
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
 ที่   2183/๒๕๖1 

เรื่อง ใหอ้ำจำรย์ ข้ำรำชกำร และบุคลำกร เข้ำร่วมโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรตรวจประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕60 

 ----------------------------- 
   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก าหนดจัดโครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕60 ในระหว่าง
วันที่  19 – 20 กันยายน 2561 เพ่ือรับการตรวจจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน                         
ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น ๕ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรี
นครินทร์ มหาวิทยาลัยจึงขอให้ อาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากรที่มีรายชื่อเข้าร่วมโครงการ ตามวัน และสถานที่
ดังกล่าว รายนามดังนี้ 

          ผู้บริหำร (รองอธิกำรบดี)/คณบดี/ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/สถำบัน 
1. รศ.ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี 11. อ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร 
2. ผศ.เจษฎา ความคุ้นเคย 12. ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ 
3. รศ.ดร.กรินทร์ กาญทนานนท์ 13. ผศ.ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหาร      
4. อาจารย์ศิริพร  จิระชัยประสิทธิ 14. ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก 
5. ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล 15. ผศ.ละเอียด ขจรภัย 
6. อาจารย์ชัยวุฒิ  เทโพธิ์ 16. อ.ไชย  มีหนองหว้า 
7. ผศ.ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ 17. ผศ.ดร.มนัญญา ค าวชิระพิทักษ์ 
8. รศ.ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี 18. นางสาวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ 
9. ผศ.ทรงพลธนฤทธ์  มฤครัฐอินแปลง 

 
 

10. ผศ.ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล   

  
 

 คณะวิทยำกำรจัดกำร 
  ๑๙. อาจารย์ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์ 2๑. นางพากเพียร  ธูปบูชากร 

2๐. อาจารย์ชลียา  ยางงาม 2๒. นางสาวณัฐวรรณ  อ้นอุระ 

  
  

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
  

 23.. อาจารย์ ดร.นพรัตน์  ไวโรจนะ 25. อาจารย์มัชฌกานต์  เผ่าสวัสดิ์ 
24. ผศ.ดร.ดรุณี  หันวิสัย 26. นางกนกพร  สัณห์ฤทัย 

    

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
  

27. ผศ.สมาพร  เรืองสังข์   29. อาจารย์ ดร.พิษณุ  แก้วตะพาน 
28. อาจารย์ ดร.คมกฤษณ์  แสงเงิน 30. นางจุฑามาศ  วงศ์แสวง 

 

 

 

 

 

  



คณะครุศำสตร ์
  

31. ผศ.พนิดา ชาตยาภา 34. ผศ.ดร.ชาญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ 
32. อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ 35. นางสาวสายพิน ทาทอง 
33. อาจารย์นันทิยา รักตประจิต    

  
  

คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
  

36. อาจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ 38. อาจารย์ ดร.สมทรง บรรจงธิติทานต์ 
37. อาจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย 39. นางวิไลลักษณ์ พงษ์แพทย์ 

    

คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
  40. ผศ.ดร.วิวัฒน์  คลังวิจิตร 47.  ผศ.สัญลักษณ์  กิ่งทอง 

41. ผศ.ดร.เทิดศักดิ์  อินทรโชติ 48. อาจารย์จุฑามาศ เถียรเวช 
42. อาจารย์อ าพล  เทศดี 49. อาจารย์องอาจ  ทับบุรี 
43. ผศ.ประภาวรรณ  แพงศรี 50. อาจารย์กิตติศักดิ์  วาดสันทัด 
44. อาจารย์ธราพงษ์  พัฒศักดิ์ภิญโญ 51. อาจารย์จิรัญญา  โชตยะกุล 
45. ผศ.ดร.ชุมพล  ปทุมมาเกษร 52. อาจารย์ ดร.นุชรัตน์  นุชประยูร 
46. ผศ.ประจบ  ดีบุตร 

  
 

 
  

คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 
  

53. รศ.ดร.ภูษิตา  อินทรประสงค์ 58. อาจารย์สุวัฒน์  ศิริแก่นทราย 
54. อาจารย์ ดร.นิพนธ์  มานะสถิตพงศ์ 59. นางพรทิพย์  กุศลสิริสถาพร 
55. อาจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์ 60. นางสาวนรีกานต์  ภูมิคงทอง 
56. อาจารย์ ดร.อภิชัย  คุณีพงษ์ 61. นางสาวพัชรพร  เรียงวงษ์ 
57. อาจารย์ธธิธา  เวียงปฏิ 

  
 

 
 

 วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 
  

62. อาจารย์ ดร.อมรรักษ์  สวนชูผล 65. นางสาวกมลรัตน์  ยอดหาญ 
63. อาจารย์ปรัชญพัชร  วันอุทา 6๖.  นางสาวปัทมา  พรหมสวัสดิ์ 
64. อาจารย์ลลิดา  แก้วฉาย   

 
 

  

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
  

  67 นางนงลักษณ์  สมณะ 78. นางณัฐมน  ค าเงิน 
68. นางนิธิวดี  เจริญสุข 79. นางสาวสุวิมล  พิชัยกมล 
69. นางสาววราภรณ์  ไชยสุริยานนัท์ 80. นายสมหมาย  แสงศิโรรัตน์ 
70. นายก้องไพร  หล้าสมบรูณ์ 81. นางสุภวรรณ  วรรณสอน 
71. อาจารย์นันทิยา  รักตประจิต 82. นางกนิษฐา  ศรีคุ้มวงษ์ 
72. นางสาวพิณวดี  จีระดิษฐ์ 83. อาจารย์ ดร.โรจนันท์  ทรงอยู่ 
73. ว่าที่ร้อยตรีจาตุรนต์  เทพเดชา 84. ว่าที่เรือตรีสรวรรธก์  ไชยาวรรณ 
74. นางสาววิรินทร์  ยอดหาญ 85. นางสาวสุนิสา  คงทอง 
75. นางสาวสุภัทรา  อภิชาติ 86. นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ 
76. นายมานพ  สุขสุเดช 87. นางสาวมาส  ดอกสร้อย 
77. นางยุภา  ก าจาย 88. นางเบญจภัคค์  ธนแพรวพันธ์ 



ส ำนักงำนอธิกำรบดี (ต่อ)   

89. นางสาวณัฏฐา  ปั้นอยู่ 94. นายแทนคุณ  วงศ์ษร 
90. นางสาวอรอุมา  พรหมน้อย 95. นางมณฑา  สืบจากศรี 
91. นางสาวเนตรศรินทร์  พิมพ์จันทร์ 96. นายอ านาจ  โคกสลุด 
92. นางเพชรรัตน์  จึงสวัสดิ์ 97. นายสมรส  ค าแก้ว 
93. นางสาววชิราพร  สมอทอง 98. นายคมสัน  จิตอามาต 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
  

99.. ผศ.วิวัฒน์  ชินนาทศิริกุล 102. นางสาวฐิติกานต์  จิตรจา 

100. อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์ 103. นางสาวสุมาลี  ธรรมนิธา 

101. ผศ.คชินทร์ โกกนุทาภรณ์  
 

    

ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 
  

104. ผศ.ดร.ภิญญาพัชญ์ นาคภิบาล 107. นางสาวบุญญรักษา  อรรถพันธ์ 
105. ผศ.เศกพร  ตันศรีประภาศิริ 108. นางสาววิไลลักษณ์  การุญวงค์ 
106.. นางสาวรัชนีกร  พลเยี่ยม 109. นายเมธี  ถูกแบบ 

  
  

สถำบันวิจัยและพัฒนำ  
  

110. อาจารย์ปิยะ  กล้าประเสริฐ 112. นางสาวกัญชญาวีร์  กุลพิพัฒน์เตชนาถ 
111. อาจารย์กนกนาฏ  พรหมนคร 113. นายชูศักดิ์  ขันธชาติ 

  
  

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
  

114. ผศ.ทักษิณา  วิไลลักษณ์ 116. นางสาวพัทธนันท์  แสงปาก 
115. นางอารีย์ ทิพรส 

  

    
บัณฑิตวิทยำลัย 

  

117. อาจารย์ ดร.ดนุชา  สลีวงศ์ 118. นางสาวสมลักษณ์  เทินสระเกษ 
    

  
  

คณะกรรมกำรด ำเนินโครงกำร 
  

119. ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ 124. นางสาวพวงเพชร  พลทอง   
120. นางสาวศิริวรรณ  สุขแซว 125. นางณีรนุช  ทิศกระโทก 
121. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม  126. นายเกรียงไกร  แก้วหลอย 
122. นางสาวพัสตราภรณ์  แสงปัญญา   127. นางสาวรสสุคนธ์  นาคภิบาล 
123. นางสาวลัดดาวัลย์  แทนทุมมา 

  

    สั่ง  ณ  วันที่        กันยายน  พ.ศ. 2561 
 
 

 

                      (อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว) 
                                                                    รกัษาราชการแทน 
                                        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์
  

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


