
 
 
 
 

ค ำสั่งส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ที่   09/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนห้องสมุดสีเขียว 5ส  
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ  

 ------------------------------------ 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ มีนโยบำยในกำร

พัฒนำห้องสมุดสีเขียว เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม โดยต้องมีกำรบริหำร
จัดกำรห้องสมุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงต้องมีกำรด ำเนินกำร 5ส ให้เป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนห้องสมุด           
สีเขียว  

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำว เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีควำมยั่งยืน เป็นไปตำมมำตรฐำนจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนห้องสมุดสีเขียว 5ส ดังรำยนำมต่อไปนี้ 

 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 
 1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำโรช  ปุริสังคหะ  ประธำน 
 2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุภำพร  ณ หนองคำย  รองประธำน 
 3. นำงทัศนี    สุทธิวงศ ์  รองประธำน 
 4. นำงสำวกันยำลักษณ์   โพธิ์ดง   รองประธำน 
 5. นำงสำวเพลินตำ   โมสกุล   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
หน้ำที ่ 1. ก ำหนดนโยบำย 5ส 
 2. ก ำหนดมำตรกำร และแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดสีเขียว เกี่ยวกับ 5ส 
 3. ให้ค ำปรึกษำและอ ำนวยกำรให้กำรปฏิบัติงำนด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ 
 

2.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนและประเมินผล 
 1. นำงสำวอัจฉริยะณัฐ   จันทร์สิงห์  ประธำน  
 2. นำงสำวรสสุคนธ ์   ค ำสอน   กรรมกำร 
 3. นำงพรทิพย์     เดชรอด            กรรมกำร 
 4. นำงยุพิน    กิจที่พ่ึง   กรรมกำร 
 5. นำงกัลยำ    จันทร์โชติ  กรรมกำร 
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6. นำยนิทัศน์     รสโอชำ             กรรมกำร 
7. นำงนภำรัตน์    จ ำเนียร   กรรมกำร  
8.  นำงละเอียด    รำมคุณ   กรรมกำร 
9. นำงสำวเมตตำ    สังข์ทอง   กรรมกำร 
10. นำงสำวนัยนำ    เพียรคงทอง        กรรมกำร 
11. นำงศิริรัตน์     โพธิ์ภิรมย์           กรรมกำร 
12. นำงศิริพร     แจ่มจ ำรัส  กรรมกำร 
13. นำยทิพย์     รำมคุณ   กรรมกำร 
14. นำยอรรถสิทธิ์   กิจที่พ่ึง             กรรมกำร 
15. นำยจิรทีปต์     น้อยดี   กรรมกำร 
16. นำยสมชำย    เพ็ญสุข             กรรมกำร  
17. นำยสมยศ     เฉลยมณี  กรรมกำร  
18. นำงสำวชลธิชำ   สว่ำงอำรมย์       กรรมกำร  
19. นำงสำวอัญชรีพร    เหลืองธรรมชำติ  กรรมกำร 
20. นำงสำวฐิติรัตน์   ขำวบริสุทธิ์  กรรมกำร 
21. นำยภูวนำถ    นำควรรณกิจ  กรรมกำร 
22. นำยกสิพงษ์    กสิพันธ์   กรรมกำร 
23. นำยสำยชน    คงคะพันธ์          กรรมกำร 
24. นำยธีระ      เอ็งวงษ์ตระกูล  กรรมกำร 
25. นำยอ ำพล     เกิดชนะ     กรรมกำร 
26. นำยณเรศณ์     จิตรัตน์             กรรมกำร 
27. นำยเจษฎำ    สุขสมพืช           กรรมกำร 
28. นำยอ ำนำจ     แก้วภูผำ            กรรมกำร    
29. นำงสำวมัทนียำ   หำมำลัย   กรรมกำร 
30. นำยมำนิช     โชติช่วง   กรรมกำร 
31. นำงนงรักษ์     เกษมสังข์  กรรมกำร 
32. นำงสำวสมศรี    รัมมะมนต์              กรรมกำร                   
33. นำงบุปผำ     ชมวงษ์              กรรมกำร      
34. นำงเบญจำ     ผลโต   กรรมกำร 
35. นำงพลอยนภัส    เพ็ชรวงษ์  กรรมกำร 
36. นำงจินดำ     ไพยกำล      กรรมกำร        
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37. นำงมำลี      รื่นรมย์   กรรมกำร 
38. นำงอุษำ      บุญโสม                      กรรมกำร    
39. นำยเจษฎำ     พำนแก้ว                    กรรมกำร      
40. นำงสำวพัชรำภรณ์    ต่อดอก   กรรมกำร    
41. นำงสำวยุธิดำ   เข็มปัญญำ  กรรมกำร 
 

 หน้ำที่  1. ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรม 5ส 
  2. ด ำเนินกิจกรรม 5ส  
 3. ก ำหนดมำตรกำรและแนวทำงกำรด ำเนินงำน 5ส 
 4. ก ำหนดเกณฑ์และตรวจประเมิน 5ส 
 5. รวบรวมข้อมูลและสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 5ส 
 

3.  คณะกรรมกำรติดตำมและสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
 1. นำงสำวอัจฉริยะณัฐ   จันทร์สิงห์  ประธำน  
 2. นำงละเอียด    รำมคุณ   กรรมกำร 
 3. นำงสำวนัยนำ    เพียรคงทอง  กรรมกำร 
 4. นำยสำยชน    คงคะพันธ์  กรรมกำร 
 5. นำงสำวยุธิดำ    เข็มปัญญำ  กรรมกำร 
 6. นำงสำวรสสุคนธ ์   ค ำสอน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  7. นำงสำวพัชรำภรณ์    ต่อดอก   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้ำที่ 1. ด ำเนินกำรติดตำมกำรตรวจประเมินผลกำรด ำเนินงำน 5ส ให้ประสบผลส ำเร็จ 
 2. จัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจติดตำมประเมินผลกิจกรรม 5ส   
   

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

                  สั่ง ณ วันที่  15  กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2563 
        
   
 

               (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำโรช   ปุรสิังคหะ) 
              ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 


