
 
 
   

 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
ที่               / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  ให้อำจำรย์ และบุคลำกรเข้ำร่วมโครงการอบรมการเขียนโครงร่างองค์กร ระดับคณะ 
 

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

               ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ได้ก าหนดจัดกิจกรรม
โครงการอบรมการเขียนโครงร่างองค์กร (Organization Profile: OP) ระดับคณะ ระหว่างวันที่ 13 - 14 
พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมนิโลตบล ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงร่างองค์กร ระดับคณะ ให้กับคณะ/วิทยาลัย ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และหน่วยงานร่วมเรียนรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี    
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  ให้สามารถวิเคราะห์และเขียนโครงร่างองค์กร และร่วมเป็นมหาวิทยาลัย   
คู่เปรียบเทียบด้านผลิตภัณฑ์ บริกำร และวิธีกำรด ำเนินงำนองค์กร มหาวิทยาลัยจึงให้อาจารย์ และบุคลากร 
เข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนโครงร่างองค์กร ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว รายชื่อดังต่อไปนี้   
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
1. อาจารย์มัชฌกานต์  เผ่าสวัสดิ์ 4. นางสาวเบญจมาศ  นามณรงค ์
๒. อาจารย์ ดร. วีระวัฒน ์ อุ่นเสน่หา 5. นางสาวศิริวรรณ  แสงสว่าง 
3. นางกนกพร  สันห์ฤทัย   

   
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์  กัลยาณมิตร 4. อาจารย์นริศรา จริยะพันธุ์ 
๒. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย 5. นางวิไลลักษณ์  พงษ์แพทย์ 

3. อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ   
   

  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง 3. อาจารย์ ดร.ราชาวดี ยอดเศรณี 
๒. อาจารย์ ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน 4. นางจุฑามาศ วงศ์แสวง 

   
  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี 6. อาจารย์ศิริวรรณ  พลเศษ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนันท์ สายัณห์ปทุม 7. อาจารย์อิศเรศ  กะการดี 
3. อาจารย์อ าพล  เทศดี 8. นางสาวลัดดาวัลย์  แทนทุมมา 
4. อาจารย์ ดร.วุฒิชัย  วิถาทานัง 9. นางสาวอุษา วิลาวรรณ์ 
5. อาจารย์จิรัญญา  โชตยะกุล 10. นางสาวจรรยา  พุ่มพงษ์ 

 
 



 
 

 

 

  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ภูษิตา อินทรประสงค์ 4. อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 
๒. อาจารย์ ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี 5. นางพรทิพย์ กุศลสิริสถาพร 
3. อาจารย์จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย   

   
  คณะครุศาสตร ์

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา 4. นางสาวสายพิน ทาทอง 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชยั วงศ์สิรสวัสดิ์ 5. นางสาวสุดชีวา  พูลเกษม 
3. อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ 6. นางสาวมณฑา วิริยางกรู 

  
   คณะวิทยาการจัดการ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงษ์  ชิณพงษ์ 4. นางสาวสุกัญญา  แก่นสมบัติ 
๒. อาจารย์ปวริศา  เลิศวิริยะประสิทธิ์ 5. นายชัยวัฒน ์ สร้อยเวที 
3. นางพากเพียร  ธูปบูชากร   

   
   วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล 4. อาจารย์รวีพรรณ กาญจนวัฒน์ 
๒. อาจารย์ ดร.อมรรักษ์  สวนชผูล 5. นางสาวกมลรัตน์ ยอดหาญ 
3. อาจารย์ปรัชญพัชร วันอุทา   

 

คณะกรรมการพัฒนาโมเดลการท างานตามเกณฑ์ EdPEx 
1. อาจารย์ ดร.รัฐชาติ ทัศนัย 4. อาจารย์ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส 
๒. อาจารย์ ดร.ดนุชา  สลีวงศ ์ 5. อาจารย์สุรินทร์  อุ่นแสน  
3. อาจารย์ธัชชัย  อินทะสุข 6. อาจารย์พิชญ์ณี  ตีรณากรณ์ 

    
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณี  คอนจอหอ 4. นางสาวน้ าฝน  แสงอรุณ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชิต  สุดตา 5. นายณัฐพล  อาบสีนาค 
3. อาจารย์ ดร.พีรศุษย์  บุญมาธรรม   

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ 5. นายกิตติพงษ์ ผลนิโครธ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ บุญกุศล 6. นายกานนท์ เรือนงาม 
3. อาจารย์ภาคภูมิ เฉลิมวัฒน์ 7. นายโยธิน อังกูรขจร 
4. นางสาวสุรีพร สอนง่าย 8. นางสาวกรรณิกา ดีบุญทอง 

    
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

คณะกรรมการด าเนินโครงการ EdPEx 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  ความคุ้นเคย 4. นายเกรียงไกร  แก้วหลอย 
2. นางนงลักษณ์  สมณะ 5. นางสาวจิตรประภา ยุบลชิต 
3. นางสาวศิริวรรณ  สุขแซว   

     

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

           อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่าง......................... 
พิมพ์...................... 
ทาน....................... 


