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 สํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสติ ได้นํากิจกรรม 5ส มาดําเนินการอยา่งตอ่เน่ืองตัง้แต ่          
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ปรากฎอยูใ่นรายงานฉบบันีไ้ปเป็นแนวทางในการปฏิบตัติามได้ 
 
 คณะอนกุรรมการกิจกรรม 7ส สํานกัหอสมดุฯ ขอขอบคณุบคุลากรทกุหน่วยงานใน
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ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ และประธานคณะกรรมการกิจกรรม 7ส สํานกัหอสมดุ ท่ีได้ให้
ข้อเสนอแนะและสนบัสนนุกิจกรรม 7สอยา่งจริงจงั และขอขอบคณุความร่วมมือของสมาชิกโซน
พืน้ท่ีทกุทา่นท่ีทําให้กิจกรรม 7ส สํานกัหอสมดุ ดําเนินมาจนถึงวนันี ้
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1.1 ประวัตคิวามเป็นมา 
 
 มหาวิทยาลยัรังสติ ได้เลง็เห็นถึงความสําคญัของห้องสมดุจงึอนมุตัใิห้สร้างอาคารหอสมดุ
ขึน้เป็นเอกเทศ การก่อสร้างอาคารหอสมดุเร่ิมเม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2530 มีเนือ้ท่ีใช้สอยทัง้หมด
ประมาณ 9,300 ตารางเมตร แบง่เป็นเนือ้ท่ีสําหรับใช้สอยของหนว่ยงานอ่ืนๆ บริเวณชัน้หนึง่ 
1,000 ตารางเมตร จงึเหลือเนือ้ท่ีสําหรับกิจการห้องสมดุประมาณ 8,000 กวา่ตารางเมตร สามารถ
จผุู้อา่นได้ ประมาณ 2,000 กวา่คน และจหุนงัสือได้ประมาณ 4,000,000 เลม่ การก่อสร้างแล้ว
เสร็จเม่ือปลายเดือนกนัยายน 2532 คา่ก่อสร้างอาคารพร้อมอปุกรณ์คดิเป็นมลูคา่ประมาณ 37 
ล้านบาท ทําให้สามารถปฏิบตัหิน้าท่ีในการจดัหาทรัพยากรสารสนเทศประเภทตา่งๆ คือ หนงัสือ 
วารสาร หนงัสือพิมพ์ และโสตทศันวสัดเุพ่ือให้สอดคล้องกบัความต้องการของผู้ใช้ และมีการ
จดัระบบทรัพยากรสารสนเทศ เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมลูได้สะดวกรวดเร็วถกูต้องและตรงกบั
ความต้องการ ได้มีพิธีเปิดอาคารอยา่งเป็นทางการ เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 โดย 
ฯพณฯ นายทวิช กลิน่ประทมุ รัฐมนตรีวา่การทบวงมหาวิทยาลยัในขณะนัน้ 
 
 ในปี พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลยัได้อนมุตัิให้ห้องสมดุเป็นหน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ 
โดยใช้ ช่ือว่า  “สํานักหอสมุด” และมหาวิทยาลัยได้บรรจุผู้ มีคุณวุฒิปริญญาโททางด้าน 
บรรณารักษศาสตร์เข้ามาเป็นผู้ อํานวยการ ตัง้แต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2530 แต่เน่ืองจากการ
บริการได้ขยายวงกว้างออกไป โดยมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการดําเนินงาน และ
เพ่ือให้สอดคล้องกบังานท่ีปฏิบตัใินลกัษณะท่ีเพิ่มศกัยภาพให้แก่ผู้ใช้ได้อยา่งรวดเร็ว และทําหน้าท่ี
เป็นศูนย์กลางเช่ือมโยงระหว่างผู้ ใช้กับผู้ ให้บริการ จึงได้ขอใช้ช่ือใหม่เป็นภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษว่า  “สํานกัหอสมดุและศนูย์สารสนเทศ มหาวิทยาลยัรังสิต (Rangsit University 
Library and Information Center)”  ตอ่กรรมการสภามหาวิทยาลยั ซึง่ได้ให้ความเห็นชอบและ
อนมุตัใิห้ใช้ได้ตัง้แตว่นัท่ี 23 สงิหาคม 2538 จนถึงปี พ.ศ. 2545 มหาวิทยาลยัจงึได้ให้กลบัไปใช้ช่ือ
เดมิ คือ สํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสติ (Rangsit University Library) 
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พืน้ที่ให้บริการ 
 เป็นอาคารเอกเทศ ขนาด 6 ชัน้ มีพืน้ท่ีทัง้สิน้ 9,300 ตารางเมตร 
 
 ปัจจุบันมีการแบ่งเนือ้ที่ใช้สอยภายในอาคารหอสมุด ดงันี ้
 
 ชัน้ท่ี 1 ส่วนหนึ่งใช้เป็นท่ีปฏิบัติงานของสํานักงานรับนักศึกษานานาชาติและส่ือสาร
ระหว่างประเทศ  ศูนย์แอนิเมชั่นอาร์เอสยู  ศูนย์บริการนานาชาติ และห้องประชุมจุผู้ ใช้ได้
ประมาณ 200 คน สํานกัหอสมดุได้จดัห้อง Studay Room  ไว้สําหรับนกัศกึษาใช้ประโยชน์ทาง
การศกึษา ในการทบทวนการเรียน สามารถปรึกษากนัเป็นกลุ่มหรือทํารายงาน โดยไม่รบกวนผู้ใช้
ในห้องอา่นหนงัสือท่ีต้องการความเงียบสงบ 
 ชัน้ท่ี  2  ด้านทิศตะวนัออก ใช้เป็นท่ีปฏิบตังิานของผู้ อํานวยการ สํานกังานเลขานกุาร  
แผนกพฒันา และแผนกเทคนิค ด้านทิศตะวนัตก เป็นห้องบริการสื่อโสตทศัน์และอินเทอร์เน็ต 
Books Return Station  
 ชัน้ท่ี  3  ห้องอา่นหนงัสือตําราและหนงัสืออ้างอิงทางสงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 
บริการยืม-คืน ด้วยตนเอง และบริการสําเนาเอกสาร 
 ชัน้ท่ี  4   ห้องอา่นหนงัสือตําราและหนงัสืออ้างอิงทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ชัน้ท่ี  5   ห้องวารสารและหนงัสือพิมพ์ 
 ชัน้ท่ี  6   ห้องหนงัสือพระราชนิพนธ์ในสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ หอจดหมายเหต ุ
มหาวิทยาลยัรังสติ บริการงานวิจยัและวิทยานิพนธ์ 
 

------------------------------- 
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1.2 การดาํเนินกจิกรรม 7ส 
 
หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2548 ให้หน่วยงานราชการต่างๆ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการโดยใช้กิจกรรม 5ส (สะสาง สะดวก สะอาด สขุลกัษณะ และ
สร้างนิสยั) เพ่ือเป็นแนวทางการจดัทําและพฒันาระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทยด้านการ
จดัการและสมัฤทธ์ิผลของงานภาครัฐ (Thailand International P.S.O.) ท่ีรัฐต้องจดัระบบราชการ
และงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน และปฏิรูป
ระบบราชการ และงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ อนัจะนําไปสู่การฟื้นฟูพฒันาเศรษฐกิจ สงัคม 
การเมืองตอ่ไป 
 การปรับปรุงระบบการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยเน้นเร่ืองการดูแลรักษา
ความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานท่ีทํางานเป็นปัจจยัพืน้ฐานของการปรับปรุง
เพ่ือเพิ่มประสิทธิผลและคณุภาพอย่างตอ่เน่ือง สถานท่ีทํางานท่ีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยย่อม
สะท้อนให้เห็นถึงทศันคติของผู้บริหารในการทํางาน และระดบัของประสิทธิภาพและคณุภาพของ
หน่วยงาน การดําเนินกิจกรรม 5ส จะเป็นก้าวแรกของการบริหารท่ีจะนําไปสู่การปรับปรุงการ
ปฏิบัติงาน และการเพิ่มประสิทธิภาพในงาน รวมทัง้ช่วยพัฒนาจิตสํานึกในมาตรฐานการ
ปฏิบตังิาน ซึง่เป็นพืน้ฐานการพฒันาไปสูร่ะบบบริหารคณุภาพตามมาตรฐานสากลตอ่ไป 
 สํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสติ จงึได้นํากิจกรรม 5ส มาชว่ยเพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพ    
และคณุภาพในการปฏิบตังิานของสํานกัหอสมดุตัง้แตบ่ดันัน้เป็นต้นมา จนถงึปีการศกึษา 2557   
จงึได้เพิ่มกิจกรรมอีก 2ส คือ สวยงาม และสิง่แวดล้อมเข้าไปเป็นกิจกรรม 7ส สํานกัหอสมดุ   
เพ่ือให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ท่ี 5 ของมหาวิทยาลยัรังสติท่ีเน้นในเร่ืองการพฒันาสิง่แวดล้อมใน
มหาวิทยาลยัภายใต้โครงการพฒันามหาวิทยาลยัรังสติสูก่ารเป็นมหาวิทยาลยัสร้างเสริมสขุภาพ   
(RSU Health Campus) และเตรียมสํานกัหอสมดุให้พร้อมสูก่ารพฒันาเป็นห้องสมดุสีเขียว 
(Green Library) ในอนาคต  
 
ผู้รับผิดชอบ 
 สํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสติ 
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วัตถุประสงค์  
             เพ่ือสง่เสริมให้ 

1.กิจกรรม 7ส สํานักหอสมุด มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนา
สิง่แวดล้อมในมหาวิทยาลยัภายใต้โครงการพฒันามหาวิทยาลยัรังสิตสูก่ารเป็นมหาวิทยาลยัสร้าง
เสริมสขุภาพ 
              2. กิจกรรม 7ส เป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนให้การดําเนินงานประกัน
คณุภาพการปฏิบตังิานของสํานกัหอสมดุมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 
  3. ทกุแผนกของสํานกัหอสมดุนํากิจกรรม 7ส มาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาคณุภาพ
บุคลากร ระบบงาน และสภาพแวดล้อมโดยรวมของสํานักหอสมุด มหาวิทยาลยัรังสิต ให้ดีขึน้
อยา่งตอ่เน่ืองตลอดไป 
 
เป้าหมาย 

1. สถานท่ีทํางานภายในสํานกัหอสมดุมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม และมีการ
ดําเนินงานท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

2. บคุลากรสํานกัหอสมดุทกุคนมีสว่นร่วมในการดําเนินกิจกรรม 7ส 
3. การดําเนินงานในระบบประกนัคณุภาพของสํานกัหอสมดุมีความชดัเจนและเป็น

รูปธรรมมากขึน้ 
 
การดาํเนินการ 
 การดําเนินกิจกรรม 7ส แบง่กลุม่รับผิดชอบตามแผนกงาน โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1. การเตรียมการ 
- ให้ความรู้การดําเนินกิจกรรม 7ส แก่บคุลากรสํานกัหอสมดุ 
- แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการกิจกรรม 7ส 
- กําหนดแบง่พืน้ท่ีรับผิดชอบให้แตล่ะกลุม่ 
- ให้ความรู้การดําเนินกิจกรรม 7ส แก่บคุลากรสํานกัหอสมดุ 
- จดัทําแผนดําเนินการกิจกรรม 7ส 

2. เร่ิมดําเนินการ 
- ถ่ายรูปก่อนดําเนินกิจกรรม 7ส 
- ทกุกลุม่ดําเนินกิจกรรม 7ส (สะสาง สะดวก สะอาด สขุลกัษณะ สร้างนิสยั 

สวยงาม และสิง่แวดล้อม) 
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3. ดําเนินการและขยายผลอยา่งตอ่เน่ือง 
- ทกุกลุม่รักษาสภาพสถานท่ีทํางานให้สะอาดและเป็นระเบียบอยูเ่สมอ     

ตามแนวทางการดําเนินงานท่ีเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
4. ประเมินผล 

- คณะอนกุรรมการกิจกรรม 7ส เป็นผู้ตดิตามและประเมินผลการดําเนิน 
กิจกรรม 7ส ของแตล่ะกลุม่ 

 
ระยะเวลาดาํเนินการ 
 เร่ิมเดือนมิถนุายน 2559-พฤษภาคม 2560 และดําเนินกิจกรรม 7ส อยา่งตอ่เน่ืองทกุปี 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เม่ือทกุกลุม่ดําเนินกิจกรรม 7ส ภายในแผนกงาน แล้วเสร็จ ผลท่ีคาดวา่จะได้รับในขัน้ตอน
ตา่งๆ ตามรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

1. ผลท่ีคาดวา่จะได้รับจากขัน้ตอนการสะสาง 
- ขจดัความสิน้เปลืองของทรัพยากร 
- ขจดัความผิดพลาดจากการทํางานและขจดัสภาพแวดล้อมไมดี่ออกไป 
- สภาพสถานท่ีทํางานโลง่และกว้างขึน้บคุลากรผู้ปฏิบตังิานมีสขุภาพจิตท่ีดีขึน้ 
- มีพืน้ท่ีเหลือสําหรับทํางานอ่ืนได้ 

2. ผลท่ีคาดวา่จะได้รับจากขัน้ตอนการทําให้สะดวก 
- ขจดัการค้นหาสิง่ของท่ีเกิดขึน้บอ่ยๆ 
- ตรวจสอบสิง่ของตา่งๆ ได้งา่ย 
- เพิ่มประสทิธิภาพในการทํางาน 
- เป็นภาพลกัษณ์ท่ีดีของสํานกัหอสมดุ 

3. ผลท่ีคาดวา่จะได้รับจากขัน้ตอนการทําให้สะอาด 
- เกิดสภาพแวดล้อมท่ีดี น่าทํางาน 
- ขจดัความสิน้เปลืองของทรัพยากร 
- เพิ่มประสทิธิภาพการทํางานของอปุกรณ์และครุภณัฑ์ 
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4. ผลท่ีคาดวา่จะได้รับจากขัน้ตอนการทําให้ถกูสขุลกัษณะ 
- สถานท่ีทํางานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าทํางาน 
- สขุภาพร่างกายและจิตใจท่ีดีของบคุลากรสํานกัหอสมดุ 
- ผลของการดําเนินกิจกรรม 7ส ของบคุลากรนําไปสูค่วามภาคภมูิใจใน

ช่ือเสียงของสํานกัหอสมดุ 
- การปฏิบตังิานและการให้บริการของบคุลากรมีประสทิธิภาพและคณุภาพท่ีดี 

5. ผลท่ีคาดวา่จะได้รับจากขัน้ตอนการสร้างนิสยั 
- บคุลากรสํานกัหอสมดุเป็นผู้ ท่ีมีคณุภาพ มีทศันคตท่ีิดีในการทํางาน 
- การให้บริการของบคุลากรสาํนกัหอสมดุเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพและ

คณุภาพ 
6. ผลท่ีคาดวา่จะได้รับจากขัน้ตอนการสร้างความสวยงาม 

- สถานท่ีได้รับการดแูลให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีบรรยากาศท่ีดี      
สดช่ืน สบายตา น่าทํางาน และน่ามาใช้บริการ 

7. ผลท่ีคาดวา่จะได้รับจากขัน้ตอนการการดแูลรักษาสภาพแวดล้อม 
- บคุลากรปรับเปล่ียนพฤตกิรรมการใช้ทรัพยากรและการบริโภคอยา่งประหยดั

และรู้คณุคา่ตามแนวทาง 1A3Rs 
 

1.3 นโยบาย 7ส สาํนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 

 สํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสติ ได้เลง็เห็นถึงความสําคญัในการนํากิจกรรม 7ส ซึง่
ประกอบ ด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สขุลกัษณะ สร้างนิสยั สวยงาม และสิง่แวดล้อม มาใช้เพ่ือ
พฒันาคณุภาพบคุลากร ระบบงาน และสภาพแวดล้อมของสํานกัหอสมดุ ให้ดีขึน้อยา่งตอ่เน่ือง
และมีประสทิธิภาพ จงึกําหนดให้มีนโยบาย 7ส ดงันี ้

1.  พฒันาการดําเนินกิจกรรม 7ส ให้เป็นกลไกหนึง่ในการพฒันาระบบประกนัคณุภาพ 
สํานกัหอสมดุ 

 2.  สง่เสริมและสนบัสนนุให้บคุลากรของสํานกัหอสมดุมีความรู้ความเข้าใจ และ 
        ดําเนินกิจกรรม 7ส โดยถือวา่เป็นสว่นหนึง่ของการปฏิบตังิานประจําท่ีจะต้องทํา      
        อยา่งตอ่เน่ืองและปรับปรุงให้ดีขึน้ตลอดไป 

      3.  ให้ทกุแผนกในสํานกัหอสมดุนํากิจกรรม 7ส ไปดําเนินการอยา่งจริงจงัและตอ่เน่ือง  
                       เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายครบทัง้ 7 กิจกรรม 
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4.  ผู้บริหารสํานกัหอสมดุทกุระดบัต้องให้การสนบัสนนุ สง่เสริม กํากบั และดแูลให้   
      การดําเนินกิจกรรม 7ส ของสํานกัหอสมดุบรรลตุามแผนปฏิบตังิานกิจกรรม 7ส    
      และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 

       5.  ให้ประธานคณะอนกุรรมการกิจกรรม 7ส รายงานความก้าวหน้าของกิจกรรมตอ่             
                        คณะกรรมการอํานวยการกิจกรรม 7ส เพ่ือให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาและ  
                        อปุสรรคอยา่งตอ่เน่ืองในการประชมุคณะกรรมการประกนัคณุภาพ สํานกัหอสมดุ    
                        มหาวิทยาลยัรังสติ 
       6.   ให้รางวลัพืน้ท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจกรรม 7ส ตามแผนการ 
                        ดําเนินงานและมาตรฐานท่ีกําหนดไว้  
 
เป้าหมายการดาํเนินกจิกรรม 7ส สาํนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
 สํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสติ มีเป้าหมายท่ีจะดําเนินกิจกรรม 7ส อนัประกอบด้วย 
สะสาง สะดวก สะอาด สขุลกัษณะ สร้างนิสยั สวยงาม และสิง่แวดล้อมให้บรรลผุลสําเร็จภายใน
กรอบระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในแผนปฏิบตังิานกิจกรรม 7ส และมุง่มัน่สูค่วามเป็นผู้ นําในการนํา
กิจกรรม 7ส มาใช้พฒันาคณุภาพบคุลากร ระบบงาน และสภาพแวดล้อมของสํานกัหอสมดุจน
ประสบความสําเร็จเป็นหนว่ยงานแรกของมหาวทิยาลยัรังสติ 
 

------------------------------- 
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                              1.3 นโยบายประหยัดพลังงาน 
                             สาํนักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต 
 
