คำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ที่
/ ๒๕๖๒
เรื่อง ให้อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมโครงการถ่ายทอดโมเดลการทางานตามเกณฑ์ EdPEx
--------------------------------ด้ว ยมหำวิทยำลั ย รำชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถั มภ์ ได้ กำหนดจัด โครงกำร
ถ่ำยทอดโมเดลกำรทำงำนตำมเกณฑ์ EdPEx ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 –
16.30 น. ณ ห้องประชุม 504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ำยทอด
โมเดลกำรทำงำนตำมเกณฑ์ EdPEx ที่มหำวิทยำลัยพัฒนำขึ้นเพื่อใช้เป็นรูปแบบในกำรปฏิบัติงำนให้ เกิด
ประสิทธิภำพ มหำวิทยำลัยจึงให้อำจำรย์และบุคลำกรเข้ำร่วมโครงการ ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว
ดังรำยชื่อต่อไปนี้
คณะกรรมการพัฒนาโมเดลการทางานตามเกณฑ์ EdPEx
1. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ ดร.รัฐชำติ ทัศนัย
2. อำจำรย์ปรัชญพัชร วันอุทำ
3. อำจำรย์ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนำนิภำส
4. อำจำรย์ ดร.ดนุชำ สลีวงศ์
5. อำจำรย์ธัชชัย อินทะสุข
6. อำจำรย์ ดร.แสงดำว วัฒนำสกุลเกียรติ
7. อำจำรย์ ดร.เลอลักษณ์ โอทกำนนท์
8. อำจำรย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์
9. อำจำรย์ธีรพงษ์ น้อยบุญญะ
10. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์อัจฉรำวรรณ สุขเกิด
11. อำจำรย์อัญชลี เยำวรำช
บัณฑิตวิทยาลัย
1. นำงสำวสมลักษณ์ เทินสระเกษ
2. นำงสำวอัจฉรำ ศรีอำภัย
3. นำงสำวนภำวรรณ คำมุงคุณ
4. นำงสำววิสถดำ ชำวไทย
สภามหาวิทยาลัย
1. นำงสำววีร์สุดำ พรหมประดิษฐ์

12. อำจำรย์ชนัญชิตำ อรุณแข
13. อำจำรย์สุรินทร์ อุ่นแสน
14. อำจำรย์ชวลิต โควีระวงศ์
15. อำจำรย์ณัฐรดี อนุพงค์
16. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ชวำลำ ละวำทิน
17. อำจำรย์ฤทัยทิพย์ จันทร์สระแก้ว
18. อำจำรย์ ดร.ดำวรำย ลิ่มสำยหั้ว
19. อำจำรย์ดวงพร อุไรวรรณ
20. อำจำรย์วิไลลักษณ์ เรืองสม
21. อำจำรย์ ดร.ชนินทร์ จักรภพโยธิน

5. นำงสำวธิดำ โยธำกุล
6. นำงสำวจีรดำ ทองอินทร์
7. นำงสำวทิพวัลย์ ผำนิบุตร

2. นำงสำวณัฐธิกำญจ์ ลุกลำม

สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก
2. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์วิวัฒน์ ชินนำทศิริกุล
3. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์คชินทร์ โกกนุทำภรณ์
4. อำจำรย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์
สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
1. อำจำรย์อัจจิมำ มั่นทน
2. อำจำรย์ ดร.มัทนภรณ์ ใหม่คำมิ
3. นำงสำวรัชนีกร พลเยี่ยม
4. นำงสำวบุญญรักษำ อรรถพันธ์
5. นำยเมธี ถูกแบบ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ทักษิณำ วิไลลักษณ์
2. นำงอำรีย์ ทิพรส
3. อำจำรย์มณทิพย์ จันทร์แก้ว
4. นำงสำวพัทธนันท์ แสงปำก
สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์ ดร.มนัญญำ คำวชิระพิทักษ์
2. นำงวำรุณี จันทพึ่ง
3. นำงสำวกัญชญำวีร์ กุลพิพัฒน์เตชนำถ
4. นำยชูศักดิ์ ขันธชำติ
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
1. นำยธีระเศรษฐ์ ศรีประภัสสร
กองนโยบายและแผน
1. นำงนงลักษณ์ สมณะ
2. นำงสำวอรอุมำ พรหมน้อย
3. นำงสำววชิรำพร สมอทอง
4. นำงสำวณัฎฐำ ปั้นอยู่
กองพัฒนานักศึกษา
1. นำงเบญจภัคค์ ธนแพรวพันธ์
2. นำงสำวสุนิสำ คงทอง
กองกลาง
1. นำงนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข
งานพัสดุ
1. นำงสำววิรินทร์ ยอดหำญ
2. นำงสำวสุวรรณ ศรีชำติ

