คำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ที่
/ ๒๕๖๓
เรื่อง ให้ข้ำรำชกำร อำจำรย์และบุคลำกร เข้ำร่วมโครงกำรอบรมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ
เพื่อกำรดำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) สำหรับผู้บริหำรมหำวิทยำลัย
-----------------------ด้วยมหำวิทยำลัย ได้กำหนดจัดโครงกำรอบรมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรดำเนินกำรที่
เป็นเลิศ (EdPEx) สำหรับผู้บริหำรมหำวิทยำลัย ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 09.0๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมนิโลตบล ชั้น 2 ศูนย์ประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ในเกณฑ์ EdPEx เพื่ อ ให้ ส ำมำรถน ำเกณฑ์ EdPEx มำใช้ ใ นกำรบริ ห ำรจั ด กำรได้ อ ย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ
มหำวิทยำลัยจึงให้ผู้ข้ำรำชกำร อำจำรย์และบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำรอบรมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำร
ดำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว รำยชื่อดังต่อไปนี้
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
1. ผศ.ดร.สุพจน์ ทรำยแก้ว
2. รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี
3. รศ.ดร.นฤมล ธนำนันต์
4. ผศ.เจษฎำ ควำมคุ้นเคย
5. ผศ.ปิยะ สงวนสิน
6. อ.ไชย มีหนองหว้ำ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี
๒. อ.ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยำณมิตร
2. ผศ.ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลำภะ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1. ผศ.ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง
2. อ.ภำคิณ หมั่นทุ่ง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี
2. ผศ.อำพล เทศดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
1. ผศ.อำรีย์ สงวนชื่อ
2. รศ.ดร.ภูษิตำ อินทรประสงค์

7.
8.
9.
10.
11.

ผศ.ธรำพงษ์ พัฒนศักดิ์ภิญโญ
ผศ.อัญชัญ ยุติธรรม
อ.ศิริพร จิระชัยประสิทธิ
อ.ดร.โรจนันท์ ทรงอยู่
อ.พิชญำณี เชิงคีรี ไชยยะ

4. อ.มัชฌกำนต์ เผ่ำสวัสดิ์
5. ผศ.ดร.พรรณวิภำ แพงศรี
3. ผศ.ดร.สมทรง บรรจงธิติทำนต์
4. ผศ.ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย
3. ผศ.ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน
4. อ.ศิริวิมล ศรีมีทรัพย์
3. ผศ.ประภำวรรณ แพงศรี
4. ผศ.สัญลักษณ์ กิ่งทอง
3. อ.ธธิธำ เวียงปฏิ
4. อ.เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล

คณะครุศาสตร์
1. ผศ.ดร.อังคนำ กรัณยำธิกุล
2. รศ.พนิดำ ชำตยำภำ
คณะวิทยาการจัดการ
1. ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์
2. ผศ.ดร.รัตนำ สีดี
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
1. ผศ.ดร.นิสำ พักตร์วิไล
2. อ.รวีพรรณ กำญจนวัฒน์
สานักงานอธิการบดี
1. นำงนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข
2. นำงนงลักษณ์ สมณะ
สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
1. ผศ.เศกพร ตันศรีประภำศิริ
2. ผศ.อัจจิมำ มั่นทน
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก
2. ผศ.หรรษำ เวียงวะลัย
3. ผศ.คชินทร์ โกกนุทำภรณ์
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ผศ.ทักษิณำ วิไลลักษณ์
2. ผศ.กมลมำศ วงษ์ใหญ่
สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. ผศ.ดร.ปุณยนุช นิลแสง
2. อ.ปวิช เรียงศิริ
บัณฑิตวิทยาลัย
1. รศ.ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล
2. ผศ.ดร.ดนุชำ สลีวงศ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ศูนย์สระแก้ว
1. อ.กีรฉัตร วันช่วย
2. อ.ฉัตรชัย เสนขวัญแก้ว
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ
1. ดร.นำรี คูหำเรืองรอง
2. อ.ดร.เลอลักษณ์ โอทกำนนท์

3. อ.ดร.สุภัชฌำน์ ศรีเอี่ยม
4. ผศ.นันทิยำ รักตประจิต
3. อ.ปวริศำ เลิศวิริยะประสิทธิ์
4. อ.ดร.ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม
3. ผศ.ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล
4. อ.ปรัชญพัชร วันอุทำ
3. นำงสำววรำภรณ์ ไชยสุริยำนันท์
3. อ.ดร.มัทนภรณ์ ใหม่คำมิ
4. อ.ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์
4. อ.ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์
5. อ.จิรำภรณ์ ทองทวี
3. ผศ.มณทิพย์ จันทร์แก้ว
4. อ.ณัฐพงศ์ วัฒนศิริพงษ์
3. ผศ.ดร.วีระวัฒน์ อุ่นเสน่หำ
4. อ.กุลชำติ พันธุวรกุล
3. ผศ.ดร.วนัสพรรัศม์ สวัสดี
4. อ.ดร.บุษยำ จูงำม
3. อ.คณิต เรืองขจร
3. ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน
4. ผศ.อัจฉรำวรรณ สุขเกิด

คณะกรรมการดาเนินโครงการ
1. นำงสำวศิริวรรณ สุขแซว
2. นำยเกรียงไกร แก้วหลอย
สั่ง ณ วันที่

4. นำงสำวจิตรประภำ ยุบลชิต
5. นำงสำวกำนติมำ พันชน
พฤศจิกำยน ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพจน์ ทรำยแก้ว)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
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