
 
 
 

   

 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
     ที่        / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  ให้อำจำรย์ และบุคลำกรเข้ำร่วมโครงการอบรมเครื่องมือทางการบริหารงานด้านบุคลากรด้วย OKRs 
------------------------ 

             ด้วยมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  ได้ก ำหนดให้มีกำรจัดโครงกำร
อบรมเครื่องมือทำงกำรบริหำรงำนด้ำนบุคลำกรด้วย OKRs ในวันอังคำรที่ 18 มิถุนำยน ๒๕๖๒ เวลำ 
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรำชนครินทร์ ชั้น ๕ อำคำร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในกำรน ำ OKRs มำใช้ในกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนให้
สอดคล้องกับแผนงำน และประเมินผลงำนบุคลำกรได้อย่ำงมีประประสิทธิภำพ ตำมเป้ำหมำยและทิศทำงที่
มหำวิทยำลัยมุ่งหวังไว้ มหำวิทยำลัยจึงให้อำจำรย์ และบุคลำกร เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำและออกแบบ
กระบวนกำรท ำงำนสู่ควำม เป็นเลิศ ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว รำยชื่อดังต่อไปนี้   
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
๑. ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี ๕. อำจำรย์มัชฌกำนต์ เผ่ำสวัสดิ ์
๒. ผศ.ดร.พรรณวิภำ  แพงศรี ๖. นำงสำวศิริวรรณ แสงสว่ำง 
๓. ผศ.ดร.ณพัฐอร  บัวฉุน ๗. นำงกนกพร สัณห์ฤทัย 
๔. อำจำรย์ ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ ๘. นำงสำวพัสตรำภรณ์ แสงปัญญำ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
๑. อำจำรย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยำณมิตร ๖. นำงสำวศิริลักษณ์ ประเจียด 
๒. อำจำรย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลำภะ ๗. นำงสำวนำรถนรินทร์ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ 
๓. นำงวิไลลักษณ์ พงษ์แพทย์ ๘. นำงสำวเฉลิมพร โตสงวน 
๔. นำงอรนุช ปิ่นทอง ๙. นำงสำวบุษบงก์ วินิยม 
๕. นำงสำวภนำพร ยอดค ำ    
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
๑. รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี  ๘. นำยสำนุพงศ์ พวงมำลัย 
๒. อำจำรย์อ ำพล เทศดี ๙. นำงสำวอุษำ  วิลำวรรณ์ 
๓. ผศ.ประภำวรรณ  แพงศรี ๑๐. นำงสำวจรรยำ  พุ่มพงษ์ 
๔. นำงสำวกรรณิกำ สร้อยส ำโรง  ๑๑. นำยปัณณ์  สุขสำรี 

 ๕. นำงสำวมำนิตำ  วรทัต ๑๒. นำงสำวนิภำรัตน์  อินทรรักษ์ 
๖. 
7. 

นำยอุชำ  โพธิ์สุวรรณ 
นำงสำวลัดดำวัลย์  แทนทุมมำ 

๑3. นำยสุธำรักษ์ แสงเทศ 
 
 
 



 
 

