
 

 

 
ค ำสั่งส ำนักหอสมุด 

ที่ 10/2562 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนโครงกำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียว ตำมเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียว  

(ฉบับแก้ไข) 
.............................................................................. 

 เพ่ือให้การด าเนินโครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียว ส านักหอสมุดจึ งขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินโครงการ ตามเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียว ดังนี้ 
 หมวดที่ 1 ทั่วไป 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์  ชื่นชม  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.วาสนา สันติธีรากุล   รองประธาน 
3. อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ   กรรมการ 
4. นางสาวศรัญยา ไชยวงค ์   กรรมการ 
5. นางเสาวนีย์  สุริยะเจริญ   กรรมการ 
6. นางสาวฐิติกา อาษากิจ    กรรมการ 
7. นางสาวรัชฎาภรณ์ มูลมาก    กรรมการ 
8. นายสุทัศน์  เขียวนิล    กรรมการ 
9. นายจ ารัส  อุทธา    กรรมการ 
10. อาจารย์ปิยวดี นิลสนธิ    กรรมการและเลขานุการ 
11. นางสาวนิตยา ทองนา    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้ำที ่1. ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ (ก าหนดแนวทางการ 
ด าเนินงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ตามมาตรฐานห้องสมุด
สีเขียว) 
2. ก าหนดนโยบาย (ก าหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีความ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ของส านักหอสมุด รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย) 
3.วิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ประชุมกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ท าหนังสือ
เชิญประชุมวิเคราะห์ปัญหาด้านพลังงานขององค์กร) 
4.ก าหนดขอบเขตการด าเนินงานตามมาตรฐาน (พ้ืนที่การท าห้องสมุดสีเขียว) 
 

หมวดที่ 2 โครงสร้ำงพ้ืนฐำนทำงด้ำนกำยภำพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
1. นางเสาวนีย์  สุริยะเจริญ   ประธานกรรมการ 
2. นายอนุรักษ์  บุญนายืน   กรรมการ 
3. นางไพวรรณ  ท้าวเคหะ   กรรมการ 
4. นายฉัตร์ชัย  ทิศขันสา   กรรมการ 
5. นายมงคล  อุตะมะแก้ว   กรรมการและเลขานุการ 
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 มีหน้ำที่ 1. ศึกษาปัญหาและสภาพอาคารเดิมท่ีเป็นอุปสรรคต่อการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
2. มีแผนงานและมาตรการการปรับปรุงโครงสร้างสถาปัตยกรรมหรือวัสดุประกอบอาคาร 
หรือมาตรการอื่นที่เทียบเท่า 
3. ตรวจหลักฐานการด าเนินงานเชิงประจักษ์ 
 

หมวดที ่3 กำรจัดกำรทรัพยำกรและพลังงำน 
1. นางสาวศรัญยา ไชยวงค ์   ประธานกรรมการ 
2. นายสุทัศน์  เขียวนิล    กรรมการ 
3. นายจ ารัส  อุทธา    กรรมการ 
4. นางสาวชุติมา ค าสอน    กรรมการ 
5. นายนิพนธ์  ทองค า    กรรมการ 
6. นางสาวจิตรดา หมั่นขีด    กรรมการและเลขานุการ 

 มีหน้ำที่  ก าหนดมาตรการในการใช้ทรัพยากรและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 หมวดที่ 4 กำรจัดกำรของเสีย 
1. อาจารย์ปิยวดี นิลสนธ ิ    ประธานกรรมการ 
2. นางสาวแสงเพชร อินสมวงค์   กรรมการ 
3. นายสุพจน์  บัวสุข    กรรมการ 
4. นางสาวภัทราภรณ์ แสงปัญญา   กรรมการ 
5. นางสาวอัจฉราภรณ์ วงศ์จันทร์   กรรมการ 
6. นางสาวนิตยา ทองนา    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที่ 1. จัดท าแผนงานการจัดการของเสียและมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ 

หมวดที่ 5 กำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรห้องสมุดเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนและ   
    สิ่งแวดล้อม 
1. อาจารย์ ดร.สุจิรา อัมรักเลิศ   ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ปิยวดี นิลสนธ ิ    กรรมการ 
3. นางสาวฐิติกา อาษากิจ    กรรมการ 
4. นางสุณี  ไชยวงษ ์   กรรมการ 
5. นางสาวรัชฎาภรณ ์ มูลมาก    กรรมการ 
6. นายอ านาจ  เป็งกาสิทธิ์   กรรมการ 
7. นางสาวอรวรา ใสค า    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่จัดท าแผนและด าเนินงานการบริหารจัดการด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศการ
ให้บริการ และการส่งเสริมการเรียนรู้ ที่สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

หมวดที่ 6 บทบำทของบุคลำกรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
1. อาจารย์ ดร.วาสนา สันติธีรากุล   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวนภพรรณ รุ่งทองค ากุล   กรรมการ 
3. นางธญา  ตันติวราภา   กรรมการ 
4. นายนิรันดร  อารินทร์    กรรมการ 
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5. นางสาววรัฏฐา กัวตระกูล   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ก าหนดบทบาทของผู้บริหาร บุคลากรห้องสมุด และผู้เกี่ยวข้อง ในการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

 
หมวดที่ 7 เครือข่ำยและควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุด 

1. อาจารย์ปิยวดี นิลสนธิ    ประธานกรรมการ 
2. นายพิสิฐ  ศรีใจภา    กรรมการ 
3. นางสาวสุรดา ปฐวีวิจิตร   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้ำที ่ด าเนินการด้านการจัดการความรู้หรือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในเรื่องการบริหาร
จัดการและการให้บริการที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
หมวดที่ 8 กำรประเมินคุณภำพสีเขียว 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม  ประธานกรรมการ 
2. อาจารย์ ดร.วาสนา  สันติธีรากุล  กรรมการ 
3. อาจารย์ ดร.สุจิรา  อัมรักเลิศ  กรรมการ 
4. อาจารย์ปิยวดี  นิลสนธิ   กรรมการ 
5. นางสาวศรัญยา  ไชยวงค์   กรรมการ 
6. นางเสาวนีย์   สุริยะเจริญ  กรรมการ 
7. นางสาวฐิติกา  อาษากิจ   กรรมการ 
8. นางสาวรัชฎาภรณ์  มูลมาก   กรรมการ 
9. นายสุทัศน์   เขียวนิล   กรรมการ 
10. นายจ ารัส   อุทธา   กรรมการ 
11. นางสาวนิตยา  ทองนา   กรรมการ 
12. นางสาวสุรดา  ปฐวีวิจิตร  กรรมการและเลขานุการ 

 
มีหน้ำที ่ก าหนดตัวชี้วัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยติดตามประเมินผลเป็นประจ าทุกปี

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 
   สั่ง ณ วันที่  1  เมษายน พ.ศ. 2562 
 
 
 
     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม) 
              ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 
 

 
  
 


