
 
    
 
 
 

 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ที่  1718/2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ส ำนักงำนสีเขียว (Green Office)                   

หมวด ๕ ด้ำนสภำพแวดล้อมและควำมปลอดภัย (๕ ส) 
------------------------------------------ 

 

  ด้วย มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร มีนโยบำยในกำรดูแลรักษำสิ่งแวดล้อมภำยในส ำนักงำน 
เพ่ือตอบสนองต่อปัญหำสิ่งแวดล้อมที่มีส ำคัญในปัจจุบัน คือ ภำวะโลกร้อน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยให้
ส ำนักงำนมีกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และใช้เป็นแนวทำงในกำรลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก 
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม จัดเตรียมสภำพแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกส ำนักงำนให้มีควำมสะอำด น่ำอยู่                
อันส่งผลให้พนักงำนมีสุขภำพ พลำนำมัยที่ดี มีควำมสุข และเตรียมควำมพร้อมสู่ส ำนักงำนงำนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในระดับสำกลวัตถุประสงค์ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรโครงกำรส ำนักงำนสีเขียว ประจ ำปีงบประมำณ 
2565 เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพ อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 31 แห่งพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ.2547 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร จึงแต่งตั้งตรวจติดตำมกำรด ำเนินงำนตำม
เกณฑ์ส ำนักงำนสีเขียว (Green  office) หมวด 5 ด้ำนสภำพแวดล้อมและควำมปลอดภัย (5 ส) ดังต่อไปนี้ 
 

  ๑.ส ำนักงำนผู้บริหำร/ส ำนักงำนหน่วยงำนระดับส ำนัก/กอง มีหน้ำที่ รับผิดชอบ ก ำกับ ดูแล              
กำรกำรตรวจประเมินกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่บุคลำกรประจ ำห้องส ำนักงำน และนักกำรภำรโรง / แม่บ้ำน 
ประจ ำชั้นของห้องเรียน ภำยในอำคำรเรียนรวมและอ ำนวยกำร (อำคำร ๑๔ ) เป็นไปตำมเกณฑ์กำรตรวจ 5 ส 
ดังนี้ 
  ดร.มะลิวัลย์  รอดก ำเหนิด   ประธำนกรรมกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไพชยนต์ สิริเสถียรวัฒนำ กรรมกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร  กรรมกำร 
  นำยภำณุพงศ์ สืบศิริ    กรรมกำร 
  นำยเอกนก  บัวส ำลี    กรรมกำร 
  นำงสำวนฤมล  ส่งต่ำย    กรรมกำร 
  นำงสำวเกศกนก  ไทยแท้    กรรมกำร 
  นำงสำวคนึงนิจ  สรรคพงษ ์   กรรมกำร   
  นำงสำวกชพรรณ  พงษ์พยัคเลิศ   กรรมกำร 
  นำงสำวบวรลักษณ์  แสงกล้ำ   กรรมกำร 
  นำงสำวสุนันท์  แหวนประดับ     กรรมกำร 
  นำงสำวอุทุมพร  สอนบุญเกิด   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 
 



๒ 
 

2. หน่วยงำนระดับส ำนัก/กอง/งำน/แม่บ้ำน นักกำรภำรโรงที่ปฏิบัติงำน ในอำคำรเรียนรวมและ
อ ำนวยกำร (อำคำร ๑๔) และผู้เกี่ยวข้อง มีหน้ำที่ รับผิดชอบท ำกำรตรวจประเมินกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
บุคลำกรประจ ำห้องส ำนักงำน และนักกำรภำรโรง / แม่บ้ำน ประจ ำชั้นของห้องเรียน ภำยในอำคำรเรียนรวมและ
อ ำนวยกำร (อำคำร ๑๔ ) ให้เป็นไปตำมเกณฑ์กำรตรวจ 5 ส อำทิตย์ละ ๑ ครั้ง พร้อมระบุข้อเสนอแนะเพ่ือน ำไป
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป ดังนี้ 

๒.๑ งำนธุรกำร 
       นำยเอนก  บัวส ำลี     หัวหน้ำ 

นำงชมภัค  จำรุทีฆัมพร     ผู้ช่วย 
นำงภัทรวดี  จิตคติ     ผู้ช่วย 
นำยคชิณ  จันทะพันธ์      ผู้ช่วย 
นำงสำวสวรรยำ  เยิดรัมย์    ผู้ช่วย 
 

