
 
(ร่าง) 

 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
ที ่        / ๒๕๖๒ 

      เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมกำรประชุมติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรยุทธศำสตร์ 
             มหำวิทยำลัยรำชภฏัเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น 

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

          เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
รำชูปถัมภ์  ด้ำนกำรพัฒนำท้องถิ่น  กำรผลิตและพัฒนำครู กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำเกิดผลดี  
สำมำรถพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้มีควำมรู้ ทัศนคติที่ดี และมีอำชีพที่มั่นคง ซึ่งจะเป็นกำรเสริมสร้ำ ง 
ควำมมั่นคงให้กับประเทศไทย ตำมพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ 
บดินทรเทพยวรำงกูร รัชกำลที่ ๑๐ ด ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เรียบร้อย และบรรลุจุดมุ่งหมำยที่ตั้งไว้ 
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๓๑ แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฎ พ.ศ.๒๕๔๗ จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมกำรเตรียมควำมพร้อมกำรประชุมติดตำมผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรยุทธศำสตร์ มหำวิทยำลัย  
รำชภัฏเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น ดังนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ  
         อำจำรย์ ดร.สุพจน์   ทรำยแก้ว   ประธำนกรรมกำร 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เจษฎำ  ควำมคุ้นเคย  รองประธำนกรรมกำร 
       รองศำสตรำจำรย์ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี  รองประธำนกรรมกำร 
    รองศำสตรำจำรย์ ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศรี  รองประธำนกรรมกำร 
                       ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นฤมล  ธนำนันต์                       รองประธำนกรรมกำร 
       อำจำรย์ไชย  มีหนองหว้ำ                  รองประธำนกรรมกำร  
       ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปัณณ์รภัส   ถกลภักดี   กรรมกำร 
        ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประพันธ์พงษ์  ชิณพงษ์  กรรมกำร 
        ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทรงพลธนฤทธ์  มฤครัฐอินแปลง  กรรมกำร 
       คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  กรรมกำร 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อังคนำ  กรัณยำธิกุล  กรรมกำร 
       อำจำรย์ ดร.ภิศักดิ์  กัลยำณมิตร   กรรมกำร 
       ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหำร  กรรมกำร 
       ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำรีย์  สงวนชื่อ  กรรมกำร          
       ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิสำ  พักตร์วิไล  กรรมกำร   
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เศกพร  ตันศรปีระภำศิริ  กรรมกำร 
       ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มนัญญำ  ค ำวชิระพิทักษ์ กรรมกำร 
        ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิธร  จันทมฤก  กรรมกำร 
       ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ กรรมกำร 
    อำจำรย์ศิริพร  จิระชัยประสิทธิ   กรรมกำร 
       อำจำรย์ชัยวุฒิ  เทโพธิ์   กรรมกำร 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำทิมำ  แป้นธัญญำนนท์  กรรมกำร 
    อำจำรย์ ดร.โรจนันท์ ทรงอยู่   กรรมกำร 



๒ 
 

       อำจำรย์ธรำพงษ์  พัฒนศักดิ์ภิญโญ  กรรมกำร 
       นำงสำวฉววีรรณ  ศิละวรรณโณ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
       นำงนิธิวดี  ตั้งจันทร์สุข   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    นำงนงลักษณ์  สมณะ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที่  ประสำนงำนให้ค ำแนะน ำฝ่ำยต่ำงๆ  อ ำนวยควำมสะดวกให้กับทุกฝ่ำย  ติดตำม 
ประเมินผลในภำพรวม และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 ๑. คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถิ่น 
     ๑.๑ โครงการยกระดับสินค้าชุมชน OTOP 
             ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เจษฎำ  ควำมคุ้นเคย ประธำนกรรมกำร 

รองศำสตรำจำรย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี         รองประธำนกรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประพันธ์พงษ์  ชิณพงษ์ กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปัณณ์รภัส   ถกลภักดี  กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปุณยนุช  นิลแสง              กรรมกำร 
อำจำรย์พัชรำภรณ์  จันทรฆำฎ                          กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นันท์ปภัทร์  ทองค ำ กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วัฒนี  บุญวิทยำ  กรรมกำร 

              อำจำรย์หรรษำ  เวียงวะลัย  กรรมกำร 
อำจำรย์ภำสุรี  ฤทธิเลิศ    กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อัณนภำ  สุขลิ้ม กรรมกำร 

 อำจำรย์ ดร.สุภณิดำ  พัฒธร   กรรมกำร 
            รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศศมล  ผำสุข  กรรมกำร 
   อำจำรย์จุรีมำศ  ดีอ ำมำตย์  กรรมกำร 
  อำจำรย์ ดร.วุฒิชัย  วิถำทำนัง  กรรมกำร             
 อำจำรย์วิศวรรธน์  พัชรวิชญ์  กรรมกำร  
            ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มนัญญำ  ค ำวชิระพิทักษ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