              เพ่ือให้สอดคล้องกบัแนวทางการพฒันาสํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสติสูก่ารเป็น
ห้องสมดุ 7ส ซึง่ให้ความสําคญัในเร่ืองการจดัการสิง่แวดล้อมทัว่ทัง้องค์กร รวมทัง้สอดคล้องกบั
ยทุธศาสตร์ท่ี 5 ของมหาวทิยาลยัรังสติเร่ืองสิง่แวดล้อมในมหาวทิยาลยัภายใต้โครงการพฒันา
มหาวิทยาลยัรังสติสูก่ารเป็นมหาวทิยาลยัสร้างเสริมสขุภาพ (RSU Health Campus) 
สํานกัหอสมดุจงึได้กําหนดนโยบายประหยดัพลงังานสํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสติ เพ่ือเป็น
แนวทางการปฏิบตัสํิาหรับบคุลากรสํานกัหอสมดุ ดงันี ้
 

1.  มีจิตสํานกึและความรับผิดชอบในการใช้พลงังานอยา่งรู้คณุคา่ 
2.  ปฏิบตัติามคูมื่อ 1A3Rs สํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสติ และมาตรฐานกลาง

กิจกรรม 7ส สํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสติ อยา่งเคร่งครัด  
3.  สง่เสริมให้ผู้ใช้บริการห้องสมดุและผู้ เก่ียวข้องให้ความร่วมมือในการประหยดัพลงังาน 
4.  มุง่สร้างสภาพแวดล้อมของสํานกัหอสมดุให้เอือ้ตอ่การเป็นแหลง่เรียนรู้ตามแนว

ทางการเป็นการเป็นมหาวทิยาลยัสร้างเสริมสขุภาพท่ีสะอาดและมีสขุอนามยัท่ีดี 
 

             สํานกัหอสมดุมีความมุง่มัน่ท่ีจะสง่เสริมสนบัสนนุให้การดําเนินกิจกรรมตามนโยบาย
ประหยดัพลงังานมีความตอ่เน่ืองสม่ําเสมอ และมีการส่ือสารนโยบายนีใ้ห้บคุลากรและผู้ เก่ียวข้อง
ได้รับทราบอยา่งทัว่ถึง 
 
   
 
                                                                คณะอนกุรรมการกิจกรรม 7ส 
                                                                       สํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสติ 
            ประจําปีการศกึษา 2559 

 
 
 



10 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
 
 

2.1 คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการกิจกรรม 7ส พร้อมภาระหน้าท่ี 
2.2 คําสัง่แตง่ตัง้กลุม่พืน้ท่ีกิจกรรม 7ส 
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 แต่งตัง้คณะกรรมการโครงการกิจกรรม 7ส  
สาํนักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต 

ปีการศึกษา 2559 
 

 
 เพ่ือให้การดําเนินงานในโครงการกิจกรรม 7ส สํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสติ ประจําปี
การศกึษา 2559  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถดําเนินงานให้สําเร็จตามวตัถปุระสงค์   
จงึมีคําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการโครงการกิจกรรม 7ส ดงันี ้
 

1. คณะกรรมการอํานวยการกิจกรรม 7ส 
1. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ   ประธาน 
2. รองผู้ อํานวยการฝ่ายพฒันา   กรรมการ 
3. รองผู้ อํานวยการฝ่ายเทคนิคและบริการ กรรมการ 
4. หวัหน้าแผนกบริการ   กรรมการ 
5.  หวัหน้าแผนกพฒันา   กรรมการ 
6.  หวัหน้าหอจดหมายเหต ุ   กรรมการ 
7.  หวัหน้าสํานกังานเลขานกุาร   กรรมการ 
8.  ประธานคณะอนกุรรมการกิจกรรม 7ส กรรมการและเลขานกุาร 
9.  เลขานกุารคณะอนกุรรมการกิจกรรม 7ส กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
 

ภาระหน้าท่ี 
1. กําหนดนโยบาย วตัถปุระสงค์ และเป้าหมายในการดําเนินกิจกรรม 7ส ของ

สํานกัหอสมดุ 
2. แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการกิจกรรม 7ส 
3. สง่เสริมและสนบัสนนุให้การดําเนินกิจกรรม 7ส ของสํานกัหอสมดุเป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง

และทัว่ถึง 
4. ให้คําปรึกษา แนะนํา และข้อเสนอแนะแก่คณะอนกุรรมการกิจกรรม 7ส เพ่ือประโยชน์

ในการดําเนินกิจกรรม 7ส ของสํานกัหอสมดุ 
5. ตดิตามผลการดําเนินกิจกรรม 7ส ของคณะอนกุรรมการกิจกรรม 7ส 
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2. คณะอนกุรรมการกิจกรรม 7ส 
1. นางพชัรา หาญเจริญกิจ ประธาน 
2. นางสาวสรีุรัตยา บญุแสนแผน รองประธาน 
3. นางสาวประทีป ชินบดี อนกุรรมการ 
4. นางเยาวรัตน์ บางสาลี อนกุรรมการ 
5. นางสาวศริิรัตน์ พวงร้อย อนกุรรมการ 
6. นางจรีุรัตน์ เกลีย้งแก้ว อนกุรรมการ 
7. นางกฤตยิาพร  ทองพลู อนกุรรมการ 
8. นางบญุเสริม แหวนแก้ว อนกุรรมการและเลขานกุาร 
9. นางสาวพรศรี สขุการค้า อนกุรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

 
 
ภาระหน้าท่ี 
 

1. กําหนดแผนการดําเนินงานในโครงการกิจกรรม 7ส สํานกัหอสมดุ 
2. กําหนดมาตรฐาน 7ส สําหรับพืน้ท่ีปฏิบตังิานและพืน้ท่ีสว่นบคุคล 
3. กําหนดแผนเวลาการตรวจ และเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในการตรวจตดิตาม 
4. จดัตัง้ทีมดแูลประจําพืน้ท่ีเพ่ือทําหน้าท่ีดแูลรับผิดชอบพืน้ท่ีตา่งๆ ของสํานกัหอสมดุ 
5. ประสานงานระหวา่งหน่วยงานกบัทีมดแูลประจําพืน้ท่ีให้สามารถดําเนินกิจกรรม 7ส 

ได้สําเร็จตามวตัถปุระสงค์ 
6. รณรงค์และสง่เสริมการดําเนินงานในโครงการกิจกรรม 7ส อยา่งทัว่ถงึและตอ่เน่ือง 
7. ประชาสมัพนัธ์ขา่วสารการดําเนินงานในโครงการกิจกรรม 7ส ของสํานกัหอสมดุ 

ภายในและภายนอกหน่วยงาน 
8. รับทราบปัญหาและให้คําแนะนํา หรือ นําเสนอคณะกรรมการอํานวยการกิจกรรมเพ่ือ

พิจารณา 
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9. ตรวจตดิตามและประเมินผลการดําเนินงานในโครงการกิจกรรม 7ส 
10. แจ้งผลการตรวจตดิตามให้ทีมดแูลประจําพืน้ท่ีได้รับทราบเพ่ือแก้ไขปรับปรุง 
11. สรุปรายงานผลการตรวจตดิตามและประเมินผลตอ่คณะกรรมการอํานวยการกิจกรรม    

7ส สํานกัหอสมดุ 
 

  ทัง้นีต้ัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป 
 
       สัง่ ณ วนัท่ี  18 ตลุาคม 2559                                 
                                                                              
 
 
                                                                                       (ดร.มลวิลัย์  ประดษิฐ์ธีระ) 
                                                     ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ 
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คาํส่ังแต่งตัง้กลุ่มพืน้ที่กจิกรรม 7ส 
สาํนักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต 

ปีการศึกษา 2559 
 

 
 สืบเน่ืองจากท่ีสํานกัหอสมดุได้มีนโยบายให้มีการดําเนินกิจกรรม 5ส ตัง้แตปี่การศกึษา 
2548 เป็นต้นมา เพ่ือเพิ่มประสทิธิภาพในการทํางานตามหลกักิจกรรม 7ส และเพ่ือให้การดําเนิน
กิจกรรม 7ส เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถดําเนินงานได้สําเร็จตามวตัถปุระสงค์อยา่ง
ตอ่เน่ือง จงึมีคําสัง่แตง่ตัง้ประธานกลุม่ เลขานกุารกลุม่ และสมาชิกกลุม่พืน้ท่ีกิจกรรม 7ส 
ประจําปีการศกึษา 2559  ดงันี ้

 พืน้ที่กลุ่มสุพรรณิการ์ 
 สงักดั ผู้ อํานวยการและสํานกังานเลขานกุาร 
 ประธานกลุม่ นางจรีุรัตน์  เกลีย้งแก้ว 
 สมาชิกกลุม่ ดร.มลวิลัย์  ประดษิฐ์ธีระ 

 

 พืน้ที่กลุ่มชมพูพันธ์ุทพิย์ 
 สงักดั หอจดหมายเหต ุ
 ประธานกลุม่ นางพชัรา  หาญเจริญกิจ 
   

 พืน้ที่กลุ่มอนิทนิล 
 สงักดั แผนกบริการ 
 ประธานกลุม่ นางเยาวรัตน์ บางสาลี 
 เลขานกุารกลุม่ นางบญุเสริม แหวนแก้ว 
 สมาชิกกลุม่ นางนฤมล  พฤกษศลิป์ 
  นางกาญจนา เพ็งคําศรี    
  นางกนัยา ไทยฉาย    
  นางธฤษวรรณ เฉลยไกร 
  นางสาวอมรรัตน์  สาระไพฑรูย์ 
  นางสาวสมฤทยั ฉตัรกลุ 
  นางสาวชญัญาภคั  เรืองเพ็ง  



15 
 

 

 พืน้ที่กลุ่มนาโน 
 สงักดั แผนกพฒันา 
 ประธานกลุม่ นางสาวประทีป  ชินบดี 
 เลขานกุารกลุม่ นางสาวพรศรี สขุการค้า 
 สมาชิกกลุม่ นางสาวรัตนาภรณ์ กาศโอสถ 

 พืน้ที่กลุ่มพลอยไพลิน 
 สงักดั แผนกเทคนิค 
 ประธานกลุม่ นางสาวสรีุรัตยา บญุแสนแผน 
 เลขานกุารกลุม่ นางกฤตยิาพร ทองพลู 
 สมาชิก นางสาวลมยั ประคอนสี 
  นางดาวรัตน์ แท่นรัตน์  
  นางอาภาวรรณ แย้มสนิ 
  นางสาวพรทิพย์ พนูขนุทด   
  นางจําเนียน สมัฤทธ์ิ 
  นางสาวศริะภา นาคเจือทอง 
    

 พืน้ที่กลุ่มวภิาวด ี
 สงักดั ห้องสมดุศนูย์ศกึษาวิภาวดี 
 ประธานกลุม่ นางสาวศริิรัตน์ พวงร้อย  
 
 ทัง้นีต้ัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป     
            สัง่ ณ วนัท่ี 18 ตลุาคม 2559 
                                                                                                                        
                                                                                                                            
            
                                     (ดร.มลวิลัย์  ประดษิฐ์ธีระ) 
                        ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ 
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ส่วนที่ 3 
 
 

                       3.1 แผนการดําเนินกิจกรรม 7ส 
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3.1 แผนการดาํเนินกจิกรรม 7ส 
 

แผนการดาํเนินกิจกรรม 7ส 
 

กจิกรรม 

ปีการศึกษา 2559  
ผู้รับผิดชอบ 

 
มิ.ย 
59 

ก.ค 
59 

ส.ค 
59 

ก.ย 
59 

ต.ค 
59 

พ.ย 
59 

ธ.ค 
59 

ม.ค
60 

ก.พ 
60 

มี.ค 
60 

เม.ย 
60 

พ.ค 
60 

มิ.ย 
60 

1.เลือกคณะอนกุรรม 
การกิจกรรม 7ส  

             คณะอนกุรรม 
การกิจกรรม 7ส 

2. ประชมุการ 
ดําเนินกิจกรรม 7ส 

ประชมุเดือนเว้นเดือน / ประชมุทกุวนัพธุท่ี 2 ของเดือน 
คณะอนกุรรม 
การกิจกรรม 7ส 

3. ศกึษาดงูาน 
       

 
      คณะอนกุรรม 

การกิจกรรม 7ส 

4. ปรับปรุงมาตรฐาน 
กลาง  

             คณะอนกุรรม 
การกิจกรรม 7ส 

5. การฝึกอบรม 
          

 
  คณะอนกุรรม 

การกิจกรรม 7ส 

6. วนัทําความ
สะอาดใหญ่ 

             คณะอนกุรรม 
การกิจกรรม 7ส 

7. ตรวจและประเมิน 
ผลโซนพืน้ท่ี 

           
 

 คณะอนกุรรม 
การกิจกรรม 7ส 

8. สรุปผลรายงาน 
           

 
 คณะอนกุรรม 

การกิจกรรม 7ส 

9. แจ้งผลกิจกรรม
และแนวทาง
ข้อเสนอแนะ 

           
 

 คณะอนกุรรม 
การกิจกรรม 7ส 
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                                     ส่วนที่ 4 
 
 
                   4.1    กลุม่พืน้ท่ีกิจกรรม 7ส 
                   4.2    มาตรฐานกลางกิจกรรม 7ส 
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                    4.1 กลุ่มพืน้ที่กจิกรรม 7ส 
                  สาํนักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต 

 
 
 
 

กลุ่มสุพรรณิการ์   โซนสเีหลือง 
 

กลุ่มนาโน    โซนสส้ีม 
 

กลุ่มพลอยไพลิน   โซนสนํีา้เงิน 
 

กลุ่มอนิทนิล    โซนสีมว่ง 
 

กลุ่มชมพพูนัธ์ุทพิย์   โซนสชีมพ ู
 

กลุ่มวภิาวด ี    โซนสเีขียว 
 
 
       

สํานักหอสมุด ร่วมคดิ ร่วมทาํ ร่วมพลงั 7ส
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กลุ่มสุพรรณิการ์ 
โซนสีเหลือง 

 
 สังกัด   ผู้บริหารและสํานกังานเลขานกุาร 
 จาํนวนสมาชิก  2  คน 
 ประธานกลุ่ม  นางจรีุรัตน์  เกลีย้งแก้ว 
 สมาชกิกลุ่ม  ดร.มลวิลัย์  ประดษิฐ์ธีระ 
 
บริเวณพืน้ที่ที่รับผิดชอบ 
 พืน้ที่ประจาํแผนก 

1. โต๊ะ/เก้าอีส้ว่นบคุคล 
รับผิดชอบโดย เจ้าของโต๊ะ 
 
ส่วนสาํนักงานเลขานุการ 

2. เคาน์เตอร์สํานกังานเลขานกุาร 
3. โต๊ะวางคอมพวิเตอร์ 1 ชดุ 
4. เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอปุกรณ์ตอ่พว่ง 1 ชดุ 
5. ตู้ เหลก็บานเล่ือน จํานวน 2 ตวั  

รับผิดชอบโดย  นางจรีุรัตน์  เกลีย้งแก้ว 
 
ส่วนห้องผู้อาํนวยการ 

6. โต๊ะ/เก้าอีส้ว่นบคุคล 
7. โต๊ะวางคอมพวิเตอร์ 1 ชดุ 
8. เคร่ืองคอมพิวเตอร์พร้อมอปุกรณ์ตอ่พว่ง 1 ชดุ 
9. โต๊ะ/เก้าอีรั้บแขก 
10. ตู้ลิน้ชกัเหลก็ 4 ลิน้ชกั จํานวน 2 ตู้ 
11. ชัน้ไม้วางเอกสาร จํานวน 7 ตวั 
12.  โต๊ะนัง่อา่น 4 คน พร้อมเก้าอี ้6 ตวั 

รับผิดชอบโดย ดร.มลวิลัย์  ประดษิฐ์ธีระ  
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 พืน้ที่ส่วนกลาง 
1. ห้องเซร์ิฟเวอร์ 

1.1 เคร่ืองถ่ายเอกสาร 
1.2 โต๊ะวางเคร่ืองโทรสาร, เคร่ืองโทรสาร 
1.3 ตู้ เก็บกญุแจสว่นกลางของสาํนกัหอสมดุ 
1.4 ตู้ เหลก็ประต ู2 บาน จํานวน 1 ตู้ 
1.5 ตู้ลิน้ชกัเหลก็ 4 ลิน้ชกั จํานวน 2 ตู้ 
1.6 ตู้ลิน้ชกัเหลก็ 10 ลิน้ชกั จํานวน 1 ตู้ 
1.7 ชัน้ไม้วางเอกสารประกนัคณุภาพ จํานวน 2 ตวั 

2. ประตทูางเข้าห้องบริเวณชัน้ 2 ด้านทิศตะวนัออก รวมทัง้บริเวณทางเดนิ 
2.1 โต๊ะ/เก้าอีว้างสมดุเซน็เย่ียม 
2.2 โต๊ะ/เก้าอีรั้บแขก 
รับผิดชอบโดย  นางจรีุรัตน์  เกลีย้งแก้ว 
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กลุ่มนาโน 
โซนสีส้ม 

 

 สังกัด   แผนกพฒันา 
 สมาชกิ   3  คน 
 ประธานกลุ่ม  น.ส.ประทีป  ชินบดี 
 เลขานุการกลุ่ม  น.ส.พรศรี  สขุการค้า 
 สมาชกิ   น.ส.รัตนาภรณ์  กาศโอสถ 
บริเวณพืน้ที่ที่รับผิดชอบ 
 พืน้ที่ประจาํแผนก 

1. โต๊ะ/เก้าอีทํ้างานสว่นบคุคล 
รับผิดชอบโดย  เจ้าของโต๊ะ 
 

2. โต๊ะ/เก้าอีว้างคอมพิวเตอร์  2 ชดุ 
3. โต๊ะ/เก้าอีว้างเอกสารและวสัดสํุานกังาน 1 ชดุ 
4. โต๊ะวางเอกสาร/โต๊ะปฏิบตังิาน  2  ตวั/เก้าอี ้ 6 ตวั 
5. ตู้ เอกสาร 3 ชัน้  2 ตู้ 
6. ตู้ เหลก็เก็บวสัดสํุานกังาน  1  ตู้ 
7. ชัน้เหลก็วางเอกสาร/ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 1  ตวั 
8. ชัน้เหลก็วางเอกสาร  5 ตวั 

รับผิดชอบโดย  น.ส.รัตนาภรณ์  กาศโอสถ 
 

9. โต๊ะ/เก้าอืว้างคอมพิวเตอร์ 2 ชดุ 
10. โต๊ะ/เก้าอีว้างเคร่ืองปริน้เตอร์สี 1 ชดุ 
11. โต๊ะวาง CD ท่ีใช้ในการปฏิบตังิาน 1 ตวั 
12. ตู้ เอกสาร  4 ชัน้  1 ตู้ 
13. ชัน้เหลก็วางเอกสาร/ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  2  ตวั 
14. โต๊ะ/เก้าอีสํ้าหรับบรรณารักษ์แลกเปล่ียน/วางเคร่ืองสแกน 1 ชดุ 
15. โต๊ะวางคอมพวิเตอร์สําหรับทําส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 1 ชดุ 

รับผิดชอบโดย  น.ส.ประทีป  ชินบดี 
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16. โต๊ะ/เก้าอืว้างคอมพิวเตอร์ 1 ชดุ 
17. โต๊ะวางอปุกรณ์สํานกังานสว่นกลาง จํานวน 1 ตวั 
18. ตู้ เอกสาร 4 ชัน้ 2 ตู้ 
19. ตู้ไม้จดัเก็บวสัดสํุานกังาน   1  ตู้ 
20. ชัน้เหลก็วางเอกสาร/ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ 1 ตวั 
21. ชัน้เหลก็วางเอกสาร 1  ตวั 
22. รถเข็น  2  ตวั 

