูล 

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

1 บริเวณทางบันไดข้ึนอาคารหอสมุด  
นางดาวรัตน แทนรัตน 
นางกฤติยาพร  ทองพูล 

2 บริเวณหนาลิฟตชั้น 2 นางสาวพรทิพย พูนขุนทด 

3 บริเวณทางข้ึนบันไดจากช้ัน 2 ไปชั้น 3 
นางสาวลมัย  ประคอนสี 
นางจําเนียน  สัมฤทธิ์ 

4 บริเวณหนารานกาแฟ 
นางอาภาวรรณ  แยมสิน 
นางจุรีรัตน  เกล้ียงแกว  

นางสาวศิระภา นาคเจือทอง 

5 หองน้ํา/ถงัดับเพลิง นางสาวสุรีรัตยา  บุญแสนแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



27 
 

 

กลุมอินทนิล 
โซนสีมวง 

 
 สังกัด   แผนกบริการ 
 จํานวนสมาชิก  10  คน 
 ประธานกลุม  นางกัลยา  ตันจะโร 
 เลขานุการกลุม  นางสาวสมฤทัย ฉัตรกุล 

สมาชกิ   นางนฤมล  พฤกษศิลป 
นางกาญจนา เพ็งคําศรี 
นางเยาวรัตน บางสาลี    

    นางธฤษวรรณ เฉลยไกร 
นางบุญเสริม  แหวนแกว 

    นางกันยา ไทยฉาย 
    นางสาวอมรรัตน  สาระไพฑูรย  
    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  
     - 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 
     - โตะรับประทานอาหาร 
     - หองน้ําและบันไดหลัง   
         (ผูรับผิดชอบ : เยาวรตัน บางสาลี) 
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    สวนที่ 2 : - บริเวณหองอานวารสาร  ซึ่งประกอบดวย 
     - ชั้นวางวารสารเย็บเลมภาษาไทย 
     - ชั้นวารสารเย็บเลมภาษาตางประเทศ  
     - หองเก็บหนงัสือพิมพเตรียมจําหนายออก   
       - อุโมงค 
     - 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 

 
    ซึ่งประกอบดวย 
     - เคานเตอรบริการ ซึ่งประกอบดวย 
      - ล้ินชักเคานเตอร 
      - ชั้นวางเอกสาร 
      - โตะปฏิบัติงานกลาง 
      - รถเข็นสําหรับวางวารสารซํ้าที่อยูระหวางรอจัดเขาตู  
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      - ชุดคอมพิวเตอร  
      - ตูบัตรหลักฐานวารสารเย็บเลม 
      - ชั้นหนงัสือพมิพยอนหลัง 1 เดือน 
      - ที่จอดรถเข็นวารสาร 

     - ตูบัตรดรรชนีวารสารที่บอกรับกอนป พ.ศ. 2540 
     - มุมหมากลอม 

        - มุมเศรษฐกิจพอเพยีงและชุดรับแขก   
     - ชั้นนิตยสาร 
         - ภายในลิฟต และปายตางๆ ภายในลิฟต 
       - ลานหนาลิฟต ชั้น 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 
     - โตะปฏิบัติงานกลาง 
     - รถเข็นงานวจิัย 
       - สวนใหบริการงานวิจัย ประกอบดวย 
     - ชั้นวางงานวจิัยและวทิยานิพนธ 
     - จุดบริการคอมพิวเตอรสําหรับสืบคน  
     - มุมใหบริการรายช่ืองานวิจยั 
     - บันไดกลาง ชั้น 6 
    - ลานหนาลิฟต ชั้น 6 และจุดควบคุมสวิตชไฟ 
        (ผูรับผิดชอบ : สมฤทยั ฉัตรกุล) 
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        สวนที่ 2 : - หองหนังสือพระราชนพินธในสมเด็จพระเทพฯ ประกอบดวย 
     - ตูหนงัสือเกีย่วกับราชวงศจกัรี 

     - ตูหนงัสือพระราชนพินธในสมเด็จพระเทพฯ และหนังสือที่
เกี่ยวของ  

     - หองน้ํา 
     - บันไดหลัง 
     - หองเก็บของ   

        (ผูรับผิดชอบ : สมฤทยั ฉัตรกุล) 
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กลุมชมพูพันธุทิพย   
โซนสีชมพ ู

 
สังกัด                              หอจดหมายเหตุ 
จํานวน                            1 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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4.2 มาตรฐานกลางกิจกรรม 7ส 
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ประจําปการศึกษา 2558 
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 
- ที่วางกระดาษโนต/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 
 
ไมเกิน  1  ชุด 

 
 

 
 
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 
7.36 ปายรณรงคประหยัดพลังงงาน 

 
 
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 
 
ตามความเหมาะสม 

 
 
จัดเก็บไวในที่วางอุปกรณสํานักงานใหเรียบรอย 
จัดเก็บไวในที่วางอุปกรณสํานักงานใหเรียบรอย 
จัดเก็บไวในที่วางอุปกรณสํานักงานใหเรียบรอย 
จัดเก็บไวในที่วางอุปกรณสํานักงานใหเรียบรอย 
 
จัดเก็บไวในที่วางอุปกรณสํานักงานใหเรียบรอย 
จัดเก็บไวในที่วางอุปกรณสํานักงานใหเรียบรอย 
จัดเก็บไวในที่วางอุปกรณสํานักงานใหเรียบรอย 
จัดเก็บไวในที่วางอุปกรณสํานักงานใหเรียบรอย 
จัดเก็บไวในที่วางอุปกรณสํานักงานใหเรียบรอย 
จัดวางใหเรียบรอย 
 
มีสภาพเรียบรอยไมชํารุด 

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 
 
 
10.12 ปายรณรงคประหยัดพลังงงาน 

 
ตามความเหมาะสม 
ตามความเหมาะสม 
ตามความเหมาะสม 
ไมเกิน  2  เรือน 
ตามความเหมาะสม 
 
ไมเกิน  1  จุด 
 
 
ตามความเหมาะสม 

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

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 
11.12 กลองใสกระดาษที่ไมไดใชแลว 

 
ตามความเหมาะสม 
 
 
ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
ตามความเหมาะสม 
ไมเกิน 2  เรือน 
ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
ไมเกิน  1  ชุด 
 
 
 
 
 
 
ไมเกิน  1  กลอง 
ไมเกิน  2  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 
กําหนดจุดวางไวใหเรียบรอย 
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รายการ จํานวน ขอกําหนด 
11. พื้นที่สํานักงาน (ตอ) 
11.13  ที่ใสรม 
11.14  ตนไมประดับ 
11.15  ตะกราใสขยะ 
11.16  ไฟฟา/เคร่ืองปรับอากาศ 
11.17  ปายรณรงคประหยัดพลังงงาน 

 
ไมเกิน  1  จุด 
ตามความเหมาะสม 
ตามความเหมาะสม 

- 
ตามความเหมาะสม 

 
กําหนดจุดวางไวใหเรียบรอย 
กําหนดจุดวางไวใหเรียบรอย 
สะอาด และกําหนดจุดวางใหเรียบรอย 
ปดเมื่อไมมีการใชงาน 
มีสภาพเรียบรอยไมชํารุด 

12. เครื่องใชไฟฟา - 1. มีปายช่ือหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 
2. อุปกรณไฟฟาและสายตอพวงจัดวางใหเปน

ระเบียบเพื่อความปลอดภัย 
3. จัดวางใหเหมาะสมและตรวจสอบใหอยู

สภาพพรอมใชงานเสมอ 
4. ทําความสะอาดอุปกรณอยางสม่ําเสมอ 
5. ปดเคร่ืองใชไฟฟาที่ไมไดใชงาน 

13. หองประชุม  
13.1 หองประชุม 
 
 
 
13.2 ปายรณรงคประหยัดพลังงงาน 

- 
 
 
 
 

ตามความเหมาะสม 

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

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  ปายรณรงคประหยัดพลังงงาน 

 
ตามความเหมาะสม 
ไมเกิน  1  ชุด 
ตามความเหมาะสม 
ไมเกิน  2  ชุด 
ไมเกิน  1  ผืน 
 
 
 
ตามความเหมาะสม 

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

ผูเกี่ยวของทันที 
7. ปดกอกน้ําใหสนิทหลังการใชงาน 
มีสภาพเรียบรอยไมชํารุด 

19. หองอาหาร 
19.1 หองอาหาร 

 
- 

 
1. มีปายช่ือหรือผังผูรับผิดชอบ 
2. สะอาด จัดวางส่ิงของภายในใหเรียบรอย 
3. ไมทิ้งของที่ไมจําเปนใดๆ บนโตะอาหารหลัง

