
 



 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรม ๗ส (Big Cleaning Day) 
ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ 

แผนกงานห้องสมุด งานวิทยบริการ  
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
๑. วัตถุประสงค์ 

๑.๑  เพ่ือจัดระบบภายในส านักงาน และการให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๑.๒  เพ่ือสร้างและพัฒนาจิตส านึกการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรในแผนกงาน
ห้องสมุด 
๑.๓  เพ่ือเสริมสร้างการท างานเป็นทีมที่ดี โดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมและความสามัคคี 
๑.๔  เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเข้าสู่ระบบคุณภาพในระดับที่สูงขึ้น 
 

๒. เป้าหมาย 
 ๒.๑ สภาพสถานที่ท างานภายในแผนกงานห้องสมุด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม   

 มีสภาพแวดล้อมที่ดี 
๒.๒ บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
๒.๓ มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนางาน ครั้งต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
 

๓. ขั้นตอนการด าเนินงาน กจิกรรม ๗ส (Big Cleaning Day) 
 กิจกรรม ๗ ส เป็นกิจกรรมที่ต้องการให้ทุกคนในหน่วยงานร่วมมือร่วมใจกันท า และคอยติดตามความ
เป็นไปของกิจกรรมภายในหน่วยงานของตนเองอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นพลังที่จะคอยกระตุ้นเตือนให้บุคลากร
ทุกคนเห็นความส าคัญของกิจกรรม ๗ส ดังนั้นขั้นตอนส าคัญที่ท าให้กิจกรรมนี้ด าเนินไปได้ด้วยดีประกอบไว้ 
ดังนี้ 
 ๓.๑  ประชุมเพ่ือวางแผนการด าเนินการกิจกรรม ๗ส 
 ๓.๒  จัดแบ่งพ้ืนที่แสดงความรับผิดชอบ 
 ๓.๓  ถ่ายภาพพ้ืนที่สภาพก่อนท า ๗ส และหลังท า ๗ส 
 ๓.๔  การจัดท าความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) 
 ๓.๕  การลงมือปฏิบัติ ๗ส เป็นประจ าทุกวัน โดยการก าหนดเวลาที่ชัดเจน 
 ๓.๖  ถ่ายรูป (อีกครั้ง) หลังท า ๗ส 
 ๓.๗  การจัดตั้งมาตรฐานปฏิบัติงาน ๗ส แต่ละ ส 
 ๓.๘  จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 



 
 
๔. วิธีการด าเนินงานกิจกรรม ๗ส (Big Cleaning Day) 
 แผนงานห้องสมุด ได้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 ๔.๑  จัดระเบียบโต๊ะท างาน, เคาน์เตอร์บริการและพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 ๔.๒  จัดระเบียบตู้เก็บวัสดุส านักงาน และท าป้ายแสดงการจัดเก็บวัสดุส านักงาน 
 ๔.๓  ติดมาตรฐาน ๗ส แผนกงานห้องสมุด 
 
๕. ประโยชน์ที่ได้รับจากการท ากิจกรรม ๗ส (Big Cleaning Day) 
 ๕.๑  เพ่ิมประสิทธิภาพและเตรียมความพร้อมในการให้บริการ 
 ๕.๒  บรรยากาศการท างานและสถานที่ท างานดีขึ้น 
 ๕.๓  มีสภาพจิตใจแจ่มใส อารมณ์ดี และขวัญก าลังใจดี 
 ๕.๔  มีความปลอดภัยในการท างาน 
 ๕.๕  มีส่วนรว่มในการปรับปรุงงานและสถานที่ท างาน 
 ๕.๖  สามารถเรียนรู้และพัฒนาตน 

 
๖. รายช่ือบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 

๖.๑ 
๖.๒ 

นางสาวชนัญชิดา  
นางรติมา 

เลิศจะบก 
ปลั่งกลาง 

หัวหน้าแผนกงานห้องสมุด 
นักวิชาการศึกษา 

๖.๓ 
๖.๔ 

นางรัชดาพร 
นางสาววิลาวัณย์    

บุญไมตรี 
แสนสุข 

บรรณารักษ์ 
บรรณารักษ์ 

๖.๕ นางสาวจิตติรัตน์ มาบจะบก บรรณารักษ์ 
๖.๖ 
๖.๗ 

นางสาวอุดมลักษณ์ 
นางสาวกัญญาภัทร 

พ่ึงอารมณ์ 
ชูพุทธพงษ์ 

บรรณารักษ์ 
บรรณารักษ์ 

๖.๘ นางสาวกิติยา นิวาศานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๖.๙ นางสาวยุพาวดี เพชรขุนทด นักเอกสารสนเทศ 

 ๖.๑๐ นายวินิจ การชงัด นักเอกสารสนเทศ 
๖.๑๑ นายไพล เพราะผักแว่น นักเอกสารสนเทศ 
๖.๑๒ นายศุภกร จันทเสวต เจ้าพนักงานห้องสมุด 
๖.๑๓ นางสาวสุวรรณา ตุ้ยดา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 



 
 
๗. ภาพบรรยากาศการด าเนนิกิจกรรม ๗ส Big Cleaning Day ครั้งท่ี ๑ 
    ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓) 
 ๗.๑ ชั้น ๑ ก่อน และ หลังท ากิจกรรม 
 

       ก่อนท ากิจกรรม                    หลังท ากิจกรรม 
 
  

              

 
 

 
 

                
 

                
 
                       พื้นที่ด าเนินกิจกรรมบริเวณโต๊ะท างานและเคาน์เตอร์บริการ 



 
 
 
                       ก่อนท ากิจกรรม                                            หลังท ากิจกรรม 
 

                 
 
 
                                       พื้นที่ด าเนินกิจกรรมบริเวณมุมหนังสือใหม่ 
  
 
                   ก่อนท ากิจกรรม                                              หลังท ากิจกรรม  
 

                                          
 
 

 พื้นที่บริเวณมุมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( E-Book) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
      ๗.๒  ชั้น ๒ ก่อน และหลังท ากิจกรรม 
 
                      ก่อนท ากิจกรรม                                            หลังท ากิจกรรม 
 

                 
 

                 
 

                 
 
 

พื้นที่ด าเนินกิจกรรมบริเวณโต๊ะท างานและพื้นที่เคาน์เตอร์บริการ 
 



 
       ๗.๓ ชั้น ๓ ก่อน และหลังท ากิจกรรม  
 
                  ก่อนท ากิจกรรม                                             หลังท ากิจกรรม   

                
 

                
 

              
        
                            พื้นที่ด าเนินกิจกรรมบริเวณโต๊ะท างานและเคาน์เตอร์บริการ 



 
      ๗.๔ ชั้น ๔ ก่อน และหลังท ากิจกรรม 
 
                       ก่อนท ากิจกรรม                                       หลังท ากิจกรรม 
 

            
 

               
 

               
 

 
   พืน้ที่ด าเนินกิจกรรมบริเวณโต๊ะท างานและเคาน์เตอรบ์ริการ 

 



 
 

 
 


