
 
ค ำส่ังส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 

ท่ี ๐๔๑/๒๕๖๒  
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรส่ิงแวดล้อม พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ  

ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
---------------------------------------------- 

 

ด้วย มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร  มีนโยบำยในกำรดูแลรักษำส่ิงแวดล้อมภำยในส ำนักงำน                
เพื่อตอบสนองต่อปัญหำส่ิงแวดล้อมท่ีส ำคัญในปัจจุบัน คือ ภำวะโลกร้อน โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะช่วยให้ส ำนักงำน
มีกำรบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และใช้เป็นแนวทำงในกำรลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก       
ลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม และเตรียมควำมพร้อมสู่ส ำนักงำนท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในระดับสำกลตำมเกณฑ์
กรมส่งเสริมคุณภำพส่ิงแวดล้อม เพื่อให้กำรด ำเนินโครงกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรส่ิงแวดล้อม พิพิธภัณฑสถำนจังหวัดก ำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ 
ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ดังต่อไปนี้ 

 

  หมวดที่ ๑ การก าหนดนโยบาย การวางแผนการด าเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง                 
มีหน้ำท่ี ก ำหนดนโยบำยด้ำนส่ิงแวดล้อมท่ีสอดคล้องและครอบคลุมประเด็นตำมเกณฑ์ส ำนักงำนสีเขียว ภำยใต้
บริบทและขอบเขตของกำรจัดกำรส่ิงแวดล้อมขององค์กร ระบุประเด็นปัญหำทรัพยำกรและส่ิงแวดล้อม                    
จำกกิจกรรมท้ังหมดของส ำนักงำน พร้อมท้ังวิเครำะห์หำแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำท่ีมีนัยส ำคัญ รวบรวม
กฎหมำย สร้ำงกำรรับรู้และควำมเข้ำใจแก่พนักงำนเรื่องก๊ำซเรือนกระจก เก็บข้อมูลก๊ำซเรือนกระจก ก ำหนด
แผนงำน และประชุมทบทวนอย่ำงต่อเนื่อง ประกอบด้วย 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร    ประธำนกรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ                 กรรมกำร 
นำงชนิกำ  ศรีวรรธนศิลป์                กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี    กรรมกำร 
อำจำรย์พิมพ์นำรำ  บรรจง                                            กรรมกำร 
อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ                                           กรรมกำร 
อำจำรย์อนุลักษณ์  อำสำสู้                                            กรรมกำร 
นำยวิทยำ  ศรีนรคุตร  กรรมกำร 
นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน                กรรมกำรและเลขำนุกำร 
อำจำรย์วีรวรรณ  แจ้งโม้  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 

/หมวดท่ี ๒ กำรส่ือสำร..... 
 



-๒- 
 

หมวดที่ ๒ การสื่อสารและสร้างจิตส านึก มีหน้ำท่ี ก ำหนดแผนงำนและเป้ำหมำยผู้เข้ำรับกำรอบรม
หลักสูตรให้ควำมรู้ส ำนักงำนสีเขียว ก ำหนดแนวทำงส่ือสำรด้ำนส่ิงแวดล้อมท้ังภำยในและภำยนอกส ำนักงำน            
เพื่อรณรงค์และประชำสัมพันธ์แก่พนักงำน ประกอบด้วย 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศุภโชคชัย  นันทศรี    ประธำนกรรมกำร 
นำงวรรณภำ  สุวรรณพงษ์     กรรมกำร 
นำงสำวอภิญญำ  แซ่ยั้ง                                               กรรมกำร    
นำงสำวจีรวรรณ  ผ่ึงบำงแก้ว                                         กรรมกำร 

 นำยวีระ  วัดพ่วงแก้ว      กรรมกำร 
นำงสำวสุวลัย  อินทรรัตน์                                            กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หมวดที่ ๓ การใช้ทรัพยากรและพลังงาน มีหน้ำท่ี น ำมำตรกำรกำรใช้ทรัพยำกร เช่น กำรใช้น้ ำ       
ใช้ไฟฟ้ำ น้ ำมันเช้ือเพลิง กระดำษ และทรัพยำกรอื่น ๆ มำประยุกต์ใช้ในส ำนักงำนอย่ำงเหมำะสม จัดกำรและ
รณรงค์กำรใช้พลังงำน ก ำกับดูแลกำรใช้พลังงำนและทรัพยำกร วิเครำะห์ควำมส ำเร็จหรือแนวทำงแก้ไข         
เพื่อพัฒนำและปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง ประกอบด้วย 
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษำ                 ประธำนกรรมกำร 

