
 
กําหนดกิจกรรมโครงการจัดกิจกรรม kick off “Walailak Go Green” 

วันพุธ ท่ี 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 12.00 - 15.00 น. 

ณ  โถงกลาง อาคารสถาปตยกรรมและการออกแบบ 

เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

12.00 – 12.30 น. 

(30 นาที) 

 

 

เริ่มลงทะเบียน 

 

-เปดคลิปสัญลักษณ  Walailak Go Green และเปดเพลง

ระหวางการลงทะเบียน  

(ประสาน คุณนวพร ไชยเสน จัดทํา QR code สําหรับ

การลงทะเบียนรวมงาน เปนระบบregister scan 

barcode เขางาน) 

12.30 - 13.00 น. 

(30 นาที) 

 

เริ่มเดินแถวพาเหรดเขางาน  

 

เปดซาวด ขณะเดินขบวนพาเหรด  

1. บุคลากรแตละหนวยงานเขารวม 60 % ของ

หนวยงาน 

2. ตัวแทนนักศึกษาหอพัก หอพักละ 10 คน  

3. สมาชิกองคการบริหารองคการนักศึกษาและสมาชิก

สภานักศึกษา 60% 
 

(หนวยงานใดลงทะเบียนเรียบรอยกอนใหเดินขบวนไปยัง

หนาเวทีกอน)  

(*กําหนดใหลงทะเบียนและเดินแถวขบวนใหแลวเสร็จ

กอนเวลา 13.00 น.) 

12.30 – 13.00 น. 

(30 นาที) 

รถไฟฟาพาผูบริหารจากอาคาร

บริหารมายังอาคารสถาปตย

กรรม เพ่ือเปดกิจกรรม Kick off 

Walailak Go Green 

• มีรถไฟฟารอรับผูบรหิารบนชั้น 2 อาคารบริหารเพ่ือ

ไปสงยังอาคารสถาปตยฯ เวลา 12.30 -12.40 น.  

• เชิญผูบริหารรับประทานอาหารวาง บริเวณโตะท่ีจัด

ไวขางเวที 

• จัดวีดีทัศน Live สด ผานชอง Walailak channel 

ถายบรรยากาศและสัมภาษณ ผูบริหารและบุคลากร

ท่ีมารวมภายในงานใหผูบริหารไดรับชม 

• มีบริการอาหารวางใหกับบุคลากร เปน น้ําดื่ม

สมุนไพร 3 ชนิด และขนมไทย 



 
13.00 - 13.10 น. 

(10 นาที) 

ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยสสีเขียว ดานการมี

สวนรวมภายในหนวยงานกลาว

รายงาน 

ผศ.ดร.ภูวดล บางรักษ ผูอํานวยการศูนยเครื่องมือ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

13.10 - 13.30 น. 

(20 นาที) 

- ประธานกลาวเปดงาน 

-เปดงาน 

โดยทานอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

- อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี ผูบริหารทุก

ทานและประธานอนุกรรมการแตละดานรวมดึงรีบบิ้นเปด

กิจกรรม kick off บนเวที 

(ศูนยเครื่องมือวิทยฯจัดเตรียมเวที สวนจิ๋วบนกระถาง 6 

เหลี่ยมท่ีมีรูปสัญลักษณ 6 ดานของ UI GreenMetric ให

มีเปดซาวดเสียงประกอบการเปดกิจกรรม ขณะดึง

ริบบิ้น)  

13.30 – 13.40 น. 

(10 นาที) 

รถไฟฟารับผูบริหารจากอาคารส

ถาปตยฯ มาสงยังอาคารบริหาร

เพ่ือประชุมบริหาร 

มีรถไฟฟารอรับผูบริหารกลับจากอาคาร สถาปตยฯ มายัง

อาคารบริหาร เวลา 13.30 -13.40 น. 

13.30 – 13.40 น. 

(10 นาที) 

ชมการแสดงจากทีม ชมรม

นาฏศิลป  

(มอบ อาจารย ดร. สุขุมาล กล่ําแสงใสประสานงานการ

แสดงกับคุณกอบสุข อรชร สวนกิจฯจัดการแสดงโดยให

นํากลอนท่ีประพันธโดย รศ.ดร.สืบพงศ ธรรมชาติ เขา

มารวมเปนสวนหนึ่งในการแสดง) 

13.40 - 13.50 น. 

(10 นาที) 

เรียนเชิญ ผอ.ศูนยบรรณสารฯ 

ใหความรูตนแบบการดําเนินงาน 

Green Office ของศูนยบรรณ

สารฯเพ่ือเปนตนแบบในการ

ดําเนินกิจกรรม Green Office 

ภายในหนวยงานใหบุคลากรและ

นักศึกษาหอพักทุกทานทราบ 

ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย และทีมงาน 

http://expert.wu.ac.th/html/source/DESAboutPersonallist_.php?PERSONID=4111130322


 
13.50 – 14.25 น. 

