คำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ที่ ๑๕๑/๒๕๖๕
เรื่อง ให้อำจำรย์ และบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำรอบรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร
ตำมแนวทำง AUN-QA
-----------------------------ด้วยงำนมำตรฐำนและจัดกำรคุณ ภำพ ดำเนิน กำรจัดโครงกำรอบรมกำรประกันคุณ ภำพ
กำรศึกษำระดับหลักสูตร ตำมแนวทำง AUN QA เพื่อให้อำจำรย์ และบุคลำกรสำมำรถนำกรอบแนวคิดของ
เกณ ฑ์ AUN-QA ไป พั ฒ น ำและบ ริ ห ำรจั ด ก ำรห ลั กสู ต ร ใน วั น จั น ท ร์ ที่ ๗ กุ ม ภ ำพั น ธ์ ๒ ๕ ๖ ๕
โดยใช้ สื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ผ่ ำนระบบ Zoom https://us02web.zoom.us/j/86543745604 Meeting ID :
๘๖๕ ๔๓๗๔ ๕๖๐๔ Passcode: ๗๒๕๒๐๓ มหำวิทยำลั ยจึงให้ อำจำรย์ และบุ คลำกรดั งรำยชื่อ ต่ อไปนี้
เข้ำร่วมโครงกำรตำมวัน เวลำ ดังกล่ำว
๑. คณะครุศาสตร์
๑. ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
๓. ผศ.ดร.ช่อเพชร เบ้ำเงิน
๕. อ.ดร.ตะวัน ไชยวรรณ
๗. น.ส.กำนต์พิชชำ อินปิ่น
๙. น.ส.สุดชีวำ พูลเกษม
๒. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
๑. ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง
๓. ผศ.ดร.กรรณิกำ อัมพุช
๕. อ.ดร.นุชรัฐ บำลลำ
๗. อ.ศิริพร นำมเทศ
๙. อ.วรุณยุพำ จุ้ดศรี
๑๑. อ.วิเชียร พุทธศรี
๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๑. ผศ.ดร.ตีรณรรถ ศรีสุนนท์
๓. ผศ.ดร.ขนิษฐำ ภมรพล
๕. ผศ.ดร.รัตถชล อ่ำงมณี
๗. ผศ.ดร.ณภัทณ์จันทร์ ด่ำนสวัสดิ์
๙. ผศ.กมลมำศ วงษ์ใหญ่
๑๑. ผศ.มณทิพย์ จันทร์แก้ว
๑๓. ผศ.อิงอร วงษ์ศรีรักษำ
๑๕. อ.ดร.วัชรำภรณ์ วงศ์สกุลกำญจน์

๒. ผศ.ดร.เลอลักษณ์ โอทกำนนท์
๔. ผศ.พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ
๖. อ.ศัสยมน สังเว
๘. น.ส.สำยพิน ทำทอง
๑๐. นำยล้อมพงค์ บริรักษ์
๒. รศ.ดร.ศรีน้อย ชุ่มคำ
๔. ผศ.ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน
๖. อ.ดร.รำชำวดี ยอดเศรณี
๘. อ.ธวัชชัย มูลตลำด
๑๐. อ.ศิริวิมล ศรีมีทรัพย์

๒. ผศ.ดร.พรรณวิภำ แพงศรี
๔. ผศ.อมีนำ ฉำยสุวรรณ
๖. ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สิงห์สูงเนิน
๘. ผศ.อัจจิมำ มั่นทน
๑๐. ผศ.กนกวรรณ ปุณณะตระกูล
๑๒. ผศ.ไพรินทร์ มีศรี
๑๔. อ.ดร.จินต์จุฑำ ขำทอง
๑๖. อ.ณัฐรดี อนุพงค์

-๒-

๑๗. อ.ดำวรถำ วีระพันธ์
๑๙. อ.ชุมพล จันทร์ฉลอง
๒๑. อ.ชลลดำ พละรำช
๒๓. อ.นิธิพนธ์ น้อยเผ่ำ
๒๕. อ.นันทิภำ แก้วลี ลำวรรณ
๒๗. อ.สมคิด ตันเก็ง
๒๙. อ.ณัฐพงศ์ วัฒนศิริพงษ์
๓๑. น.ส.ประกำยรุ่ง โกมุติบำล
๓๓. น.ส.นริศรำ เงินยวง
๓๕. น.ส.สุพิณยำ อรุณจันทร์

๑๘. อ.ลัดดำวัลย์ กงพลี
๒๐. อ.ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนำนิภำส
๒๒. อ.อุทัย สำรวมจิตร์
๒๔. อ.ศิรภัสสร พันธะสำ
๒๖. อ.มัชฌกำนต์ เผ่ำสวัสดิ์
๒๘. อ.อรวรรณ ชำนำญพุดซำ
๓๐. น.ส.พิมพ์นำรำ นิลฤทธิ์
๓๒. น.ส.ภัศรำ วงค์สุดี
๓๔. น.ส.พัสตรำภรณ์ แสงปัญญำ
๓๖. น.ส.รัตนำภรณ์ พุทธพรทิพย์

๔. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑. ผศ.ดร.วิภำพร ตัณฑสวัสดิ์
๓. ผศ.นริศรำ จริยะพันธุ์
๕. อ.ดร.มนฤดี ช่วงฉ่ำ
๗. อ.รุ่งอรุณ วณิชธนะชำกร
๙. อ.สุคนธำ ฟูสุวรรณ
๑๑. น.ส.เฉลิมพร โตสงวน