             อำจำรย์กนกนำฏ  พรหมนคร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
             นำยธีระเศรษฐ์  ศรีประภัสสร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
             นำงปรมำภรณ์   ทรัพย์กิจบ ำรุง  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
             นำงสำวศิริพร  ตุ้มสุข   ผู้ช่วยเลขำนุกำร         

หน้าที่  ด ำเนินโครงกำรยกระดับสินค้ำชุมชน OTOP งำนติดตำม ประเมินผลโครงกำร และอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

       ๑.๒ โครงการแก้ไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท 
            ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นฤมล  ธนำนันต์ ประธำนกรรมกำร 

อำจำรย์ ดร.ภิศักดิ์  กัลยำณมิตร  กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประพันธ์พงษ์  ชิณพงษ์ กรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปัณณ์รภัส   ถกลภักดี  กรรมกำร 

    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทรงพลธนฤทธ์  มฤครัฐอินแปลง กรรมกำร 
            อำจำรย์ชัยวุฒิ  เทโพธิ์   กรรมกำร 
             อำจำรย์กีรฉัตร  วันช่วย   กรรมกำร 



๓ 
 

            อำจำรย์ ดร.พิมพรรณ  พิมลรัตน์  กรรมกำร 
            อำจำรย์คณิต  เรืองขจร   กรรมกำร 
            อำจำรย์มัชฌกำนต์  เผ่ำสวัสดิ์  กรรมกำร  
             อำจำรย์ชำลีลักษณ์  ทองประเสริฐ  กรรมกำร 
  อำจำรย์ธนิษฐ์นันท์  จันทร์แย้ม  กรรมกำร 
  อำจำรย์ธิติรัตน์  วงษ์กำฬสินธุ์  กรรมกำร  
  อำจำรย์ ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลำภะ  กรรมกำร  
  อำจำรย์ศิริวรรณ  ก ำแพงพันธ์  กรรมกำร 
  อำจำรย์ศิริขวัญ  บุญธรรม  กรรมกำร  

อำจำรย์องอำจ  ทับบุรี   กรรมกำร  
 อำจำรย์ศัลย์ชัย  ใจสมุทร   กรรมกำร  
 อำจำรย์ ดร.นิพนธ์  มำนะสถิตพงศ์  กรรมกำร   

  อำจำรย์ภุชงค์  อินทร์ชัย   กรรมกำร  
  อำจำรย์ ดร.อมรรักษ์  สวนชูผล  กรรมกำร 

อำจำรย์ ดร.อนัญญำ  โพธิ์ประดิษฐ์  กรรมกำร 
  อำจำรย์วรภร  อิ่มเย็น   กรรมกำร 
  อำจำรย์ ดร.โกมล  จันทวงษ์                             กรรมกำร 
  อำจำรย์ ดร.ประพรรธน์  พละชีวะ  กรรมกำร 
  อำจำรย์ ดร.พิษณุ  แก้วตะพำน  กรรมกำร 
  อำจำรย์ศิริวิมล  ศรีมีทรัพย์  กรรมกำร 
  อำจำรย์ ดร.ธันยธร  ติณภพ  กรรมกำร 
        ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เศกพร  ตันศรีประภำศิริ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
        อำจำรย์อัจจิมำ  มั่นทน     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                               อำจำรย์ ดร.วรีรัตน์  สัมพัทธ์พงศ์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  อำจำรย์ ดร.ณัฐพงค์  จันจุฬำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  นำงสำวรัชนีกร  พลเยี่ยม   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                       หน้าที่  ด ำเนินโครงกำรแก้ไขควำมยำกจนของประชำชนในเขตชนบท งำนติดตำม 
ประเมินผลโครงกำรและอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

๑.๓ โครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อบริหารจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน 
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นฤมล  ธนำนันต์ ประธำนกรรมกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี กรรมกำร 
  รองศำสตรำจำรย์ ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศรี กรรมกำร 
  รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศศมล ผำสุข  กรรมกำร 
                อำจำรย์เศรษฐพงศ์  วงษ์อินทร์  กรรมกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณพัฐอร  บัวฉุน กรรมกำร 
  อำจำรย์อัจจิมำ  มั่นทน   กรรมกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัตถชล อ่ำงมณี  กรรมกำร 