รับผิดชอบโดย น.ส.พรศรี  สขุการค้า 
 
 พืน้ที่ส่วนกลาง 

1. บนัไดหนีไฟชัน้ 2 ไปชัน้ 3 
2. ห้องนํา้สําหรับผู้ปฏิบตังิานท่ีตดิกบัแผนกพฒันา 
3. ห้องนํา้สําหรับแมบ้่าน ชัน้ 2 

รับผิดชอบโดย  น.ส.รัตนาภรณ์  กาศโอสถ 
 

4. ห้องประชมุ ดร.อทุยั  ทตุยิะโพธิ 
5. โถงนิทรรศการ ชัน้ 2 
6. ห้อง Server  ชัน้ 2 
6.1  พืน้ท่ีสําหรับวางอปุกรณ์ Server และคอมพิวเตอร์ 
6.2  ตู้จดัเก็บอปุกรณ์เครือขา่ยของห้องสมดุ 
6.3 ซีดีรอมผลงานวิจยัของอาจารย์และบคุลากร มหาวทิยาลยัรังสติ 
รับผิดชอบโดย น.ส.ประทีป  ชินบดี 
 

7. ห้องรับประทานอาหาร ชัน้ 2 
รับผิดชอบโดย น.ส.พรศรี  สขุการค้า 
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กลุ่มพลอยไพลิน 
โซนสีนํา้เงนิ 

 

สังกัด   แผนกเทคนิค 
จาํนวนสมาชิก  8  คน 
ประธานกลุ่ม  นางสาวสรีุรัตยา  บญุแสนแผน 
เลขานุการกลุ่ม  นางกฤตยิาพร  ทองพลู 
สมาชกิ   นางสาวลมยั  ประคอนสี 

นางดาวรัตน์  แท่นรัตน์ 
   นางอาภาวรรณ  แย้มสนิ 
   นางสาวพรทิพย์  พนูขนุทด 
   นางจําเนียน  สมัฤทธ์ิ 
   นางสาวศริะภา  นาคเจือทอง 

บริเวณพืน้ที่ที่รับผิดชอบ 

ลาํดับที่ พืน้ที่กลุ่มพลอยไพลนิ ผู้รับผิดชอบ 

พืน้ที่ประจาํแผนก 
1 โต๊ะ/เก้าอีส้ว่นบคุคล เจ้าของโต๊ะ 
2 
3 
4 
5 

ชัน้วางเอกสารการปฏิบติังานสว่นกลางของแผนกเทคนิค 
ตู้บตัรรายการหนงัสือและส่ือโสตทศัน์ 
ชัน้วางหนงัสือซือ้รอวิเคราะห์ 
โต๊ะวางคูมื่อการปฏิบติังาน 

นางสาวลมยั  ประคอนสี 

6 
7 
8 
9 

ชัน้วางหนงัสือบริจาคเพ่ือรอคดัเลือก 
โต๊ะวางหนงัสือ ส่ือโสตทศัน์บริจาคเพ่ือรอคดัเลือก 
ตู้ เก็บวสัดสํุานกังานสว่นกลาง 
โต๊ะโทรศพัท์ 

นางดาวรัตน์  แทน่รัตน์ 

10 
11 
12 
13 

ตู้ลิน้ชกัใสเ่อกสารการปฏิบติังาน/เอกสารของแผนกเทคนิค 2 ตู้  
ตู้ เอกสารเก่ียวกบัวารสาร 1 ตู้  
ชัน้วางเอกสารปฏิบติังานสว่นกลางของแผนกเทคนิค 
ชัน้วางส่ือโสตทศัน์บริจาคเพ่ือรอลงทะเบียน 

นางอาภาวรรณ  แย้มสนิ 

14 
 
15 
16 
17 

ตู้ เอกสารการประชมุ/สมัมนา/การปฏิบติังานบคุลากรแผนกเทคนิค 
2 ตู้  
ชัน้วางหนงัสือซือ้เพ่ือดําเนินการอนมุติั 
โต๊ะวางหนงัสือซือ้รอพิจารณาขึน้ชัน้ 
โต๊ะ/เก้าอี ้คอมพิวเตอร์แผนกเทคนิค 

นางสาวสรีุรัตยา  บญุแสนแผน 
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ลาํดับที่ พืน้ที่กลุ่มพลอยไพลนิ ผู้รับผิดชอบ 

พืน้ที่ประจาํแผนก (ต่อ) 
18 
19 
20 
21 
22 

ชัน้วางส่ือโสตทศัน์บริจาคเพ่ือรอวิเคราะห์ 
ชัน้วางหนงัสือบริจาคเพ่ือรอวิเคราะห์ 
ชัน้วางวิทยานิพนธ์/วิจยัโครงการ TDC 
ชัน้วางเอกสารปฏิบติังาน 
โต๊ะวางเอกสารการปฏิบติังาน 

นางสาวพรทิพย์  พนูขนุทด 

23 
24 
25 
26 
27 

ตู้ เหลก็ใสว่สัดอุปุกรณ์ในการปฏิบติังาน 4 ตู้  
โต๊ะวางวสัด/ุอปุกรณ์สํานกังานสว่นกลาง 
โต๊ะเตรียมทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือออกให้บริการ 
โต๊ะวางทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือรอสง่ศนูย์ศกึษาวิภาวดี 
รถเข็น 

นางจําเนียน  สมัฤทธ์ิ 

28 
29 
30 
31 
32 

โต๊ะเตรียมทรัพยากรสารสนเทศก่อนสง่งานวิเคราะห์ 
โต๊ะประชมุแผนกเทคนิค 
ตู้ใสแ่ฟ้มรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศของสํานกัหอสมดุ 
ตู้ เอกสารเก่ียวกบัหนงัสือ 2 ตู้  
ตู้ใสแ่บบฟอร์มต่าง ๆ 

นางสาวศิระภา  นาคเจือทอง 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

กลอ่งใสก่ระดาษ Recycle 
ท่ีใสร่่ม 
ตู้สมดุทะเบียนทรัพยากรสารสนเทศ 
โต๊ะรับ – สง่ไปรษณีย์ 
โต๊ะเตรียมวารสารเพ่ือออกให้บริการ 
ตู้ เอกสารเก่าแผนกเทคนิค 
ตู้ลิน้ชกัสําหรับกระดาษพิมพ์งาน 
กลอ่งใสว่สัดสํุานกังาน 

นางกฤติยาพร  ทองพลู 

พืน้ที่ประจาํแผนก (ส่วนกลาง) 

1 บริเวณทางบนัไดขึน้อาคารหอสมดุ 
นางดาวรัตน์  แทน่รัตน์ 
นางกฤติยาพร  ทองพลู 

2 บริเวณหน้าลฟิต์ชัน้ 2 นางสาวพรทิพย์  พนูขนุทด 

3 บริเวณทางขึน้บนัไดจากชัน้ 2 ไปชัน้ 3 
นางสาวลมยั  ประคอนสี 
นางจําเนียน  สมัฤทธ์ิ 

4 บริเวณลานพกัสายตา 
นางอาภาวรรณ  แย้มสนิ 
นางสาวศิระภา  นาคเจือทอง 

5 ห้องนํา้/ถงัดบัเพลงิ นางสาวสรีุรัตยา  บญุแสนแผน 
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กลุ่มอนิทนิล 

โซนสีม่วง 

 

 สังกัด   แผนกบริการ 

 จาํนวนสมาชิก  9 คน 

 ประธานกลุ่ม  นางเยาวรัตน์ บางสาลี 

 เลขานุการกลุ่ม  นางบญุเสริม แหวนแก้ว 

 สมาชกิ   นางนฤมล พฤกษศลิป์ 

    นางกาญจนา เพ็งคําศรี  

    นางธฤษวรรณ เฉลยไกร 

    นางกนัยา ไทยฉาย 

    นางสางอมรรัตน์ สาระไพฑรูย์ 

    นางสาวสมฤทยั ฉตัรกลุ 

    นางสาวชญัญาภคั เรืองเพ็ง 

 

บริเวณพืน้ที่ที่รับผิดชอบ 

 พืน้ที่ส่วนแผนกและพืน้ที่ส่วนกลาง 

 1. ห้องบริการการอ่าน ชัน้ 2 

  ส่วนที่ 1 : - เคาน์เตอร์บริการ ซึง่ประกอบด้วย 

     - บริเวณพืน้ท่ีเคาน์เตอร์ 

     - ลิน้ชกัเคาน์เตอร์ 

     - ชัน้วางส่ือโสตทศัน์  

     - ชดุคอมพิวเตอร์ 

     - ตู้ เอกสาร 

     - กลอ่งแบบฟอร์มการใช้บริการตา่งๆ 

     - รถเข็นส่ือโสตทศัน์ 

   - บอร์ดแนะนําส่ือโสตทศัน์ท่ีนา่สนใจ 

   - ตู้ควบคมุระบบอินเทอร์เน็ต 
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   - ห้องบริการโน้ตเพลง ซึง่ประกอบด้วย 

     - ตู้ เก็บโน้ตเพลง 

     - ตู้ เก็บต้นฉบบัส่ือโสตทศัน์ 

     - ชัน้วางส่ือโสตทศัน์ท่ีจดัเก็บตามเลขทะเบียน  

รับผิดชอบโดย  นางบุญเสริม แหวนแก้ว 

 ส่วนที่ 2 : - บริเวณท่ีให้บริการตา่งๆ ซึง่ประกอบด้วย 

     - มมุให้บริการรายช่ือส่ือโสตทศัน์  

     - จดุบริการคอมพิวเตอร์สําหรับสืบค้น 

     - บริเวณให้บริการดส่ืูอโสตทศัน์แบบเด่ียวและกลุม่ / มมุดเูคเบิล้

ทีวี 

     - จดุบริการเคร่ืองเลน่เทป 

               - มมุบริการอนิเทอร์เน็ต 

     - ตู้แผนท่ี 

     - จดุบริการนํา้ด่ืม 

     - ห้องนํา้ 

  - มมุให้บริการตา่งๆ หน้าห้องบริการสื่อโสตทศัน์ ได้แก่ ตู้จดัแสดงส่ือโสต-

ทศัน์ใหม ่ประจําสปัดาห์ มมุบริการดส่ืูอโสตทศัน์กลุม่ และ มมุจดัแสดง

ส่ือโสตทศัน์ท่ีน่าสนใจ 

รับผิดชอบโดย  นางบุญเสริม แหวนแก้ว 

ส่วนที่ 3 : - ห้องฝึกอบรม ซึง่ประกอบด้วย 

     - ชดุคอมพิวเตอร์ 

     - ชดุเคร่ืองเสียงและไมโครโฟน 

     - เคร่ือง LCD และจอ 

   - ห้องควบคมุไฟ/แอร์ 

รับผิดชอบโดย  นางบุญเสริม แหวนแก้ว 

  หมายเหตุ : ห้องประชุม ดร.อุทยั ทุตยิะโพธิ อยู่ในพืน้ที่รับผิดชอบของกลุ่ม 

นาโน 
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 2. ห้องบริการการอ่าน ชัน้ 3 

  ส่วนที่ 1 : - บริเวณลานหน้าชัน้ 3 ซึง่ประกอบด้วย บอร์ดนิทรรศการตดิผนงั ตู้บอร์ด     

    นิทรรศการแบบตัง้ ชดุรับแขก โต๊ะวางโทรทศัน์และเคร่ืองเลน่ดีวีดี ตู้ รับ 

ฝากของ  และห้องถ่ายเอกสาร 

     - บริเวณตัง้แตป่ระตทูางเข้าชัน้ 3 โต๊ะปฏิบตังิานกลาง จดุบริการนํา้ด่ืม 

       มมุสวนหยอ่ม 

รับผิดชอบโดย  นางสาวชัญญาภคั เรืองเพง็ 

 ส่วนที่ 2 :  - มมุบริการตอบคําถามและบริการสําเนาบทความ     

       - จดุบริการ Self Check จดุบริการคอมพิวเตอร์สําหรับสืบค้น ชัน้วาง

หนงัสือรางวลัซีไรต์ และ ชัน้วางพจนานกุรม 

      - จดุบริการหนงัสือพมิพ์และมมุแสดงหนงัสือใหมป่ระจําสปัดาห์สาขา 

         มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

     - มมุ SET Corner ซึง่ประกอบด้วย ชัน้วางหนงัสือและซีดี คอมพิวเตอร์

สําหรับให้บริการ และชดุรับแขก 

      - ชัน้วางสารานกุรม 

รับผิดชอบโดย  นางนฤมล พฤกษ์ศลิป์ 

 ส่วนที่ 3 : - ห้องทํางาน ชัน้ 3 ซึง่ประกอบด้วย  

     - ชัน้วางเอกสาร 

     - ตู้อปุกรณ์เคร่ืองใช้สํานกังาน 

     - ชดุคอมพิวเตอร์ 

     - ตู้ควบคมุระบบอินเทอร์เน็ตและโทรทศัน์วงจรปิด 

     - มมุรับประทานอาหาร / ชัน้วางอปุกรณ์เคร่ืองใช้ในครัว 

     - ห้องนํา้  

     - ห้องเก็บของ  

     - บนัไดหลงั 

    - ชัน้วางหนงัสือภาษาตา่งประเทศหมวด A-P และถงัรองรับหนงัสือท่ี  

อา่นแล้ว   รับผิดชอบโดย นางธฤษวรรณ เฉลยไกร 
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 ส่วนที่ 4 : - เคาน์เตอร์ให้บริการ ซึง่ประกอบด้วย  

     - บริเวณพืน้ท่ีเคาน์เตอร์ทัง้ 3 จดุ 

     - ลิน้ชกัเคาน์เตอร์  

     - ชัน้วางเอกสาร 

     - ตู้ เอกสาร  

      - ชดุคอมพิวเตอร์ปฏิบตังิานยืม-คืน  

     - โต๊ะปฏิบตังิานกลางในเคาน์เตอร์ 

        - รถเข็นหนงัสือ  

        -  ห้อง Group Study รวมไปถึงชัน้หนงัสือฉบบัซํา้และคูมื่อการศกึษา 

รับผิดชอบโดย  นางกาญจนา เพง็คาํศรี  

 ส่วนที่ 5 : - ชัน้วางหนงัสือภาษาไทยหมวด A – P นวนิยาย เร่ืองสัน้ เยาวชน ชัน้วาง 

หนงัสืออ้างอิงหมวด A - P ชัน้วางพระไตรปิฎก และถงัรองรับหนงัสือท่ี

อา่นแล้ว 

    - มมุ SME ซึง่ประกอบด้วย 

     - ชัน้วางหนงัสือและซีดี 

     - ชดุคอมพิวเตอร์สําหรับให้บริการ  

       - ชดุรับแขก 

      - ห้องควบคมุไฟ/แอร์ 

      - ห้องนํา้ 

    - ห้องเก็บของ 

    - อโุมงค์ 

     รับผิดชอบโดย  นางกัยา ไทยฉาย 

 

 3. ห้องบริการการอ่าน ชัน้ 4 

  ส่วนที่ 1 : - บริเวณตัง้แตบ่นัไดกลางชัน้ 4 ถึงประตชูัน้ 4 ทางด้านลฟิต์ ซึง่

ประกอบด้วย 

        - มมุหนงัสือใหมท่างด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Q – Z) 
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     - จดุบริการนํา้ด่ืม  

        - ถงัรองรับหนงัสือท่ีอา่นแล้ว  

     - จดุบริการคอมพิวเตอร์สําหรับสืบค้น  

       - บริเวณลานหน้าลฟิต์ชัน้ 4  

     - อโุมงค์ และ ตู้บตัรรายการ 

     รับผิดชอบโดย  นางธฤษวรรณ เฉลยไกร  

 ส่วนที่ 2 : ห้องทํางาน ชัน้ 4 ซึง่ประกอบด้วย  

     - มมุซอ่มหนงัสือ  

     - ตู้ เก็บอปุกรณ์สําหรับซอ่ม   

     - ตู้ เก็บอปุกรณ์เก่ียวกบันิทรรศการ 

     - กลอ่งใสอ่ปุกรณ์สําหรับจดันิทรรศการ 

     - ตู้ควบคมุระบบอินเทอร์เน็ต 

     - โต๊ะรับประทานอาหาร 

     - ห้องเก็บของ  

     - ห้องนํา้  

     - บนัไดหลงั 

     รับผิดชอบโดย  นางกัยา ไทยฉาย  

ส่วนที่ 3 : บริเวณตัง้แตช่ัน้วางหนงัสือหมวด Q – Z ทัง้หมด ซึง่ประกอบด้วย 

       - ชัน้วางหนงัสืออ้างอิงหมวด Q – Z  

     - ชัน้วางหนงัสือภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศหมวด Q - Z 

      - ห้องเก็บของ  

     - อโุมงค์  

     - ห้องนํา้  

       รับผิดชอบโดย  นางสาวชัญญาภคั เรืองเพง็ 

 

 หมายเหตุ : ห้องควบคุมไฟ/แอร์ ชัน้ 4   รับผิดชอบโดย  นางกัยา ไทยฉาย 
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 4. ห้องบริการการอ่าน ชัน้ 5 

   ส่วนที่ 1  : - ห้องทํางานชัน้ 5 ซึง่ประกอบด้วย 

      - ชัน้วางนิตยสารลว่งเวลา 

        - ชัน้วางวารสารเย็บเลม่ท่ีใช้งานน้อย ทัง้ภาษาไทยและภาษา 

ตา่งประเทศ 

      - ชัน้วางวารสารลว่งเวลาท่ีให้บริการในชัน้หมนุ 

      - ชัน้วางจลุสารลว่งเวลาเก็บย้อนหลงั 2 ปี 

      - ชัน้วางวารสารท่ีไมเ่ย็บเลม่ลว่งเวลา 

      - ชัน้วางหนงัสือพิมพ์ลว่งเวลาภายในระยะเวลา 2 – 6 เดือน 

      - ตู้วารสารซํา้ 

      - ท่ีวางนิตยสารรอจําหน่ายออก 

      - ตู้ เก็บอปุกรณ์สํานกังาน 

      - ตู้ควบคมุระบบอินเทอร์เน็ต 

      - โต๊ะรับประทานอาหาร / ชัน้วางอปุกรณ์เคร่ืองครัว 

      - ห้องเก็บของ 

      - ห้องนํา้และบนัไดหลงั  

รับผิดชอบโดย  นางเยาวรัตน์ บางสาลี 

  ส่วนที่ 2 :  บริเวณท่ีให้บริการตัง้แตห่น้าเคาน์เตอร์ ชัน้ 5 ไปจนถงึชัน้วารสาร     

เย็บเลม่  ซึง่ประกอบด้วย 

     - ชัน้วางวารสารเย็บเลม่ภาษาไทย 

     - ชัน้วารสารเย็บเลม่ภาษาตา่งประเทศ  

     - ห้องเก็บหนงัสือพิมพ์เตรียมจําหนา่ยออก   

       - อโุมงค์ 

     - จดุบริการนํา้ด่ืม 

     - ชัน้วารสารเลม่ปลีก 

     - มมุจลุสาร 

     - จดุบริการคอมพิวเตอร์สําหรับสืบค้นข้อมลู  
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     - ชัน้วารสารอภินนัทนาการแบบชัน้หมนุ  

