
 
 

ฉบับที่ 1 เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน  2562 
สวัสดีค่ะ...มาเจอกันอีกแล้วกับข่าวสารสาระดีๆคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการด้านกายภาพและ

สิ่งแวดล้อม ชุดนี้เป็นชุดใหม่ แต่กิจกรรมก็ยังคงด าเนินการอย่างต่อเนื่องและแนวคิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าโดยการบูรณาการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เข้าไปในกระบวนการท างาน เพื่อให้เกิดการท างานในบรรยากาศที่มีความปลอดภัย  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัด
พลังงาน  รวมไปถึงการส่งเสริมให้ทุกกลุ่มงานน ากิจกรรม 5 ส มาประยุกต์ใช้ ในทุกกระบวนการท างาน อันจะก่อให้เกิด
การท างานในบรรยากาศที่มีความปลอดภัย เป็นการสานต่อและต่อยอดแนวคิดส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม และเพ่ือเป็นกลไก
หนึ่งในการตอบสนองต่อนโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยที่ สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวที่
กองกลางได้ขานรับกับนโยบายดังกล่าวและได้ด าเนินการในระดับกลุ่มงานเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนส่งเสริมการใช้พลังงาน
อย่างยั่งยืนด้าน Green University ภายในมหาวิทยาลัย !!!  ก่อนอ่ืนขอแนะน าคณะอนุกรรมการกายภาพฯ ตามค าสั่ง 
กองกลาง ที่ 006/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองกลาง สั่ง ณ 
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2562 มีรายนามดังต่อไปนี้  

1. นางจารุวรรณ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ที่ปรึกษา 
2. นางขวัญฤทัย ศรีวัฒนพล ประธานอนุกรรมการ 
3. นางจินตนา  ช่อสัมฤทธิ์ อนุกรรมการ 
4. นางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์ อนุกรรมการ 
5. นายเชาว์  สุขสุศรี  อนุกรรมการ 
6. นางสาวศศินา สุนทรภักดิ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 

ส าหรับคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองกลาง  ยังคงด าเนินกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม  การ
ประสานงานการด าเนินงานกิจกรรม 5 ส รวมไปถึงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ตลอดจนการ
ติดตามรายงานผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาหน่วยงานทางด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานชิ้นแรกที่รายงานร่วมกิจกรรม Green ของมหาวิทยาลัย คือ การส่งภาพถ่ายกองกลางที่ได้
ด าเนินกิจกรรมการพัฒนาหน่วยงานสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวในรอบปีที่ผ่านมา โดยคณะอนุกรรมการฯ 
ได้คัดเลือกภาพที่สื่อความหมายได้ดีในภาพรวม จ านวน 1 รูป พร้อมเขียนค าบรรยายใต้ภาพ คือ
ภาพกองกลาง มจพ. เปิดตัวโครงการ : HEART THINK GREEN“คิด ห่วงใย หัวใจสีเขียว” 
รวบรวมไปแล้วเมื่อวันที่  29  เมษายน 2562  โดยจัดส่งไปยัง กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
 



 

จัดท าโดย คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจดัการกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองกลาง มจพ.  โทร. 02 555 2000 ต่อ 1121, 1107, 1022  
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 คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการด้าน กายภาพและสิ่งแวดล้อม กองกลาง จัดท าโครงการ Green 

living (ชีวิตสีเขียว) โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้บุคลากรมีจิตส านึก ห่วงใย รักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างสถานที่ท างานที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ และความร่วมมือในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  
ประหยัดพลังงานใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการปฏิบัติตามนโยบายและกลยุทธ์กองกลาง สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
มีกิจกรรมดังนี้  
 1. การจัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ เรื่อง  Green living (ชีวิตสีเขียว)  วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ ห้อง
ประชุม 215 ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ 

2 . ก า รศึ กษ าดู งาน ด้ าน ก ารรั ก ษ า สิ่ งแ วด ล้ อ ม  (Green)  วั น ที่  2 5  ก รกฏ าค ม  2562  ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ  
 3. ขอเชิญชวนและรณรงค์ใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์  ขอความร่วมมือบุคลากร กองกลางทุกท่านนะคะ 
 

     สืบเนื่องที่คณะอนุกรรมการฯ ได้จัดท าโครงการ Green living (ชีวิตสีเขียว) นั้น หลายคน
อาจสงสัยวา่ Green living (ชีวิตสีเขียว) ครอบคลุมประเด็นใดบ้าง...ตามมาค่ะ จะเลา่ให้ฟัง ค ำ
ว่ำ GREEN LIVING" คือ กำรใช้ชวีิตหรือกำรด ำเนินชีวิตที่มีกำรพจิำรณำและ 