(35 นาที) 

- ประธานอนุกรรมการฯในแตละ

ดาน ใหความรูความเขาใจในการ

ดําเนินกิจกรรมในแตละดาน ท้ัง 

6 ดาน ตามกรอบการประเมิน

ของ UI GreenMetric World 

University Ranking 

 

 

- ประธานอนุกรรมการฯดานการ

กํากับ KPI แจงบุคลากรใหทราบ

ถึง KPI ตัวชี้วัดการประเมิน

หนวยงานดาน Green 

University  

- ผศ.ดร.นุกูล สุขสุวรรณ (ดาน SI) 

- ผศ.ดร.อจลวิชญ ฉันทวีโรจน (ดาน EC) 

- ผศ.วีระพงศ เลิศรัตนเทวี (ดาน WS) 

- ผศ.ดร.ปกรณ ดษิฐกิจ (ดาน WR) 

- ผศ.ดร.นุกูล สุขสุวรรณ (ดาน TR) 

- ผศ.ดร.พูลสิทธิ์ หิรัญสาย (ดาน ED) 

(กําหนดใหประธานในแตละชุดใชเวลา ชุดละ 5 นาที 

เพ่ือใหความรูในดานตางๆ) 
 

• ผศ.ดร.วาริท เจาะจิตต 

(ดานกําหนด KPI แจงใหหนวยงานดําเนินการตามตัวชี้วัด

ประเมินหนวยงาน 3 ตัวชี้วัด) 

1. ตัวชี้วัดเว็บไซต Green ของหนวยงาน 

2. ตัวชี้วัดโครงการหรือกิจกรรม อยางนอย 1 โครงการ

ท่ีดําเนินการดาน Green 

3. ตัวชี้วัดตัวแทนบุคลากรจะตองผานการเขารวม

ฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับ UI GreenMetric World 

University Ranking 

14.25 - 14.35 น. 

(10 นาที) 

ศูนยบริหารทรัพยสิน กลาว

นําเสนอขายสินคา Go Green  

ศูนยบริหารทรัพยสินออกบูธนําเสนอขายสินคาในวันจัด

กิจกรรม โดยจัดโปรโมชั่นพิเศษใหกับลูกคาภายใน

กิจกรรม เปนสินคาท่ีสามารถนําไปซ้ืออาหารและ

เครื่องดื่มภายในมหาวิทยาลัยฯเพ่ือรับสวนลดจากรานคา

ท่ีรวมรายการได 

14.35 -14.45 น. 

(10 นาที) 

องคการนักศึกษา กลาวถึงตลาด

นัดจันประดู เพ่ือนําไปสู Green 

Market 

ประสานสวนกิจการนักศึกษาเพ่ือ ใหองคการนักศึกษา 

กลาวใหความรูและรณรงคการลดการใชถุงพลาสติก แกว

พลาสติก กลองโฟม เพ่ือนําไปสู Green Market  

12.45 - 15.00 น. 

( 15 นาที) 

 

 

 

 

• การมอบรางวัลใหกับทีม

หนวยงานท่ีม่ีความพรอม

และมีรูปแบบท่ีสวยงามของ

ขบวนพาเหรด  

 

• การมอบรางวัลใหกับการ

ประกวดคลิป วีดีโอ

ประทับใจจากการสง คลิป

วีดีโอ เขารวมของหนวยงาน

• กําหนดใหประธานอนุกรรมการขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัยสีเขียวในแตละชุดจะเปนผูมอบรางวัล  

(โดยมีคณะกรรมการตัดสินคือ ศูนยบรรณฯ สวนสื่อสาร

องคกร และตัวแทนคณะอนุกรรมการ ท้ัง 8 ดาน ตัดสิน

ขบวนพาเหรดขณะเดินแถวจากจุดเขาแถวไปยังหนาเวที) 
 

•  มอบฝายเลขานุการเวียนแจงหนังสือผานทาง e - 

office เรียนเชิญผูบริหารและบุคลากร นักศึกษาเขา

รวมกิจกรรม ท้ังนี้แจงขอใหทุกหนวยงานและ

นักศึกษาหอพักสงคลิป VDO เก่ียวกับ Green 

http://expert.wu.ac.th/html/source/DESAboutPersonallist_.php?PERSONID=5000000018


 
และหอพักนักศึกษาเก่ียวกับ 

Go Green  

 

University  เขารวมการประกวดคลิป โดยให

อัปโหลดคลิปดังกลาวลงในเว็บไซต green ของ

หนวยงาน และคณะกรรมการจะเขาไปพิจารณาผาน

ทางลิงค Social ในเว็บไซต Green University

เพ่ือใหคะแนน และจะมีการประกาศผลการพิจารณา

และมอบรางวัลในวันจัดกิจกรรม  

• เปดแสดง คลิปวีดิโอท่ีชนะการประกวด ใหทุกคนชม 

*เวลาและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

หมายเหตุ : ขอใหพนักงานทุกทานโปรดนําภาชนะสําหรับใสเครื่องดื่มและอาหารวางมาดวยเพ่ือลดการใช

พลาสติก ๑๐๐ % ในวันจัดกิจกรรมและพิเศษสําหรับผูท่ีนําภาชนะมาและไดตอบแบบสอบถาม

ความพึงพอใจการเขารวมกิจกรรมมีสิทธิ์รับคูปองเครื่องดื่มจากรานอเมซอลฟรี 

 