        - ชัน้แสดงวารสารอภินนัทนาการใหม ่ 

     - จดุบริการคอมพิวเตอร์สําหรับสืบค้นข้อมลู 

     - ชัน้วารสารอภินนัทนาการแบบหมนุ 

     - ชัน้แสดงวารสารอภินนัทนาการใหม ่ 

     - ชัน้บริการหนงัสือพิมพ์ลว่งเวลาเดือนปัจจบุนั 

     - มมุหนงัสือพมิพ์ฉบบัปัจจบุนั 

     - ถงัรองรับวารสารท่ีอา่นแล้ว 

     - มมุวารสารดีๆ ท่ีถกูใช้น้อย 

     - ประตทูางเข้าชัน้ 5 ด้านลฟิต์ 

     - บนัไดกลาง ชัน้ 5 และ บอร์ดระหวา่งบนัไดทางขึน้     

       รับผิดชอบโดย  นางสาวอมรรัตน์ สาระไพฑูรย์ 

            หมายเหตุ : ห้องควบคุมไฟ/แอร์และห้องนํา้ รับผิดชอบโดยเยาวรัตน์ บางสาลี                     

  ส่วนที่ 3 :  - บริเวณตัง้แตช่ัน้นิตยสารไปจนถึงเคาน์เตอร์บริการ ชัน้ 5 ได้แก่ ชัน้ 

นิตยสาร มมุเศรษฐกิจพอเพียงและชดุรับแขก  มมุหนงัสือพิมพ์ฉบบั

ย้อนหลงั 1 วนั ตู้บตัรดรรชนีวารสารท่ีบอกรับก่อนปี พ.ศ. 2540 และ 

มมุหมากล้อม  

       - เคาน์เตอร์บริการ ซึง่ประกอบด้วย 

     - พืน้ท่ีบริเวณเคาน์เตอร์ 

     - ลิน้ชกัเคาน์เตอร์ 

     - ชัน้วางเอกสาร 

     - โต๊ะปฏิบตังิานกลาง 

     - รถเข็นสําหรับวางวารสารซํา้ท่ีอยูร่ะหวา่งรอจดัเข้าตู้  

     - ชดุคอมพิวเตอร์  

     - ตู้บตัรหลกัฐานวารสารเย็บเลม่ 

     - ชัน้หนงัสือพมิพ์ย้อนหลงั 1 เดือน 

     - ท่ีจอดรถเข็นวารสาร 
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       - ภายในลฟิต์และลานหน้าลฟิต์ ชัน้ 5 ซึง่ประกอบด้วย ป้ายตา่งๆ     

ภายในลฟิต์  บอร์ดหน้าลฟิต์ มมุจดุประกายอาเซียน และ บอร์ดข้อมลู

อาเซียน 

         รับผิดชอบโดย  นางเยาวรัตน์ บางสาลี 

  หมายเหตุ : โต๊ะปฏิบัตงิานกลาง (โต๊ะทาํงาน) และ ชัน้วางเอกสารด้านหลัง  

      เคาน์เตอร์ รับผิดชอบโดย  นางสาวอมรรัตน์ สาระไพฑูรย์ 

5. ห้องบริการงานวิจัย ชัน้ 6 

  ส่วนที่ 1  :  - เคาน์เตอร์บริการ ชัน้ 6 ซึง่ประกอบด้วย 

     - พืน้ท่ีบริเวณเคาน์เตอร์ 

     - ลิน้ชกัเคาน์เตอร์ 

     - ชดุคอมพิวเตอร์ 

     - โต๊ะปฏิบตังิานกลาง 

     - รถเข็นงานวจิยั 

      - สว่นให้บริการงานวิจยั ประกอบด้วย 

     - ชัน้วางงานวจิยัและวทิยานิพนธ์ 

     - จดุบริการคอมพิวเตอร์สําหรับสืบค้น  

     - มมุให้บริการรายช่ืองานวิจยั 

     - บนัไดกลาง ชัน้ 6 

        รับผิดชอบโดย  นางสาวสมฤทยั ฉัตรกุล 

  ส่วนที่ 2  : ห้องสมเดจ็พระเทพฯ ประกอบด้วย 

     - หนงัสือเก่ียวกบัราชวงศ์จกัรี 

- หนงัสือพระราชนิพนธ์ในสมเดจ็พระเทพฯ และหนงัสือท่ี 

เก่ียวข้อง  

     - พระเก้าอีข้องเจ้าชายจิกมี เคเซอร์ นมัเกล วงัชกุ 

     - ห้องนํา้ 

     - บนัไดหลงั 

     - ห้องเก็บของ   

         รับผิดชอบโดย  นางสาวสมฤทยั ฉัตรกุล 
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กลุ่มชมพูพันธ์ุทพิย์   
โซนสีชมพ ู

 
สังกัด                              หอจดหมายเหต ุ
จาํนวน                            1 คน 
ประธานกลุ่ม                   นางพชัรา หาญเจริญกิจ 
 
บริเวณพืน้ที่ที่รับผิดชอบ 
        พืน้ที่ประจาํแผนกและพืน้ที่ส่วนกลาง 
                    1. โต๊ะ/เก้าอีทํ้างานสว่นบคุคล/โทรศพัท์ 1 เคร่ือง 

2. โต๊ะคอมพิวเตอร์ 2 ตวั พร้อมอปุกรณ์ตอ่พว่ง 1 ชดุ 
3. โต๊ะลงทะเบียนรับเอกสาร 
4. ชัน้เหลก็ 1 ตวั 
5. ชัน้ไม้วางเอกสาร 4 ตวั 
6. ตู้ลิน้ชกัเหลก็ 2 ตู้ 
7. ห้องเก็บของ(อโุมงค์) 
8. พืน้ท่ีภายในหอจดหมายเหต ุ
9. โต๊ะ/เก้าอีทํ้างานสว่นบคุคล 
10. โต๊ะคอมพวิเตอร์ 1 ตวั พร้อมอปุกรณ์ตอ่พว่ง 1 ชดุ 
11. โต๊ะประชมุหอจดหมายเหต ุ
12. ตู้ไม้ตดิผนงัรอบหอจดหมายเหต ุ
13. ตู้ นิทรรศการ 7 ตู้ 
14. โต๊ะ/เก้าอีน้ัง่อา่น 4 คน 15 ตวั 
15. โต๊ะ/เก้าอีน้ัง่อา่นเด่ียว 15 ตวั 
16. ห้องควบคมุไฟ 
17. ห้องนํา้ 
 รับผิดชอบโดย นางพัชรา หาญเจริญกิจ 
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กลุ่มวิภาวด ี
โซนสีเขียว 

 
 สังกัด   ห้องสมดุศนูย์ศกึษาวิภาวดี 
 จาํนวนสมาชิก  1  คน 
 ประธานกลุ่ม  นางสาวศริิรัตน์  พวงร้อย 
  
บริเวณพืน้ที่ที่รับผิดชอบ 

1. เคาน์เตอร์บริการ 
2. ตู้ เอกสารบริเวณเคาน์เตอร์บริการ 
3. คอมพิวเตอร์ให้บริการ WEBPAC และอินเทอร์เน็ต 
4. ชัน้วางหนงัสือภาษาไทยและภาษาตา่งประเทศ / ชัน้วางหนงัสืออ้างอิง / ชัน้

วางวารสารเยบ็รวมเลม่ภาษาตา่งประเทศ / โต๊ะและเก้าอีน้ัง่อา่นหนงัสือ 
5. ชัน้วางวารสารใหม ่
6. ชัน้วางรายงานการค้นคว้าอิสระ / ชัน้วางหนงัสือใหมป่ระจําสปัดาห์ 
7. ตู้บตัรรายการ 
8. ตู้บตัรทะเบียนหนงัสือ 
9. ตู้ เหลก็เก็บซีดี-รอม / ตู้บตัรทะเบียนวารสาร 
10. รถเข็น 
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4.2 มาตรฐานกลางกจิกรรม 7ส 
สาํนักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต ประจาํปีการศกึษา 2559 

รายการ จาํนวน ข้อกาํหนด 
1. โต๊ะทาํงาน 
1.1 ป้ายช่ือบคุคล 
 
 
 
 
1.2 ป้ายแสดงสถานะการปฏิบตังิาน 
1.3 กระจกรองโต๊ะ 
1.4 ปฏิทินตัง้โต๊ะ 
1.5 ตะแกรงเอกสาร 
1.6 ท่ีใสอ่ปุกรณ์เคร่ืองเขียน 
1.7 ภาชนะใสนํ่า้ด่ืม 
1.8 โทรศพัท์มือถือพร้อมท่ีวาง 
1.9 อปุกรณ์เก็บข้อมลูพร้อมกลอ่งใส ่
1.10 ดอกไม้ประดบัพร้อมแจกนั 
1.11 ปากกา 
1.12  ดนิสอ 
1.13  เคร่ืองใช้ท่ีใช้ปฏิบตังิานตาม    

 หน้าท่ีเฉพาะของบคุคล เช่น 
- คอมพิวเตอร์พร้อมอปุกรณ์ต่อพ่วงและ
อุปกรณ์เสริม  ( เช่น  แผ่นกรองแสง ,  
ท่ีหนีบกระดาษ ฯลฯ) 
- โทรศพัท์ 
- สมดุโทรศพัท์ 
- ท่ีวางกระดาษโน้ต/ดนิสอ/ปากกา 
- เคร่ืองคดิเลข 

หมายเหตุ  โต๊ะปฏิบัติงานส่วนกลางใช้
มาตรฐานโต๊ะทํางาน ยกเว้นข้อ 1.1, 1.2 

 
ไมเ่กิน  1  ป้าย 
 
 
 
 
ไมเ่กิน  1  ป้าย 
ไมเ่กิน  1  แผ่น 
ไมเ่กิน  1  อนั 
ไมเ่กิน 3 ชัน้  1 ชดุ 
ไมเ่กิน  1  อนั 
ไมเ่กิน  1  ชดุ 
ไมเ่กิน  1  ชดุ 
ไมเ่กิน  1  ชดุ 
ไมเ่กิน  1  ชดุ 
ไมเ่กิน 10  ด้าม 
ไมเ่กิน  5  แท่ง 
ไมเ่กิน  3 ชดุ 
 
 
 
 
ไมเ่กิน  1  เคร่ือง 
ไมเ่กิน  1  ชดุ 

ไมเ่กิน  1  ชดุ 
ไมเ่กิน  1 เคร่ือง 

 
1. รูปแบบให้เป็นมาตรฐานเดียวกันตามโซน 

ตดิป้ายไว้ด้านหน้าโต๊ะ 
2. โต๊ะทํางานท่ีอยู่ในส่วนของ การให้บริการ  

มีการเวียนและทํางานร่วมกนั มีข้อความระบุ
วา่ “โต๊ะปฏิบตังิานสว่นกลาง” 

วางไว้บนโต๊ะเม่ือไมไ่ด้ปฏิบตัหิน้าท่ีในแผนก 
ใสสะอาด ไมมี่สิง่ของใดๆ ใต้กระจก 
เปิดให้ตรงตามเดือนปัจจบุนั 

 
 

จดัวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
 
 
 
จดัเก็บไว้ในท่ีใสอ่ปุกรณ์เคร่ืองเขียนให้เรียบร้อย 
จดัเก็บไว้ในท่ีใสอ่ปุกรณ์เคร่ืองเขียนให้เรียบร้อย 
ไมว่างสิง่ของใดๆ บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
หมัน่ดแูลทําความสะอาดอยูเ่สมอ 
หมัน่ดแูลทําความสะอาดอยูเ่สมอ 

หมัน่ดแูลทําความสะอาดอยูเ่สมอ 
หมัน่ดแูลทําความสะอาดอยูเ่สมอ 
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รายการ จาํนวน ข้อกาํหนด 
2. ลิน้ชักโต๊ะทาํงาน 
2.1 ท่ีวางอปุกรณ์เคร่ืองเขียน 
2.2 ปากกาลกูล่ืน 
2.3 ปากกาสะท้อนแสง/เมจิก 
2.4 ดนิสอ 
2.5 ไส้ดนิสอ 
2.6 ยางลบดนิสอ/ยางลบหมกึ 
2.7 นํา้ยาลบคําผิด 
2.8 คตัเตอร์ 
2.9 กรรไกร 
2.10 ท่ีเย็บกระดาษ 
2.11 ท่ีถอนลวดเย็บกระดาษ 
2.12 คลปิดํา 2 ขา 
2.13 ลวดเสียบกระดาษ 
2.14 ลวดเย็บกระดาษ 
2.15 แท่นประทบัตราพร้อมหมกึเตมิ 
2.16 ตราประทบัท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตังิาน 
2.17 สก๊อตเทป 
2.18 ไม้บรรทดั 
2.19 เคร่ืองเจาะกระดาษเลก็ 
2.20 เอกสาร/สมุดบันทึกท่ีเก่ียวข้องกับการ

ปฏิบตังิาน 
2.21 อปุกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ปฏิบตังิาน 

 
ไมเ่กิน  2  หนว่ย 
ไมเ่กิน  4  ด้าม 
ไมเ่กิน 5  ด้าม 
ไมเ่กิน  2  แทง่ 
ไมเ่กิน  2  กลอ่ง 
ไมเ่กิน  2  ก้อน 
ไมเ่กิน  1  ชดุ 
ไมเ่กิน  2  อนั 
ไมเ่กิน  2  อนั 
ไมเ่กิน  2  อนั 
ไมเ่กิน  1  อนั 
ไมเ่กิน  4  อนั 
ตามความเหมาะสม 
ไมเ่กิน  2  กลอ่ง 
ไมเ่กิน  2  ชดุ 
ตามความเหมาะสม 
ไมเ่กิน  1  ม้วน 
ไมเ่กิน  2  อนั 
ไมเ่กิน  1  อนั 

ตามความเหมาะสม 
 

ไมเ่กิน 3 ชิน้ 

 
สะอาด จดัวางอปุกรณ์ภายในให้เรียบร้อย 
 
 
 
 
 
  จัด เ ก็ บ ไ ว้ ใน ท่ี ว า งอุปก ร ณ์ เ ค ร่ื อ ง เ ขี ยน 

หรือถาดใสอ่ปุกรณ์ในลิน้ชกัให้เรียบร้อย 
 
 
 
 
 
 
จดัวางให้เรียบร้อย 
จดัวางให้เรียบร้อย 
จดัวางให้เรียบร้อย 
จดัวางให้เรียบร้อย 
จดัวางให้เรียบร้อย 

จดัเรียงให้เรียบร้อย 
 
จดัเรียงให้เรียบร้อย 

3. ลิน้ชักส่วนตวั 
 

ไมเ่กิน 2 ลิน้ชกั 1. สะอาด จดัวางสิง่ของภายในให้เรียบร้อย 
2. มีของใช้สว่นตวัตามความจําเป็น 
3. มีป้ายระบคํุาวา่ “สว่นตวั” หน้าลิน้ชกั 

4. บริเวณโต๊ะทาํงาน 
4.1 ตะกร้าใสข่ยะ 
4.2 รองเท้าสํารอง (ไมใ่ช่รองเท้าแตะฟองนํา้) 

 
ไมเ่กิน  1  ใบ 
ไมเ่กิน  2  คู ่

 
1. วางไว้ข้างหรือใต้โต๊ะได้ตามความเหมาะสม 
2. วางไว้ใต้โต๊ะ สะอาด และจดัวางให้เรียบร้อย 
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รายการ จาํนวน ข้อกาํหนด 
5. เก้าอีน่ั้งทาํงาน 
5.1 เบาะรองนัง่/เบาะพิง 
5.2 เสือ้สทู/เสือ้กนัหนาว 

 
ไมเ่กิน  1  ชดุ 
ไมเ่กิน  1  ตวั 

 
1. สะอาด อยูใ่นสภาพพร้อมใช้ 
2. พาดไว้ท่ีพนกัเก้าอีใ้ห้อยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อย

เม่ือสิน้สดุการทํางานในแตล่ะวนั 
3. เล่ือนเก้าอีเ้ข้าท่ีให้เรียบร้อยเม่ือเลกิใช้งาน 

6. ชัน้หรือตู้วางเอกสารข้างโต๊ะทาํงาน 
6.1 กล่อง/แฟ้มเอกสาร/เอกสารท่ีเก่ียวข้อง

กบัการปฏิบตังิาน 
6.2 ดอกไม้ประดบัพร้อมแจกนั 

 
ตามความเหมาะสม 
 
ไมเ่กิน 1 ชดุ 

 
1. จดัเรียงเรียบร้อย พร้อมมีป้ายระบเุอกสาร 
2. หมัน่ดแูลเป็นประจํา 
3. จดัวางเอกสารหรือหนงัสือท่ีเก่ียวข้องกบังาน 
4. จดัเก็บอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ติดรูป

ไว้ท่ีครุภณัฑ์ 
5. เอกสารสิ่งของต่างๆ ควรมีการสะสางอย่าง

สม่ําเสมอ 
6. ชัน้บนสุดของชัน้หรือตู้สามารถวางเอกสารได้

และให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
7. เคาน์เตอร์บริการ 
7.1 เก้าอีป้ระจําเคาน์เตอร์ 
7.2 ชดุคอมพิวเตอร์พร้อมอปุกรณ์ตอ่พว่ง 

 
 

7.3 ป้ายตัง้บนเคาน์เตอร์ 
7.4 ดอกไม้ประดบัพร้อมแจกนั 
7.5 กลอ่ง/แฟ้มเอกสาร 
7.6 คูมื่อ/เอกสารปฏิบตังิาน 
7.7 ท่ีวางแบบฟอร์ม/เอกสารบริการ 
7.8 เหลก็เสียบแบบฟอร์ม 
7.9 โทรศพัท์ 
7.10 สมดุโทรศพัท์/แฟ้มเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
7.11 ท่ีวางกระดาษโน้ต/ดนิสอ/ปากกา 
7.12 ปากกาตา่งๆ 

 
ตามความเหมาะสม 
ตามความเหมาะสม 
 
 
ไมเ่กิน  5  อนั 
ตามความเหมาะสม 
ตามความเหมาะสม 
ตามความเหมาะสม 
ตามความเหมาะสม 
ไมเ่กิน  2 ชดุ 
ไมเ่กิน  1  เคร่ือง 
ไมเ่กิน  1  ชดุ 
ตามความเหมาะสม 
ตามความเหมาะสม 