การใชงาน 
4. เล่ือนเกาอ้ีเขาที่ใหเรียบรอยเมื่อเลิกใชงาน 
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รายการ จํานวน ขอกําหนด 
19. หองอาหาร (ตอ) 
19.1 หองอาหาร 
 
 
19.2 ปายรณรงคประหยัดพลังงงาน 

 
- 
 

 
ตามความเหมาะสม 

 
5. ทําความสะอาดโตะอาหารทันทีที่รับประทาน
อาหารเสร็จ 

6. ถอดปล๊ักเคร่ืองใชไฟฟาหลังการใชงาน 
มีสภาพเรียบรอยไมชํารุด 

20. หองเก็บของ/อุโมงค - 1. มีปายช่ือหรือผังผูรับผิดชอบ 
2. สะอาด จัดวางส่ิงของภายในใหเรียบรอย 

21. หองเซิรฟเวอร 
21.1 หองเซิรฟเวอร 
 
 
21.2 ปายรณรงคประหยัดพลังงงาน 

 
- 
 
 

ตามความเหมาะสม 

 
1. มีปายช่ือหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 
2. มีการควบคุมอุณหภูมิอยางเหมาะสม 
3. สะอาด จัดวางส่ิงของภายในใหเรียบรอย 
มีสภาพเรียบรอยไมชํารุด 

22. หองควบคุมไฟฟาและ
เครื่องปรับอากาศ 

22.1 หองควบคุมไฟฟาและ
เคร่ืองปรับอากาศ 

 
 
 
 
 
 
22.2 ปายรณรงคประหยัดพลังงงาน 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

ตามความเหมาะสม 

 
 

1. มีนโยบายประหยัดพลังงาน 
2. มีปายช่ือหรือผังผูรับผิดชอบดูแล 
3. มีปายแสดงแผงควบคุมไฟฟาและ

เคร่ืองปรับอากาศ 
4. มีผังเสนทางเดินไฟฟาและเคร่ืองปรับอากาศ

วาครอบคลุมบริเวณใดบาง 
5. ไมวางส่ิงของกีดขวางทางเขาออกของหอง 
6. ไมนําส่ิงของทีไ่มเกี่ยวของมาจัดวางไว 
มีสภาพเรียบรอยไมชํารุด 
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สวนที่ 5 
 
 

5.1    การตรวจสอบประเมินกิจกรรม 7ส 
5.2    ข้ันตอนการตรวจสอบประเมินกจิกรรม 7ส 
5.3    การตรวจเยี่ยมโซนพื้นที ่
5.4    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 
 
 
14 มิถุนายน 2559 

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 

15 มิถุนายน 2559 
08.00 – 10.00 น. 
10.00 – 11.00 น. 

- เดินทาง 
- เยี่ยมโซนพืน้ที่กลุมวิภาวดี 

20 มิถุนายน 2559 09.00 – 11.00 น. - สรุปคะแนนและประเมินผล 
21 มิถุนายน 2559  - ทําบันทึกแจงผลการประเมินกิจกรรม 7ส 
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5.4 สรุปผลการประเมินการตรวจสอบกิจกรรม 7ส 
 
สรุปผลการตรวจสอบกิจกรรม 7ส สํานกัหอสมุด มหาวิทยาลัยรงัสิต ปการศกึษา 2558 

 
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 
 
กลุมทีไ่ดรับการตรวจ : กลุมอินทนิล   
ผลการตรวจ : -  ผานทุกหัวขอ 

- ไดรับรางวัลผลสัมฤทธิ์ดีเยีย่มการจัดการกิจกรรม 7ส (สวนบริการผูใช)  
จุดเดน :  - สถานที่สะอาด สวยงาม  นาใชบริการ  
  - มีปายบอกตําแหนงที่ต้ังและสถานะอยางเดนชัด 

- ตูจัดเก็บวัสดุสํานักงานจัดวางส่ิงของอยางเปนระเบียบและมีสมุดบัญชคีวบคุม  
การเบิกใช 

 - มีการจัดวางส่ิงของอยางเปนระเบียบเรียบรอย  
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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 
 
กลุมทีไ่ดรับการตรวจ : กลุมวิภาวดี 
ผลการตรวจ : - ผานทุกหัวขอ 

- ผานการตรวจประเมินพื้นที่ประเภทสวนบริการผูใช ตามเกณฑมาตรฐาน
กิจกรรม 7ส สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ประจําปการศึกษา 2558 

จุดเดน : - สะอาด  สวยงาม 
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สรุปผลการตรวจสอบกิจกรรม 7ส สํานกัหอสมุด มหาวิทยาลัยรงัสิต ปการศกึษา 2558 
ประเภทสํานกังาน (แบบสวนรวม) 

หัวขอการตรวจ 

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

สรุปความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการกจิกรรม 7ส 
กลุมทีไ่ดรับการตรวจ : กลุมพลอยไพลิน   
ผลการตรวจ : -  ผานทุกหัวขอ 

- ไดรับรางวัลผลสัมฤทธิ์ดีเยีย่มการจัดการกิจกรรม 7ส (สวนสํานกังาน)  
จุดเดน :  - สะอาด เรียบรอย จัดวางชัน้หนงัสือเปนระเบียบ 

กลุมทีไ่ดรับการตรวจ : กลุมนาโน 
ผลการตรวจ : - ผานทุกหัวขอ 

- ผานการตรวจประเมินพื้นที่ประเภทสวนสํานักงาน ตามเกณฑมาตรฐาน
กิจกรรม 7ส สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ประจําปการศึกษา 2558 

จุดเดน : - สะอาด  เรียบรอย 

กลุมทีไ่ดรับการตรวจ : กลุมสุพรรณกิาร 
ผลการตรวจ : - ผานทุกหัวขอ 

- ผานการตรวจประเมินพื้นที่ประเภทสวนสํานักงาน ตามเกณฑมาตรฐาน
กิจกรรม 7ส สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ประจําปการศึกษา 2558 

จุดเดน : -  

กลุมทีไ่ดรับการตรวจ : กลุมชมพูพันธุทิพย 
ผลการตรวจ : - ผานทุกหัวขอ 

- ผานการตรวจประเมินพื้นที่ประเภทสวนสํานักงาน ตามเกณฑมาตรฐาน
กิจกรรม 7ส สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ประจําปการศึกษา 2558 

จุดเดน : -  
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สรุปผลการตรวจสอบกิจกรรม 7ส สํานกัหอสมุด มหาวิทยาลัยรงัสิต ปการศกึษา 2558 
ประเภทสํานกังาน (แบบสวนบุคคล) 

รายชื่อบุคลากร 
1. บน/ใตโตะทํางาน 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       
นางบุญเสริม  แหวนแกว       
นางกันยา  ไทยฉาย       
นางสาวอมรรัตน  สาระไพฑูรย       
นางธฤษวรรณ  เฉลยไกร       
นางสาวสมฤทัย ฉัตรกุล       
นางสาวชัญญาภัค  เรืองเพ็ง       
นางสาวศิริรัตน  พวงรอย       
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สวนที่ 6 
 
 

6.1    สรุปผลการดําเนินกิจกรรม 7ส คณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส 
6.2    ขอเสนอแนะ 
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                 6.1 สรปุผลการดําเนินกิจกรรม 7ส 
                     คณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส 

 
คณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส 
 1. นางดาวรัตน แทนรัตน               ประธาน 
 2. นางกัลยา ตันจะโร    รองประธาน 
 3. นางพัชรา หาญเจริญกิจ   อนุกรรมการ 
 4. นางชะออน โซรเฟยล    อนุกรรมการ 
 5. นางสาวศิริรัตน พวงรอย   อนุกรรมการ 
 6. นางสาวประทีป ชินบดี   อนุกรรมการ  
 7. นางสาวสมฤทัย ฉัตรกุล   อนุกรรมการ  
 8. นางจุรีรัตน เกล้ียงแกว    อนุกรรมการและเลขานกุาร 
           9. นางสาวพรศรี สุขการคา    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 



58 
 

 

11. สรุปรายงานผลการตรวจติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการอํานวยการ
กิจกรรม 7ส สํานักหอสมุด 