นำงชนิกำ  ศรีวรรธนศิลป์      กรรมกำร 
นำงจันทนำ  คุ้มกล่ ำ      กรรมกำร 
นำงสำวจำรี  ช่ืนชอบ      กรรมกำร 
นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน               กรรมกำร 
นำงสำวจรินทร์  เจริญสุข      กรรมกำร 
นำยวิเชียร  กองเพชร      กรรมกำร 
นำยวีระ  วัดพ่วงแก้ว      กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  

หมวดที่ ๔ การจัดการของเสีย มีหน้ำท่ี ก ำหนดแนวทำงกำรคัดแยก รวบรวม และก ำจัดขยะอย่ำงเหมำะสม  
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกำรน ำขยะกลับมำใช้ใหม่ และก ำหนดแนวทำงและวิธีกำรจัดกำรน้ ำเสียท่ีเกิดขึ้น 
ประกอบด้วย  

อำจำรย์วนัสนันท์  นุชนำรถ                                         ประธำนกรรมกำร 
 นำงชนิกำ  ศรีวรรธนศิลป์      กรรมกำร 

นำงจันทนำ  คุ้มกล่ ำ  กรรมกำร 
นำงสำวจำรี  ช่ืนชอบ      กรรมกำร 
นำยวีระ  วัดพ่วงแก้ว      กรรมกำร 
นำงสำวจรินทร์  เจริญสุข      กรรมกำร 
นำยวิเชียร  กองเพชร  กรรมกำร 
นำงสำวอภิญญำ  แซ่ยั้ง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

/หมวดท่ี ๕ สภำพแวดล้อม..... 



-๓- 

หมวดที่ ๕ สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย มีหน้ำท่ี ก ำหนดแผนกำรดูแลรักษำและควบคุมก ำกับ 
กำรควบคุมมลพิษทำงอำกำศ จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ตรวจวัดควำมเข้มของแสงสว่ำง ก ำหนดมำตรกำร
เพื่อลดกำรเกิดเสียงมำประยุกต์ใช้ในส ำนักงำน วำงแผนจัดกำรควำมน่ำอยู่ของส ำนักงำนพื้นท่ีสีเขียว ป้องกัน
และควบคุมสัตว์พำหะน ำโรค  กิจกรรม ๕ ส. และเตรียมพร้อมต่อสภำวะฉุกเฉิน ประกอบด้วย 

อำจำรย์พิมพ์นำรำ  บรรจง                                            ประธำนกรรมกำร 
นำงชนิกำ  ศรีวรรธนศิลป์       กรรมกำร 
นำงจันทนำ  คุ้มกล่ ำ  กรรมกำร 
นำงสำวจำรี  ช่ืนชอบ       กรรมกำร 
นำยวีระ  วัดพ่วงแก้ว       กรรมกำร 
นำงสำวจรินทร์  เจริญสุข       กรรมกำร 
นำยวิเชียร  กองเพชร  กรรมกำร 
นำงสำวจีรวรรณ  ผ่ึงบำงแก้ว                                         กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

หมวดที่ ๖ การจัดซ้ือและจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) มีหน้ำท่ี                
จัดต้ังนโยบำยของผู้บริหำรให้จัดซื้อสินค้ำวัสดุ อุปกรณ์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ควบคุมงบประมำณ  มีกำร
ตรวจสอบกำรเบิกจ่ำยมีทะเบียนควบคุมกำรเบิกจ่ำยตำมงบประมำณ ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรจัดซื้อ วัสดุ อุปกรณ์ 
ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ตรวจสอบด้ำนกำรดูแลส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีปฏิบัติงำนของหน่วยงำน ประกอบด้วย 

นำงสำวธฤษวรรณ  ธรรมสอน               ประธำนกรรมกำร 
นำงสำวเกศกนก  ไทยแท้      กรรมกำร 
นำงจันทนำ  คุ้มกล่ ำ  กรรมกำร 

 นำงสำวอภิญญำ  แซ่ยั้ง                                               กรรมกำร                
นำงสำวสุวลัย  อินทรรัตน์                                             กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 

ส่ัง ณ วันท่ี  ๙  ตุลำคม  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 
 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม    

 
 
 
 
 

 