 
เล่ือนเก้าอีเ้ข้าท่ีให้เรียบร้อยเม่ือเลกิใช้งานทกุครัง้ 
จดัวางให้เรียบร้อยและไมมี่สิง่ใดวางบน
คอมพิวเตอร์ยกเว้นกระดาษข้อความท่ีตดิไว้
อยา่งเรียบร้อย 
เป็นข้อความท่ีเป็นปัจจบุนั 
หมัน่ดแูลเป็นประจํา 
จดัเรียงเรียบร้อย พร้อมมีป้ายระบเุอกสาร 
จดัเรียงเรียบร้อย พร้อมมีป้ายระบเุอกสาร 
จดัเรียงเรียบร้อย พร้อมมีป้ายระบเุอกสาร 
จดัวางให้เรียบร้อย 
หมัน่ดแูลทําความสะอาดอยูเ่สมอ 
จดัเรียงเรียบร้อย พร้อมมีป้ายระบเุอกสาร 
จดัวางให้เรียบร้อย หยิบง่าย พร้อมใช้งาน 
จดัวางให้เรียบร้อย หยิบง่าย พร้อมใช้งาน 
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รายการ จาํนวน ข้อกาํหนด 
7. เคาน์เตอร์บริการ (ต่อ) 
7.13 ดนิสอ 
7.14 ท่ีเหลาดนิสอ 
7.15  เคร่ืองคดิเลข 
7.16  ปฏิทินตัง้โต๊ะ 
7.17  ท่ีรองตดั 
7.18  ตราประทบัตา่งๆ 
7.19  ท่ีแขวนตราประทบั 
7.20  เทปใสพร้อมแท่นวาง 
7.21  เคร่ืองเจาะกระดาษ 
7.22  ท่ีวางอปุกรณ์สํานกังาน 
7.23  กรรไกร 
7.24  คตัเตอร์ 
7.25  แท่นประทบัตราพร้อมหมกึเตมิ 
7.26  นํา้ยาลบคําผิด 
7.27  ยางลบดนิสอ 
7.28  ท่ีเย็บกระดาษพร้อมลวดเย็บกระดาษ 
7.29  ท่ีถอนลวดเย็บกระดาษ 
7.30  คลปิดํา 2 ขา 
7.31  ลวดเสียบกระดาษ 
7.32  กาว 
7.33  ไม้บรรทดั 
7.34  กลอ่งรับบริจาคจากหน่วยงานภายนอก 
7.35 วสัด/ุแฟ้ม/เอกสาร/แบบฟอร์มและอ่ืนๆ  

ท่ีเก่ียวข้องในงานบริการ 
7.36  ป้ายรณรงค์ประหยดัพลงังาน 

 
ไมเ่กิน 6 แทง่ 
ไมเ่กิน  1  อนั 
ไมเ่กิน  2  เคร่ือง 
ไมเ่กิน  6  อนั 
ไมเ่กิน  1  อนั 
ตามความเหมาะสม 
ตามความเหมาะสม 
ไมเ่กิน  2  อนั 
ไมเ่กิน  3  อนั 
ไมเ่กิน  2  ชดุ 
ไมเ่กิน  3  อนั 
ไมเ่กิน  3  อนั 

ไมเ่กิน  3  ชดุ 
ไมเ่กิน  3 ชดุ 
ไมเ่กิน  3  ก้อน 
ไมเ่กิน  3  อนั 
ไมเ่กิน  1  อนั 
ตามความเหมาะสม 
ตามความเหมาะสม 
ไมเ่กิน  3  อนั 
ไมเ่กิน  3  อนั 
ไมเ่กิน  2  กลอ่ง 
ตามความเหมาะสม 
 
ตามความเหมาะสม 

 
จดัวางให้เรียบร้อย หยิบง่าย พร้อมใช้งาน 
หมัน่ทิง้เศษดนิสอ 
จดัวางให้เรียบร้อย หยิบง่าย พร้อมใช้งาน 
เปิดให้ตรงตามเดือนปัจจบุนั 
จดัวางให้เรียบร้อย หยิบง่าย พร้อมใช้งาน 
จดัวางให้เรียบร้อย หยิบง่าย พร้อมใช้งาน 
จดัวางให้เรียบร้อย หยิบง่าย พร้อมใช้งาน 
จดัวางให้เรียบร้อย หยิบง่าย พร้อมใช้งาน 
หมัน่ทิง้เศษกระดาษ 
สะอาด จดัวางอปุกรณ์ภายในให้เรียบร้อย 
  
 
 
 
 
จดัเก็บไว้ในท่ีวางอปุกรณ์สํานกังานให้        

เรียบร้อย 
 
 
 
 
จดัวางให้เรียบร้อย 
1. มีป้ายระบสุิง่ของท่ีอยูข้่างในอยา่งชดัเจน 
2. มีบญัชีคมุลิน้ชกัเคาน์เตอร์ 
มีสภาพเรียบร้อยไมชํ่ารุด 

8. ใต้เคาน์เตอร์ 
8.1 ตะกร้าใสข่ยะ 

 
ไมเ่กิน  3 ใบ 

 
1. สะอาด จดัวางให้เรียบร้อย 
2. จดัวางใต้เคาน์เตอร์ตามความเหมาะสม 
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รายการ จาํนวน ข้อกาํหนด 
9. ห้องบริการการอ่าน  
9.1 โต๊ะ/เก้าอีบ้ริการ 
9.2 ชัน้หนงัสือ/วารสาร/ ส่ือโสตทศัน์ 

 
9.3 ตู้ เอกสาร/ชัน้/ครุภณัฑ์ 
9.4 ชดุคอมพิวเตอร์พร้อมอปุกรณ์ตอ่พว่ง 
9.5 รถเข็น 
9.6 ถงัรองรับหนงัสือ/วารสาร 
9.7 ต้นไม้ประดบั 
9.8 ท่ีวางแบบฟอร์ม/เอกสารบริการ 
9.9 นาฬิกาแขวน 
9.10 ปากกา/กระดาษโน้ต/แบบฟอร์มสําหรับ

ผู้ใช้บริการ 
9.11 จดุนํา้ด่ืม/แก้วกระดาษ 

 
9.12 ป้ายรณรงค์ประหยดัพลงังาน 

 
ตามความเหมาะสม 

ตามความเหมาะสม 
 
ตามความเหมาะสม 
ตามความเหมาะสม 
ตามความเหมาะสม 
ตามความเหมาะสม 

ตามความเหมาะสม 
ตามความเหมาะสม 
ไมเ่กิน  2  เรือน 
ตามความเหมาะสม 
 
ไมเ่กิน  1  จดุ 
 
ตามความเหมาะสม 

 
อยูใ่นสภาพเรียบร้อยและพร้อมใช้งาน 

1. มีป้ายแสดงอยา่งชดัเจนและถกูต้อง 
2. ไมมี่ฝุ่ นและคราบสกปรก 
มีดชันีบง่ชีอ้ยา่งชดัเจน 
มีคําแนะนําการใช้งาน 
กําหนดจดุวางให้เรียบร้อย 

กําหนดจดุวางให้เรียบร้อย 
กําหนดจดุวางให้เรียบร้อย 
จดัเก็บเรียบร้อย พร้อมมีป้ายระบเุอกสาร 
ตรงเวลา 
จดัวางให้เรียบร้อย หยิบง่าย พร้อมใช้งาน 
 
1. สะอาด ถกูสขุลกัษณะ 
2. เป็นระเบียบเรียบร้อย 
มีสภาพเรียบร้อยไมชํ่ารุด 

10. พืน้ที่สาํนักงาน 
10.1  โต๊ะ/เก้าอีทํ้างาน 

 
10.2  โต๊ะวางเอกสาร/คูมื่อตา่งๆ 
 
 
 
 
 
 
10.3 ชุดคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง

และอุปกรณ์เสริม (เช่น แผ่นกรองแสง, 
ท่ีหนีบกระดาษฯลฯ) 

10.4   ตู้ เอกสาร/ครุภณัฑ์ 

 
ตามความเหมาะสม 
 
ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
ตามความเหมาะสม 
 
 
ตามความเหมาะสม 

 
1. เล่ือนเก้าอีเ้ข้าท่ีให้เรียบร้อยเม่ือเลกิใช้งาน 
2. ไมค่วรมีมากเกินความจําเป็นกบัการใช้งาน 
1. สะอาด จดัวางเอกสาร/คูมื่อให้เรียบร้อย 
2. มีป้ายแสดงเอกสาร/คูมื่อ พร้อมช่ือ

ผู้ รับผิดชอบ 
3. มีป้ายแสดงสถานการณ์ปฏิบตังิานตอ่เน่ือง  

ท่ีไมส่ามารถทําให้เสร็จสิน้ภายใน             
วนัเดียวกนัได้ เช่นมีข้อความระบ ุ            
"อยูร่ะหวา่งดําเนินการ" เป็นต้น 

1. มีป้ายช่ือหรือผงัผู้ รับผิดชอบดแูล 
2. ไมว่างสิง่ของใดๆ บนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
3.  ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เม่ือไมมี่การใช้งาน 
1. มีป้ายช่ือหรือผงัผู้ รับผิดชอบดแูล 
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รายการ จาํนวน ข้อกาํหนด 
10. พืน้ที่สาํนักงาน (ต่อ) 
10.4 ตู้ เอกสาร/ครุภณัฑ์ (ตอ่) 
 
 
 
10.5  ชัน้หนงัสือ/วารสาร/ส่ือโสตทศัน์ 

 
 

10.6  ชัน้วางเอกสาร/แบบฟอร์ม 
 
 
 
 
 
 
10.7  โทรศพัท์ 
10.8  นาฬิกาแขวนหรือตัง้โต๊ะ 
10.9  รถเข็น 

 
 
 
 
 
 
 

10.10 โต๊ะวางวสัดอุปุกรณ์สํานกังาน
สว่นกลาง 

 

 
ตามความเหมาะสม 

 
 
 

ตามความเหมาะสม 
 
 
ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
ตามความเหมาะสม 
ไมเ่กิน  2  เรือน 
ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
ไมเ่กิน  1  ชดุ 
 
 

 
2. สะอาด จดัวางสิง่ของให้เรียบร้อยพร้อม 

แสดงระบบการจดัเก็บเอกสาร 
3. ไมว่างสิง่ของใดๆบนตู้/ครุภณัฑ์ท่ีสงูเกิน  
2 เมตร 

1. มีป้ายช่ือหรือผงัผู้ รับผิดชอบดแูล 
2. สะอาด จดัเรียงหนงัสือ/วารสาร/ ส่ือโสตทศัน์

ให้เรียบร้อย 
1. มีป้ายช่ือหรือผงัผู้ รับผิดชอบดแูล 
2. สะอาด จดัวางสิง่ของให้เรียบร้อยพร้อม

แสดงระบบการจดัเก็บเอกสาร 
3. มีป้ายแสดงสถานการณ์ปฏิบตังิานตอ่เน่ือง 

ท่ีไมส่ามารถทําให้เสร็จสิน้ภายในวนัเดียวกนั
ได้ เช่นมีข้อความระบ ุ "อยูร่ะหวา่ง
ดําเนินการ" เป็นต้น 

หมัน่ดแูลทําความสะอาดอยูเ่สมอ 
ตรงเวลา 
1. มีป้ายช่ือหรือผงัผู้ รับผิดชอบดแูล 
2. กําหนดจดุวางไว้ให้เรียบร้อย 
3. ตดิป้ายแสดงการใช้งาน ไมต่ดิสิง่ใดๆ บน

รถเข็น 
4. มีป้ายแสดงสถานะการปฏิบตังิานตอ่เน่ืองท่ี

ไมส่ามารถทําให้เสร็จสิน้ภายในวนัเดียวกนั
ได้ เช่นมีข้อความระบ"ุอยูร่ะหวา่งดําเนินการ" 
เป็นต้น 

1. มีป้ายช่ือหรือผงัผู้ รับผิดชอบดแูล 
2. จดัวางวสัดอุปุกรณ์สํานกังานท่ีใช้ร่วมกนัใน

แผนก 
3. จดัวางให้เหมาะสมและพร้อมใช้งานเสมอ 
4. แสดงป้ายอปุกรณ์ท่ีชดัเจน 
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รายการ จาํนวน ข้อกาํหนด 
10. พืน้ที่สาํนักงาน (ต่อ) 
10.10  โต๊ะวางวสัดอุปุกรณ์สํานกังาน  

สว่นกลาง (ตอ่) 
10.11 กลอ่งใสก่ระดาษหน้าเดียว 
10.12 กลอ่งใสก่ระดาษท่ีไมไ่ด้ใช้แล้ว 
10.13 ท่ีใสร่่ม 
10.14 ต้นไม้ประดบั 
10.15 ตะกร้าใสข่ยะ 
10.16 ไฟฟ้า/เคร่ืองปรับอากาศ 
10.17 ป้ายรณรงค์ประหยดัพลงังาน 

 
ไมเ่กิน 1 ชดุ 

 
ไมเ่กิน  1  กลอ่ง 
ไมเ่กิน  2  กลอ่ง 
ไมเ่กิน  1  จดุ 
ตามความเหมาะสม 
ตามความเหมาะสม 

- 
ตามความเหมาะสม 

 
5. มีป้ายช่ือบคุลากรของโซนพืน้ท่ีเพ่ือใช้ร่วมกนั 
6. ทําทําความสะอาดอปุกรณ์อยา่งสม่ําเสมอ 
กําหนดจดุวางไว้ให้เรียบร้อย 
กําหนดจดุวางไว้ให้เรียบร้อย 
กําหนดจดุวางไว้ให้เรียบร้อย 
กําหนดจดุวางไว้ให้เรียบร้อย 
สะอาด และกําหนดจดุวางให้เรียบร้อย 
ปิดเม่ือไมมี่การใช้งาน 
มีสภาพเรียบร้อยไมชํ่ารุด 

11. เคร่ืองใช้ไฟฟ้า - 1. มีป้ายช่ือหรือผงัผู้ รับผิดชอบดแูล 
2. อปุกรณ์ไฟฟ้าและสายตอ่พว่งจดัวางให้เป็น

ระเบียบเพ่ือความปลอดภยั 
3. จดัวางให้เหมาะสมและตรวจสอบให้อยู่

สภาพพร้อมใช้งานเสมอ 
4. ทําความสะอาดอปุกรณ์อยา่งสม่ําเสมอ 
5. ปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีไมไ่ด้ใช้งาน 

12. ห้องประชุม 
12.1 ห้องประชมุ 
 
 
 
 
12.2 ป้ายรณรงค์ประหยดัพลงังาน 

 
- 
 
 
 
 

ตามความเหมาะสม 

 
1. มีป้ายช่ือหรือผงัผู้ รับผิดชอบดแูล 
2. มีตารางการใช้ห้องประชมุ 
3. มีต้นไม้ประดบัตามความเหมาะสม 
4. สะอาด เรียบร้อย 
5. ปิดไฟฟ้าและอปุกรณ์ไฟฟ้าท่ีไมไ่ด้ใช้งาน 
มีสภาพเรียบร้อยไมชํ่ารุด 

13. พืน้/บริเวณทางเดนิ/บันไดทางเดนิ/
บันไดหนีไฟและฝาผนัง 

- 1. ไมว่างสิง่ของหรือเอกสารใดๆ ขวางทางเดนิ 
2. ไมต่ดิกระดาษ เบอร์โทรศพัท์หรือเอกสารใดๆ

บริเวณเสาและผนงั 
3. มีต้นไม้ประดบัตามความเหมาะสม 
4. หากพืน้ชํารุดให้ดําเนินการแจ้งผู้ เก่ียวข้องทนั

ทนัที 
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รายการ จาํนวน ข้อกาํหนด 
13. พืน้/บริเวณทางเดนิ/บันไดทางเดนิ/

บันไดหนีไฟและฝาผนัง (ต่อ) 
- 5. สะอาด เรียบร้อย 

14. บอร์ดตดิประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ตามความเหมาะสม 1. มีป้ายช่ือผู้ รับผิดชอบดแูล และกําหนดท่ีตัง้
ให้เหมาะสม 

2. มีข้อมลู ขา่วสาร เอกสารตา่งๆ ท่ีทนัสมยั 
3. ตดิประกาศตา่งๆ อยา่งมีระเบียบ 

15. บอร์ด 7ส/บอร์ดภาพกิจกรรม7ส 1 จดุ 1. มีป้ายช่ือหรือผงัผู้ รับผิดชอบดแูล 
2. ประชาสมัพนัธ์ข้อมลู ขา่วสารกิจกรรม 7ส 

16. อุปกรณ์/เคร่ืองมือ/ถังดบัเพลิง ตามความเหมาะสม 1. มีป้ายช่ือหรือผงัผู้ รับผิดชอบดแูล 
2. เขียนวิธีและขัน้ตอนการใช้งาน/การดแูลรักษา

ตดิไว้ท่ีโต๊ะ/ตวัเคร่ือง (ตามความเหมาะสม) 
3. ใช้เคร่ืองมือและอปุกรณ์ให้เหมาะสมกบังาน 
4. ตรวจสอบความพร้อมของอปุกรณ์/เคร่ืองมือ

อยูเ่สมอ 
5. ทําความสะอาดอปุกรณ์อยา่งสม่ําเสมอ 
6. ไมว่างสิง่ของอยา่งอ่ืนปนหรือกีดขวางกบั

เคร่ืองมืออปุกรณ์ 
7. หากเคร่ืองมือและอปุกรณ์เสียหายให้รีบแจ้ง

ผู้ เก่ียวข้องทนัที 
17. ห้องนํา้ 
17.1 ต้นไม้ประดบั 
17.2 อปุกรณ์ใสก่ระดาษชําระ 
17.3 ตะกร้าใสข่ยะ 
17.4 ถงัสํารองนํา้และท่ีตกันํา้ 
17.5  ผ้าเช็ดมือ 
 
 
 
17.6  ป้ายรณรงค์ประหยดัพลงังาน 

 
ตามความเหมาะสม 
ไมเ่กิน  1  ชดุ 
ตามความเหมาะสม 
ไมเ่กิน  2  ชดุ 
ไมเ่กิน  1  ผืน 
 
 
 
ตามความเหมาะสม 

 
1. มีป้ายช่ือหรือผงัผู้ รับผิดชอบดแูล 
2. หมัน่ดแูลกระดาษให้เพียงพอตอ่การใช้ 
3. มีกระดาษห่อผ้าอนามยัในห้องนํา้หญิง 
4. ดแูลทําความสะอาดอยูเ่สมอ 
5. ตะกร้าใสข่ยะสะอาด จดัวางให้เรียบร้อย 
6. หากมีอปุกรณ์ชํารุดให้ดําเนินการแจ้ง

ผู้ เก่ียวข้องทนัที 
7. ปิดก๊อกนํา้ให้สนิทหลงัการใช้งาน 
มีสภาพเรียบร้อยไมชํ่ารุด 
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รายการ จาํนวน ข้อกาํหนด 
18. ห้องอาหาร 
18.1 ห้องอาหาร 
 
 
 
 
 
 
 
18.2 ป้ายรณรงค์ประหยดัพลงังาน 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 

ตามความเหมาะสม 

 
1. มีป้ายช่ือหรือผงัผู้ รับผิดชอบ 
2. สะอาด จดัวางสิง่ของภายในให้เรียบร้อย 
3. ไมทิ่ง้ของท่ีไมจํ่าเป็นใดๆ บนโต๊ะอาหารหลงั

การใช้งาน 
4. เล่ือนเก้าอีเ้ข้าท่ีให้เรียบร้อยเม่ือเลกิใช้งาน 
5. ทําความสะอาดโต๊ะอาหารทนัทีท่ีรับประทาน

อาหารเสร็จ 
6.  ถอดปลัก๊เคร่ืองใช้ไฟฟ้าหลงัการใช้งาน 
มีสภาพเรียบร้อยไมชํ่ารุด 

19. ห้องเก็บของ/อุโมงค์ - 1. มีป้ายช่ือหรือผงัผู้ รับผิดชอบ 
2. สะอาด จดัวางสิง่ของภายในให้เรียบร้อย 

