
        หน้าที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการโครงการห้องสมดุสีเขียว ปีงบประมาณ 2560 
                           พฤศจิกายน 2559 
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงานแตล่ะด้าน  

เร่ือง ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
ส านักหอสมุดกลาง หอสมุด มศว องครักษ์ 

ด้านพลังงาน 
    1. ไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด เช่น หลอดไฟ เครื่องปรับอากาศ พัด
ลม ลิฟต์ ปลั๊ก ฯลฯ รวมถึงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้กระติกน้้าร้อน คอมพิวเตอร ์
        1.1 ก้าหนดแผนปฏิบัติการและแนวปฏิบัติ     
        1.2 ดูแล ตรวจสอบ บา้รุงรักษา 
        1.3 ก้ากับติดตามและรายงานผล      
        1.4 รณรงค์ เผยแพร่ความรู้ 
        1.5 วิเคราะห์การใช้ไฟฟ้า (ทรงยศ เป็นผู้วิเคราะห์และ
น้าเสนอการเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าของห้องสมุดทั้ง 2 แห่ง) 

ทรงยศ ขันบุตรศรี  
(ดูแลภาพรวมด้านพลังงาน) 
สนธิชัย ค ามณีจันทร์ 
(หัวหน้า) 
กมลพัชร พลรบ 
พงษ์ศักดิ์ เอกนาม 
สันติ เกษมพันธุ์ 
 

จันทิรา จีนะวงค์ 
(หัวหน้า) 
น้้าเงิน เฉลียวพจน์ 
ยภุาภรณ์ ไชยสงค์ 
หทัยรัตน์ ธีรกุล 
 

 
 
 
 
 
ช่วยกันในภาพรวม 

    2. ประปา อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการใข้ประปาทั้งหมด เช่น ก๊อกน้้า  
อ่างล้างมือ/ล้างจาน ชักโครก สายช้าระ ฯลฯ 
       2.1 ก้าหนดแผนปฏิบัติการและแนวปฏิบัติ         
       2.2 ดูแล ตรวจสอบ บ้ารุงรักษา  
       2.3 ก้ากับติดตามและรายงานผล      
       2.4 รณรงค์ เผยแพร่ความรู้ 

ทรงยศ ขันบุตรศรี  
(ดูแลภาพรวมด้านพลังงาน) 
สามารถ พุกพญา (หัวหน้า) 
พิลาสพล  พิพัฒน์เขมากร 
สุรพงษ์ พิมพ์โคตร 
สุรชัย หาบ้านแท่น 
 

     3. รวบรวมรายงานผลการส ารวจ ตรวจสอบ และบ ารุงรักษา
อุปกรณ์การใช้น  าและไฟฟ้า รวมถึงด าเนินการซ่อมบ ารุง/
ปรับเปลี่ยน 

พิลาสพล  พิพัฒน์เขมากร 
(ประสานงานกับอัญชลี  
มุกสิกมาศ) 

จันทิรา จีนะวงค์ กรรมการทุกคน
ช่วยกันดูแลและ
แจ้งเมื่อพบอุปกรณ์
ช้ารุด 



เร่ือง ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
ส านักหอสมุดกลาง หอสมุด มศว องครักษ์ 

ด้านสภาพแวดล้อม 
ความสะอาด เรียบร้อยสบายตา ปลอดโปร่ง ประหยัดพลังงาน ใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการแยกขยะ 
      1. ก้าหนดแผนปฏิบัติการและแนวปฏิบัติ     
      2. ดูแลการด้าเนินการ 
      3. ก้ากับติดตามและรายงานผล   
      4. รณรงค์ เผยแพร่ความรู้ 

วรุณพรรณ พองพรม(หัวหน้า) 
กิตติศักดิ์ ก้าวกระโทก 
เกียรติศักดิ์ หงษ์อินทร์ 
จรัสโฉม ศิริรัตน์ 
นัยรัตน์ เรืองวชิรารัตน์ 
ปิยะรักษ์ หอมหวล 
พงษ์ศักดิ์ เอกนาม 
อัมพร ขาวบาง 
อิสยาห์ พันศิริพัฒน์ 

หทัยรัตน์ ธีรกุล (หัวหน้า) 
จันทิรา จีนะวงค์ 
น้้าเงิน เฉลียวพจน์ 
ยภุาภรณ์ ไชยสงค์ 
 