๒. ผศ.ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย
๔. ผศ.ปำริชำต ผดุงศิลป์
๖. ผศ.ธีระญำ ปรำบปรำม
๘. อ.ว่ำที่ร้อยตรีวุฒิชัย สำยบุญจวง
๑๐. อ.ศิริขวัญ บุญธรรม
๑๒. นำยกฤตนันท์ ในจิต

๕. คณะวิทยาการจัดการ
๑. ผศ.ดร.มนสิชำ อนุกูล
๓. ผศ.ชลียำ ยำงงำม
๕. ผศ.อัจฉรำวรรณ สุขเกิด
๗. ผศ.อุบล ไม้พุ่ม
๙. อ.ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์
๑๑. อ.ดร.ณัตตยำ เอี่ยมคง
๑๓. อ.ปวริศำ เลิศวิริยะประสิทธิ์
๑๕. อ.พงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี

๒. ผศ.อภิชำติ กำระเวก
๔. ผศ.พวงเพชร สุขประเสริฐ
๖. ผศ.ศิริพงษ์ ฐำนมั่น
๘. ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์
๑๐. อ.ดร.ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม
๑๒. อ.ศิริพร จิระชัยประสิทธิ
๑๔. อ.จุรีรัตน์ หนองหว้ำ
๑๖. น.ส.เพชรกมล เพชรสุนทร

๖. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
๑. รศ.ดร.วัชระ เพิ่มชำติ
๓. ผศ.ดร.ชุมพล ปทุมมำเกษร
๕. ผศ.ดร.ชำคริต ศรีทอง
๗. อ.ดร.ริศภพ ตรีสุวรรณ
๙. อ.ดร.บุญยฤทธิ์ ศรีปำน
๑๑. อ.องอำจ ทับบุรี
๑๓. อ.ภัทรำภรณ์ เหนือศรี
๑๕. อ.โชติกำญจน์ รำชกรม
๑๗. อ.วิษณุ ภูเก้ำแก้ว
๑๙. อ.ธนัง ชำญกิจชัญโญ

๒. ผศ.ดร.ประภำวรรณ แพงศรี
๔. ผศ.ดร.กฤษฎำงค์ ศุกระมูล
๖. ผศ.สัญลักษณ์ กิ่งทอง
๘. อ.ดร.ภำคภูมิ สุภำชำติ
๑๐. อ.จุฑำมำศ เถียรเวช
๑๒. อ.ภัทรชัย พงศ์โสภำ
๑๔. อ.กันยำรัตน์ เอกเอี่ยม
๑๖. อ.จิรัญญำ โชตยะกุล
๑๘. อ.ศิริวรรณ พลเศษ
๒๐. น.ส.นิภำรัตน์ อินทรรักษ์

-๓-

๗. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
๑. ผศ.ดร.นิสำ พักตร์วิไล
๓. อ.ดร.นภำพร สิงห์นวล
๕. อ.ดร.สุขสกล วลัญตะกุล
๗. อ.ลลิดำ แก้วฉำย
๙. อ.ดร.ปรีชำ คำมำดี
๑๑. อ.พัชรำภรณ์ จันทรฆำฎ
๑๓. น.ส.ปัทมำ พรหมสวัสดิ์
๘. คณะสาธารณสุขศาสตร์
๑. รศ.ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ
๓. ผศ.ดร.ทัศพร ชูศักดิ์
๕. อ.ดร.กล้ำณรงค์ วงศ์พิทักษ์
๗. อ.ธธิธำ เวียงปฏิ
๙. อ.อัษฎำวุฒิ โยธำสุภำพ
๑๑. นำยกิตติวุฒิ ไชยกำร
๑๓. น.ส.พัชรพร เรียงวงษ์

๒. อ.ดร.ภัทรพล ชุ่มมี
๔. อ.รวีพรรณ กำญจนวัฒน์
๖. อ.ภัทรำพร ทิพย์มงคล
๘. อ.อรวรรณ สิทธิวิจำรณ์
๑๐. อ.กัลยำรัตน์ สุขนันท์ชนะ
๑๒. อ.ชนัญชิตำ อรุณแข
๑๔. น.ส.กมลรัตน์ ยอดหำญ
๒. ผศ.อำรีย์ สงวนชื่อ
๔. อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี
๖. อ.ว่ำที่ร้อยตรี ศิริชัย จันพุ่ม
๘. อ.เฟื่องฟ้ำ รัตนำคณหุตำนนท์
๑๐. อ.ปัณณทัต ตันธนปัญญำกร
๑๒. น.ส.นรีกำนต์ ภูมิคงทอง

๙. บัณฑิตวิทยาลัย
๑. รศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
๓. ผศ.ดร.ดนุชำ สลีวงศ์

๒. ผศ.ปำริชำติ ผดุงศิลป์
๔. อ.ดร.บุษยำ จูงำม

๑๐. สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๑. อ.ชยกร สัตย์ซื่อ

๒. อ.มงคล ถิ่นคำบง

๑๑. ศูนย์สระแก้ว
๑. อ.ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์
๑๒. คณะกรรมการดาเนินโครงการ
๑. รศ.ดร.นฤมล ธนำนันต์
๓. น.ส.ศิริวรรณ สุขแซว
๕. น.ส.จิตรประภำ ยุบลชิต

๒. ผศ.ดร.อัญชัญ ยุติธรรม
๔. นำยเกรียงไกร เกียรติภัชระสกุล
๖. น.ส.กำนติมำ พันชน

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพจน์ ทรำยแก้ว)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์