๒.๒ งำนประชำสัมพันธ์ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พธูร ำไพ  ประภัสสร  หัวหน้ำ 
นำงวรรณภำ  สุวรรณพงษ์    ผู้ช่วย 
นำยวุฒิชัย  ตรุษลักษณ์     ผู้ช่วย 
ว่ำที่ร้อยตรีสมศักดิ์  พูนใจสม   ผู้ช่วย 
นำงสำวศิริลักษณ์  เปลี่ยนแสง   ผู้ช่วย 
นำงสำวสวรรยำ  เยิดรัมย์    ผู้ช่วย 

 
๒.๓ งำนกำรเงิน 
       นำงสำวนฤมล  ส่งต่ำย     หัวหน้ำ 

นำงสำวปรำจิน  ไกรทอง    ผู้ช่วย 
นำงสำวเรณู  ใจหยิม    ผู้ช่วย 
นำงสำวปรำงทิพย์  น้ ำเงินสกุลณี   ผู้ช่วย 
นำงสำวศิริรัตน์  ชิตสุระ    ผู้ช่วย 
นำงสำววรรณภำ หอมค ำแหง   ผู้ช่วย 
นำงสำววรำภรณ์  คล้ำมสถิต   ผู้ช่วย 
นำงสำวอุมำพร  ขุนพิลึก     ผู้ช่วย 
นำยศรัณย์ ฉลองเดชำกุล    ผู้ช่วย 
นำงสำวนิตยำ พิชิตปัญญำ   ผู้ช่วย 
นำงสำวภัสสร  ดำรำน้อย    ผู้ช่วย 
นำงบังอร  ทองมี      ผู้ช่วย 
 

๒.๔ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไพชยนต์  สิริเสถียรวัฒนำ หัวหน้ำ 

   นำงสำวชุลีพร  แสงสุวรรณ์   ผู้ช่วย 
   นำงสำวอำรีย์ญำ  สุริวงษ์    ผู้ช่วย 



๓ 
 

   นำงสำวน้ ำพัก ข่ำยทอง      ผู้ช่วย 
   นำงสำวผดุงพร  พันธ์พืช     ผู้ช่วย 
   นำยสุรเชษฐ ขอนทอง     ผู้ช่วย 
   นำงสำวชุติมำ  สมทรัพย์     ผู้ช่วย 
   ว่ำที่ร้อยตรีวงศกร เฮ้ียนเจริญ    ผู้ช่วย    
   นำงสำวกนกกร ทองค ำ     ผู้ช่วย 
   นำงบุษบำ  เหมือนวิหำร     ผู้ช่วย 
   นำงสำวจีรวรรณ  สุขมำก     ผู้ช่วย 
   นำงสำวอลิสำ  ชัยบัง     ผู้ช่วย 
   นำยชัยเดช  ขัตติยะ     ผู้ช่วย  
   นำยคมกริช  กลิ่นอำจ     ผู้ช่วย 
   นำยเจำฎำกร  ใจแสน     ผู้ช่วย 
   นำยศำศวัต ธรรมบุตร     ผู้ช่วย 
   นำงบังอร  ทองมี     ผู้ช่วย 

 
๒.๕ กลุ่มงำนพัสดุ 

        นำงสำวเกศกนก  ไทยแท้     หัวหน้ำ 
นำงสำวนุจรีย์ สรรคพงษ์     ผู้ช่วย 
นำงสำวธนิสรณ์  สุขพร้อม   ผู้ช่วย 
นำงสำววรฤทัย  ภู่สงค์      ผู้ช่วย 
นำงปวีณณัฏฐ์  คงสมนำม     ผู้ช่วย 
นำยกฤษณะ  เพชรพลอย     ผู้ช่วย 
นำยอำนนท์  ศรีสุข      ผู้ช่วย 
นำงศิริขวัญ  หลวงยศ      ผู้ช่วย 
 

๒.๖ งำนกำรเจ้ำหน้ำที่และนิติกำร 
   นำงสำวคนึงนิจ  สรรคพงษ์   หัวหน้ำ 
   นำงสำวนฤมล  เขื่อนยัง    ผู้ช่วย 

นำงสำวกรรณิกำ  อินแผลง    ผู้ช่วย 
นำยวิทยำ  ศรีนรคุตร     ผู้ช่วย 
นำงสำวน้ ำทิพย์  สังข์ทอง    ผู้ช่วย 
นำงสำววรรณภำ  บุญมำก     ผู้ช่วย 
นำงสำวสุรีรัตน์  แก้วหร่ำย     ผู้ช่วย 
นำงศิริขวัญ  หลวงยศ      ผู้ช่วย 
 