 
การประชุมของคณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส 
 คณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส มีมติใหมกีารประชุมทุกวันพุธที่สองของเดือน ซึ่งอาจม ี 
การเปล่ียนแปลงจากท่ีวางแผนไวบางเนื่องจากติดภารกิจตางๆของสํานักหอสมุด โดย
คณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส มีการจัดประชุมทัง้หมด 10 คร้ัง ดังนี ้
 คร้ังที่ 1/2558  วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 
 คร้ังที่ 2/2558 วนัที่ 19 สิงหาคม 2558 
 คร้ังที่ 3/2558 วันที่ 16 กันยายน 2558  
 คร้ังที่ 4/2558 วันที่  21 ตุลาคม 2558 

คร้ังที่ 5/2558 วันที่  18 พฤศจิกายน 2558 
คร้ังที่ 1/2559 วันที่  19 มกราคม 2559 
คร้ังที่ 2/2559 วันที่  17 กุมภาพนัธ 2559 
คร้ังที่ 3/2559 วันที่   7 เมษายน 2559 
คร้ังที่ 4/2559 วันที่  13 พฤษภาคม 2559 
คร้ังที่ 5/2559 วันที่    7 มิถนุายน 2559 

 
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 30 พฤษภาคม 2559 
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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 2558 
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6.2 ขอเสนอแนะ 
  
        สําหรับปการศึกษา 2558 คณะอนุกรรมการฯ มีขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาการดําเนิน
กิจกรรม 7ส ของในปการศึกษาตอไป ดังนี ้
 
ขอเสนอแนะ 

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

การดําเนินงานยอดเยีย่ม 
3. กําหนดชวงระยะเวลาการตรวจประเมินในแตละโซนพืน้ที่นอยไป ทาํใหการ

ตรวจสอบอาจจะไมทั่วถึงในบางจุด หรือขาดรายละเอียดในบางหัวขอ  ดังนั้น ควรเพิ่มระยะเวลา
การตรวจสอบของแตละโซนใหมากข้ึน เพือ่ใหคณะอนุกรรมการ ดําเนนิการตรวจสอบไดครบทุก
ประเด็นและทัว่ถึง   

4. เสนอใหมอบเกียรติบัตรสําหรับสวนบุคคลเพิ่มอีก 1 ประเภท โดยใหบุคลากร
สํานักหอสมุดรวมกันโหวตผูที่มีการปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานสวนบุคคลอยางสม่าํเสมอ 

5. มีการจัดกิจกรรมในการกระตุนและสงเสริมการดําเนนิกจิกรรม 7ส อยาง
สม่ําเสมอ 

6. กระตุนใหบุคลากรจัดระเบียบวัสดุอุปกรณหลังใชงานใหเปนระเบียบอยูเสมอ 
7. เสนอใหหาผูสนับสนนุของรางวัลแกพืน้ทีท่ี่ไดรับเกียรติบัตร 
8. ขอใหโซนพื้นที่ที่ไดรับรางวลัรักษามาตรฐานในจุดเดนของพืน้ทีน่ั้นๆ อยาง

สม่ําเสมอ 
9. ควรมีของที่ระลึกสําหรับโซนพื้นที่ที่ไมไดรับรางวัลดีเดนหรือยอดเยี่ยมดวย  

เพื่อเปนขวัญและกําลังใจเนื่องจากในทุกโซนพื้นที่กท็ุมเทในการดูแลพื้นที่เพื่อรอการตรวจจาก
คณะอนุกรรมการ 7ส 

10. เสนอใหคณะกรรมการบริหารสํานกัหอสมุดเขารวมกับคณะอนุกรรมการ
กิจกรรม7ส  ในการตรวจสอบการดําเนินกจิกรรม 7ส ดวย เพื่อใหมีขอเสนอแนะแก
คณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส  

11. ควรจะมีการจัดกิจกรรม  Big Cleaning day ปละ 2 คร้ัง เพื่อใหมีระยะเวลาใน
การสะสาง อยางตอเนื่องและเหมาะสม                                        
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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 2558 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 2558 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 2558 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 2558 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. คณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส สํานักหอสมดุ ประจําปการศึกษา 2558 
 
2. การดําเนินกิจกรรม 7ส 

 2.1  การทาํ Big Cleaning Day 
 2.2  การตรวจเยี่ยมกลุมพืน้ที ่
 2.3 การมอบเกียรติบัตรโซนพื้นที่ยอดเยีย่ม 
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1. คณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส สํานักหอสมุด ประจําปการศึกษา 2558 
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2 การดําเนินกิจกรรม 7ส 

 

2.1 การทํา Big Cleaning Day   เม่ือวันจันทรที่ 30 พฤษภาคม 2559 
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2.2 การตรวจเยี่ยมกลุมพ้ืนที ่
ตรวจเยี่ยมกลุมโซนพื้นที่ เมือ่วันที่ 14-15 มิถุนายน 2559  
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2.3 การมอบเกียรติบัตรโซนพ้ืนที่ยอดเย่ียม 
 
     ดร.มลิวัลย ประดิษฐธีระ ผูอํานวยการสํานักหอสมุด ใหเกยีรติมอบเกียรติบัตรแกกลุมโซนพืน้ที่
ที่ไดรับรางวัลกิจกรรม 7ส ไดแก โซนพื้นที่พลอยไพลินไดรับรางวลัผลสัมฤทธิ์ดีเยี่ยมการจัดการ
กิจกรรม 7ส (สวนสํานกังาน) และโซนพืน้ที่อินทนลิไดรับรางวัลผลสัมฤทธิ์ดีเยี่ยมการจัดการ
กิจกรรม 7ส (สวนบริการผูใช) ในโอกาสนี้ ไดใหโอวาทแกประธานโซนพ้ืนทีท่ี่ไดรับรางวัลและ
คณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส ที่มารวมยินดีดวย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559  
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ภาคผนวก ค 
 
สรุปผลการดําเนินกิจกรรม  
 

1. การบรรยายเร่ือง “การจัดการคารบอนฟุตพร้ินทสวนบุคคลเพื่อสราง  
การรับรูและเกดิแนวคิดในการจัดการคารบอนฟุตพร้ินทสวนบุคคล” 

2. การลดการใชกระดาษดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 1 
3. กิจกรรมรณรงคการใชถุงผาฯ ทกุวนัที ่15 ของเดือน 
4. กิจกรรมพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวลานพักสายตา อาคารหอสมดุ 
5. กิจกรรมการบนัทกึขอมูลการใชพลังงานสํานักหอสมุดประจําเดือน        

ปการศึกษา 2558  
6. กิจกรรมการศกึษาดูงานหองสมุดสีเขียวสวนเฉลมิพระเกียรติ 60 

พรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ 
7. กิจกรรมการศกึษาดูงานการบริหารจัดการสวนลอยฟา หอศิลป 

Pattana Galley คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวทิยาลัยรังสิต 
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การบรรยายเรื่อง “การจัดการคารบอนฟุตพริ้นทสวนบุคคล  

เพื่อสรางการรับรูและเกดิแนวคิดในการจัดการคารบอนฟุตพริ้นทสวนบุคคล” 
คณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส สํานกัหอสมุด 

 

สวนที่ 1  Plan การวางแผนการดําเนินงาน            

  
หลักการและเหตุผล  
   
               สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต เปนหนวยงานแรกของมหาวิทยาลัยรังสิตที่ไดนํา
กิจกรรม 5ส มาใชกับหนวยงาน ต้ังแตป พ.ศ. 2548 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน เพื่อเปนเคร่ืองมือใน
การพัฒนาคุณภาพบุคลากร ระบบงาน และสภาพแวดลอม ตอมาในปการศึกษา 2557 
สํานักหอสมุดไดเพิ่มเร่ืองของความสวยงาม และส่ิงแวดลอมเขาไปกลายเปนกิจกรรม 7ส มีการ
แตงต้ังคณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส เพื่อกําหนดแผนการดํา เนินงาน มาตรฐาน ตรวจติดตาม 
ประเมินผล  แจงผล และสรุปรายงานผล มีกิจกรรมวันทําความสะอาดใหญ หรือ Big Cleaning 
Day  เพื่อใหบุคลากรในทุกกลุมพื้นที่รวมกันทําความสะอาดพื้นที่ในความรับผิดชอบกอนการตรวจ
เยี่ยมประจําป และกิจกรรมหนึ่งที่สํานักหอสมุดตองทําอยางตอเนื่องคือการจัดการบรรยายโดย
วิทยากรที่มีความรูและความเช่ียวชาญในเร่ืองที่เกี่ยวของหรืออยูในความสนใจ เพื่อกระตุนให
บุคลากรของสํานักหอสมุดและบุคลากรของหนวยงานตางๆ รวมทั้งผูสนใจเกิดการรับรู เห็น
ความสําคัญ และใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมดวยดี 
 