ค ำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม...การใช้ชีวิตอยู่ดีแบบกรีนๆ (Green) ในยุคนี้มีให้เห็นกันแทบหน่วยงำนที่เน้นการใช้ชีวิต
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การอยู่ดีแบบกรีน เพื่อกระตุ้นให้คนไทยเปิดมุมมองด้านการใช้ชีวิตประจ าวันง่าย ๆ ในแบบที่ไม่
ท าลายสิ่งแวดล้อม หรือที่ยุคนี้พูดติดปำกกันว่ำกำรมีชีวิตอยู่ดีกับกรีน  จริงๆ แล้วก็เป็นกำรสร้ำงกำรรับรู้ มีจิตส ำนึก และตระหนัก
ถึงปัญหำที่โลกก ำลังเผชิญ ทั้งปัญหำวิกฤติสิ่งแวดล้อม ภำวะโลกร้อน และขยะที่ส่งผลกระทบต่อคุณภำพชีวิต  แต่ละหน่วยงำน
หรือองค์กรต่ำงๆ ต่ำงให้ควำมส ำคัญ และต้องมีแนวทำงช่วยเหลือโลกของเรำด้ำนสิ่งแวดล้อม  รวมถึงกำรสร้ำงจิตส ำนึกผู้ใช้งำน
ด้ำนทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำแบบกรีน (Green)  เช่น ภูมิปัญญำท้องถิ่น ผนวกกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน  กำรท ำงำน – กำรอำศัยอยู่
ในบ้ำน ล้วนแต่เป็นกำรใช้ในชีวิตประจ ำวัน เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวที่สำมำรถสร้ำงแนวคิด “กรีน” เพียงแต่เรำน ำเอำน ำภูมิปัญญำที่อยู่
ใกล้ตัวเข้ำมำใช้ในกระบวนกำรท ำงำน กำรด ำรงชีวิต  ทั้งนี้ยังครอบคลุมไปถึง กำรใช้วัสดุ-อุปกรณ์แบบกรีน รวมถึงกำรใช้งำน กำร
บ ำรุงรักษำ กำรปรับปรุง หรือกำรจัดกำรเมื่อหมดอำยุ  ดังตัวอย่ำง จำก บ. พฤกษำ เรียลเอสเตท ชวนจิตอำสำร่วมกิจกรรม 

พฤกษำอำสำ กรีนดี อยู่ดี (PRUKSA GREEN LIVING COMMUNITY)  สมำคมสถำปนิกสยำมฯ จัดงำน “สถำปนิก’62” ครั้งที่ 33 “กรีน 

อยู่ ดี : LIVING GREEN” สถำปัตยกรรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความ
มุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (SUSTAINABLE GREEN AND CLEAN 

ENVIRONMENT) ซึ่งคณะวิทยำศำสตร์ พลังงำนและสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนส ำคัญในกำรผลักดันนโยบำย ได้ร่วมด ำเนิน 
ออกเป็นรูปธรรม งำนที่เก่ียวข้องกับกำรเสริมสร้ำงกำรเข้ำรับกำรจัดอันดับมหำวิทยำลัยสีเขียวตำมเกณฑ์  
UI GREEN 6 ด้ำน เพื่อสร้ำงบรรยำกำศ สิ่งแวดล้อมและสิ่งก่อสร้ำงที่ร่มร่ืน สะอำดและปลอดภัย 
ส่งผลต่อควำมมีคุณภำพชีวิตที่ดีของนักศึกษำ (GREEN AND CLEAN ENVIRONMENT) บริหำร 
จัดกำรกำรใช้ทรัพยำกรระบบสำธำรณูปโภคอย่ำงมีประสิทธิภำพ และใช้พลังงำนทดแทน 
เพื่อให้เกิดควำมยั่งยืน (SUSTAINABLE CLEAN ENVIRONMENT) รวมถึงกำรสร้ำงจิตส ำนึกให้แก่บุคลำกร นักศึกษำ และชุมชน ให้มีส่วน
ร่วมในกำรดูแลรักษำ อนุรักษ์ และพัฒนำแหล่งทรัพยำกรสิ่งแวดล้อมและพลังงำน ....ฉบับหน้ำจะมำเล่ำ GREEN UNIVERSITY  
กันต่อ!!! สวัสดีค่ะ  

   
 

มุมนีต้้องขยายความ 