 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  
๑. ผศ.ทรงพลธนฤทธ์  มฤครัฐอินแปลง ๔. นำงสำวพรรษชล  ปิขุนทด 
๒. อำจำรย์ ดร.คมกฤษณ์  แสงเงิน ๕. นำงสำวชุติมำ  ค ำขันธ์ 
๓. นำงจุฑำมำศ  วงศ์แสวง ๖. นำงสำวธัญหทัย  สุขสมพืช 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๑. ผศ.อำรีย์  สงวนชื่อ ๗. นำงสำวชลทิชำ พงษ์ทวี 
๒. รศ.ดร.ภูษิตำ อินทร์ประสงค์ ๘. นำงสำวนรีกำนต์ ภูมิคงทอง 
๓. อำจำรย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี ๙. นำงสำวพัชรพร เรียงวงษ์ 
๔. อำจำรย์รัตนำภรณ์ อำษำ ๑๐. นำยกิตติวุฒิ ไชยกำร 
๕. อำจำรย์จันทรรัตน์ จำริกสกุลชัย ๑๑. นำงสำวมณทิชำ ลี่ผำสุข 
๖. นำงพรทิพย์ กุศลสิริสถำพร ๑๒. นำงสำวปิยะเนตร แต่งงำม 
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  
๑. ผศ.ดร.นิสำ  พักตร์วิไล ๓. นำงสำวกมลรัตน์  ยอดหำญ 
๒. อำจำรย์ปรัชญพัชร  วันอุทำ ๔. นำงสำวจิรำภรณ์ ศรีวันนำ 
คณะครุศาสตร ์  
๑. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล ๙. นางสมฤดี คัชมาตย์ 
๒. ผศ.พนิดา ชาตยาภา ๑๐. นางสาวกนกภรณ์ สุธัมรส 
๓. อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ ๑๑. นายก าพลศักดิ์ มณีงาม 
๔. อาจารย์นันทิยา รักตประจิต ๑๒. นายกิตติภัค สุดสะกรี 
๕. นางสาวสายพิน ทาทอง ๑๓. นางสาวณัฏฐ์ชฎามณฑ์ แจ่มฟ้า 
๖. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม ๑๔.  นางสาวรฐาฦ์ เปรมเดช 
๗. นายล้อมพงค์ บริรักษ์ ๑๕. นางเพชรรัตน์ จึงสวัสดิ์ 
๘. นางบุณยนุช เทียบแสน   
คณะวิทยาการจัดการ  
๑. ผศ.ประพันธ์พงษ์  ชิณพงษ์ 6. นางสาวนิสรา  โภควัต  
๒. อาจารย์ปวริศา  เลิศวิริยะประสิทธิ์ 7. นางสาวณัฐวรรณ  อ้นอุระ  
3. นางพากเพียร  ธูปบูชากร 8. นางสาวเพชรกมล เพชรสุนทร  
4. นางสาวสุกัญญา  แก่นสมบัติ 9. นายชัยวัฒน ์ สร้อยเวที  
5. นางปราณี  นายาว 10. นายพชรวัฒน์  ศรีนิล 
บัณฑิตวิทยาลัย  
๑. ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหำร ๓. นำงนภำวรรณ ค ำมุงคุณ 
๒. นำงสำวกฤติญดำ หยัดน้ ำ ๔. นำงสำวธิดำ  โยธำกุล 
  



 
 

 

 

ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
๑. ผศ.เศกพร ตันศรีประภำศิริ ๔. นำงสำวบุญญรักษำ  อรรถพันธ์ 
๒. นำงสำวรัชนีกร  พลเยี่ยม ๕. นำงสำวพัทธนันท์  มำเจริญมหัทธโน 
๓. นำยเมธี  ถูกแบบ    
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

๑. ผศ.ดร.มนัญญำ ค ำวชิระพิทักษ์ ๗. นำงสำวกัญชญำวีร์ กุลพิพัฒน์เตชนำถ 
๒. ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง ๘. นำยชูศักดิ์ ขันธชำติ 
๓. อำจำรย์พัชรำภรณ์ จันทรฆำฎ ๙. นำงสำวชนำพร วัยทรง 
๔. อำจำรย์กนกนำฏ พรหมนคร  ๑๐. นำยนพสิทธิ์ เหมือนสังข์ 
๕. อำจำรย์ภุมรินทร์ ทวิชศรี ๑๑. นำงสำวณัฐพิพัฒน์ ดอกเทียน 
๖. นำงวำรุณี จันทพ่ึง ๑๒. นำงสำวปรียำ ยอดจันทร์ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
๑. ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก ๑๐. นำงสำวอุบลวรรณ  ศรีอนันต์ 
๒. ผศ.วิวัฒน์ ชินนำทศิริกลุ  ๑๑. นำยวำทิต  ทองมำก 
๓. นำงสำวฐิติกำนต์ จิตรจำ ๑๒. นำงสำวสุมำลี ธรรมนิธำ 
๔. นำงสำวภำวิณี  จีระดิษฐ์ ๑๓. นำงสำวสุดำพร  น้อยทรง 
๕. นำงสำวมำนิดำ ปำมุทำ ๑๔. นำงสำวพวงเพชร พลทอง 
๖. นำงสำวกลอยทิพย์  ทิศเป็ง ๑๕. นำยไพฑูรย์ มุงเพีย 
๗. นำงสำววิจิตรำ  จันทะเรือง ๑๖. นำงรัชฎำพร  ยอดศรี 
๘. นำงปรำณี พงษ์ธนะ ๑๗. นำยฉัตรชัย กำสี 
๙. นำงพิชญำภรณ์  เพ่ิมเติม   