วัตถุประสงค   เพื่อ 

              1.  สงเสริมการมสีวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการทาํงานจากกิจกรรม 7ส 
              2.  สงเสริมใหบุคลากรทกุระดับและทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยรังสิตไดรับความรู 
ความเขาใจในกิจกรรม 7ส  
              3.  เปนการเสริมสรางภาพลักษณที่ดีใหกับหนวยงาน 
        
กลุมเปาหมาย   

   อาจารย/เจาหนาที่ 50 คน, ชุมชน (บุคคลภายนอก) - คน) 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

    ภาค 1, ภาค 2 ระหวางวันที่  1 มิถุนายน 2558  -  30 พฤษภาคม 2559 
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แผนการดําเนินงาน 

                ปการศึกษา 2558 สํานกัหอสมุดกําหนดจัดการบรรยายเร่ือง “การจัดการคารบอนฟตุ 
พร้ินทสวนบุคคล เพื่อสรางการรับรูและเกิดแนวคิดในการจัดการคารบอนฟุตพร้ินทสวนบุคคล”     
ในวนัอังคารที ่1 ธนัวาคม 2558 ณ หองประชุม 7-100 ชั้น 1 อาคารหอสมุด (ตึก 7) โดย นางสาว 
ภคมน  สุภาพพันธ  ผูจัดการโครงการสํานักพัฒนาธุรกิจ องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก 
(องคการมหาชน)                                                                                                                            
                       

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

  ประโยชนตอนักศึกษา 

- สํานักหอสมุดมีสภาพแวดลอมที่ดีเหมาะสําหรับการมาศึกษาหาความรู  

                ประโยชนตอบุคลากร 
                         -บุคลากรตระหนักรูในเร่ืองส่ิงแวดลอมและเผยแพรใหผูอ่ืนไดรับทราบ  
                ประโยชนตอมหาวทิยาลัย  
                     -  มหาวิทยาลัยรังสิตมีภาพลักษณที่ดีในเร่ืองส่ิงแวดลอม 

 

การประเมินโครงการ   

 เชิงปริมาณ  

     -  จํานวนผูเขารับการอบรม          

             เชงิคุณภาพ  

 
-  ความพงึพอใจของผูเขารับการอบรม  

 
 

หนวยงานทีร่บัผิดชอบ 

                    นางพัชรา หาญเจริญกิจ        ผูรับผิดชอบโครงการ 
                    นางพัชรา หาญเจริญกิจ        ผูประสานงาน 
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งบประมาณในการดําเนินการ 

รายจายดานการลงทุน ประกอบดวย จํานวนเงนิ คําช้ีแจง/รายละเอียด 
ภาค S ภาค 1 ภาค 2 

-คากิจกรรมจดัอบรม  3,200.00   

                                               รวม  3,200.00  

                               รวมรายจาย    3,200.00 

 
คาใชจายในการดําเนินการ  
 
                                                                          รายรับ                                 รายจาย 
งบประมาณ                                                     3,200.00                                                          
คาใชจาย 

1.  คาตอบแทนวทิยากร                                                                2,400.00                                              
2.  คาของวาง                                                                                  750.00                             

                                รวม                    3,200.00                        3,150.00 
                                คงเหลือ                                                      50.00 
 
สวนที่ 2  รายงานประชุมเตรียมความพรอมโครงการ 

- มีการแตงต้ังคณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส สํานักหอสมดุ และมีการประชุมเปน
ประจําทกุเดือน 

 
สวนที่ 3 หลักฐานและเอกสารที่แสดงผลการปฏิบัติตามโครงการ เชน ภาพถาย เอกสารที่
เกี่ยวของ 
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สวนที่ 4    การประเมินโครงการ อาทิ หนาสรุปแบบประเมินความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ, ประเมิน
ตามเอกสาร /  ชิ้นงานทีจ่ัดทาํตามวัตถุประสงคโครงการวาสําเร็จ หรือไมสําเร็จ 
    สรุปผลการจัดกิจกรรมมผูีเขาฟงการบรรยายฯ จํานวน 32 คน มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 20 
คน สวนใหญเปนเจาหนา ที ่จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 85 รองลงมาเปนอาจารย จํานวน 3 คน คิดเปน
รอยละ 15  ผลสํารวจความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามโดยรวมอยูในระดับความพึงพอใจมาก         
มีคาเฉลี่ยเทากับ ( x̄ = 4.08, SD = 0.40) โดยดานประโยชนมี่คาเฉลีย่สูงสุด อยูในระดับความพงึพอใจ
มาก มีคาเฉลีย่ ( x̄ = 4.33, SD = 0.57)  รองลงมาดานวทิยากร อยูในระดับความพงึพอใจมากมีคาเฉล่ีย
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เทากับ ( x̄ = 4.21, SD = 0.53) ดานการจัด การอยูในระดับความพึงพอใจมาก มีคาเฉล่ียเทากับ             
(x̄ = 4.10, SD = 0.61)  และดานเนื้อหาการบรรยายอยูในระดับความพึงพอใจมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ      
(x̄ = 3.66,SD = 0.35)  ตามลําดับ จําแนกเปนรายดานไดดังนี ้ 
 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

หัวขอเนื้อหาการบรรยาย 3.66 0.35 มาก 
1.ครอบคลุมหัวขอการบรรยายทีก่ําหนดไวเพียงใด 4.20 0.52 มาก 
2.ความเหมาะสมของเวลา 4.15 0.59 มาก 
3.กอนเขาฟงการบรรยายทานมีความรูในหัวขอนี้
เพียงใด 

2.35 0.88 ปานกลาง 

4.หลังการเขาฟงทานไดรับความรูความเขาใจเพยีงใด 3.95 0.51 มาก 
การจัดการ 4.10 0.61 มาก 
1.ความเหมาะสมของ วัน เวลา ที่จัด 4.05 0.76 มาก 
2.ความเหมาะสมของรูปแบบในการจัด 4.15 0.67 มาก 
3.ความเหมาะสมของสถานที ่ 4.10 0.64 มาก 
4.ความเหมาะสมของโสตทศันูปกรณ 4.10 0.64 มาก 
วิทยากร 4.21 0.53 มาก 
1.ความรูเร่ืองที่บรรยาย 4.50 061 มาก 
2.การถายทอดความรู 4.25 0.64 มาก 
3.บุคลิกภาพและน้ําเสียง 3.95 0.60 มาก 
4.ความชัดเจนในการตอบขอซักถาม 4.15 0.59 มาก 
ประโยชน 4.33 0.57 มาก 
1.หัวขอการบรรยายมีประโยชนตอทาน 4.35 0.59 มาก 
2.ทานไดแนวคิด ความรูหรือขอมูลใหมๆจากการ
บรรยาย 

4.30 0.57 มาก 

รวม 4.08 0.40 มาก 
       
                  
 
สวนที่ 5  การนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข 
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        -     ขอเสนอแนะในการดําเนนิงานคร้ังกอน  
                  จดักิจกรรมใหความรูสรางความเขาใจในเร่ืองการเปนหองสมุดสีเขียว 
        -     ส่ิงทีไ่ดดําเนินการแกไข / ปรับปรุงตามขอเสนอแนะคร้ังกอน 
                  ไมมี 

-  ผลการประเมนิในคราวน้ี 
      ผูเขารับการอบรมมีความพึงพอใจในระดับมาก 

-  ขอเสนอแนะสําหรับในการพัฒนาในคร้ังตอไป 
     นําขอเสนอแนะของผูเขารับการอบรมมาจัดกิจกรรมที่สอดคลองกบัวัตถุประสงคใน 

การเปนองคกรสีเขียว 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การลดการใชกระดาษดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะที่ 1  

ปการศึกษา 2558 
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คณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส สํานกัหอสมุด  
 