ประสานกับผู้ดูแล
แม่บ้าน 

ด้านประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารความรู้ รณรงค์ โดยรวม 
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ Mbox โปสเตอร์ ป้าย
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ นิทรรศการ แนะน้าหนังสือ ฯลฯ รวมถึง
ช่วยสนับสนุนการณรงค์/เผยแพร่ความรู้ของผู้รับผิดชอบแต่ละด้าน 

อิสยาห์ พันศิริพัฒน์ (หัวหน้า)    
สนธิชัย ค้ามณีจันทร์ 
สุรพงษ์ พิมพ์โคตร   
อัมพร ขาวบาง 

จันทิรา จีนะวงค์ 
(หัวหน้า) 
น้้าเงิน เฉลียวพจน์ 
ยภุาภรณ์ ไชยสงค์ 
หทัยรัตน์ ธีรกุล 
 

 

 
 
 
 
 



คณะกรรมการผู้รับผิดชอบพื นที่แต่ละชั นหรอืกลุ่มงาน 
  หน้าที่ : ดูแลตรวจสอบในด้านที่ได้รับมอบหมายหลัก ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบทุกคนของแต่ละชั้นช่วยกันดูแลโดยรวม 

พื นที่/กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
 ไฟฟ้า-ประปา สภาพแวดล้อม 

ส านักหอสมุดกลาง 
   ชั้น 1  1) งานเทคโนโลยีหอ้งสมุด     กมลพัชร พลรบ (กมลพัชร พลรบ) ดูแลแม่บ้าน: สันต ิ

*ช่วยดูแลแม่บ้านร่วมกับสันติ            2) กลุ่มงานบริการฯ *นัยรัตน์ เรืองวชิรารัตน์ 
           3) กลุ่มงานส่งเสริมผู้ใช้ (ห้อง 102) 
   ชั้น 2   1) กลุ่มงานส่งเสริม สุรพงษ์ พิมพ์โคตร (อิสยาห์ พันศิริพัฒน์) ดูแลแม่บ้าน: ฐานวีร ์
             2) กลุ่มงานบริการฯ วรุณพรรณ พองพรม 
   ชั้น 3  กลุ่มงานบริการ วรุณพรรณ พองพรม อิสยาห์ พันศิริพัฒน์ 

(วรุณพรรณ พองพรม) 
ดูแลแม่บ้าน: สมพิศ 

   ชั้น 4  กลุ่มงานบริการ สามารถ พุกพญา 
พิลาสพล  พิพัฒน์เขมากร 

ปิยะรักษ์ หอมหวล ดูแลแม่บ้าน: จรีรัตน ์

   ชั้น 5  กลุ่มงานบริการ สนธิชัย ค้ามณีจันทร์ กิตติศักดิ์ ก้าวกระโทก ดูแลแม่บ้าน: อรุณรัตน์ 
   ชั้น 6  กลุ่มงานบริการ สุรชัย หาบ้านแท่น *เกียรติศักดิ์ หงษ์อินทร์ ดูแลแม่บ้าน: จรัสโฉม 

*ช่วยดูแลแม่บ้านร่วมกับจรัสโฉม 
   ชั้น 7   1) ส้านักงานอ้านวยการ พงษ์ศักดิ์ เอกนาม จรัสโฉม ศิริรัตน์ ดูแลแม่บ้าน: อัมพร 
            2) งานบริหารจัดการทรัพยากร อัมพร ขาวบาง 
   ชั้น 8  กลุ่มงานบริการฯ สันติ เกษมพันธุ์ พงษ์ศักดิ์ เอกนาม ดูแลแม่บ้าน: สันต ิ
ห้องสมุดองครักษ์ 
ชั้น 1 -6 หทัยรัตน์ ธีรกุล, น้้าเงิน เฉลียวพจน์, ยุภาภรณ์ ไชยสงค์, จนัทิรา จีนะวงค์  

 

**กรณีพบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าหรือน  า ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านแจ้งที่คณะกรรมการผู้รับผิดชอบแต่ละชั น หรือ 
   แจ้งโดยตรงที่คุณอัญชลี มุกสกิมาศ (ประสานมติร) หรือคุณจันทิรา จีนะวงค์ (องครักษ์)** 