5. นำงสำวฐิติกำนต์ จิตรจำ
6. นำงสำวพวงเพชร พลทอง
7. นำงรัฐฎำพร ยอดศรี

6. นำยปิยพงศ์ อ่อนสำลี
7. นำงสำววิไลลักษณ์ กำรุณวงศ์
8. นำงสำวสุภำพร แซ่ภู่
9. นำงสำวเพ็ญศิริ ไพจิตร

5. นำงสำวอัฉรำภรณ์ เอี่ยมสถำน
6. นำงปิยวรรณ วงษ์เรียนรอต
7. นำงพัชริน แสนโสภำวัน
8. นำยปริญญำ หงษ์ทอง
5. นำงสำวณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน
6. นำงสำวชนำพร วัยทอง
7. นำยนพสิทธิ์ เหมือนสังข์

5. นำงสำวเนตรศรินทร์ พิมพ์จันทร์
6. นำยแทนคุณ วงค์ษร
7. นำยพรชัย เขียวชอุ่ม

3. นำงสำวศิรินันท์ จันทร์โฉม
4. นำงสำวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ

3. นำยศักดิ์ไชย พรมประทุม
4. นำงสำวสุภัทรำ ไตรภูมิ

งานบริหารทรัพย์สินและรายได้
1. นำงกนิษฐำ ศรีคุ้มวงษ์
2. อำจำรย์ภัทรำพร ทิพย์มงคล
3. นำงสำวรุ่งนภำ พรมดวง
4. นำงสำวศิรินำฏ รักธรรม
งานบริหารงานบุคคล
1. นำงสำวสุภัทรำ อภิชำติ
2. ว่ำที่เรือตรีธนภณ ไชยำวรรรณ
งานสื่อสารองค์กรและการตลาด
1. นำงสำวสุวิมล พิชัยกมล
2. นำงสำวพัฒน์ธนสรณ์ กลิ่นไทย
งานอาคารและสถานที่
1. อำจำรย์ธรำพงษ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ
2. นำยสมหมำย แสงศิโรรัตน์
งานการเงินและบัญชี
1. นำงณัฐมน คำเงิน
2. นำงรัตนำภรณ์ หล้ำสมบูรณ
3. นำงสำววิลำสินี ชูหวำน
งานศูนย์ภาษา
1. อำจำรย์จิรำภรณ์ ทองทวี
2. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์วรวรรณ วงศ์ศรีวิวัฒน์
3. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์กุสุมำ เลำะเด
4. นำงสำวสุพรรษำ เจริญพร
งานศูนย์คอมพิวเตอร์
1. นำงมณฑำ สืบจำกศรี
งานวิเทศสัมพันธ์
1. อำจำรย์ ดร.โรจนันท์ ทรงอยู่
2. ว่ำที่ ร้อยตรีหญิง ณหทัย กระแสเสน
งานส่งเสริมสุขภาพ
1. นำงยุภำ กำจำย
งานเลขานุการ
1. นำงสุภวรรณ วรรณสอน
งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ
1. อำจำรย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ
2. อำจำรย์พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล

5. นำงสำวชลธิชำ วัสนชิน
6. นำงยุพำ บุญบำรุง
7. นำงสำวนันท์นภัส ศิลป์บรู ณวำณิช

3. นำงนุชนภำ ทำงไธสง
4. นำยจักรี อินทำ
3. นำงสำววิษณีย์ ขุนสิงห์

3. นำยธรรมรัฐ สุกรีขันธ์
4. นำงสุดำพร หงอกสิมมำ
4. นำงมลิวัลย์ พลเยี่ยม
5. นำงสำววิไลลักษณ์ บุญยัง
6. นำยนริศ ปฏิสนธิ์
5. นำงสำวธนิศรำ ทำสีเพชร
6. นำงสำวพัชริดำ ประทุมมำตย์
7. นำงสำวนงลักษณ์ นำคน้อย

3. นำงวรรนิษำ ชูแก้ว
4. นำยอำทิตย์ มีอนันต์

3. นำงสำวพิชญำภรณ์ เกตุสิงห์
4. นำงสำวลภัสรดำ จำนงมี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ
1. นำยไพศำล แสงจันทร์
คณะกรรมการดาเนินงาน
1. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์เจษฎำ ควำมคุ้นเคย
4. นำยเกรียงไกร แก้วหลอย
2. ผู้ชว่ ยศำสตรำจำรย์อัญชัญ ยุติธรรม
5. นำงสำวจิตรประภำ ยุบลชิต
3. นำงสำวศิริวรรณ สุขแซว
6. นำงสำวกำนติมำ พันชน
สั่ง ณ วันที่

พฤศจิกำยน ๒๕๖2

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพจน์ ทรำยแก้ว)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
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ร่ำง............
พิมพ์.........…
ทำน............