สวนที่ 1  Plan การวางแผนการดําเนินงาน            

  
หลักการและเหตุผล     
                  กิจกรรมการลดการใชกระดาษดวยเทคโนโลยีสารสนเทศเปนดําริของผูบริหาร
สํานักหอสมุดที่ตองการลดปริมาณการใชกระดาษในกระบวนการปฏิบัติงาน ซึ่งสอดคลองกับแนว
ทางการเปนหองสมุดสีเขียวที่มีขอกําหนดในหมวดที่ 3 เร่ืองการจัดการทรัพยากรและพลังงาน 
หองสมุดสีเขียวตองกําหนดมาตรการในการใชทรัพยากรและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ   
ซึ่งกระดาษเปนทรัพยากรประเภทหนึ่งที่ตองมีการบันทึกสถิติการใชและมีตองมีแนวทางลดปริมาณ
การใชดวยการแปลงเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส อันนํามาสูการพัฒนาโครงการลดการใชกระดาษดวย
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ โดยมีคณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตเปน
ผูรับผิดชอบโครงการ 
 
วัตถุประสงค   เพื่อ 

ศึกษาประเภทและรายละเอียดของเอกสารที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของแผนก
ตางๆ ในสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต    

 
กลุมเปาหมาย   

     บุคลากรสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

     ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2558 

  

แผนการดําเนินงาน 

                  1.  ประชุมคณะอนุกรรมการกจิกรรม 7ส 
                  2.  ออกแบบแบบสํารวจประเภทเอกสารท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานของแผนกตางๆ 

 3.  มอบหมายผูรับผิดชอบแตละแผนก 
 4.  กําหนดเวลาสงขอมูล 
 5.  สรุปผลและรายงานผูบังคับบัญชาและผูเกี่ยวของ 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

ประโยชนตอนักศกึษา 
-   

          ประโยชนตอบุคลากร 

-  บุคลากรสํานักหอสมุดตระหนักและมีสวนรวมการในการใชทรัพยากรฯ  

  อยางประหยัด 

          ประโยชนตอมหาวิทยาลัย  
                  -   มหาวิทยาลัยรังสิตสามารถคาใชจายในการจัดซื้อทรัพยากรฯลฯ 

 

การประเมินโครงการ   

 เชิงปริมาณ  

                                -   

        เชิงคุณภาพ  

 
                          - 

 

หนวยงานทีร่บัผิดชอบ 

                    นางพัชรา หาญเจริญกิจ     ผูรับผิดชอบโครงการ 
                    นางดาวรัตน แทนรัตน        ผูประสานงาน 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณในการดําเนินการ 

รายจายดานการลงทุน ประกอบดวย จํานวนเงนิ คําช้ีแจง/รายละเอียด 
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ภาค S ภาค 1 ภาค 2 
                                - 

 
    

                                               รวม    

                                รวมรายจาย                                      - 

 
คาใชจายในการดําเนินการ  
                                                                                           รายรับ                                 
รายจาย 
งบประมาณ                                                                             -                                           -                
คาใชจาย                     
                                   รวม                                     -                                   - 
                                                  
สวนที่ 2 รายงานประชุมเตรียมความพรอมโครงการ 

- มีการประชุมคณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส สํานักหอสมดุ และมีการประชุมเปนประจํา
ทุกเดือน 

 
สวนที่ 3           หลักฐานและเอกสารที่แสดงผลการปฏิบัติตามโครงการ เชน ภาพถาย เอกสารที่
เกี่ยวของ 

-  เอกสารแนบ              
                                

สวนที่ 4            การประเมินโครงการ อาทิ หนาสรุปแบบประเมินความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ, ประเมิน 
                         ตามเอกสาร /  ชิ้นงานทีจ่ดัทําตามวัตถปุระสงคโครงการวาสําเร็จ หรือไมสําเร็จ 
                               - 
                        
สวนที่ 5 การนาํขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข 

      -     ขอเสนอแนะในการดําเนนิงานคร้ังกอน  
               ไมมี 
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      -     ส่ิงที่ไดดําเนินการแกไข / ปรับปรุงตามขอเสนอแนะคร้ังกอน 
               ไมมี 
      -   ผลการประเมินในคราวนี ้
               ไมมี 

    -   ขอเสนอแนะสําหรับในการพัฒนาในคร้ังตอไป 
              ดําเนินการในระยะตอไป 
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กิจกรรมรณรงคการใชถุงผาฯ  ทกุวันที่ 15 ของเดือน  
คณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส สํานกัหอสมุด 

 

สวนที่ 1  Plan การวางแผนการดําเนินงาน            

  
หลักการและเหตุผล     
                ปจจุบันการโฟมและถุงพลาสติกเปนปญหาที่ทั่วโลกใหความสนใจและรวมมือกัน
กําหนดแนวทางการลด-ละ-เลิก ดวยตระหนักถึงพิษภัยที่มีตอสุขภาพและส่ิงแวดลอมที่นับวันยิ่ง
เพิ่มปริมาณและสงผลตอสภาพแวด ลอมโดยรวม เมื่อสํานักหอสมุดไดพัฒนาจากกิจกรรม 5ส     
สูกิจกรรม 7ส คือ สะสาง สะดวก สะดวก สุขลักษณะ สรางนิสัย สวยงาม และส่ิงแวดลอม 
คณะอนุกรรมการกิจกรรม 7 สํานักหอสมุดจึงไดจัดกิจกรรมเพื่อใหความรูเร่ืองการอนุรักษพลังงาน
และการดูแลส่ิงแวดลอม ประกอบกับภาครัฐไดกําหนดใหป พ.ศ.2558 เปนปแหงการรณรงคลด
การใชพลาสติกและโฟม โดยขอความรวมมือทุกภาคสวนในการรณรงคลดใชถุงพลาสติกทุกวันที่ 
15 ของเดือน คณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส จึงไดรับนโยบายนี้มาดําเนินการตลอดปการศึกษา 
2558 และจะดําเนินการตอไปอยางตอเนื่อง 
 
วัตถุประสงค   เพื่อ 

 
1. กระตุนและสรางจิตสํานึกเร่ืองการรักษาส่ิงแวดลอม 
2.  ลดปริมาณขยะประเภทกลองโฟมและถุงพลาสติกในสํานักหอสมุด 
3. เปนหนวยงานตนแบบในการรณรงคงดใชกลองโฟมและถุงพลาสติก 
 
กลุมเปาหมาย   

1.  บุคลากรสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

2.  ผูใชบริการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

- ตลอดปการศึกษา 2558      
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 แผนการดําเนินงาน 

1.  จัดทําปายประชาสัมพันธรณรงคการงดใชกลองโฟมและถุงพลาสติก 
2.  ติดปายประชาสัมพันธรณรงคการงดใชกลองโฟมและถุงพลาสติกดานหนาอาคาร
หอสมุด 
3. ประชาสัมพันธตามชองทางตางๆ เชน อีเมล เฟสบุค และจดหมายขาวฯ  

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

  ประโยชนตอนักศึกษา 

- นักศึกษาเกิดจิตสํานึกเร่ืองการลดการใชกลองโฟมและถุงพลาสติก 

            ประโยชนตอบุคลากร 

- บุคลากรเกิดจิตสํานึกเร่ืองการลดการใชกลองโฟมและถุงพลาสติก 

            ประโยชนตอมหาวิทยาลัย  
                  -   มหาวิทยาลัยรังสิตมีภาพลักษณที่ดีในเร่ืองส่ิงแวดลอม 

 

การประเมินโครงการ   

 เชิงปริมาณ  

-   ปริมาณขยะประเภทกลองโฟมและถุงพลาสติกลดนอยลง                           

        เชิงคุณภาพ  

 
- บุคลากรมีความพงึพอในการกิจกรรมลดลดการใชกลองโฟมและถงุพลาสติก 

 
 

หนวยงานทีร่บัผิดชอบ 

                    นางพัชรา หาญเจริญกิจ      ผูรับผิดชอบโครงการ 
                    นางดาวรัตน แทนรัตน         ผูประสานงาน 

 

 

 

งบประมาณในการดําเนินการ 
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รายจายดานการลงทุน ประกอบดวย จํานวนเงนิ คําช้ีแจง/รายละเอียด 
ภาค S ภาค 1 ภาค 2 

                                - 
 

    

                                               รวม    

                                รวมรายจาย                                      - 

 
คาใชจายในการดําเนินการ  
                                                                                           รายรับ                                 
รายจาย 
งบประมาณ                                                                             -                                           -                
คาใชจาย                     
                                   รวม                                     -                                   - 
                                                  