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
๑. อำจำรย์ณัฐพงศ์  วัฒนศิริพงษ์ ๑๐. นำงสำวนรินทร์  หนูเอก 
๒. นำงอำรีย์  ทิพรส ๑๑. นำยวรุตม์  ช้ำงเถ่ือน 
๓. นำงสำวพัทธนันท์ แสงปำก ๑๒. นำงสำวทิพำตินันท์  สุดแจ้ง 
๔. นำงสำวรัตติกำล  มีเกำะ ๑๓. นำงสำวจิรำภรณ์  ปำนเทวัญ 
๕. นำงปิยนันท์  ลีละชำต ๑๔. นำยปริญญำ  หงษ์ทอง 
๖. นำงปิยวรรณ  วงษ์เรียนรอต ๑๕. นำงสำวกีรำวัลย์  ศรีหำตำ 
๗. นำงสำวพจนี  เสำวรส ๑๖. นำยชนะพงษ์  สงสมอ 
๘. นำงสำวทุเรียน  พัฒนศักดิ์สมบูล ๑๗. ว่ำที่ร้อยตรีหญิง ปำนทอง  พลเสน 
๙. นำงสำวอัฉรำภรณ์  เอ่ียมสถำน ๑๘. นำยสมร  ฝ่ำยรีย์ 

ส านักงานอธิการบดี  
1. นางสาวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ  

  



 
 

 

 

ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
๑. นำงสำววีร์สุดำ พรหมประดิษฐ์ ๓. นำงสำวณัฐธิกำญจ์  ลุกลำม 
๒. นำงสำววันดี  น้ ำทอง    

กองนโยบายและแผน  
๑. นำงนงลักษณ์  สมณะ ๕. นำยพรชัย  เขียวชอุ่ม 
๒. นำยแทนคุณ  วงค์ษร ๖. นางสาวอรอุมา  พรหมน้อย 
3. นำงสำวเนตรศรินทร์  พิมพ์จันทร์                          นำงสำวณัฎฐำ  ปั้นอยู่ 
4. นำงสำววชิรำพร  สมอทอง   

กองพัฒนานักศึกษา  
๑. ผศ.อำทิมำ แป้นธัญญำนนท์ ๓. นำงสำวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ 
๒. นำงสำววรำภรณ์  ไชยสุริยำนันท์ ๔. นำงเบญจภัคค์ ธนแพรวพันธ์ 

กองกลาง  
1. นางนิธิวดี  ตั้งจันทร์สุข  24. นางสาวภัทราพร ทิพย์มงคฃ 
2. นางสาวสุภัทรา อภิชาติ  25. นางสาวศิรินาฏ  รักธรรม 
3. นางสาววิรินทร์ ยอดหาญ  26. นางสาวปัญญาสิริย์  สุวรรณชาตรี 
4. นางสุวรรณ ศรีชาติ  27. นางสาวสุวิมล พิชัยกมล 
5. นายศักดิ์ชัย พรมประทุม  28. นางสาวศศิธร ชื่นขาว 
6. นางสาวสุภัทรา ไตรภูมิ  29. นางสาววิษณีย์ ขุนสิงห์ 
7. นางสาวธัญชนก บุสราคัม  30. นางสาวมณี บุญผาย 
8. นางณัฐมน ค าเงิน  31. นางสาวพัฒน์ธนสรณ์  กลิ่นไทย 
9. นางสาวณัฐชา รอดูฉ่ า  32. นางมณฑา  สืบจากศรี 