20. ห้องเซร์ิฟเวอร์ 
20.1 ห้องเซร์ิฟเวอร์ 
 
 
20.2 ป้ายรณรงค์ประหยดัพลงังาน 

 
- 
 
 

ตามความเหมาะสม 

 
1. มีป้ายช่ือหรือผงัผู้ รับผิดชอบดแูล 
2. มีการควบคมุอณุหภมูิอยา่งเหมาะสม 
3. สะอาด จดัวางสิง่ของภายในให้เรียบร้อย 
มีสภาพเรียบร้อยไมชํ่ารุด 

21.ห้องควบคุมไฟฟ้าและเคร่ืองปรับอากาศ 
21.1 ห้องควบคมุไฟฟ้าและเคร่ืองปรับอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
21.2 ป้ายรณรงค์ประหยดัพลงังาน 

 
- 
 
 
 
 
 

 
 
ตามความเหมาะสม 

 
1. มีนโยบายประหยดัพลงังาน 
2. มีป้ายช่ือหรือผงัผู้ รับผิดชอบดแูล 
3. มีป้ายแสดงแผงควบคมุไฟฟ้าและ

เคร่ืองปรับอากาศ 
4. มีผงัเส้นทางเดินไฟฟ้าและเคร่ืองปรับอากาศ

วา่ครอบคลมุบริเวณใดบ้าง 
5. ไมว่างสิง่ของกีดขวางทางเข้าออกของห้อง 
6. ไมนํ่าสิง่ของท่ีไมเ่ก่ียวข้องมาจดัวางไว้ 
มีสภาพเรียบร้อยไมชํ่ารุด 
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ส่วนที่ 5 
 
 

5.1    การตรวจสอบประเมินกิจกรรม 7ส 
5.2    ขัน้ตอนการตรวจสอบประเมินกิจกรรม 7ส 
5.3    การตรวจเย่ียมโซนพืน้ท่ี 
5.4    สรุปผลการประเมนิการตรวจสอบกิจกรรม 7ส 
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5.1 การตรวจสอบประเมนิกจิกรรม 7ส 
 
 การตรวจสอบประเมินกิจกรรม 7ส เป็นสว่นหนึง่ของกิจกรรม 7ส โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ
ตดิตามผลงานของผู้ เก่ียวข้องในการดําเนินกิจกรรม 7ส โดยมีแบบการประเมนิผลการตรวจสอบ
กิจกรรม 7ส สํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสติ ซึง่มีคณะอนกุรรมการฯ ทําการตรวจสอบและ
ประเมินผลโดยมีความมุง่หวงัให้หนว่ยงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพ่ือเช่ือมโยงสูก่ารพฒันา
ในขัน้ตอ่ไป 
 
หน้าที่ของคณะอนุกรรมการกจิกรรม 7ส 

- ทําความเข้าใจกบันโยบาย 7ส 
- วางโครงสร้างและแผนการตรวจ 
- พิจารณาแบบฟอร์มการตรวจท่ีเหมาะสม 
- ประชาสมัพนัธ์กิจกรรมการตรวจ 7ส 
- ศกึษาและทําความเข้าใจกบัมาตรฐาน 
- ตรวจพืน้ท่ีตามกําหนด 
- สงัเกตสภาพพืน้ท่ี 
- ให้คําแนะนําในการตรวจ 
- สรุปผลเพ่ือแจ้งให้พืน้ท่ีทราบผลการตรวจ 

 
คุณสมบัตขิองคณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส 

- เป็นท่ียอมรับของบคุลากรในพืน้ท่ีและเป็นตวัแทนจากแผนกตา่งๆ 
- มีความรู้เร่ือง 7ส อยา่งดี และปฏิบตัตินเป็นแบบอยา่ง 
- มีมนษุยสมัพนัธ์ดีและมีเหตผุล 
- เป็นนกัสงัเกตการณ์ 
- พร้อมสละเวลา 
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การสร้างแบบฟอร์มการตรวจ 
  แบบฟอร์มในการตรวจเป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีจะชว่ยทําให้บรรลวุตัถปุระสงค์ของการจดัทํา 7ส 
โดยพิจารณาจากการกําหนดมาตรฐานกลางเพ่ือให้ได้แบบฟอร์มท่ีมีมาตรฐาน และเหมาะสําหรับ
หนว่ยงานนัน้ๆ องค์ประกอบในแบบฟอร์มประกอบไปด้วย 

1. สว่นท่ีเป็นการประเมินผลการตรวจสอบฯ สว่นนีจ้ะเป็นข้อมลูหลกั ให้ประเมินฯตาม
แบบฟอร์มท่ีกําหนด 

2. สว่นของจดุเดน่แตล่ะโซนพืน้ท่ีเป็นข้อดีท่ีแตล่ะโซนสามารถนําไปปรับปรุงโซนในพืน้ท่ี
รับผิดชอบได้ 

3. ส่วนข้อเสนอแนะและความคิดเห็น เป็นส่วนท่ีสําคญัท่ีคณะอนุกรรมการฯได้แสดง
ความคดิเห็น ไมจํ่าเป็นท่ีต้องปรับปรุงซึง่คณะอนกุรรมการฯจะใช้คําวา่ควรจะ 

4. สว่นข้อควรปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐาน เป็นสว่นสําคญัท่ีแตล่ะโซนพืน้ท่ีจะต้องนําไป
ปรับปรุงเพ่ือให้โซนพืน้ท่ีได้มาตรฐานตามมาตรฐานกลางท่ีกําหนดไว้ 

 
เกณฑ์การประเมินผลการตรวจสอบ 
 คณะอนกุรรมฯ ได้มีการประชมุเร่ืองเกณฑ์การประเมนิผลการตรวจสอบฯ โดยสรุป ดงันี ้

 ผา่น หมายถึง พืน้ท่ีมีการปฏิบตังิานตรงตามมาตรฐานกลางทกุข้อ 

 ไมผ่า่น หมายถึง พืน้ท่ีมีการปฏิบตังิานแตไ่มต่รงตามมาตรฐานกลางท่ีกําหนดไว้ 
 
แนวทางการประเมินผลการตรวจสอบ 
    แนวทางการปฏิบตัใินการประเมินผลการตรวจสอบฯ กิจกรรม 7ส จะขึน้อยูก่บัวจิารณญาณ
ของอนกุรรมการฯ แตล่ะคน จากนัน้จะนําการประเมนิฯ ทัง้หมดมารวมกนั ผลรวมการประเมินการ
ตรวจสอบฯ ผา่นมากกวา่ 80 % ถือวา่ผา่น กรณีท่ีผลรวมการประเมินผลการตรวจสอบฯ ผา่นน้อย
กวา่ 80% ถือวา่ไมผ่า่น 
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5.2 ขัน้ตอนการตรวจสอบประเมนิกจิกรรม 7ส 
 
1. การเตรียมก่อนตรวจ 
 1.1 จดัทําแผนการตรวจโดยคณะอนกุรรมการฯ ได้กําหนดให้มีการตรวจพืน้ท่ีปีละ 1 ครัง้  
 1.2 กําหนดวนัและเวลาในการตรวจ 
 1.3 ทําบนัทกึแจ้งให้ผู้ เก่ียวข้องทราบถงึวนั เวลา ในการตรวจ 
 
2. ขัน้ตอนในวันที่ตรวจ 
 2.1 ในวนัท่ีตรวจคณะอนกุรรมการฯ จะมีการประชมุ เพ่ือซกัซ้อมทําความเข้าใจร่วมกนั
ก่อนท่ีจะเดนิตรวจตามพืน้ท่ีท่ีกําหนด 
 2.2 ในการเดนิตรวจพืน้ท่ีจะดจูากมาตรฐานประจําแตล่ะโซนพืน้ท่ีโดยจะตรวจตาม
มาตรฐานกลาง 
 2.3 บนัทกึการประเมินผลการตรวจสอบฯ จดุเดน่ ข้อเสนอแนะ และข้อควรปรับปรุงให้ตรง
ตามมาตรฐานกลางลงในแบบฟอร์ม 
 
3. การดาํเนินการหลังการตรวจ 
 3.1 ประชมุสรุปการประเมนิผลการตรวจสอบฯในแตล่ะวนัและแตล่ะพืน้ท่ี 
 3.2 รวบรวมและสรุปการประเมินผลการตรวจสอบฯ รวมทัง้จดุเดน่ ข้อเสนอแนะ และ   
ข้อควรปรับปรุงให้ได้ตามมาตรฐานกลาง 
 3.3 ทําบนัทกึแจ้งการประเมินผลการตรวจสอบฯ ให้แตล่ะกลุม่โซนพืน้ท่ี 
 3.4 ทําบนัทกึและรายงานสรุปการประเมนิผลการตรวจสอบฯ โซนพืน้ท่ีให้ประธาน
คณะกรรมการอํานวยการฯ และประธานคณะอนกุรรมการฯ 
 3.5 จดัทําประกาศนียบตัรสําหรับกลุม่โซนพืน้ท่ีเพ่ือเป็นกําลงัใจในการปฏิบตังิาน 
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5.3 การตรวจเย่ียมกลุ่มโซนพืน้ที่ 
 
 ท่ีประชมุคณะอนกุรรมการฯ มีมตใิห้มีการตรวจเย่ียมกลุม่โซนพืน้ท่ี ปีการศกึษาละ 1 ครัง้
ตามแผนการดําเนินงานของคณะอนกุรรมการกิจกรรม 7ส โดยมีการกําหนดดงันี ้
 

กาํหนดการตรวจเยี่ยมโซนพืน้ที่  
 

วัน เดอืน ปี 
การเยี่ยมโซนพืน้ที่ 

เวลา กิจกรรม 

7 มิถนุายน 2560 
08.00 – 10.00 น. 
10.00 – 11.00 น. 

- เดนิทาง 
- ตรวจเย่ียมโซนพืน้ท่ีกลุม่วภิาวดี 

 
 
8 มิถนุายน 2560 

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. 

- ตรวจเย่ียมโซนพืน้ท่ีกลุม่พลอยไพลนิ 
- ตรวจเย่ียมโซนพืน้ท่ีกลุม่นาโน 
- ตรวจเย่ียมโซนพืน้ท่ีกลุม่สพุรรณิการ์ 
   พกั  
- ตรวจเย่ียมโซนพืน้ท่ีกลุม่อินทนิล 
- ตรวจเย่ียมโซนพืน้ท่ีกลุม่ชมพพูนัธุ์ทิพย์ 

13 มิถนุายน 2560 09.00 – 11.00 น. - สรุปคะแนนและประเมินผล 
14 มิถนุายน 2560  - ทําบนัทกึแจ้งผลการประเมินกิจกรรม 7ส 
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5.4 สรุปผลการประเมนิการตรวจสอบกจิกรรม 7ส 
 
สรุปผลการตรวจสอบกิจกรรม 7ส สาํนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศกึษา 2559 

 
ประเภทส่วนบริการผู้ใช้ 

 

หวัข้อการตรวจ 

1. เคาน์เตอร์บริการ, อปุกรณ์ไฟฟ้า, อปุกรณ์สํานกังาน 
2. ชัน้/ตู้วางหนงัสือ/วารสาร/ส่ือโสตทศัน์ 
3. สว่นบริการการอา่น 
4. คอมพวิเตอร์สําหรับสืบค้นข้อมลูทรัพยากรสารสนเทศ 
5. คอมพวิเตอร์สําหรับ บริการอินเทอร์เน็ต 
6. โต๊ะบริการตอบคําถาม 
7. ตู้ เอกสาร/ครุภณัฑ์ 
8. ห้องทํางาน 
9. บริเวณพืน้ท่ีสว่นกลางท่ีรับผิดชอบ เช่น บนัได ห้องนํา้ ลานหน้าลฟิต์ ฯลฯ 
10. ป้ายนิทรรศการ 

 
สรุปความคดิเหน็ของคณะอนุกรรมการกจิกรรม 7ส 
 
กลุ่มที่ได้รับการตรวจ : กลุ่มอนิทนิล   
ผลการตรวจ : -  ผา่นทกุหวัข้อ 

- ได้รับรางวลัผลสมัฤทธ์ิดีเย่ียมการจดัการกิจกรรม 7ส (สว่นบริการผู้ใช้)  
จุดเด่น : - มีความเป็นระเบียบ เรียงเอกสารจากใหญ่ไปสูย่อ่ย โดยมีป้ายบอกไว้หน้าตู้ 
 - มีป้ายสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย มีต้นไม้ประดบัให้สวยงาม 
 - มีพืน้ท่ีสีเขียวเพ่ือพกัสายตาจากการอา่นหนงัสือ 
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 ประเภทส่วนบริการผู้ใช้ (ศูนย์ศึกษาวภิาวด)ี 
 

หวัข้อการตรวจ 

1. เคาน์เตอร์บริการ, อปุกรณ์ไฟฟ้า, อปุกรณ์สํานกังาน 
2. ชัน้/ตู้วางหนงัสือ/วารสาร/ส่ือโสตทศัน์ 
3. สว่นบริการการอา่น 
4. คอมพวิเตอร์สําหรับสืบค้นข้อมลูทรัพยากรสารสนเทศ 
5. ตู้ เอกสาร/ครุภณัฑ์ 
6. ป้ายนิทรรศการ 

 
สรุปความคดิเหน็ของคณะอนุกรรมการกจิกรรม 7ส 
 
กลุ่มที่ได้รับการตรวจ : กลุ่มวิภาวด ี
ผลการตรวจ : - ผา่นทกุหวัข้อ 

- ผา่นการตรวจประเมินพืน้ท่ีประเภทสว่นบริการผู้ใช้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
กิจกรรม 7ส สํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสติ ประจําปีการศกึษา 2559 

จุดเด่น : - สะอาด  เรียบร้อย มีความเป็นระเบียบ 
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สรุปผลการตรวจสอบกิจกรรม 7ส สาํนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศกึษา 2559 
ประเภทสาํนักงาน (แบบส่วนรวม) 

 

หวัข้อการตรวจ 

1. โต๊ะ/ตู้ เอกสาร /ครุภณัฑ์//คูมื่อตา่งๆ  
2. ชัน้วางหนงัสือ/วารสาร /ส่ือโสตทศัน์/เอกสาร 
3. โต๊ะวางชดุคอมพิวเตอร์พร้อมอปุกรณ์ตอ่พว่ง/อปุกรณ์ไฟฟ้า 
4. บริเวณพืน้ท่ีสว่นกลางท่ีรับผิดชอบ 
5. โต๊ะ/เก้าอีใ้นสว่นของการปฏิบตังิาน 

 
สรุปความคดิเหน็ของคณะอนุกรรมการกจิกรรม 7ส 
กลุ่มที่ได้รับการตรวจ : กลุ่มพลอยไพลิน   
ผลการตรวจ : -  ผา่นทกุหวัข้อ 

- ได้รับรางวลัผลสมัฤทธ์ิดีเย่ียมการจดัการกิจกรรม 7ส (สว่นสํานกังาน)  
จุดเด่น : - พืน้ท่ีปฏิบตังิานเป็นสดัเป็นสว่นเรียบร้อยดี 
  - มีแผนผงัแสดงความรับผิดชอบ   

- มีแฟ้มเอกสารการปฏิบตังิานสว่นกลางของแผนกฯ   
 - มีตู้ลิน้ชกัใสแ่บบฟอร์ม  
 - มีโต๊ะวางอปุกรณ์สว่นกลาง 
 - มีรายการวสัดสํุานกังานแผนกฯ 
 

กลุ่มที่ได้รับการตรวจ : กลุ่มนาโน 
ผลการตรวจ : - ผา่นทกุหวัข้อ 

- ผา่นการตรวจประเมินพืน้ท่ีประเภทสว่นสํานกังาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน
กิจกรรม 7ส สํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสติ ประจําปีการศกึษา 2559 

จุดเด่น : -  เรียบร้อย ใช้สีเป็นจดุเดน่ของพืน้ท่ี 
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กลุ่มที่ได้รับการตรวจ : กลุ่มสุพรรณิการ์ 
ผลการตรวจ : - ผา่นทกุหวัข้อ 

- ผา่นการตรวจประเมินพืน้ท่ีประเภทสว่นสํานกังาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน
กิจกรรม 7ส สํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสติ ประจําปีการศกึษา 2559 

จุดเด่น : - ใช้สญัลกัษณ์ (ดอกไม้) แทนช่ือพืน้ท่ี 
- ใช้ปฏิทินทําเป็นป้ายตัง้และมีภาพประกอบป้ายตา่งๆ อยา่งสวยงาม             

(ภาพดอกสพุรรณิการ์) 
 

กลุ่มที่ได้รับการตรวจ : กลุ่มชมพูพันธ์ุทพิย์ 
ผลการตรวจ : - ผา่นทกุหวัข้อ 

- ผา่นการตรวจประเมินพืน้ท่ีประเภทสว่นสํานกังาน ตามเกณฑ์มาตรฐาน
กิจกรรม 7ส สํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสติ ประจําปีการศกึษา 2559 

จุดเด่น : - มีกลอ่งสีเขียวในตู้ไม้จดัเป็นระเบียบ เรียบร้อย 
- เอกสารดสูวยงามและป้ายดเูดน่สวยงาม  
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สรุปผลการตรวจสอบกิจกรรม 7ส สาํนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศกึษา 2559 
ประเภทสาํนักงาน (แบบส่วนบุคคล) 

 

ลาํดับ รายช่ือบุคลากร 
1. บน/ใต้โต๊ะ

ทาํงาน 
2. ลิน้ชักโต๊ะ

ทาํงาน 
3. เก้าอีน่ั้งทาํงาน 

ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน 
1 ดร. มลวิลัย์ ประดิษฐ์ธีระ       
2 นางพชัรา หาญเจริญกิจ       
3 นางนฤมล พฤกษศิลป์       
4 นางสาวรัตนาภรณ์  กาศโอสถ       
5 นางจรีุรัตน์  เกลีย้งแก้ว       
6 นางดาวรัตน์  แทน่รัตน์       
7 นางสาวสรีุรัตยา บญุแสนแผน       
8 นางสาวลมยั ประคอนสี       
9 นางอาภาวรรณ แย้มสนิ       
10 นางสาวพรทิพย์  พนูขนุทด       
11 นางจําเนียน สมัฤทธ์ิ       
12 นางสาวศิระภา นาคเจือทอง       
13 นางกฤติยาพร ทองพลู       
14 นางสาวประทีป  ชินบดี       
15 นางสาวพรศรี  สขุการค้า       
16 นางกาญจนา  เพง็คําศรี       
17 นางเยาวรัตน์ บางสาลี       
18 นางบญุเสริม  แหวนแก้ว       
19 นางกนัยา  ไทยฉาย       
20 นางสาวอมรรัตน์  สาระไพฑรูย์       
21 นางธฤษวรรณ  เฉลยไกร       
22 นางสาวสมฤทยั ฉตัรกลุ       
23 นางสาวชญัญาภคั  เรืองเพง็       
24 นางสาวศิริรัตน์  พวงร้อย       
25 นางสาววราภรณ์  ศรีโพธ์ิ       
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ส่วนที่ 6 
 
