
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
{BookID} 

เรื่อง  ให้อำจำรย์และบุคลำกร เข้ำร่วมอบรมออนไลน์ TQA Criteria 
------------------------------ 

ด้ ว ย ม ห ำวิ ท ย ำลั ย  ก ำห น ด จั ด อบ รม ออน ไล น์ ห ลั ก สู ต ร  TQA Criteria ใน วั น พุ ธที่                    
๒ ๓  มี น ำคม  ๒ ๕ ๖ ๕  เวล ำ  ๐ ๙ .๐ ๐  - ๑ ๖ .๐ ๐  น . ผ่ ำน สื่ อ อิ เล็ ก ท รอนิ ก ส์  https://zhort.link/EJt                      
Zoom Meeting ID : 892  3824 7398 Passcode : 714797 โดยมี วั ตถุป ระสงค์ เพ่ื อสร้ ำงกำรรับ รู้                
และน ำแนวทำงรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (TQA) มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มหำวิทยำลัยจึงให้อำจำรย์และบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำรตำมวัน เวลำ ดังกล่ำว ตำมรำยชื่อดังต่อไปนี้   

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.นสิำ พักตร์วิไล  ๕. อำจำรย์มัชฌกำนต์ เผ่ำสวัสดิ์ 
๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.พรรณวิภำ แพงศรี ๖. นำงกนกพร สัณห์ฤทัย 
๓. อำจำรย์ ดร.ฐิติมำ เกษำหอม   ๗. นำงสำวพัสตรำภรณ์ แสงปัญญำ 
๔. อำจำรย์อรวรรณ ช ำนำญพุดซำ   
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.ภศิักดิ์ กัลยำณมิตร ๔. อำจำรย์สุคนธำ ฟูสุวรรณ 
๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย ๕. นำงณีรนุช ทิศกระโทก  
๓. อำจำรย์วิไลลักษณ์ เรืองสม   ๖. อำจำรย์ ดร.มนฤดี ช่วงฉ่ ำ  
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน ๔. อำจำรย์ ดร.นุชรัฐ บำลลำ 
๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ภำสุรี ฤทธิเลิศ  ๕. อำจำรย์ ดร.รำชำวดี ยอดเศรณี 
๓. อำจำรย์ศิริวิมล ศรีมีทรัพย์   ๖. นำงสำวพรรษชล ปิขุนทด 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์องอำจ ทับบุรี  ๓. อำจำรย์กันยำรัตน์ เอกเอ่ียม 
๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์กนกนำฏ พรหมนคร   
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ ๔. อำจำรย์ ดร.กล้ำณรงค์ วงศ์พิทักษ์ 
๒. อำจำรย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล  ๕. อำจำรย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี 
๓. อำจำรย์ ดร.ทิวำกร พระไชยบุญ   
 

คณะครุศาสตร ์
๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.ฐำปนำ จ้อยเจริญ ๔. อำจำรย์เกียรติศักดิ์ รักษำพล 
๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์  ดร.นติิกร อ่อนโยน  ๕. นำงสำวกำนต์พิชชำ อินปิ่น 
๓. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วิลินดำ พงศ์ธรำธิก   

 

{XXXXXXXXXXXXX}ที่  ๕๗๒/๒๕๖๕
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คณะวิทยาการจัดการ 
๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร. รตันำ สีดี  ๕. อำจำรย์ปวริศำ เลิศวิริยะประสิทธิ์ 
๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ภำรดี นึกชอบ  ๖. อำจำรย์กิตินันธ์ มำกปรำงค์ 
๓. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ชลียำ ยำงงำม  ๗. นำงสำวเพชรกมล เพชรสุนทร 
๔. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์   
 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล ๔. นำงสำวกมลรัตน์ ยอดหำญ 
๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.วนสัพรรัศม์ สวัสดี ๕. นำงสำวปัทมำ พรหมสวัสดิ์ 
๓. อำจำรย์รวีพรรณ  กำญจนวัฒน์   
 

ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
๑. นำงสำวรัชนีกร พลเยี่ยม   ๓. นำยเมธี ถูกแบบ 
๒. นำงสำวบุญญรักษำ อรรถพันธ์   
 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์นันทิยำ รักตประจิต  ๓. นำงสำวมำนิดำ ปำมุทำ 
๒. นำงสำวพวงเพชร พลทอง   
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์มณทิพย์ จันทร์แก้ว  ๓. นำงสำวพัทธนันท์ แสงปำก 
๒. นำงสำวอัฉรำภรณ์ เอี่ยมสถำน   
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ปำริชำต ผดุงศิลป์  ๓. นำงสำวจำรุภัส จันทรเกษ 
๒. อำจำรย์ ดร.บุษยำ จูงำม   
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑. อำจำรย์ปวิช เรียงศิริ    ๓. นำงสำวตมิสำ สุขจิตร์ 
๒. นำงสำวสุพัตรำ ทำสีเสียด   
 

