
 
 

 
 

ค ำสั่งสถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ที่ 001/2566 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท ำงำนส ำนักงำนสีเขียว (Green  Office) 
…………………………………………………………………………………….. 

ตำมที่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี มีนโยบำยให้หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยร่วมกันด ำเนินกำร
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนสีเขียว สถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจึงได้แต่งตั้งคณะท ำงำน
ส ำนักงำนสีเขียว (Green  Office) เพ่ือก ำหนดนโยบำย กรอบแนวทำง และทิศทำงกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำร
สิ่งแวดล้อม ส ำนักงำนสีเขียว ของหน่วยงำน รวมทั้งให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและให้ควำมเห็นชอบแผนกำร
ด ำเนินงำนจัดกำรสิ่งแวดล้อมส ำนักงำนสีเขียวและด ำเนินกำรตำมนโยบำยกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมส ำนักงำนสีเขียว 
รณรงค์สร้ำงจิตส ำนึกในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมภำยในองค์กร และรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเตรียมควำม
พร้อมเข้ำรับ กำรตรวจประเมินจำกคณะกรรมกำรตรวจประเมินส ำนักงำนสีเขียว (Green  Office) ระดับประเทศ 
ประจ ำปี 2566 สถำบันวิจัยฯ จึงแต่งตั้งคณะท ำงำนส ำนักงำนสีเขียว (Green  Office) จ ำนวน 6 หมวด รำยชื่อ
คณะกรรมกำรประกอบด้วย  

ที่ปรึกษำโครงกำรฯ อำจำรย์ปิยวรรณ  คุสินธุ์ 
     อำจำรย์ ดร.มธุรส  ปรำบไพรี 

หมวด รายการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับติดตาม 

หมวดที่ 1 กำรก ำหนดนโยบำย
ก ำ ร ว ำ ง แ ผ น ก ำ ร
ด ำเนิน งำนและกำร
ป รั บ ป รุ ง อ ย่ ำ ง
ต่อเนื่อง 

อ.ดร.ทวิพัฒน์ 
อ.ภำคย์  
อ.ปองพล    
ผศ.ดร.วรรณวิภำ 
นำงสำวทิพย์วรรณ 
นำงสำวศศิกำญจน์  
นำงสำวนงลักษณ์   

วิจิตรปัญญำรักษ์ 
พรำหมณ์แก้ว 
รักกำรงำน 
มัธยมนันท์ 
ทองสัมฤทธิ์ 
พูลผิว 
ขำวผ่อง 

อ.ดร.ทวิพัฒน์  วิจิตรปัญญำรักษ์ 

หน้ำที่ 

1. ร่วมกันก ำหนดนโยบำย กรอบแนวทำง และทิศทำงกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ส ำนักงำนสีเขียว ของ
หน่วยงำน รวมทั้งให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและให้ควำมเห็นชอบแผนกำรด ำเนินงำนจัดกำรสิ่งแวดล้อมส ำนักงำนสี
เขียว 



หมวด รายการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับติดตาม 

2. ติดตำมเร่งรัดให้กำรด ำเนินกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมส ำนักงำนสีเขียวเป็นไปตำมเป้ำหมำย วัตถุประสงค์ และแผนกำร
ด ำเนินงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3. รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเตรียมควำมพร้อมเข้ำรับกำรตรวจประเมินจำกคณะกรรมกำรตรวจประเมิน
ส ำนักงำนสีเขียว (Green  Office) ระดับประเทศ 
หมวดที่ 2 กำรสื่อสำรและสร้ำง

จิตส ำนึก 
นำงสำวพิชชำนันท์  
นำงสำวภัทรานิษฐ์   
นำงสำวพรพฤติกร 
นำงสำวสำริกำ    

กรีดกรำย 
กุลวัฒนโภคิน 
ศรีทุมสุข 
ทองใบ 

ผศ.ดร.วรรณวิภำ มัธยมนันท ์

 