 

6.1    สรุปผลการดําเนินกิจกรรม 7ส คณะอนกุรรมการกิจกรรม 7ส 
6.2    ข้อเสนอแนะ 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 
 

 

                 6.1 สรุปผลการดาํเนินกจิกรรม 7ส 
                     คณะอนุกรรมการกจิกรรม 7ส 

 
คณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส 
 1. นางพชัรา หาญเจริญกิจ              ประธาน 
 2. นางสาวสรีุรัตยา บญุแสนแผน   รองประธาน 
 3. นางจรีุรัตน์ เกลีย้งแก้ว    อนกุรรมการ 
 4. นางเยาวรัตน์ บางสาลี    อนกุรรมการ 
 5. นางสาวศริิรัตน์ พวงร้อย   อนกุรรมการ 
 6. นางสาวประทีป ชินบดี   อนกุรรมการ  
 7. นางกฤตยิาพร ทองพลู    อนกุรรมการ  
 8. นางบญุเสริม แหวนแก้ว   อนกุรรมการและเลขานกุาร 
           9. นางสาวพรศรี สขุการค้า    อนกุรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
  
ภาระหน้าที่ 

1. กําหนดแผนการดําเนินงานในโครงการกิจกรรม 7ส สํานกัหอสมดุ 
2. กําหนดมาตรฐาน 7ส สําหรับพืน้ท่ีปฏิบตังิานและพืน้ท่ีสว่นบคุคล 
3. กําหนดแผนเวลาการตรวจและเคร่ืองมือเพ่ือใช้ในการตรวจตดิตาม 
4. จดัตัง้ทีมดแูลประจําพืน้ท่ีเพ่ือทําหน้าท่ีดแูลรับผิดชอบพืน้ท่ีตา่งๆ ของสํานกัหอสมดุ 
5. ประสานงานระหวา่งหน่วยงานกบัทีมดแูลประจําพืน้ท่ีให้สามารถดําเนินกิจกรรม 7ส 

ได้สําเร็จตามวตัถปุระสงค์ 
6. รณรงค์และสง่เสริมการดําเนินงานในโครงการกิจกรรม 7ส อยา่งทัว่ถงึและตอ่เน่ือง 
7. ประชาสมัพนัธ์ขา่วสารการดําเนินงานในโครงการกิจกรรม 7ส ของสํานกัหอสมดุทัง้

ภายในและภายนอกหน่วยงาน 
8. รับทราบปัญหาและให้คําแนะนํา หรือ นําเสนอคณะกรรมการอํานวยการกิจกรรม 7ส 

เพ่ือพิจารณา 
9. ตรวจตดิตามและประเมินผลการดําเนินงานในโครงการกิจกรรม 7ส 
10. แจ้งผลการตรวจตดิตามให้ทีมดแูลประจําพืน้ท่ีได้รับทราบเพ่ือแก้ไขปรับปรุง 
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11. สรุปรายงานผลการตรวจตดิตามและประเมินผลตอ่คณะกรรมการอํานวยการ
กิจกรรม 7ส สํานกัหอสมดุ 

 
การประชุมของคณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส 
 คณะอนกุรรมการกิจกรรม 7ส มีมตใิห้มีการประชมุทกุวนัพธุท่ีสองของเดือน ซึง่อาจมี  
การเปล่ียนแปลงจากท่ีวางแผนไว้บ้างเน่ืองจากตดิภารกิจตา่งๆของสํานกัหอสมดุ โดย
คณะอนกุรรมการกิจกรรม 7ส มีการจดัประชมุทัง้หมด 5 ครัง้ ดงันี ้
 ครัง้ท่ี 1/2559  วนัท่ี 28 กนัยายน 2559  

ครัง้ท่ี 2/2559 วนัท่ี  16 พฤศจิกายน 2559 
ครัง้ท่ี 1/2560 วนัท่ี  18 มกราคม 2560 
ครัง้ท่ี 2/2560 วนัท่ี  15 มีนาคม 2560 
ครัง้ท่ี 3/2560 วนัท่ี  17 พฤษภาคม 2560 

 
การดาํเนินงานของคณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส 

1.   เสนอแตง่ตัง้คณะอนกุรรมการกิจกรรม 7ส 
1. กําหนดภาระหน้าท่ีของคณะอนกุรรมการกิจกรรม 7ส 
2. มีการจดัประชมุคณะอนกุรรมการกิจกรรม 7ส ทกุเดือน บางเดือนมีประชมุบอ่ยครัง้

ขึน้อยูก่บัวาระเร่งดว่นและสรุปรายงานการประชมุเสนอตอ่คณะกรรมการอํานวยการ
กิจกรรม 7ส อยา่งตอ่เน่ือง 

3. ดําเนินกิจกรรมตา่งๆ ดงันี ้
4.1 กําหนดแผนการดําเนินกิจกรรม 7ส ประจําปี 
4.2 ปรับปรุงมาตรฐานกลางกิจกรรม 7ส 
4.3 กําหนดกลุม่โซนพืน้ท่ี 
4.4 จดักิจกรรม Big Cleaning Day ในวนัท่ี 2 มิถนุายน 2560 
4.5  จดับอร์ดภาพกิจกรรม 7ส 
4.6   ปรับปรุงเว็บไซต์ 
4.7   จดักิจกรรมเผยแพร่ความรู้กิจกรรม 7ส  
4.8   สร้างแบบประเมิน 7ส ขึน้ 4 แบบ ได้แก่  

- ประเภทสํานกังาน (แบบรายบคุคล) 
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- ประเภทสํานกังาน (แบบสว่นรวม) 
- ประเภทสว่นบริการผู้ใช้ 
- ประเภทสว่นบริการผู้ใช้ (ศนูย์ศกึษาวิภาวดี) 

       4.9    วางแผนกําหนดการตรวจประเมินโซนพืน้ท่ี  
4.10  ตรวจประเมินโซนพืน้ท่ี  
4.11  สรุปผลการตรวจประเมินแจ้งตอ่ประธานโซนพืน้ท่ีและคณะกรรมการ  

               อํานวยการกิจกรรม 7ส 
4.12  จดัทําประกาศนียบตัรแก่โซนพืน้ท่ีท่ีมีผลการดําเนินงานยอดเย่ียม 
4.13  จดัทํารายงานสรุปผลการดําเนินกิจกรรม 7ส สํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสติ   
         ประจําปีการศกึษา 2559 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



59 
 

 

6.2 ข้อเสนอแนะ 
  
        สําหรับปีการศกึษา 2559 คณะอนกุรรมการฯ มีข้อเสนอแนะเพื่อพฒันาการดําเนิน
กิจกรรม 7ส ของในปีการศกึษาตอ่ไป ดงันี ้
 
ข้อเสนอแนะ 
 1.  จดัประชมุคณะอนกุรรมการกิจกรรม 7ส เดือนละ 1 ครัง้ 

2.   โซนพืน้ท่ีท่ีได้รับรางวลัควรดแูลพืน้ท่ีให้เป็นไปตามมาตรฐานอยา่งตอ่เน่ือง 
3.   จดัช่วงเวลาให้คณะกรรมการกิจกรรม 7ส ได้เย่ียมชมโซนพืน้ท่ีตา่งๆ อยา่งเป็น

ทางการสกัปีละ 1 ครัง้ 
 4.  จดัสรรงบประมาณสําหรับดําเนินกิจกรรม 7ส และกิจกรรมห้องสมดุสีเขียว อยา่ง
เหมาะสม 
 5.  ควรมีของท่ีระลกึสําหรับโซนพืน้ท่ีท่ีไมไ่ด้รับรางวลัดีเดน่หรือยอดเย่ียมด้วย  เพ่ือเป็น
ขวญัและกําลงัใจเน่ืองจากในทกุโซนพืน้ท่ีก็ทุ่มเทในการดแูลพืน้ท่ีเพ่ือรอการตรวจจาก
คณะอนกุรรมการ 7ส 
 6.  ควรมีกิจกรรมดงูาน 7 ส ภายนอกสถานท่ี ตา่งๆ เพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจ 
 7.  ควรมีการกระตุ้นให้รู้สกึวา่ทกุวนัของการทํางานมี  7ส ตลอด  และมอบรางวลั
รายบคุคลท่ีรักษาระเบียบวนิยัมาตรฐานข้อตกลง ตามมาตรฐาน 7ส และปฏิบตัติามระเบียบจน
ตดิเป็นนิสยั 
 8. ทกุพืน้ท่ีของห้องสมดุควรจะมีผู้ รับผิดชอบทกุพืน้ท่ีให้ตดิป้ายโซนผู้ รับผิดชอบให้ชดัเจน 
 9. บอร์ดตดิประกาศสํานกัหอสมดุควร ตดิช่ือผู้ รับผิดชอบ ควรทําความสะอาดและสะสาง
อยูเ่สมอ 
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ส่วนที่ 7 
 
 

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

แบบประเมินการตรวจสอบกิจกรรม 7ส 
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สาํนักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต 
แบบประเมนิการตรวจสอบกจิกรรม 7ส 
ประเภทสาํนักงาน (แบบรายบุคคล) 

ปีการศกึษา 2559 วันที่................................. 
พืน้ที่กลุ่ม.................................................... 

ช่ือ-นามสกุลผู้รับการตรวจ...................................................................................................... 
 

หัวข้อการตรวจ รายละเอียด ผลการตรวจ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

1. บน/ใต้โต๊ะทํางาน 1 มีป้ายช่ือบคุคลและป้ายแสดงสถานะการปฏิบติังาน   

2 อปุกรณ์/เอกสารบนโต๊ะถกูจดัวางอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย   

3 ความสะอาดโดยรวม   

4 ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด   

 
2. ลิน้ชกัโต๊ะทํางาน 1 อปุกรณ์/เอกสารในลิน้ชกัโต๊ะถกูจดัวางอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย   

2 ความสะอาดโดยรวม   

3 ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด   

 
3. เก้าอีน้ัง่ทํางาน 1 เก้าอีอ้ยูใ่นสภาพดีพร้อมใช้งาน   

2 มีการเล่ือนเก้าอีเ้ข้าท่ีให้เรียบร้อยเม่ือเลิกใช้งาน   

3 ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด   

 
 
จุดเด่นของพืน้ที่ 
 .............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
ข้อควรปรับปรุงให้ตรงตามมาตรฐาน 
 .............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะ 
 .............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
         

   ลงช่ือผู้ตรวจ ................................................ 
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สาํนักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต 
แบบประเมนิการตรวจสอบกจิกรรม 7ส 

ประเภทสาํนักงาน (แบบส่วนรวม) 
ปีการศกึษา 2559 วันที่................................. 
พืน้ที่กลุ่ม.................................................... 

 
หัวข้อการตรวจ รายละเอียด ผลการตรวจ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. โต๊ะ/ตู้ เอกสาร    
ครุภณัฑ์/คู่มือ
ตา่งๆ 

1 จดัวางเอกสาร/ครุภณัฑ์/คู่มือต่างๆ อยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย   

2 ไมว่างสิง่ของใดๆ บนตู้ เอกสาร/ครุภณัฑ์ท่ีสงูเกิน 2 เมตร   

3 มีป้ายแสดงเอกสาร/คู่มือตา่งๆ   

4 มีป้ายช่ือหรือผงัผู้ รับผิดชอบ   

5 มีป้ายแสดงสถานะการปฏิบติังานท่ีทําไมเ่สร็จภายในวนัเดียว   

6 ความสะอาดโดยรวม   

7 ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด   

 
2. ชัน้วางหนงัสือ/ 
วารสาร/ส่ือโสต
ทศัน์ /เอกสาร 

1 จดัวางหนงัสือ/วารสาร/ส่ือโสตทศัน์/เอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย   

2 ไมว่างสิง่ของใดๆ บนชัน้ท่ีสงูเกิน 2 เมตร   

3 มีป้ายแสดงประเภท/สถานะทรัพยากรสารสนเทศบนชัน้   

4 มีป้ายช่ือหรือผงัผู้ รับผิดชอบ   

5 ความสะอาดโดยรวม   

6 ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด   

 
3. โต๊ะวางชดุ
คอมพิวเตอร์
พร้อมอปุกรณ์ต่อ
พว่ง/อปุกรณ์
ไฟฟ้า 

1 ไมว่างสิง่ของใดๆ บนชดุคอมพิวเตอร์   

2 จดัวางอยา่งเป็นระเบียบอยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน   

3 มีป้ายบอกสถานะกรณีเคร่ืองชํารุด/รอดําเนินการ   

4 มีป้ายช่ือหรือผงัผู้ รับผิดชอบ   

5 ความสะอาดโดยรวม   

6 ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด   

 
4. บริเวณพืน้ท่ี
สว่นกลางท่ี
รับผิดชอบ 

1 มีป้ายช่ือหรือผงัผู้ รับผิดชอบ   

2 ไมว่างสิง่ของหรือเอกสารใดๆ ขวางทางเดิน   

3 ไมติ่ดกระดาษหรือเอกสารใดๆ บริเวณเสาและผนงั   

4 ความสะอาดโดยรวม   

5 ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด   
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จุดเด่นของพืน้ที่ 
 ..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
ข้อควรปรับปรุงให้ตรงตามมาตรฐาน 
 ..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
ข้อเสนอแนะ 
 ..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 
     ลงช่ือผู้ตรวจ.............................................................. 

หัวข้อการตรวจ รายละเอียด ผลการตรวจ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

5. โต๊ะ/เก้าอีใ้น
สว่นของการ
ปฏิบติังาน 
 

1 สะอาด จดัวางอยา่งเป็นระเบียบ มีสภาพร้อมใช้งาน   

2 เล่ือนเก้าอีเ้ข้าท่ีเม่ือเลกิใช้งานทกุครัง้   

3 มีจํานวนเหมาะสมกบัความจําเป็นในการใช้งาน   

4 มีป้ายแสดงสถานะการปฏิบติัท่ีไมเ่สร็จภายในวนัเดียว   

5 ความสะอาดโดยรวม   

6 ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด   
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สาํนักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต 
แบบประเมนิการตรวจสอบกจิกรรม 7ส 

ประเภทส่วนบริการผู้ใช้ 
ปีการศกึษา 2559 วันที่............................................... 
พืน้ที่กลุ่ม.............................................................. 

หัวข้อการตรวจ รายละเอียด ผลการตรวจ 
ผ่าน  ไม่ผ่าน 

1. เคาน์เตอร์บริการ, 
อปุกรณ์ไฟฟ้า,  
อปุกรณ์สํานกังาน 

1 ไมเ่ก็บของท่ีไมจํ่าเป็นบน/ใต้เคาน์เตอร์   

2 ลิน้ชกัเคาน์เตอร์มีการจดัอยา่งเป็นระเบียบ พร้อมมีป้ายระบสุิง่ของข้าง
ในอยา่งชดัเจนและมีบญัชีคมุลิน้ชกั 

  

3 อปุกรณ์สํานกังานจดัวางเรียบร้อย หยิบง่าย พร้อมใช้งาน   

4 ไมมี่สิง่ใดวางบนคอมพิวเตอร์ ยกเว้นกระดาษข้อความท่ีติดไว้อยา่ง
เรียบร้อย 

  

5 สภาพทัว่ไปของสายไฟ สายโทรศพัท์อยูใ่นสภาพเรียบร้อย ปลอดภยั   

6 ท่ีวางแบบฟอร์ม/เอกสาร/อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง จดัวางเรียบร้อย พร้อมมีป้าย
ระบเุอกสาร 

  

7 ความสะอาดโดยรวม   

8 ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด   

  
2. ชัน้/ตู้วางหนงัสือ/ 
วารสาร/ส่ือโสตทศัน์ 

1 ติดป้ายช่ือบอกประเภทของท่ีเก็บอยา่งถกูต้อง ชดัเจน   

2 จดัวางทรัพยากรสารสนเทศอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย   

3 จดัเก็บทรัพยากรสารสนเทศเหมาะสมกบัประเภทและสะดวกในการหยิบ
ใช้งาน 

  

4 ความสะอาดโดยรวม   

5 ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด   

  
3. สว่นบริการ      
การอา่น 

1 โต๊ะ เก้าอี ้มีสภาพดี สะอาด และพร้อมใช้งาน   

2 ท่ีวางแบบฟอร์ม/เอกสาร จดัเก็บเรียบร้อย พร้อมมีป้ายระบ ุ   

3 จดุนํา้ด่ืม/แก้วนํา้ สะอาด ถกูสขุลกัษณะ   

4 ความสะอาดโดยรวม   

5 ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด   

 
4. คอมพิวเตอร์
สําหรับสืบค้นข้อมลู
ทรัพยากรสารสนเทศ 

1 ไมว่างสิง่ใดๆ บนคอมพิวเตอร์ ยกเว้นป้ายข้อความท่ีวางไว้อยา่งเป็น
กิจลกัษณะ 

  

2 มีคําแนะนําการใช้งาน   

3 ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด   
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หัวข้อการตรวจ รายละเอียด ผลการตรวจ 

ผ่าน  ไม่ผ่าน 
5. คอมพิวเตอร์
สําหรับ บริการ
อินเทอร์เน็ต 

1 ไมว่างสิง่ใดๆ บนคอมพิวเตอร์ ยกเว้นป้ายข้อความท่ีวางไว้อยา่งเป็น
กิจลกัษณะ 

  

2 ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด   

 
6. โต๊ะบริการตอบ
คําถาม 

1 ไมว่างสิง่ของท่ีไมจํ่าเป็นบน/ใต้โต๊ะ   

2 ตู้ เอกสารข้างโต๊ะจดัวางอยา่งเป็นระเบียบ พร้อมมีป้ายระบเุอกสาร   

3 ไมว่างสิง่ใดๆ บนคอมพิวเตอร์ ยกเว้นกระดาษข้อความท่ีติดไว้อยา่งเป็น
อยา่งเรียบร้อย 

  

4 ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด   

 
7. ตู้ เอกสาร/ครุภณัฑ์ 1 ตู้ เอกสาร/ครุภณัฑ์สะอาด จดัวางสิง่ของภายในอยา่งเป็นระเบียบ พร้อม

แสดงระบบการจดัเก็บท่ีชดัเจน 

  

2 ไมว่างสิง่ใดๆ บนตู้ เอกสาร/ครุภณัฑ์ท่ีสงูเกิน 2 เมตร   

3 ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด   

  
8. ห้องทํางาน 1 มีป้ายบอกช่ือสว่นใช้งานตา่งๆ   

2 ความสะอาดโดยรวม   

3 ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด   

  
9. บริเวณพืน้ท่ีสว่น 
กลางท่ีรับผิดชอบ 
เช่น บนัได ห้องนํา้ 
ลานหน้าลฟิต์ ฯลฯ 

1 ไมว่างสิง่ของใดๆ ขวางทางเดิน   

2 ไมติ่ดกระดาษหรือเอกสารใดๆ บริเวณเสาและผนงั   

3 มีป้ายช่ือหรือผงัผู้ รับผิดชอบ   

4 ความสะอาดโดยรวม   

5 ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด   

  
10. ป้ายนิทรรศการ 1 มีข้อมลูข่าวสารทนัสมยั   

2 สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย   
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จุดเด่นของพืน้ที่ 
 ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
ข้อควรปรับปรุงให้ตรงตามมาตรฐาน 
 ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
 
     ลงช่ือผู้ตรวจ.................................................... 
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สาํนักหอสมุด มหาวทิยาลัยรังสิต 
แบบประเมนิการตรวจสอบกจิกรรม 7ส 

ประเภทส่วนบริการผู้ใช้   (ศูนย์ศกึษาวภิาวดี) 
ปีการศกึษา 2559 วันที่............................................... 
พืน้ที่กลุ่ม.............................................................. 

