คำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
ที่
/ ๒๕๖๓
เรื่อง ให้ข้ำรำชกำร อำจำรย์และบุคลำกร เข้ำร่วมโครงกำรอบรมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ
เพื่อกำรดำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) สำหรับอำจำรย์และบุคลำกร
-----------------------ด้วยมหำวิทยำลัย ได้กำหนดจัดโครงกำรอบรมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรดำเนิน กำร
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) สำหรับอำจำรย์และบุคลำกร ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2563 เวลา 09.0๐ ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม SCC504 ชั้น 5 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้ำง
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในเกณฑ์ EdPEx เพื่อให้สำมำรถนำเกณฑ์ EdPEx มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ มหำวิทยำลัยจึงให้ผู้ข้ำรำชกำร อำจำรย์และบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำรอบรมเกณฑ์คุณภำพ
กำรศึกษำเพื่อกำรดำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) ตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว รำยชื่อดังต่อไปนี้
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1. อ.ดร.นพมำศ ประทุมสูตร
๒. ผศ.ไพรินทร์ มีศรี
3. อ.ดร.อรวรรณ ชำนำญพุดซำ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. อ.สุคนธำ ฟูสุวรรณ
2. อ.ศิริวรรณ กำแพงพันธ์
3. อ.ดร.ดวงกมล ทองอยู่
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
1. ผศ.ทรงพลธนฤทธิ์ มฤครัฐอินแปลง
2. อ.วิเชียร พุทธศรี
3. อ.ธนกร วังสว่ำง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1. อ.จิรัญญำ โชตยะกุล
2. อ.องอำจ ทับบุรี
3. อ.ดร.จิตตภู พูลวัน
คณะสาธารณสุขศาสตร์
1. อ.นลพรรณ ขันติกุลำนนท์
2. อ.จันทรรัตน์ จำริกสกุล
3. อ.สุกฤษฏิ์ ใจจำนง
คณะครุศาสตร์
1. น.ส.กำนต์พิชชำ อินปิ่น
2. นำงสมฤดี คัชมำตย์
3. นำงบุณยนุช เทียบแสน

4. นำงกนกพร สัณห์ฤทัย
5. น.ส.พัสตรำภรณ์ แสงปัญญำ
6. น.ส.เยำวนำรถ งำมนนท์
4. น.ส.เฉลิมพร โตสงวน
5. นำยกฤตนันท์ ในจิต
6. นำงณีรนุช ทิศกระโทก
4. อ.ธวัชชัย มูลตลำด
5. ผศ.นันท์ปภัทร์ ทองคำ
6. นำงจุฑำมำศ วงศ์แสวง
4. อ.โชติกำญจน์ รำชกรม
5. อ.ภัทรำภรณ์ เหนือศรี
6. น.ส.กรรณิกำ สร้อยสำโรง
4. อ.นิโรบล มำอุ่น
5. อ.ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธิ์
6. น.ส.นรีกำนต์ ภูมิคงทอง
4. น.ส.สุดชีวำ พูลเกษม
5. น.ส.กนกภรณ์ สุธัมรส
6. น.ส.อัญชนำ เทพำรักษ์

คณะวิทยาการจัดการ
1. อ.ชลียำ ยำงงำม
2. น.ส.เพชรกมล เพชรสุนทร
3. นำยชัยวัฒน์ สร้อยเวที
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
1. อ.สินิทรำ สุขสวัสดิ์
2. อ.ชนัญชิตำ อรุณแข
3. อ.ดร.ปรีชำ คำมำดี
สานักงานอธิการบดี
1. น.ส.สุภัทรำ อภิชำติ
2. น.ส.กัลยำ นันท์สำเภำ
3. น.ส.กำญจนำ วิเชียรดิลกกุล
สานักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ
1. น.ส.รัชนีกร พลเยี่ยม
2. น.ส.วิไลลักษณ์ กำรุญวงค์
3. น.ส.บุญญรักษำ อรรถพันธ์
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. ผศ.กำนต์มณี ไวยครุฑ
2. อ.ชยกร สัตย์ซื่อ
3. น.ส.ฐิติกำนต์ จิตรจำ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. น.ส.จิรำภรณ์ ปำนเทวัญ
2. น.ส.ทิพำตินันท์ สุดแจ้ง
3. น.ส.พจนี เสำวรส
สถาบันวิจัยและพัฒนา
1. นำงปนิดำ เวชประสิทธิ์
2. น.ส.กัญชญำวีร์ กุลพิพัฒน์เตชนำถ
3. นำยนพสิทธิ์ เหมือนสังข์
บัณฑิตวิทยาลัย
1. น.ส.ศรีสวรินทร์ สำเริง
2. น.ส.สมลักษณ์ เทินสระเกษ
3. น.ส.อัจฉรำ ศรีอำภัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ศูนย์สระแก้ว
1. อ.ปณัท สุขสร้อย
2. อ.ฉัตรเกษม ดำศรี
3. อ.พรรณี พิมพ์โพธิ์

4. น.ส.สุกัญญำ แก่นสมบัติ
5. น.ส.ณัฐวรรณ อ้นอุระ
6. นำงปรำณี นำยำว
4. อ.ดร.อนัญญำ โพธิ์ประดิษฐ์
5. น.ส.กมลรัตน์ ยอดหำญ
6. น.ส.ปัทมำ พรหมสวัสดิ์
4. น.ส.วิลำสินี ชูหวำน
5. น.ส.ศรัญญำ มณีวรรณ
6. นำยตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นำเหนือ
4. น.ส.สุภำพร แซ่ภู่
5. น.ส.เพ็ญศิริ ไพจิตร
6. นำยเมธี ถูกแบบ
4. น.ส.มำนิดำ ปำมุทำ
5. นำยฉัตรชัย กำสี
6. น.ส.ภำวิณี จีระดิษฐ์
4. น.ส.ยุพำภรณ์ อินทฤทธิ์
5. น.ส.พัทธนันท์ แสงปำก
6. นำยปริญญำ หงษ์ทอง
4. น.ส.ปรียำ ยอดจันทร์
5. นำยชูศกั ดิ์ ขันธชำติ
6. นำงวำรุณี จันทพึง่
4. น.ส.นภำวรรณ คำมุงคุณ
5. น.ส.วิสุดำ ชำวไทย
6. น.ส.ธิดำ โยธำกุล
4. อ.เฉลิมพงษ์ จันทร์สุขำ
5. น.ส.มนัสนันท์ พรธัญเศรษฐ์
6. นำยประเสริฐ โสมนัส

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ
1. นำยฉัตร เจนชัย
2. นำยไพศำล แสงจันทร์
3. นำยวุฒินันท์ โชคอำนวย
คณะกรรมการดาเนินโครงการ
1. น.ส.ศิริวรรณ สุขแซว
2. นำยเกรียงไกร แก้วหลอย
สั่ง ณ วันที่

4. น.ส.สกุณำ รุ่งอรุณ
5. น.ส.วิชชุดำ มั่นจิตร
6. นำยศุภกร วิเศษนันท์
4. น.ส.จิตรประภำ ยุบลชิต
5. น.ส.กำนติมำ พันชน

พฤศจิกำยน ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพจน์ ทรำยแก้ว)
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์

ร่ำง.........................
พิมพ์......................
ทำน.......................