ส านักงานอธิการบดี 
๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์พิชญำณี เชิงคีรี ไชยยะ ๕. นำงสำวศรัญญำ มณีวรรณ 
๒. อำจำรย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ   ๖. นำยตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นำเหนือ 
๓. นำงกนิษฐำ ศรีคุ้มวงษ์    ๗. ว่ำที่ร้อยตรีหญิงเพียงใจ เสือเอก 
๔. นำงยุภำ ก ำจำย   
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ศูนย์สระแก้ว 
๑. อำจำรย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์   ๔. อำจำรย์ ดร.เจนจิรำ นำมี 
๒. อำจำรย์คณิต เรือง ขจร   ๕. อำจำรย์พรรณี พิมพ์โพธิ์ 
๓. อำจำรย์ฉัตรเกษม ดำศรี   ๖. อำจำรย์วนำลี เพ็ชรรื่น 
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โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ 
๑. ดร.นำรี คูหำเรืองรอง    ๔. นำยอัครพล อนุพันธ์ 
๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อัจฉรำวรรณ สุขเกิด  ๕. นำยกัณป์ธิภัศ เขียวยันต์ 
๓. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.ณพัฐอร บัวฉุน   
  

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx มหาวิทยาลัย 
๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.อัญชัญ  ยุติธรรม  ๑๑. อำจำรย์ ดร.พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล 
๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.ดนุชำ สลีวงศ์  ๑๒. นำงนงลักษณ์ สมณะ 
๓. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์นริศรำ จริยะพันธุ์  ๑๓. ว่ำที่เรือตรีธนภณ ไชยำวรรณ 
๔. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.เลอลักษณ์ โอทกำนนท์ ๑๔. นำงสำวอรอุมำ พรหมน้อย 
๕. อำจำรย์ปรัชญพัชร วันอุทำ   ๑๕. นำงสำววชิรำพร สมอทอง 
๖. อำจำรย์ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนำนิภำส  ๑๖. นำงสำวศิริวรรณ สุขแซว  
๗. อำจำรย์ชยกร สัตย์ซื่อ    ๑๗. นำยเกรียงไกร เกียรติภัชระสกุล 
๘. อำจำรย์มงคล ถิ่นค ำบง   ๑๘. นำงสำวจิตรประภำ ยุบลชิต 
๙. อำจำรย์ ดร.ตะวัน ไชยวรรณ   ๑๙. นำงสำวกำนติมำ พันชน 
๑๐. อำจำรย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์     

            
 

    สั่ง ณ วันที่ {BookDate} 

 

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1}  

 
 

 
 

{XXXXXXXXXXXXX}๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

{XXXXX} {XXXXXXXXXXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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         ที่572/2565
         2022-03-17
         ให้อาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมอบรมออนไลน์ TQA Criteria
         
             001
        
         
             001
        
         
             
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
            
             
                 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
            
        
         
             
                 หน่วยงานอื่นๆ
            
        
         
             อว 0630.012/สมจ. 195
             2021-10-07
             ขออนุมัติดำเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
        
         
         ด้วยมหาวิทยาลัย กำหนดจัดอบรมออนไลน์หลักสูตร TQA Criteria ในวันพุธที่                    ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ https://zhort.link/EJt                    Zoom Meeting ID : 892 3824 7398 Passcode : 714797 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และนำแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการตามวัน เวลา ดังกล่าว ตามรายชื่อดังต่อไปนี้  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล		๕. อาจารย์มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี	๖. นางกนกพร สัณห์ฤทัย
๓. อาจารย์ ดร.ฐิติมา เกษาหอม			๗. นางสาวพัสตราภรณ์ แสงปัญญา
๔. อาจารย์อรวรรณ ชำนาญพุดซา		

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย	๔. อาจารย์สุคนธา ฟูสุวรรณ
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร	๕. นางณีรนุช ทิศกระโทก	
๓. อาจารย์วิไลลักษณ์ เรืองสม			๖. อาจารย์ ดร.มนฤดี ช่วงฉ่ำ		

คณะเทคโนโลยีการเกษตร
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน	๔....
         2022-03-17T17:29:38
    


		2022-03-17T17:29:38+0700
	SignatureFlowsoftTeam@Saraban
	Jz0i5t8jM+ITCRl40beQ/4VfeoNKouInkdhF3ooc5qtpXkRbHyYMiBpRVowu2oTLvkClqn8LJNEFEvv48apRCpmIYurauBikMuQw43Vvwgj/B0MoI/ndMsCS5OmlQIucyEtX9oV3o27u1VVdVs4xxLgftOa2tOqZEv3fu2n2Kkw=