2.๗ งำนเลขำนุกำร 
        นำงคณำรัตน์  สิริเสถียรวัฒนำ    หัวหน้ำ 

นำงรัชนีวรรณ  หลิมมงคล    ผู้ช่วย 



๔ 
 

นำงสำวกนิษฐำ  กิ่งกังวำลย์    ผู้ช่วย 
นำงสุทิน  ค ำเคน      ผู้ช่วย 
 

2.๘ กองกลำง 
         นำงสำวอุทุมพร  สอนบุญเกิด     หัวหน้ำ 
  นำงผ่องศรี  พิกุลทอง      ผู้ช่วย 
  นำยธนกฤต  ภูโอบ     ผู้ช่วย 
  นำงสุทิน  ค ำเคน      ผู้ช่วย 

 
2.๙ ห้องเรียน ชั้น ๕ 

นำงสำวอุทุมพร  สอนบุญเกิด     หัวหน้ำ 
นำงสำวศิริลักษณ์ เปลี่ยนแสง   ผู้ช่วย 
นำงสำวบวรลักษณ์  แสงกล้ำ    ผู้ช่วย 
นำงศรัณย์ภัทร  ดีจันจ้อย     ผู้ช่วย 
 

2.๑๐ ห้องเรียน ชั้น ๖ 
นำงสำวอุทุมพร  สอนบุญเกิด     หัวหน้ำ 
นำงสำวพนิดำ  อินทร์ลับ     ผู้ช่วย 
นำงสำวรติกำนต์  เรื่อศรีจันทร์   ผู้ช่วย 
นำงศรัณย์ภัทร  ดีจันจ้อย     ผู้ช่วย 
 

2.๑๑ ห้องเรียน ชั้น ๗ 
นำงสำวอุทุมพร  สอนบุญเกิด     หัวหน้ำ 
นำงผ่องศรี  พิกุลทอง     ผู้ช่วย 
นำยชัยรัตน์  ศรีวงค์รำช      ผู้ช่วย 
นำงศรัณย์ภัทร  ดีจันจ้อย     ผู้ช่วย 
 

2.๑๒ กองนโยบำยและแผน 
 นำยภำณุพงศ์  สืบศิริ       หัวหน้ำ 

นำยภิญญำพัชญ์ แฉล้มฉัตร    ผู้ช่วย 
นำงสำววิลำวัลย์  ปิ่นมณี    ผู้ช่วย 
นำยณัฐเวศม์  ชัยมงคล      ผู้ช่วย 
นำงสำวศิริกัญญำ  เจนเขตกิจ    ผู้ช่วย 
ว่ำที่ร้อยตรีหญิงศิชำ  สังวำรวงษ์    ผู้ช่วย 
นำงสำววรรณรัตน์  จิตรตรง     ผู้ช่วย 
 

๒.13 งำนมำตรฐำนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 นำงสำวสุนันท์  แหวนประดับ    หัวหน้ำ 



๕ 
 

   นำงสำวพันทิพำ  เย็นญำ    ผู้ช่วย 
   นำงสำวมลธยำ  นันทวัฒน์   ผู้ช่วย    
   นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก     ผู้ช่วย 
   ว่ำที่ร้อยตรีธีศิษฎ์  กระต่ำยทอง     ผู้ช่วย 
   นำงสำววรรณรัตน์   จิตรตรง     ผู้ช่วย 
 

2.14 ห้องประชุม ชั้น ๙ 
นำงสำวอุทุมพร  สอนบุญเกิด    หัวหน้ำ 
นำงผ่องศรี  พิกุลทอง     ผู้ช่วย 
นำงสำวพนิดำ  อินทร์ลับ     ผู้ช่วย 

   นำงสำววรรณรัตน์   จิตรตรง     ผู้ช่วย 
 

  ทั้งนี้  มอบหมำยให้รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร ก ำกับดูแล ให้เป็นไปตำมค ำสั่งนี้ 
 

สั่ง ณ วันที่ 23   พฤศจิกำยน  พ.ศ.  2564 
 

 
(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรียำนุช พรหมภำสิต) 

รักษำรำชกำรแทน 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

23   พฤศจิกำยน  พ.ศ.  2564 
Signature Code : F6MCiKf3z+QK4FvSKPcX 

 
 
 
 
 
 
 


