
 

 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงรำย 
ที่            /๒๕๖๖ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรอนุรักษ์พลังงำน ประจ ำปี ๒๕๖๖ 
-------------------------------------------- 

  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรก ำหนดนโยบำยอนุรักษ์พลังงำน เป้ำหมำยและวำงแผนกำรอนุรักษ์พลังงำน 
และวิธีกำรจัดกำรพลังงำน ตลอดจนก ำหนดมำตรกำรและกิจกรรมกำรอนุรักษ์พลังงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
คล่องตัวและสอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนจริง จึงขอยกเลิกค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงรำย 
ที่ ๑๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ และค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงรำย                  
ที่  ๓๕/๒๕๖๕ ลงวันที่  ๒๒ เมษำยน ๒๕๖๕ และแต่งตั้ งคณะกรรมกำรอนุรักษ์พลังงำน  ประจ ำปี  ๒๕๖๖  
ดังรำยนำมต่อไปนี้  
 ๑. คณะกรรมการด้านบริหาร 

๑. ผู้ช่วยอธิกำรบดี เชียงรำย    ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรทรัพยำกรเชียงรำย  รองประธำนกรรมกำร 
๓. ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำเชียงรำย   กรรมกำร 
๔. รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์   กรรมกำร 
๕. รองคณบดีคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์  กรรมกำร 
๖. รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร กรรมกำร 
๗. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วิวัฒน์  ทิพจร   กรรมกำร 
๘. นำยสุรเชษฐ ์ ชมภูมิ่ง     กรรมกำร 

๗.  นำงสำวปำริชำติ  วงค์ฉำยำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
หน้าที ่

- ก ำหนดนโยบำยอนุรักษ์พลังงำน เป้ำหมำยและวำงแผนกำรอนุรักษ์พลังงำน และวิธีกำรจัดกำรพลังงำน 
- ก ำกับดูแลและตรวจติดตำมผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนด 
   

๒. คณะกรรมการด้านการจัดการพลังงาน 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิวัฒน์  ทิพจร   ประธำนกรรมกำร   
๒. นำยอนุสรณ์  ยอดใจเพชร    รองประธำนกรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นพพร  พัชรประกิตติ    กรรมกำร 
๔. นำยเพลิน  จันทร์สุยะ     กรรมกำร 
๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ว่ำที่ร้อยตรีประกำศิต  ศรีทะแก้ว กรรมกำร   
๖. นำยสุรเชษฐ์  ชมภูมิ่ง     กรรมกำร 

๗. นำยวสันต์....... 
 



-๒- 
๗. นำยวสันต์  ปงกันทำ     กรรมกำร 
๘. นำยกฤษดำ  ทัศกำนิเวศน์    กรรมกำร 
๙. นำยวุฒิไกร  ธรรมวรรณ    กรรมกำร 

     ๑๐. นำยภำณุพงษ์  รำชคมน์    กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวปำริชำติ  วงค์ฉำยำ    กรรมกำร 
๑๒. นำยธีรศักดิ์  นรรัตน์     กรรมกำร 
๑๓. นำยสุทธิพงษ์  ยอดยำ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที ่
๑. ด ำเนินกำรจัดกำรพลังงำนให้สอดคล้องกับนโยบำยอนุรักษ์พลังงำนและวิธีกำรจัดกำรพลังงำน 
๒. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติกำรตำมนโยบำยอนุรักษ์

พลังงำนและวิธีกำรจัดกำรพลังงำนรวมทั้งจัดกำรฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกของ
บุคลำกร 

๓. ควบคุมดูแลให้กำรจัดกำรพลังงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงรำย 
เป็นไปตำมนโยบำยอนุรักษ์พลังงำน 

๔. รำยงำนผลกำรอนุรักษ์พลังงำนและกำรจัดกำรพลังงำนตำมนโยบำยอนุรักษ์พลังงำนและวิธีกำร 
จัดกำรพลังงำนของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงรำย ให้ผู้ช่วยอธิกำรบดีทรำบ 

๕. เสนอแนะเกี่ยวกับกำรก ำหนดหรือทบทวนนโยบำยอนุรักษ์พลังงำนและวิธีกำรจัดกำรพลังงำนให้
ผู้ช่วยอธิกำรบดีพิจำรณำ 

๖. สนับสนุนมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงรำย ด ำเนินกำรจัดกำรพลังงำนตำม
กฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำน หลักเกณฑ์ และวิธีกำรจัดกำรพลังงำนในโรงงำนควบคุมและ
อำคำรควบคุม พ.ศ.๒๕๕๒ 

๗. ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ และสื่อสำรกิจกรรมและควำมคืบหน้ำกำรอนุรักษ์พลังงำน
แก่บุคลำกรทุกคน 

 
๓. คณะกรรมการด้านการสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและประชาสัมพันธ์ 
 ๑. นำงสำวปำริชำติ  วงค์ฉำยำ    ประธำนกรรมกำร 

๒. นำงสำวณฐมน  ทรัพย์บุญโต    รองประธำนกรรมกำร 
๓. นำงสำวกิ่งกำนต์  สำริวำท    กรรมกำร 
๔. นำงสำวปองสุข  ศรีชัย     กรรมกำร 
๕. นำยทัดมนู  โพธิสำรัตน์    กรรมกำร 
๖. นำงชนนพร  ยะใจมั่น     กรรมกำร 
๗. นำงสำวธิษณำ  ศรัทธำรัตน์ธนำ    กรรมกำร 
๘. นำยจำตุรงค์  ค ำขำว     กรรมกำร 
๙. นำยพิเชษฐ์  พลอยประดิษฐ์    กรรมกำร 

๑๐. นำยชัชชัย....... 
 



-๓- 
๑๐. นำยชัชชัย  สีตำ     กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวชุมพร  สุนทร    กรรมกำร 
๑๒. นำยสรำยุทธ  บุญช่วย    กรรมกำร 
๑๓. นำยธวัชชัย  ปัดถำ     กรรมกำร 
๑๔. นำงสำวนันทิยำ  ตุลเตมีย์    กรรมกำร 
๑๕. นำงสำวภัทรำพร  สมเสมอ    กรรมกำร 
๑๖. นำยธนำวัฒน์  ขันติวงค ์    กรรมกำร 
๑๗. นำยกวินวุฒิ  สุทธนะ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๘. นำยคมกฤต  ปัญญำติ๊บ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
หน้าที ่

๑. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติกำรตำมนโยบำยอนุรักษ์
พลังงำนและวิธีกำรจัดกำรพลังงำนรวมทั้งจัดกำรฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพ่ือสร้ำงจิตส ำนึกของ
บุคลำกร 

๒. เสนอแนะเกี่ยวกับกำรก ำหนดหรือทบทวนนโยบำยอนุรักษ์พลังงำนและวิธีกำรจัดกำรพลังงำนให้
ผู้ช่วยอธิกำรบดีพิจำรณำ 

๓. สนับสนุนมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เชียงรำย ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ 
และสื่อสำรกิจกรรมและควำมคืบหน้ำกำรอนุรักษ์พลังงำนแก่บุคลำกรทุกคน 

 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่     มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖ เป็นต้นไปหรือกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง 
 

สั่ง  ณ  วันที่           มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๖ 

 
 

 
  (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิเชษฐ  ทิพย์ประเสริฐ) 

               ผู้ช่วยอธิกำรบดี เชียงรำย ปฏิบัติรำชกำรแทน 
                                                    อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

 