สวนที่ 2  รายงานประชุมเตรียมความพรอมโครงการ 

- มีการประชุมคณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส สํานักหอสมดุ และมีการประชุมเปนประจํา
ทุกเดือน 

 
สวนที่ 3 หลักฐานและเอกสารที่แสดงผลการปฏิบัติตามโครงการ เชน ภาพถาย เอกสารที่
เกี่ยวของ 
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สวนที่ 4    การประเมินโครงการ อาทิ หนาสรุปแบบประเมินความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ, ประเมินตาม 
                  เอกสาร /  ชิน้งานที่จัดทาํตามวัตถุประสงคโครงการวาสําเร็จ หรือไมสําเร็จ 
                               - 
                        
สวนที่ 5  การนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข 

      -   ขอเสนอแนะในการดําเนนิงานคร้ังกอน  
               ไมมี 
      -   ส่ิงที่ไดดําเนนิการแกไข / ปรับปรุงตามขอเสนอแนะคร้ังกอน 
               ไมมี 
      -   ผลการประเมินในคราวนี ้
               ไมมี 

 -   ขอเสนอแนะสําหรับในการพัฒนาในคร้ังตอไป 
               มีการวัดผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรม 
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กิจกรรมพัฒนาพื้นทีส่ีเขยีว 
ลานพักสายตา อาคารหอสมุด 

คณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส สํานกัหอสมุด 
 

สวนที่ 1  Plan การวางแผนการดําเนินงาน            

  
หลักการและเหตุผล  
   
                นับต้ังแตปการศึกษา 2548 ที่สํานักหอสมุดไดนํานโยบายและกิจกรรม 5ส มาเปนกลไก
หนึ่งในการสงเสริมและสนับสนุนใหการดําเนินการประกันคุณภาพการปฏิบัติงานของ
สํานักหอสมุดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน รวมทั้งใหทุกแผนกของสํานักหอสมุดนํากิจกรรม 5ส มาใช
เปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพ บุคลากร ระบบงาน และสภาพแวดลอมใหดีข้ึนตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
                 เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมและการสรางชุมชนนักปฏิบัติในแนวทางของ 5ส มีความ
เขมแข็ง ยั่งยืน และสอดคลองกับบริบทของการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้งยุทธศาสตรที่ 5 เร่ืองการ
พัฒนาส่ิงแวดลอมในมหาวิทยาลัยภายใตโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตสูการเปน
มหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ ซึ่งใหความสําคัญในเร่ืองความสวยงาม ทันสมัย และพรอมที่จะ
พัฒนาสูการเปนหองสมุดสีเขียว (Green Library) สํานักหอสมุดจึงมีแผนจะเพิ่มอีก 2ส คือ 
สวยงาม และส่ิงแวดลอมที่ครอบคลุมทั้งเร่ืองการใชพลังงาน น้ําประปา เชื้อเพลิง และการจัดการ
ขยะ  
                 การพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวทั้งภายในอาคารหอสมุดโดยจัดเปนสวนหยอมขนาดเล็กเพื่อ
เปนมุมสําหรับพักผอนหยอนใจสําหรับผูมาใชบริการหองสมุด และเพื่อสรางการรับรูเร่ืองการ
จัดการส่ิงแวดลอมของหองสมุด ซึ่งกําลังจะกาวสูการเปนหองสมุดสีเขียวในอนาคต     
 
วัตถุประสงค   เพื่อ 

 1.จัดพื้นที่สีเขียวเพื่อเปนมุมสําหรับการพักผอนหยอนใจสําหรับผูมาใชบริการ
หองสมุด 

 2. สรางการรับรูเร่ืองการจัดการส่ิงแวดลอมของหองสมุดและการเปนหองสมุดสี
เขียว 

 
กลุมเปาหมาย   

     ผูใชบริการหองสมุดที่มาใชบริการ ณ ลานพักสายตา ชั้น 2 อาคารหอสมุด 
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ระยะเวลาดําเนินการ 

      ภาค 2 ระหวางวันที่  1 มกราคม 2559  -  30 พฤษภาคม 2559 

 

 แผนการดําเนินงาน 

                    1.  ปรับปรุงสภาพระเบียงรอบลานพักสายตาดวยการทาสีโดยรอบ 
                    2.  ปรับปรุงคุณภาพดินในขอบระเบียงแลวปลูกพืชชนิดทีเ่ล้ียงงาย ชอบแดด และมี
สีสัน สวยงาม เชน แพรเซี้ยงไฮ คุณนายต่ืนสาย 
                    3.  ตกแตงซุมมานั่งหินออนดวยไมกระถางประเภทที่เล้ือยและคลุมหลังคาเพื่อความ
รมเย็น  เชน รางจืด ใบระบาด จันทรกระจางฟา มานบาหลี อัญชัญ เปนตน 

   4.   มอบหมายใหสมาชกิโซนพืน้ที่ทาํหนาที่ดูแลรักษาอยางสม่ําเสมอ                                                      

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

  ประโยชนตอนักศึกษา 

- สํานักหอสมุดมีสภาพแวดลอมที่ดีเหมาะสําหรับนักศึกษามาศึกษาหาความรู 

และพักผอนหยอนใจที่เปนธรรมชาติ 

ประโยชนตอบุคลากร 

    -  บุคลากรมีสถานที่ พักผอนหยอนใจที่เปนธรรมชาติ 

             ประโยชนตอมหาวิทยาลัย  
                     -  มหาวิทยาลัยรังสิตมีภาพลักษณที่ดีในเร่ืองส่ิงแวดลอม 

 

การประเมินโครงการ   

 เชิงปริมาณ  

     -  จํานวนผูมาใชบริการ          

         เชงิคุณภาพ  

 

-  ความพงึพอใจของผูมาใชบริการ  
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หนวยงานทีร่บัผิดชอบ 

                    นางพัชรา หาญเจริญกิจ        ผูรับผิดชอบโครงการ 
                    นางดาวรัตน แทนรัตน           ผูประสานงาน 

 

งบประมาณในการดําเนินการ 

รายจายดานการลงทุน ประกอบดวย จํานวนเงนิ คําช้ีแจง/รายละเอียด 

ภาค S ภาค 1 ภาค 2 
  1. คากระถางพลาสติกขนาด 24” (8 ใบ) 

2. คาตนไม   (8 ตน)                                
  1,000.00 

   800.00 
 

                                               รวม   1,800.00 

                                รวมรายจาย                         1,800.00 

 
คาใชจายในการดําเนินการ  
                                                                                           รายรับ                            รายจาย 
งบประมาณ                                                                       1,800.00                                                          
คาใชจาย 

1. คากระถางพลาสติกพรอมจานรอง  
จํานวน 8 ชุด                                                                                                     1,200.00 

2. คาตนใบละบาดและซุมอินทนิล                                                                              600.00 
       จาํนวน 8 ตน                                                                           
                                          รวม                        1,800.00                     1,800.00 
    
                                            
สวนที่ 2          รายงานประชุมเตรียมความพรอมโครงการ 

   - มีการแตงต้ังคณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส สํานักหอสมุด และมีการประชุมเปนประจํา
ทุกเดือน 
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สวนที่ 3    หลักฐานและเอกสารที่แสดงผลการปฏิบัติตามโครงการ เชน ภาพถาย เอกสารที่
เกี่ยวของ การพัฒนาพื้นที่สีเขียวบริเวณลานพกัสายตา ชัน้ 2  อาคารหอสมุด 
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สวนที่ 4    การประเมินโครงการ อาทิ หนาสรุปแบบประเมินความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ, ประเมินตาม 
                  เอกสาร /  ชิน้งานที่จัดทาํตามวัตถุประสงคโครงการวาสําเร็จ หรือไมสําเร็จ 
                               - 
                        
สวนที่ 5  การนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข 

        -    ขอเสนอแนะในการดําเนนิงานคร้ังกอน  
                 ไมมี 
        -     ส่ิงทีไ่ดดําเนินการแกไข / ปรับปรุงตามขอเสนอแนะคร้ังกอน 
                 ไมมี 
        -     ผลการประเมินในคราวน้ี 