หน้ำที่ 
1. ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรอบรม กำรประเมิน และรำยงำนผลกำรอบรมของบุคลำกรในหน่วยงำน 
2. จัดท ำแนวทำงกำรสื่อสำรด้ำนสิ่งแวดล้อมภำยใน/ภำยนอกหน่วยงำน  
3. จัดท ำสื่อและรณรงค์ให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจนโยบำยสิ่งแวดล้อมและกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนสีเขียว 

หมวดที่ 3 กำรใช้ทรัพยำกรและ
พลังงำน 

นำงสำวชนำนุช 
นำงสำวศศิกำญจน์ 
นำงสำวนงลักษณ์  
นำงสำวเกตุษรินทร์ 
นำงสำวสโรชำ 

เงินทอง 
พูลผิว 
ขำวผ่อง 
ทองอ่อน 
สังข์ศิริ 

อ.ปองพล รักกำรงำน 

 

หน้ำที่ 

1. ก ำหนดมำตรกำร/แนวทำงกำรใช้น้ ำ/พลังงำน/ทรัพยำกรอ่ืนๆ กำรประชุมและกำรจัดนิทรรศกำรตำมควำม
เหมำะสมของส ำนักงำน 
2. บันทึกข้อมูลสถิติกำรใช้งำนน้ ำ/พลังงำน/ทรัพยำกรอ่ืนๆ กำรประชุมและกำรจัดนิทรรศกำร พร้อมทั้งรำยงำนผล 
หมวดที่ 4 กำรจัดกำรของเสีย นำงสำวศศิวิมล      

นำงสำววณิชยำ 
นำงสำวทิพย์วรรณ 
นำงสำวอ ำพันธ์ 
นำงสำวธนิษฐำ 
นำยนิธิศ    

กำหลง 
ทองสมนึก 
ทองสัมฤทธิ์ 
พรมสี่หน้ำ 
บัวก่ ำ 
สิงหเสนี 

อ.ดร.ทวิพัฒน์  วิจิตรปัญญำรักษ์ 

หน้ำที่ 
1. จัดกำรของเสียตำมแนวทำงกำรคัดแยก รวบรวม กำรน ำกลับมำใช้ใหม่ และก ำจัดอย่ำงเหมำะสม 
2. บริหำรจัดกำรน้ ำเสียให้อยู่ในมำตรฐำนกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 



หมวด รายการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับติดตาม 

หมวดที่ 5 สภำพแวดล้อมและ
ควำมปลอดภัย 

นำงสำวทิพย์วรรณ 
นำงสำวณภัค 
ดร.บัณฑิตพงษ์  
นำยเลิศฤทธิ์ 
นำงสำวนงลักษณ์         

ทองสัมฤทธิ์ 
ภัทรศิรเมธ 
ศรีอ ำนวย 
พัฒนพร 
ขำวผ่อง 

อ.ภำคย์  พรำหมณ์แก้ว 

หน้ำที่ 
1. ควบคุม ดูแล บ ำรุง รักษำ อุปกรณ์เครื่องใช้ภำยในส ำนักงำน 
2. บริหำรจัดกำรพื้นที่ให้น่ำอยู่ และเตรียมควำมพร้อมต่อสภำวะฉุกเฉินภำยในส ำนักงำน 
3. ตรวจวัดควำมเข้มแสงสว่ำง/ควบคุมระดับเสียงภำยในส ำนักงำนตำมมำตรฐำนที่ก ำหนด 
หมวดที่ 6 กำรจัดซื้อและจัดจ้ำง

ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

นำงสำวศศิกำญจน์ 
นำงสำวนงลักษณ์  
นำงสำวญำณิศำ    

พูลผิว 
ขำวผ่อง 
มหำท ำนุโชค 

นำงสำวทิพย์วรรณ  ทองสัมฤทธิ์ 

 

หน้ำที่ 
1. วำงแผนและจัดซื้อสินค้ำท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. ควบคุมกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำงสินและบริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

           สั่ง  ณ  วันที่ 24 มกรำคม  พ.ศ. 2566 

 

    (อำจำรย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญำรักษ์) 
                ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 


