
 
 

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ที่ ๑๐๘๐/๒๕๖๕  

เรื่อง  ให้อาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมโครงการ “อบรมหลักสูตรการจัดการลูกค้า และการวัดวิเคราะห์จัดการความรู้”  
------------------------------ 

ด้วยมหาวิทยาลัยกำหนดจัดโครงการอบรมหลักสูตรการอบรมหลักสูตรการจัดการลูกค้า        
และการวัดวิเคราะห์ จัดการความรู ้ ในวันที ่ ๒๓ ,๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และวันที ่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕         
เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น. ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการ
ลูกค้าและการวัดวิเคราะห์ จัดการความรู้ ตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และนำมาใช้ในการบริหาร
จัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงให้อาจารย์และบุ คลากรเข้าร่วมโครงการตามวัน            
เวลา ดังกล่าว  โดยจะส่งลิงค์เข้าประชุมผ่านทางอีเมล์ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้  

วันจันทร์ที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หมวด ๔ การวัดวิเคราะห์ จัดการความรู้ 
คณะครุศาสตร์ 
๑. อาจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาพล   ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลินดา พงศ์ธราธิก 
๒. อาจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรินทร์ มีศรี  ๓. อาจารย์จุฑาวรรณ นวลจันทร์คง 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลมาศ วงษ์ใหญ่ 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๑. อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ สุภาชาติ   ๓. อาจารย์ธันยารัตน์ เสถียรนาม 
๒. อาจารย์โชติกาญจน์ ราชกรม 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑. อาจารย์ภาคิณ หมั่นทุง่    ๓. อาจารย์ ดร.นุชรัฐ บาลลา 
๒. อาจารย์ ดร.ธนกร วังสว่าง    
คณะวิทยาการจัดการ 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภารดี นึกชอบ  ๓. อาจารย์ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ 
๒. อาจารย์จุรีรัตน์ หนองหว้า    
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑. อาจารย์ ดร.กฤตยชญ์ คำมิ่ง   ๓. อาจารย์ฤทัย สำเนียงเสนาะ 
๒. อาจารย์สุคนธา ฟูสุวรรณ 
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วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
๑. อาจารย์ ดร.พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล  ๓. อาจารย์ ดร.พัชร พิลึก 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพัชร์ อภิวัฒไพศาล 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๑. อาจารย์ ธธิธา เวียงปฏิ   ๓. อาจารย์ทิวากร พระไชยบุญ 
๒. อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ 
บัณฑิตวิทยาลัย 
๑. นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย    ๒. นางสาวธิดา โยธากุล 
สำนักงานอธิการบดี 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ ๒. นางสาวสุวิมล พิชัยกมล 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๑. รองศาสตราจารย์คชินทร์ โกกนุทาภรณ์  ๒. นายฉัตรชัย กาสี 
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
๑. อาจารย์ผกามาศ เลียงธนะฤกษ์   ๒. นายเมธี ถูกแบบ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑. อาจารย์ปวิช เรียงศิริ     ๒. นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด 
โรงเรียนสาธิตฯ 
๑. นายศุภกร วิเศษนันท์    ๓. นางสาวบุษกร นาคสังข ์
๒. นางสาวสุรัสวดี มณีเนียม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จ.สระแก้ว 
๑. อาจารย์กีรฉัตร วันช่วย    ๓. อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ 
๒. อาจารย์คณิต เรืองขจร 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ตามเกณฑ์ EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ์  ๕. อาจารย์ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์ ๖. อาจารย์ชยกร สัตย์ซื่อ 
๓. อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์   ๗. นางสาววชิราพร สมอทอง 
๔. อาจารย์ ดร.ตะวัน ไชยวรรณ   
คณะกรรมการดำเนินโครงการ 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชัญ ยุติธรรม  ๔. นางสาวจิตรประภา ยุบลชิต 
๒. นางสาวศิริวรรณ สุขแซว   ๕. นางสาวกานติมา พันชน 
๓. นายเกรียงไกร เกียรติภัชระสกุล  
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วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ หมวด ๓ ลูกค้า 
คณะครุศาสตร์ 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลินดา พงศ์ธราธิก  ๓. อาจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาพล 
๒. อาจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์   ๔. นางสาวกานต์พิชชา อินปิ่น 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๑. อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ สุภาชาติ   ๓. อาจารย์ธันยารัตน์ เสถียรนาม 
๒. อาจารย์โชติกาญจน์ ราชกรม 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑. อาจารย์ภาคิณ หมั่นทุง่    ๓. อาจารย์ ดร.นุชรัฐ บาลลา 
๒. อาจารย์ ดร.ธนกร วังสว่าง   
คณะวิทยาการจัดการ 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภารดี นึกชอบ  ๓. อาจารย์ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ 
๒. อาจารย์จุรีรัตน์ หนองหว้า   ๔. อาจารย์มัณฑนา สีเขียว 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑. อาจารย์ ดร.กฤตยชญ์ คำมิ่ง   ๔. อาจารย์เนมิ อุนากรสวัสดิ์ 
๒. อาจารย์สุคนธา ฟูสุวรรณ   ๕. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน 
๓. อาจารย์ฤทัย สำเนียงเสนาะ 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
๑. อาจารย์ ดร.พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล  ๔. อาจารย์สิรินดา  คลี่สุนทร 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพัชร์ อภิวัฒไพศาล ๕. นางสาวปัทมา พรหมสวัสดิ์ 
๓. อาจารย์ ดร.พัชร พิลึก 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๑. อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ    ๓. อาจารย์ทิวากร พระ ไชยบุญ 
๒. อาจารย์เฟื่องฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๑. รองศาสตราจารย์คชินทร์ โกกนุทาภรณ์  ๓. นางสาวกุลธิดา ศุขภะวัน 
๒. นายฉัตรชัย กาสี    ๔. นางสาวนงลักษณ์ นาคน้อย 

  สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
๑. อาจารย์ผกามาศ เลียงธนะฤกษ์   ๒. นายเมธี ถูกแบบ 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา อัมพุช   ๒. นายอภิชาติ หันชะโด 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑. อาจารย์ปวิช เรียงศิริ    ๓. นางสาวตมิสา สุขจิตร 
๒. นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด     
โรงเรียนสาธิตฯ 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ สุขเกิด  ๓. นางสาวสุรัสวดี มณีเนียม  
๒. นายศุภกร วิเศษนันท์    ๔. นางสาวบุษกร นาคสังข์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ จ.สระแก้ว 
๑. อาจารย์กีรฉัตร วันช่วย    ๓. อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ 
๒. อาจารย์คณิต เรืองขจร    ๔. อาจารย์วนาลี เพ็ชรรื่น 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์ ๓. อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์ 
๒. อาจารย์ ดร.ตะวัน ไชยวรรณ   ๔. อาจารย์ชยกร สัตย์ซื่อ 
คณะกรรมการดำเนินโครงการ 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชัญ ยุติธรรม  ๔. นางสาวจิตรประภา ยุบลชิต 
๒. นางสาวศิริวรรณ สุขแซว   ๕. นางสาวกานติมา พันชน 
๓. นายเกรียงไกร เกียรติภัชระสกุล 
ว ันจ ันทร ์ท ี ่  ๑๓  ม ิ ถ ุ นายน ๒๕๖๕ Workshop หมวด ๓  ล ู กค ้ า  และหมวด ๔  

การวัดวิเคราะห์ จัดการความรู้ 
คณะครุศาสตร์ 
๑. อาจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาพล   ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลินดา พงศ์ธราธิก 
๒. อาจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์ มูลโพธิ์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรินทร์ มีศรี  ๓. อาจารย์จุฑาวรรณ นวลจันทร์คง 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลมาศ วงษ์ใหญ่ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๑. อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ สุภาชาติ   ๓. อาจารย์ธันยารัตน์ เสถียร นาม 
๒. อาจารย์โชติกาญจน์ ราชกรม 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑. อาจารย์ภาคิณ หมั่นทุง่    ๓. อาจารย์ ดร.นุชรัฐ บาลลา 
๒. อาจารย์ ดร.ธนกร วังสว่าง 
คณะวิทยาการจัดการ 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภารดี นึกชอบ  ๓. อาจารย์ถิรนันท์ ทิวาราตรีวิทย์ 
๒. อาจารย์จุรีรัตน์ หนองหว้า 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑. อาจารย์ ดร.กฤตยชญ์ คำมิ่ง   ๓. อาจารย์ฤทัย สำเนียงเสนาะ 
๒. อาจารย์สุคนธา ฟูสุวรรณ 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
๑. อาจารย์ ดร.พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล  ๓. อาจารย์ ดร.พัชร พิลึก 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพัชร์ อภิวัฒไพศาล 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๑. อาจารย์ธธิธา เวียงปฏิ    ๓. อาจารย์ทิวากร พระไชยบุญ 
๒. อาจารย์เฟ่ืองฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ 
บัณฑิตวิทยาลัย 
๑. นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย    ๒. นางสาวธิดา โยธากุล 
สำนักงานอธิการบดี 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ  ๒.  นางสาวสุวิมล พิชัยกมล 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๑. รองศาสตราจารย์คชินทร์ โกกนุทาภรณ์  ๒. นายฉัตรชัย กาสี 
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
๑. อาจารย์ผกามาศ เลียงธนะฤกษ์   ๒. นายเมธี ถูกแบบ 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา อัมพุช   ๒. นายอภิชาติ หันชะโด 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑. อาจารย์ปวิช เรียงศิริ     ๒. นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด 
โรงเรียนสาธิตฯ 
๑. นายศุภกร วิเศษนันท์    ๓. นางสาวบุษกร นาคสังข ์
๒. นางสาวสุรัสวดี มณีเนียม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ จ.สระแก้ว 
๑. อาจารย์กีรฉัตร วันช่วย    ๓. อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ 
๒. อาจารย์คณิต เรืองขจร 
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ์  ๕. อาจารย์ชยกร สัตย์ซื่อ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์ ๖. อาจารย์ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส 
๓. อาจารย์ ดร.ตะวัน ไชยวรรณ    ๗. นางสาววชิราพร สมอทอง 
๔. อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์ 
 
 



 - ๖ - 

คณะกรรมการดำเนินโครงการ 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อัญชัญ ยุติธรรม  ๔. นางสาวจิตรประภา ยุบลชติ 
๒. นางสาวศิริวรรณ สุขแซว   ๕. นางสาวกานติมา พันชน 
๓. นายเกรียงไกร เกียรติภัชระสกุล         
 

    สั่ง ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  

    

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว)    
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    

 