    ไมม ี
-  ขอเสนอแนะสําหรับในการพัฒนาในคร้ังตอไป 

                 ทาสีโดยรอบระเบียงและติดต้ังระบบน้าํหยดเพื่อประหยัดน้ําและเวลาในการรดน้าํตนไม 
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กิจกรรมการบันทึกขอมูลการใชพลงังานสาํนักหอสมุดประจาํเดือน 
 ปการศึกษา 2558  

คณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส สํานกัหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสติ 
 

สวนที่ 1  Plan การวางแผนการดําเนินงาน            

  
หลักการและเหตุผล     
           กิจกรรมการบันทึกขอมูลการใชพลังงานสํานักหอสมุดประจําเดือน ปการศึกษา 2558 เปนการศึกษา
ประสิทธิภาพการใชพลังงานของหองสมุดในกลุมความรวมมือทางวิชาการดานการพัฒนาเครือขายหองสมุด
สีเขียว ตามมาตรฐานหองสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558 หมวดที่ 3 เร่ืองการจัดการทรัพยากรและพลังงาน
ซึ่งกําหนดวาหองสมุดสีเขียวจะตองกําหนดมาตรฐานในการใชทรัพยากรและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิ
ภาพ สํานักหอสมุดไดมอบหมายคณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส รับผิดชอบการจดบันทึกสถิติการใชไฟฟาของ
อาคารหอสมุดทุกส้ินเดือนเพื่อรายงานใหผูบังคับบัญชาและผูเกี่ยวของไดรับทราบเพื่อกําหนดนโยบายและ
แผนการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 
วัตถุประสงค   เพื่อ 

   บันทึกการใชพลังงานไฟฟาของอาคารหอสมุด 
 

กลุมเปาหมาย   

                                 - 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

     ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 และภาคการศึกษาที่ 3 ปการศึกษา 2558 

  

แผนการดําเนินงาน 

                    1.  ประชุมรวมกบัหองสมุดเครือขายสีเขียวเพื่อกําหนดแนวปฏิบัติ 
                    2.  ประชุมคณะอนุกรรมการกจิกรรม 7ส 
                    3.  มอบหมายผูรับผิดชอบบันทกึการใชพลังงานไฟฟาของอาคารหอสมุด 

   4.  ประสานกับสํานักงานอาคารและส่ิงแวดลอมเพื่อขอขอมูลการใชพลังงานและคาใชจาย 
   5.  รายงานที่ประชุมหองสมุดเครือขายสีเขียว 
   6.  รายงานผูบังคับบัญชาและผูเกี่ยวของ 
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

  ประโยชนตอนักศึกษา 

-  นักศึกษามีหองสมุดที่มีสภาพแวดลอมที่ดีและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

                ประโยชนตอบุคลากร 

-   บุคลากรสํานักหอสมุดตระหนักและมีสวนรวมการในการใชพลังงานอยางรู 

  คุณคา 

                ประโยชนตอมหาวทิยาลัย  
                  -   มหาวิทยาลัยรังสิตมีภาพลักษณที่ดีในเร่ืองส่ิงแวดลอม 

การประเมินโครงการ   

 เชิงปริมาณ  

                                -   

             เชงิคุณภาพ  

 
                            - 

 

หนวยงานทีร่บัผิดชอบ 

                    นางพัชรา หาญเจริญกิจ       ผูรับผิดชอบโครงการ 
                    นางดาวรัตน แทนรัตน          ผูประสานงาน 

งบประมาณในการดําเนินการ 

รายจายดานการลงทุน ประกอบดวย จํานวนเงนิ คําช้ีแจง/รายละเอียด 
ภาค S ภาค 1 ภาค 2 

                                -     

                                               รวม    

                                รวมรายจาย                                      - 
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คาใชจายในการดําเนินการ  
                                                                                           รายรับ                                 รายจาย 
งบประมาณ                                                                             -                                           -                
คาใชจาย                     
                                   รวม                                     -                                   - 
                                                  
สวนที่ 2   รายงานประชุมเตรียมความพรอมโครงการ 

- มีการประชุมคณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส สํานักหอสมดุ และมีการประชุมเปนประจําทกุเดือน 
 

สวนที่ 3   หลักฐานและเอกสารที่แสดงผลการปฏิบัติตามโครงการ เชน ภาพถาย เอกสารที่เกี่ยวของ 
-  เอกสารแนบ              

                                

สวนที่ 4    การประเมินโครงการ อาทิ หนาสรุปแบบประเมินความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ, ประเมินตาม 
                  เอกสาร /  ชิน้งานที่จัดทาํตามวัตถุประสงคโครงการวาสําเร็จ หรือไมสําเร็จ 
                               - 
                        
สวนที่ 5    การนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข 

        -  ขอเสนอแนะในการดําเนนิงานคร้ังกอน  
              ไมมี 
        -  ส่ิงที่ไดดําเนินการแกไข / ปรับปรุงตามขอเสนอแนะคร้ังกอน 
              ไมมี 
      -   ผลการประเมินในคราวนี ้
              ไมม ี

-  ขอเสนอแนะสําหรับในการพัฒนาในคร้ังตอไป 
              ไมม ี
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กิจกรรมการศึกษาดูงาน 

หองสมุดสีเขยีวสวนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระนางเจาฯ 
กิจกรรม 7ส สํานกัหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต 

 

สวนที่ 1  Plan การวางแผนการดําเนินงาน            

  
หลักการและเหตุผล     
                “หองสมุดสีเขียว” หรือ “Green Library” แหงนี้เปนความรวมมือระหวางธนาคารเอชเอสบีซ ี
ประเทศไทย (HSBC Thailand) กับกรุงเทพมหานคร เพื่อใหเปนหองสมุดประชาชนที่มีอาคารตนแบบในการ
อนุรักษส่ิงแวดลอมและลดโลกรอนแบบย่ังยืน  และเปนหองสมุดประชาชนแหงแรกของเอเชียที่ไดรับ
ประกาศนียบัตรรับรองอาคารเขียวระดับสูงสุดจากมาตรฐาน LEED Platinum ของสหรัฐอเมริกา ต้ังอยู    ณ 
สวนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร มี
พื้นที่ภายในอาคารประมาณ 400 ตารางเมตร แบงออกเปน 4 สวน คือ  สวนจัดแสดงนิทรรศการใหความรู
เร่ืองอาคารเขียวและความเปล่ียนแปลงสภาวะแวดลอมโลกแบบ Interactive Presentation สวนที่สองเปน
พื้น ที่สวนลงทะเบียนและยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ สองสวนที่เหลือเปนพื้นอานและจัดกิจกรรมสันทนา
การสําหรับเด็กและพื้นที่อานสําหรับบุคคลทั่วไป 
 
วัตถุประสงค   เพื่อ 

1.  หาความรูเร่ืองการบริหารจดัการหองสมดุสีเขียวและนาํมาประยุกตใชใหเหมาะกับบริบทของ
อาคารหอสมดุ สํานกัหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต 

2.  แลกเปล่ียนประสบการณการจัดการหองสมุดสีเขียวระหวางบุคลากรของสํานักหอสมุดกับ
หองสมุดสีเขียวสวนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 

 
กลุมเปาหมาย   

     คณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 

     วันที่ 18 กันยายน 2558 
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 แผนการดําเนินงาน 

                    1.  คัดเลือกสถานที่ศึกษาดูงานที่ตรงกับความสนใจของคณะอนุกรรมการฯ 
                    2.  โทรศัพทติดตอและทําจดหมายขอศึกษาดูงาน 
                    3.  จัดเตรียมพาหนะและของที่ระลึก  

   4.   สรุปผลการศึกษาดูงาน 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

  ประโยชนตอนักศึกษา 

- นักศึกษามีหองสมุดที่มีสภาพแวดลอมที่สะอาดและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

            ประโยชนตอบุคลากร 

-  บุคลากรสํานกัหอสมุดไดรับความรูและมีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณเร่ือง   

 หองสมุดสีเขียว  

-  บุคลากรสํานกัหอสมุดมีสถานที่ทาํงานทีม่ีมีสภาพแวดลอมที่สะอาดและเปนมิตรกบั

ส่ิงแวดลอม 

-  บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีหองสมุดที่มสีภาพแวดลอมที่สะอาดและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

             ประโยชนตอมหาวิทยาลัย  
                  -   มหาวิทยาลัยรังสิตมีภาพลักษณที่ดีในเร่ืองส่ิงแวดลอม 

 

การประเมินโครงการ   

      เชิงปริมาณ  

                                -   

             เชงิคุณภาพ  

 
-  ความพงึพอใจในการศึกษาดูงาน  

 
 