 
หัวข้อการตรวจ รายละเอียด ผลการตรวจ 

ผ่าน ไม่ผ่าน 
1. เคาน์เตอร์บริการ, 
อปุกรณ์ไฟฟ้า,  
อปุกรณ์สํานกังาน 

1 ไมเ่ก็บของท่ีไมจํ่าเป็นบน/ใต้เคาน์เตอร์   

2 ลิน้ชกัเคาน์เตอร์มีการจดัอยา่งเป็นระเบียบ พร้อมมีป้ายระบสุิง่ของข้างในอยา่ง
ชดัเจนและมีบญัชีคมุลิน้ชกั 

  

3 อปุกรณ์สํานกังานจดัวางเรียบร้อย หยิบง่าย พร้อมใช้งาน   

4 ไมมี่สิง่ใดวางบนคอมพิวเตอร์ ยกเว้นกระดาษข้อความท่ีติดไว้อยา่งเรียบร้อย   

5 สภาพทัว่ไปของสายไฟ สายโทรศพัท์อยูใ่นสภาพเรียบร้อย ปลอดภยั   

6 ท่ีวางแบบฟอร์ม/เอกสาร/อ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง จดัวางเรียบร้อย พร้อมมีป้ายระบเุอกสาร   

7 ความสะอาดโดยรวม   

8 ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด   

 
2. ชัน้/ตู้วางหนงัสือ/ 
วารสาร/ส่ือโสตทศัน์ 

1 ติดป้ายช่ือบอกประเภทของท่ีเก็บอยา่งถกูต้อง ชดัเจน   

2 จดัวางทรัพยากรสารสนเทศอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อย   

3 จดัเก็บทรัพยากรสารสนเทศเหมาะสมกบัประเภท และสะดวกในการหยิบใช้งาน   

4 ความสะอาดโดยรวม   

5 ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด   

 
3. สว่นบริการ      
การอา่น 

1 โต๊ะ เก้าอี ้มีสภาพดี สะอาด และพร้อมใช้งาน   

2 ท่ีวางแบบฟอร์ม/เอกสาร จดัเก็บเรียบร้อย พร้อมมีป้ายระบ ุ   

3 ความสะอาดโดยรวม   

4 ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด   

 
4. คอมพิวเตอร์
สําหรับสืบค้นข้อมลู
ทรัพยากรสารสนเทศ 

1 ไมว่างสิง่ใดๆ บนคอมพิวเตอร์ ยกเว้นป้ายข้อความท่ีวางไว้อยา่งเป็นกิจลกัษณะ   

2 มีคําแนะนําการใช้งาน   

3 ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด   
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หัวข้อการตรวจ รายละเอียด 
 

ผลการตรวจ 
ผ่าน ไม่ผ่าน 

5. ตู้ เอกสาร/ครุภณัฑ์ 1 ตู้ เอกสาร/ครุภณัฑ์สะอาด จดัวางสิง่ของภายในอยา่งเป็นระเบียบ   พร้อมแสดง
ระบบการจดัเก็บท่ีชดัเจน 

  

2 ไมว่างสิง่ใดๆ บนตู้ เอกสาร/ครุภณัฑ์ท่ีสงูเกิน 2 เมตร   

3 ตรงตามมาตรฐานท่ีกําหนด   

 
6. ป้ายนิทรรศการ 1 มีข้อมลูข่าวสารทนัสมยั   

2 สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย   

 

 
จุดเด่นของพืน้ที่ 
 ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
 
ข้อควรปรับปรุงให้ตรงตามมาตรฐาน 
 ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
 
 
 
                        ลงช่ือผู้ตรวจ...................................................... 

 
 
 



70 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    ภาคผนวก ข 

 
ภาพการดําเนินกิจกรรม 7ส 

 
1. คณะอนกุรรมการกิจกรรม 7ส สํานกัหอสมดุ ประจําปีการศกึษา 2559 
 
2. การดําเนินกิจกรรม 7ส 

 2.1  การทํา Big Cleaning Day 
 2.2  การตรวจเย่ียมกลุม่โซนพืน้ท่ี 
 2.3 การมอบเกียรตบิตัรโซนพืน้ท่ีดีเย่ียม 
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1. คณะอนุกรรมการกจิกรรม 7ส สาํนักหอสมุด ประจาํปีการศกึษา 2559 
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2 การดาํเนินกจิกรรม 7ส 
 

2.1 การทาํ Big Cleaning Day   เม่ือวนัศกุร์ท่ี 2 มิถนุายน 2560 
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2.2 การตรวจเยี่ยมกลุ่มโซนพืน้ที่ 
              คณะอนกุรรมการกิจกรรม 7 ส ตรวจเย่ียมกลุม่โซนพืน้ท่ี เม่ือวนัท่ี 7-8 มิถนุายน 2560 

  
 
 
                                                         
 
 
 
 
 

          ตรวจเย่ียมโซนพืน้ท่ีวิภาวดี                                                    ตรวจเย่ียมโซนพืน้ท่ีพลอยไพลนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  ตรวจเย่ียมโซนพืน้ท่ีนาโน                                                  ตรวจเย่ียมโซนพืน้ท่ีสพุรรณิการ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 ตรวจเย่ียมโซนพืน้ท่ีอินทนิล                                                 ตรวจเย่ียมโซนพืน้ท่ีชมพพูนัธุ์ทิพย์ 
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2.3 การมอบเกียรตบิตัรโซนพืน้ที่ดเียี่ยม 
 
     ดร.มลวิลัย์ ประดษิฐ์ธีระ ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุ ให้เกียรตมิอบเกียรตบิตัรแก่กลุม่โซนพืน้ท่ี
ท่ีได้รับรางวลักิจกรรม 7ส ได้แก่ โซนพืน้ท่ีพลอยไพลนิได้รับรางวลัผลสมัฤทธ์ิดีเย่ียมการจดัการ
กิจกรรม 7ส (สว่นสํานกังาน) และโซนพืน้ท่ีอินทนิลได้รับรางวลัผลสมัฤทธ์ิดีเย่ียมการจดัการ
กิจกรรม 7ส (สว่นบริการผู้ใช้) ในโอกาสนี ้ ได้ให้โอวาทแก่ประธานโซนพืน้ท่ีท่ีได้รับรางวลัและ
คณะอนกุรรมการกิจกรรม 7ส ท่ีมาร่วมยินดีด้วย เม่ือวนัท่ี 8 สงิหาคม 2560  
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ภาคผนวก ค 
 
สรุปผลการดําเนินกิจกรรม  
 

1. กิจกรรมรณรงค์การใช้ถงุผ้าฯ ทกุวนัท่ี 15 ของเดือน 
2. กิจกรรมการบนัทกึข้อมลูการใช้พลงังานสํานกัหอสมดุประจําเดือน        

ปีการศกึษา 2559  
3. กิจกรรมการศกึษาดงูานสํานกัวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรีุ จงัหวดัเพชรบรีุ และโครงการ
ศกึษาวจิยัและพฒันาสิง่แวดล้อมแหลมผกัเบีย้  
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กิจกรรมรณรงค์การใช้ถุงผ้าฯ  ทกุวันที่ 15 ของเดอืน  

คณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส สาํนักหอสมุด 
 

ส่วนที่ 1  Plan การวางแผนการดาํเนินงาน            

  
หลักการและเหตุผล     
                ปัจจุบันการโฟมและถุงพลาสติกเป็นปัญหาท่ีทั่วโลกให้ความสนใจและร่วมมือกัน
กําหนดแนวทางการลด-ละ-เลิก ด้วยตระหนกัถึงพิษภยัท่ีมีต่อสขุภาพและสิ่งแวดล้อมท่ีนบัวนัยิ่ง
เพิ่มปริมาณและส่งผลต่อสภาพแวด ล้อมโดยรวม เม่ือสํานักหอสมุดได้พฒันาจากกิจกรรม 5ส     
สู่กิจกรรม 7ส คือ สะสาง สะดวก สะดวก สุขลักษณะ สร้างนิสัย สวยงาม และสิ่งแวดล้อม 
คณะอนกุรรมการกิจกรรม 7 สํานกัหอสมดุจงึได้จดักิจกรรมเพ่ือให้ความรู้เร่ืองการอนรัุกษ์พลงังาน
และการดแูลสิ่งแวดล้อม ประกอบกับภาครัฐได้กําหนดให้ปี พ.ศ.2559 เป็นปีแห่งการรณรงค์ลด
การใช้พลาสติกและโฟม โดยขอความร่วมมือทกุภาคส่วนในการรณรงค์ลดใช้ถงุพลาสติกทกุวนัท่ี 
15 ของเดือน คณะอนกุรรมการกิจกรรม 7ส จึงได้รับนโยบายนีม้าดําเนินการตลอดปีการศึกษา 
2559 และจะดําเนินการตอ่ไปอยา่งตอ่เน่ือง 
 
วัตถุประสงค์   เพ่ือ 

 
1. กระตุ้นและสร้างจิตสํานกึเร่ืองการรักษาสิง่แวดล้อม 
2.  ลดปริมาณขยะประเภทกลอ่งโฟมและถงุพลาสตกิในสํานกัหอสมดุ 
3. เป็นหน่วยงานต้นแบบในการรณรงค์งดใช้กลอ่งโฟมและถงุพลาสตกิ 
 
กลุ่มเป้าหมาย   

1.  บคุลากรสํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัรังสติ 

2.  ผู้ใช้บริการสํานกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัรังสติ 

 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

- ตลอดปีการศกึษา 2559      
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 แผนการดาํเนินงาน 

1.  จดัทําป้ายประชาสมัพนัธ์รณรงค์การงดใช้กลอ่งโฟมและถงุพลาสตกิ 
2.  ตดิป้ายประชาสมัพนัธ์รณรงค์การงดใช้กลอ่งโฟมและถงุพลาสตกิด้านหน้าอาคาร
หอสมดุ 
3. ประชาสมัพนัธ์ตามช่องทางตา่งๆ เชน่ อีเมล์ เฟสบุ๊ค และจดหมายขา่วฯ  

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  ประโยชน์ต่อนักศึกษา 

- นกัศกึษาเกิดจิตสํานกึเร่ืองการลดการใช้กลอ่งโฟมและถงุพลาสตกิ 

            ประโยชน์ต่อบุคลากร 

- บคุลากรเกิดจิตสํานกึเร่ืองการลดการใช้กลอ่งโฟมและถงุพลาสตกิ 

            ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย  
                  -   มหาวิทยาลยัรังสติมีภาพลกัษณ์ท่ีดีในเร่ืองสิง่แวดล้อม 

 

การประเมินโครงการ   

 เชิงปริมาณ  

-   ปริมาณขยะประเภทกลอ่งโฟมและถงุพลาสตกิลดน้อยลง                           

        เชิงคุณภาพ  

 
- บคุลากรมีความพงึพอในการกิจกรรมลดลดการใช้กลอ่งโฟมและถงุพลาสตกิ 

 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

                    นางพชัรา หาญเจริญกิจ      ผู้ รับผิดชอบโครงการ 
                    นางดาวรัตน์ แท่นรัตน์         ผู้ประสานงาน 
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งบประมาณในการดาํเนินการ 

รายจ่ายด้านการลงทนุ ประกอบด้วย จํานวนเงิน คําชีแ้จง/รายละเอียด 
ภาค S ภาค 1 ภาค 2 

                                - 
 

    

                                               รวม    

                                รวมรายจ่าย                                      - 

 
ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการ  
                                                                                           รายรับ                                 
รายจ่าย 
งบประมาณ                                                                             -                                           -                
คา่ใช้จ่าย                     
                                   รวม                                     -                                   - 
                                                  
ส่วนที่ 2  รายงานประชมุเตรียมความพร้อมโครงการ 

- มีการประชมุคณะอนกุรรมการกิจกรรม 7ส สํานกัหอสมดุ และมีการประชมุเป็นประจํา
ทกุเดือน 

 
ส่วนที่ 3 หลกัฐานและเอกสารท่ีแสดงผลการปฏิบตัติามโครงการ เช่น ภาพถ่าย เอกสารท่ี
เก่ียวข้อง 
                              
              
                          



79 
 

 

ส่วนที่ 4    การประเมินโครงการ อาทิ หน้าสรุปแบบประเมินความพงึพอใจผู้ เข้าร่วมโครงการ, ประเมินตาม 
                  เอกสาร /  ชิน้งานท่ีจดัทําตามวตัถปุระสงค์โครงการวา่สําเร็จ หรือไมสํ่าเร็จ 
                               - 
                        
ส่วนที่ 5  การนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข 

      -   ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานครัง้ก่อน  
               ไม่มี 
      -   สิง่ท่ีได้ดําเนินการแก้ไข / ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะครัง้ก่อน 
               ไม่มี 
      -   ผลการประเมินในคราวนี ้
               ไมมี่ 

 -   ข้อเสนอแนะสําหรับในการพฒันาในครัง้ตอ่ไป 
               มีการวดัผลสําเร็จอยา่งเป็นรูปธรรม 
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 กิจกรรมการบันทกึข้อมูลการใช้พลังงานสาํนักหอสมุดประจาํเดอืน 
 ปีการศึกษา 2559  

คณะอนุกรรมการกิจกรรม 7ส สาํนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต 
 

ส่วนที่ 1  Plan การวางแผนการดาํเนินงาน            

  
หลักการและเหตุผล     
           กิจกรรมการบนัทึกข้อมลูการใช้พลงังานสํานกัหอสมดุประจําเดือน ปีการศกึษา 2558 เป็น
การศึกษาประสิทธิภาพการใช้พลงังานของห้องสมุดในกลุ่มความร่วมมือทางวิชาการด้านการ
พฒันาเครือข่ายห้องสมดุ สีเขียว ตามมาตรฐานห้องสมดุสีเขียว พ.ศ. 2558 หมวดท่ี 3 เร่ืองการ
จดัการทรัพยากรและพลงังาน            ซึง่กําหนดวา่ห้องสมดุสีเขียวจะต้องกําหนดมาตรฐานในการ
ใ ช้ท รัพยากรและการใ ช้พลังงานอย่าง มีประสิท ธิ  ภาพ  สํานักหอสมุดไ ด้มอบหมาย
คณะอนกุรรมการกิจกรรม 7ส รับผิดชอบการจดบนัทึกสถิติการใช้ไฟฟ้าของอาคารหอสมดุทกุสิน้
เดือนเพ่ือรายงานให้ผู้บงัคบับญัชาและผู้ เก่ียวข้องได้รับทราบเพ่ือกําหนดนโยบายและแผนการใช้
พลงังานอยา่งมีประสทิธิภาพตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์   เพ่ือ 

   บนัทกึการใช้พลงังานไฟฟ้าของอาคารหอสมดุ 
 

กลุ่มเป้าหมาย   

                                 - 

 

ระยะเวลาดาํเนินการ 

     ภาคการศกึษาท่ี 1 ภาคการศกึษาท่ี 2 และภาคการศกึษาท่ี 3 ปีการศกึษา 2559 

  

แผนการดาํเนินงาน 

                    1.  ประชมุร่วมกบัห้องสมดุเครือขา่ยสีเขียวเพ่ือกําหนดแนวปฏิบตั ิ
                    2.  ประชมุคณะอนกุรรมการกิจกรรม 7ส 
                    3.  มอบหมายผู้ รับผิดชอบบนัทกึการใช้พลงังานไฟฟ้าของอาคารหอสมดุ 

   4.  ประสานกบัสํานกังานอาคารและสิง่แวดล้อมเพ่ือขอข้อมลูการใช้พลงังานและ
คา่ใช้จ่าย 
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   5.  รายงานท่ีประชมุห้องสมดุเครือขา่ยสีเขียว 
   6.  รายงานผู้บงัคบับญัชาและผู้ เก่ียวข้อง 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

  ประโยชน์ต่อนักศึกษา 

-  นกัศกึษามีห้องสมดุท่ีมีสภาพแวดล้อมท่ีดีและเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 

                ประโยชน์ต่อบุคลากร 

-   บุคลากรสํานักหอสมุดตระหนกัและมีส่วนร่วมการในการใช้พลงังาน

อยา่งรู้ 

  คณุคา่ 

                ประโยชน์ต่อมหาวทิยาลัย  
                  -   มหาวิทยาลยัรังสติมีภาพลกัษณ์ท่ีดีในเร่ืองสิง่แวดล้อม 

การประเมินโครงการ   

 เชิงปริมาณ  

                                -   

             เชงิคุณภาพ  

 
                            - 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

                    นางพชัรา หาญเจริญกิจ       ผู้ รับผิดชอบโครงการ 
                    นางดาวรัตน์ แท่นรัตน์          ผู้ประสานงาน 
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งบประมาณในการดาํเนินการ 

รายจ่ายด้านการลงทนุ ประกอบด้วย จํานวนเงิน คําชีแ้จง/รายละเอียด 
ภาค S ภาค 1 ภาค 2 

                                -     

                                               รวม    

                                รวมรายจ่าย                                      - 

 
ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินการ  
                                                                                           รายรับ                                 
รายจ่าย 
งบประมาณ                                                                             -                                           -                
คา่ใช้จ่าย                     
                                   รวม                                     -                                   - 
                                                  
ส่วนที่ 2   รายงานประชมุเตรียมความพร้อมโครงการ 

- มีการประชมุคณะอนกุรรมการกิจกรรม 7ส สํานกัหอสมดุ และมีการประชมุเป็นประจํา
ทกุเดือน 

 
ส่วนที่ 3   หลกัฐานและเอกสารท่ีแสดงผลการปฏิบตัติามโครงการ เช่น ภาพถ่าย เอกสารท่ี
เก่ียวข้อง 

-  เอกสารแนบ              
                                

ส่วนที่ 4    การประเมินโครงการ อาทิ หน้าสรุปแบบประเมินความพงึพอใจผู้ เข้าร่วมโครงการ, ประเมินตาม 
                  เอกสาร /  ชิน้งานท่ีจดัทําตามวตัถปุระสงค์โครงการวา่สําเร็จ หรือไมสํ่าเร็จ 
                               - 
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ส่วนที่ 5    การนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข 
        -  ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานครัง้ก่อน  
              ไมมี่ 
        -  สิง่ท่ีได้ดําเนินการแก้ไข / ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะครัง้ก่อน 
              ไมมี่ 
      -   ผลการประเมินในคราวนี ้
              ไมมี่ 

-  ข้อเสนอแนะสําหรับในการพฒันาในครัง้ตอ่ไป 
              ไมมี่ 
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กจิกรรมการศกึษาดงูานสาํนักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวทิยาลัยราชภฏัเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี  

และโครงการศกึษาวจิัยและพฒันาส่ิงแวดล้อมแหลมผักเบีย้ 
 

 
 
 
 
 
 


