
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
ที่  ๗๔๑/๒๕๖๕  

เรื่อง  ให้ผู้บริหำร เข้ำร่วมโครงกำร “อบรมหลักสูตรกำรน ำองค์กร และกลยุทธ์ ส ำหรับผู้บริหำร”  
(แก้ไขเพ่ิมเติม) 

------------------------------ 

ด้วยมหำวิทยำลัยก ำหนดจัดโครงกำร“อบรมหลักสูตรกำรน ำองค์กร และกลยุทธ์ ส ำหรับ
ผู้บริหำร” (หมวด ๑:กำรน ำองค์กร) ในวันพุธที่ ๒๐ เมษำยน ๒๕๖๕ และ (หมวด ๒:กลยุทธ์) ในวันศุกร์ที่          
๒๙ เมษำยน ๒๕๖๕ เวลำ ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ผ่ำนระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงควำมรู้        
ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรของผู้น ำระดับสูง และกำรจัดกำรกลยุทธ์ ตำมแนวทำงเกณฑ์รำงวัลคุณภำพ
แห่งชำติ และกำรเลือกใช้เครื่องมือที่เหมำะสมส ำหรับองค์กรด้ำนกำรศึกษำ (แนวคิด และกำรแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์) มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ มหำวิทยำลัยจึงขอให้ผู้บริหำรเข้ำร่วม
โครงกำรตำมวัน เวลำ ดังกล่ำว ตำมรำยชื่อดังต่อไปนี้  

หมวด ๑ : การน าองค์กร ในวันพุธที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ 
อธิการบดี  
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพจน์ ทรำยแก้ว  
 

รองอธิการบดี  
๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.นฤมล ธนำนันต์  ๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะ สงวนสิน  
๒. รองศำสตรำจำรย์ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี  ๕. อำจำรย์ไชย มีหนองหว้ำ 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ เจษฎำ ควำมคุ้นเคย  
 

ผู้ช่วยอธิการบดี  
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อัญชัญ ยุติธรรม  ๔. อำจำรย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิชญำณี เชิงคีรี ไชยยะ  ๕. อำจำรย์ ดร.โรจนันท์ ทรงอยู่  
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธรำพงษ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ ๖. อำจำรย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิคณะ 

 

ครุศาสตร์  
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ฐำปนำ จ้อยเจริญ  ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จิตเจริญ ศรขวัญ  ๔. อำจำรย์เกียรติศักดิ์ รักษำพล 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิสำ พักตร์วิไล  ๓. อำจำรย์มัชฌกำนต์ เผ่ำสวัสดิ์  
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรรณวิภำ แพงศรี  ๔. อำจำรย์อรวรรณ ช ำนำญพุดซำ 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อ ำพล เทศดี  
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประภำวรรณ แพงศรี ๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สัญลักษณ์ กิ่งทอง 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน  ๓. อำจำรย์ภำคิณ หมั่นทุ่ง  
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์หรรษำ เวียงวะลัย  ๔. อำจำรย์ศิริวิมล ศรีมีทรัพย์ 
คณะวทิยาการจัดการ  
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัตนำ สีดี   ๓. อำจำรย์ปวริศำ เลิศวิริยะประสิทธิ์ 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชลียำ ยำงงำม   ๔. อำจำรย์กิตินันธ์ มำกปรำงค์ 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยำณมิตร      ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลำภะ ๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทำนต์ 
 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล      ๓. อำจำรย์ปรัชญพัชร วันอุทำ 
๒. อำจำรย์รวีพรรณ กำญจนวัฒน์ 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี  ๓. อำจำรย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ  ๔. อำจำรย์ธธิธำ เวียงปฏิ 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล 
 

ส านักงานอธิการบดี 
๑. นำงนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข  
๒. นำงนงลักษณ์ สมณะ 
 

ส านักงานวิชาการและงานทะเบียน 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก  
 

ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เศกพร ตันศรีประภำศิริ  
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทักษิณำ วิไลลักษณ์  
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปุณยนุช นิลแสง 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
๑. ดร.นำรี คูหำเรืองรอง 
 

คณะกรรมการด าเนินโครงการ 
๑. นำงสำวศิริวรรณ  สุขแซว    ๓. นำงสำวจิตรประภำ  ยุบลชิต  
๒. นำยเกรียงไกร เกียรติภัชระสกุล   ๔. นำงสำวกำนติมำ พันชน          
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หมวด ๒ : กลยุทธ์ ในวันศุกร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ 
ผู้ช่วยอธิการบดี  
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อัญชัญ ยุติธรรม  ๔. อำจำรย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิชญำณี เชิงคีรี ไชยยะ  ๕. อำจำรย์ ดร.โรจนันท์ ทรงอยู่ 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธรำพงษ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ ๖. อำจำรย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ 
 

คณะครุศาสตร์  
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ฐำปนำ จ้อยเจริญ  ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิลินดำ พงศ์ธรำธิก  ๔. อำจำรย์เกียรติศักดิ์ รักษำพล 
  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรรณวิภำ แพงศรี  ๓. อำจำรย์มัชฌกำนต์ เผ่ำสวัสดิ์ 
๒. อำจำรย์ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนำนิภำส  ๔. อำจำรย์อรวรรณ ช ำนำญพุดซำ 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประภำวรรณ แพงศรี ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อ ำพล เทศด ี
๒. อำจำรย์จิรัญญำ โชตยะกุล   ๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สัญลักษณ์ กิ่งทอง  
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน  ๓. อำจำรย์ภำคิณ หมั่นทุ่ง  
๒. อำจำรย์ ดร.นุชรัฐ บำลลำ    ๔. อำจำรย์ศิริวิมล ศรีมีทรัพย์ 
 

คณะวิทยาการจัดการ  
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภำรดี นึกชอบ   ๓. อำจำรย์ปวริศำ เลิศวิริยะประสิทธิ์  
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชลียำ ยำงงำม   ๔. อำจำรย์กิตินันธ์ มำกปรำงค์ 
 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลำภะ ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทำนต์ ๔. อำจำรย์สุคนธำ ฟูสุวรรณ 
  

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
๑. อำจำรย์ ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล   ๓. อำจำรย์รวีพรรณ กำญจนวัฒน์  
๒. อำจำรย์ ดร.วนัส พรรัศม์ สวัสดี 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์  
๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ  ๓. อำจำรย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 
๒. อำจำรย์ ดร.ทิวำกร พระไชย   ๔. อำจำรย์ธธิธำ เวียงปฏิ 
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
๑. อำจำรย์ ดร.บุษยำ จูงำม 
 

ส านักงานอธิการบดี 
๑. นำงนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข    ๓. นำงสำวอรอุมำ พรหมน้อย 
๒. นำยตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นำเหนือ 
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ส านักงานวิชาการและงานทะเบียน 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นันทิยำ  รักตประจิต  
 

ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัจจิมำ มั่นทน  
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มณทิพย์ จันทร์แก้ว  
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  
๑. อำจำรย์ปวิช เรียงศิริ  
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณพัฐอร บัวฉุน  ๓. นำยฉัตร เจนชัย 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัจฉรำวรรณ สุขเกิด 
 

คณะกรรมการด าเนินโครงการ 
๑. นำงสำวศิริวรรณ  สุขแซว    ๓. นำงสำวจิตรประภำ  ยุบลชิต  
๒. นำยเกรียงไกร เกียรติภัชระสกุล   ๔. นำงสำวกำนติมำ พันชน 

 

    สั่ง ณ วันที่ ๘ เมษำยน พ.ศ. ๒๕๖๕  

 

 

 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพจน์ ทรำยแก้ว)    
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์    

 
 

 
 