หนวยงานทีร่บัผิดชอบ 

                    นางพัชรา หาญเจริญกิจ      ผูรับผิดชอบโครงการ 
                    นางดาวรัตน แทนรัตน        ผูประสานงาน 
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งบประมาณในการดําเนินการ 

รายจายดานการลงทุน ประกอบดวย จํานวนเงนิ คําช้ีแจง/
รายละเอียด ภาค S ภาค 1 ภาค 2 

                                - 
 

    

                                               รวม    

            รวมรายจาย 
 

  - 

 
คาใชจายในการดําเนินการ  
                                                                                           รายรับ                                 รายจาย 
งบประมาณ                                                                             -                                           -                
คาใชจาย                     
                                   รวม                                     -                                   - 
หมายเหตุ   ใชงบประมาณคาพาหนะของสวนกลาง 
                                                  
สวนที่ 2 รายงานประชุมเตรียมความพรอมโครงการ 

  -  มีการประชุมคณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส สํานักหอสมุด และมีการประชุมเปนประจํา           
ทุกเดือน 

 
สวนที่ 3 หลักฐานและเอกสารที่แสดงผลการปฏิบัติตามโครงการ เชน ภาพถาย เอกสารที่เกี่ยวของ 
 
 
                              
 



107 
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สวนที่ 4    การประเมินโครงการ อาทิ หนาสรุปแบบประเมินความพึงพอใจผูเขารวมโครงการ, ประเมิน   
ตามเอกสาร /  ชิ้นงานทีจ่ัดทาํตามวัตถุประสงคโครงการวาสําเร็จ หรือไมสําเร็จ 

                               - 
                        
สวนที่ 5  การนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงแกไข 

        -     ขอเสนอแนะในการดําเนนิงานคร้ังกอน  
                 ไมมี 
        -     ส่ิงทีไ่ดดําเนินการแกไข / ปรับปรุงตามขอเสนอแนะคร้ังกอน 
                 ไมมี 
        -   ผลการประเมินในคราวนี ้

          คณะอนุกรรมการมีความประทับใจในเร่ืองความสวยงามของอาคารท่ีเปนทรงแปด
เหล่ียมทรงไทย  ที่ไดรับการออกแบบใหกลมกลืนกับสภาพแวดลอมที่เปนสวนสาธารณะ  บรรยากาศ
ภายในอาคารใหความรูสึก สงบและสบายเหมาะแกการมาอานหนังสือโดยเฉพาะชวงบายๆ  ดวยผนังที่
เต็มไปดวยกระจกคุณภาพสูงทาํใหไดรับแสงธรรมชาติอยางเพียงพอแตกรองความรอนไมไดเขามาใน
อาคาร ซึง่ชวยประหยัดพลังงานไฟฟาไดดี 

-   ขอเสนอแนะสําหรับในการพัฒนาในคร้ังตอไป 
                 - 
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กิจกรรมการศึกษาดูงาน 

การบรหิารจดัการสวนลอยฟาหอศิลป Pattana Gallery 
คณะศลิปะและการออกแบบ วันพุธที ่16 กันยายน 2558 

คณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส สํานกัหอสมุด 
 

สวนที่ 1  Plan การวางแผนการดําเนินงาน            

  
หลักการและเหตุผล     
            หอศิลป Patana Gallery เปนอาคารที่คณะศิลปะและการออกแบบ มหาวทิยาลัยรังสิต
สรางข้ึน เพื่อใชเปนสถานทีสํ่าหรับแสดงผลงานของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต ไดแก การแสดง
จัดแสดงนิทรรศการผลงานการออกแบบของนักศึกษา อาจารย รวมทั้งการจัดแสดงแฟช่ันโชวของ
สาขาวิชาแฟช่ันดีไซน นอกจากความโดดเดนของรูปทรงอาคารและวสัดุตกแตงอาคารแลว  สวน
ลอยฟาบนช้ันดาดฟาของหอศิลป Pattana Gallery เปนจุดดึงดูดความสนใจของ
คณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส สํานักหอสมุดในเร่ืองของการออกแบบและการบริหารจัดการสวน
แหงนี้  อาจารยคงรัฐ สุนทรโรจนพัฒนา อาจารยสาขาวิชาออกแบบภายใน และผูอํานวยการ     
หอศิลป คณะศิลปะและการออกแบบ ไดใหความรูเกี่ยวกบัการออกแบบอาคารท่ีเนนเร่ืองการ
ประหยัดพลังงาน การเตรียมความพรอมที่จะตกแตงใหชัน้ดาดฟาเปนสวนดวยการเตรียมเร่ือง
ระบบน้ํา การปองการซึมของน้าํฝนและน้าํรดตนไม โดยเจาหนาที่แผนกสวน สํานักงานอาคารและ
ส่ิงแวดลอมชวยดูแลเร่ืองการบํารุงรักษา สําหรับการจัดการสวนลอยฟาบริเวณลานพกัสายตาของ
อาคารหอสมดุที่ไมไดเตรียมความพรอมไวกอน ควรเร่ิมตนจากการปลูกไมกระถางเพื่อเพิ่มรมเงา
ใหซุมมานัง่และความรมร่ืนสวยงาม 
 
วัตถุประสงค   เพื่อ 

1. หาความรูเร่ืองการบริหารจัดการสวนลอยฟาและนํามาประยุกตใชใหเหมาะกับ
บริบทของสวนลอยฟาของอาคารหอสมุด  

2. แลกเปล่ียนประสบการณการจัดการสวนลอยฟาของบุคลากรของสํานักหอสมุด
กับสวนลอยฟาของหอศิลป Pattana Gallery 

 
กลุมเปาหมาย   

     คณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ระยะเวลาดําเนินการ 

      วันที่ 16 กันยายน 2558 

 แผนการดําเนินงาน 

1.  ติดตอประสานงานกับคณะศิลปะและการออกแบบ 
2.  ทาํบันทึกขอศึกษาดูงาน 

                  3.  จัดของที่ระลึก  
 4.  สรุปผลการศึกษาดูงาน 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั 

  ประโยชนตอนักศึกษา 

- นักศึกษามีหองสมุดที่มีสภาพแวดลอมที่สวยงามเปนธรรมชาติ 

            ประโยชนตอบุคลากร 

-  บุคลากรสํานกัหอสมุดไดรับความรูและมีโอกาสแลกเปล่ียนระสบการณเร่ือง   

 การจัดการสวนลอยฟา  

-  บุคลากรสํานกัหอสมุดมีสถานที่ทาํงานทีม่ีสภาพแวดลอมที่สวยงามเปนธรรมชาติ 

-  บุคลากรมหีองสมุดที่มีสภาพแวดลอมที่สวยงามเปนธรรมชาติ 

            ประโยชนตอมหาวิทยาลัย  
                 -   มหาวทิยาลัยรังสิตมีภาพลักษณที่ดีในเร่ืองส่ิงแวดลอม 

 

การประเมินโครงการ   

 เชิงปริมาณ  

                                -   

         เชงิคุณภาพ  

 
-  ความพงึพอใจในการศึกษาดูงาน  

 
 

หนวยงานทีร่บัผิดชอบ 

                    นางพัชรา หาญเจริญกิจ     ผูรับผิดชอบโครงการ 
                    นางดาวรัตน แทนรัตน        ผูประสานงาน 
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งบประมาณในการดําเนินการ 

รายจายดานการลงทุน ประกอบดวย จํานวนเงนิ คําช้ีแจง/รายละเอียด 
ภาค S ภาค 1 ภาค 2 

                                - 
 

    

                                               รวม    

                                รวมรายจาย                                - 

 
คาใชจายในการดําเนินการ  
                                                                                           รายรับ                                 
รายจาย 
งบประมาณ                                                                             -                                           -                
คาใชจาย                     
                                   รวม                                     -                                   - 
หมายเหตุ   ใชงบประมาณคาพาหนะของสวนกลาง 
                                                  
สวนที่ 2  รายงานประชุมเตรียมความพรอมโครงการ 

- มีการประชุมคณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส สํานักหอสมดุ และมีการประชุมเปนประจํา
ทุกเดือน 

 
สวนที่ 3  หลักฐานและเอกสารที่แสดงผลการปฏิบัติตามโครงการ เชน ภาพถาย เอกสารที ่
เกี่ยวของ 
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