10. นางสาววรนุช วัฒนะเขตกรณ์  33. นายคมสัน จิตอามาต 
11. นายอัษฐพล ประดับเพชร  34. นายสมรส ค าแก้ว 
12. นางสาววิไลลักษณ์  บุญยัง  35. นางยุภา  ก าจาย 
13. นางมลิวัลย์ พลเยี่ยม  36. นำงสำวพิณวดี จีระดิษฐ์ 
14. นางรัตนาภรณ์ หล้าสมบูรณ์ 37. นำงสำวภัทธิยำ ลำภบุญเรือง 
15. นางสาววิลาสิน ีชูหวาน 38. นำยตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นำเหนือ 
16. นางสาวกันยารัตน์ ก าทอง 39. นำงสำวศรัญญำ มณีวรรณ 
17. นางสาวพิมพ์พร วิวัฒน์พัฒนะ 40. นำยก้องไพร หล้ำสมบูรณ์ 
18. นายนริศ  ปฏิสนธิ ์ 41. นำงสุภวรรณ วรรณสอน 

 19. นางกนิษฐา ศรีคุ้มวงษ์ 42. นำยสมศักดิ์  จันทร์โฉม 
20. นางสาวนันท์นภัส ศิลป์บูรณวาณิช 43. นำงสำวอำทูล คูณศรี 

 21. นางสาวพรรณพร มากผึ้ง 44. นำงสำวกำระเกด เทศมหำ 
 22. นายกานต์ บุญยานันต์ 45. นายชัชพงศ์ มาเมือง 
 23. นางสาวณิชาภัทร เชียงสกุล 46. นางสาวชลธิชา วัสนชิน 



 
 

 

 

งานวิเทศสัมพันธ์  
๑. อำจำรย์ ดร.โรจนันท์ ทรงอยู่ ๓. นำงวรรนิษำ ชูแก้ว 
๒. ว่ำทีร่้อยตรหีญิง ณหทัย กระแสเสน    

งานวิชาศึกษาทั่วไป  
๑. อำจำรย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ ๖. นำงสำววันเพ็ญ เสมอชำติ 
๒. อำจำรย์ ดร.วิภำพร ตัณฑสวัสดิ์ ๗. นำยรัชชำนนท์ มำเมือง 
๓. อำจำรย์ธีรพงษ์ น้อยบุญญะ ๘. นำงสำวกุลธิดำ รุ่งกรุด 
๔. อำจำรย์กัตตกมล พิศแลงำม ๙. นำงนวลวรรณ ทิพย์สุมณฑำ 
๕. นำงสำวศุภลักษณ์ จันทรวงศ ์    

งานศูนย์ภาษา  
๑. อำจำรย์จิรำภรณ์ ทองทวี ๔. นำงสำวพัชริดำ ประทุมมำตย์ 
๒. อำจำรย์อิสรำ นำมตำปี ๕. นำงสำวธนิศรำ ทำสีเพชร 
๓. นำงสำวสุพรรษำ เจริญพร ๖. นำงสำวนงลักษณ์  นำคน้อย 

งานพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพ 
๑. อำจำรย์พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล  ๒. นำงสำวยุวรรณดำ จตุเทน 

หน่วยตรวจสอบภายใน  
๑. ผศ.ดร.ปิยะนันท์  สำยัณห์ปทุม ๓. นำงสำวฉัตรวิมล ไตรโอสถ 
๒. นำงสำวขวัญชนก กรำนพิกุล    

ศูนย์จัดการศึกษาสระแก้ว  
๑. อำจำรย์ชัยวุฒิ  เทโพธิ์ ๕. นำงปวัสนันท์ กัณหำสุระ 
๒. อำจำรย์กีรฉัตร วันช่วย ๖. นำงสำววิรำวรรณ สินแสง 
๓. อำจำรย์ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว ๗. นำยวีระพล สุทินเผือก 
๔. อำจำรย์ ดร.พิมพรรณ พิมลรัตน์ ๘. นำงสำวโสรยำ อันธิแสน 

คณะกรรมการด าเนินโครงการ  
๑. ผศ.เจษฎำ  ควำมคุ้นเคย ๓. นำยเกรียงไกร  แก้วหลอย 
๒. นำงสำวศิริวรรณ  สุขแซว ๔. นำงสำวจิตรประภำ  ยุบลชิต 
     

   สั่ง   ณ   วันที่         มีนำคม   ๒๕๖๒        
 
                               
 
 
                                                                       (อำจำรย์ ดร.สุพจน์ ทรำยแก้ว) 

           อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 