๔ 
 

  อำจำรย์ ดร.เยำวภำ  แสงพยับ  กรรมกำร 
  อำจำรย์ ดร.ณัฐสิมำ  โทขันธ์  กรรมกำร 
  อำจำรย์จุฑำรัตน์  โพธิ์หลวง  กรรมกำร 
  อำจำรย์ศกุนตำล์  มำนะกล้ำ  กรรมกำร 
  อำจำรย์อมตำ  อุตมะ   กรรมกำร 
  อำจำรย์จุรีมำศ  ดีอ ำมำตย์  กรรมกำร 
  อำจำรย์วิศรุต  ขวัญคุ้ม   กรรมกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุวำรยี์  ศรีปูณะ กรรมกำร 
  อำจำรย์ ดร.อนัญญำ  โพธิ์ประดิษฐ์  กรรมกำร 
  อำจำรย์ ดร.ผมหอม  เชิดโกทำ  กรรมกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิสำ  พักตร์วิไล กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  อำจำรย์มัชฌกำนต์  เผ่ำสวัสดิ์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  อำจำรย์ ดร.นพรัตน์  ไวโรจนะ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรรณวิภำ  แพงศรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  อำจำรย์ชำลีลักษม์  ทองประเสริฐ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที่  ด ำเนินโครงกำรพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือบริหำรจัดกำรกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติของชุมชน
ท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน งำนติดตำม ประเมินผลโครงกำร  และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

๑.๔ โครงการบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมบนพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จังหวัดปทุมธานี 
และจังหวัดสระแก้ว 
  อำจำรย์ไชย  มีหนองหว้ำ   ประธำนกรรมกำร 
     ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อังคนำ  กรัณยำธิกุล กรรมกำร 

           ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ประพันธ์พงษ์  ชิณพงษ์  กรรมกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นเรศ ยะมะหำร  กรรมกำร 
  อำจำรย์ ดร.วิภำพร ตัณฑสวัสดิ์  กรรมกำร 
  อำจำรย์ ว่ำที่ร้อยตรีวุฒิชัย  สำยบุญจวง  กรรมกำร 
  อำจำรย์กิตติณัฐ  ต.เทียนประเสริฐ  กรรมกำร 
  อำจำรย์ธีระศักดิ์ เครือแสง   กรรมกำร 
  อำจำรย์นริศรำ จริยะพันธุ์   กรรมกำร 
  อำจำรย์นัฏภรณ์  พูลภักดี   กรรมกำร 
  อำจำรย์นำรีนำถ  ส ำลี   กรรมกำร 
  อำจำรย์บุญอนันต์ บุญสนธิ์   กรรมกำร 
  อำจำรย์บุษบำ แฝงสำเคน   กรรมกำร 
  อำจำรย์ปวิช  เรียงศิริ   กรรมกำร 
  อำจำรย์พัชรินทร์ ร่มโพธิ์ชื่น   กรรมกำร 
  อำจำรย์มนตรี  ชินสมบูรณ์   กรรมกำร 
  อำจำรย์ฤทัย  ส ำเนียงเสนำะ   กรรมกำร 
  อำจำรย์วงศ์วริศ  นิพิฐวิทยำ   กรรมกำร 
  อำจำรย์ศุภกร  ชมศิริ   กรรมกำร 



๕ 
 

  อำจำรย์อัญชัญ  ยุติธรรม   กรรมกำร 
  อำจำรย์ศิริวรรณ  ก ำแพงพันธ์  กรรมกำร 
  อำจำรย์พัชรินทร์  เศรษฐีชัยชนะ  กรรมกำร 
  อำจำรย์ ดร.ภิศักดิ์  กัลยำณมิตร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  อำจำรย์ ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลำภะ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  อำจำรย์ ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

           อำจำรย์ ดร.สมทรง  บรรจงธิติทำนต์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   
หน้าที่  ด ำเนินโครงกำรบ่มเพำะคุณธรรมและจริยธรรมบนพ้ืนฐำนของสังคมประชำธิปไตยอันมี

พระมหำกษัตริย์เป็นประมุข ให้กับนักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษำ และมัธยมศึกษำ จังหวัดปทุมธำนี  
และจังหวัดสระแก้ว งำนติดตำม ประเมินผลโครงกำร  และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
๒. คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๒ การผลิตและพัฒนาครู 

                    ๒.๑ โครงการอ่านออกเขียนได้เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะส าหรับนักเรียน จังหวัดปทุมธานี 
และจังหวัดสระแก้ว 
  รองศำสตรำจำรย์ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี ประธำนกรรมกำร 

อำจำรย์ ดร.ภิศักดิ์  กัลยำณมิตร  กรรมกำร 
  ดร.นำรี  คูหำเรืองรอง   กรรมกำร 
                รองศำสตรำจำรย์ ดร.สุชำวดี  เกษมณี  กรรมกำร  
  อำจำรย์ ดร.สุภัชฌำน์  ศรีเอ่ียม  กรรมกำร 
  อำจำรย์อรัญญำ  มุดและ   กรรมกำร 
  อำจำรย์ชยพล  ใจสูงเนิน   กรรมกำร 
  อำจำรย์มณฑำ  วิริยำงกูล   กรรมกำร  
  อำจำรย์ ดร.มนัส   สำยเสมำ  กรรมกำร  
  อำจำรย์มนตรี  ชินสมบูรณ์  กรรมกำร  
  อำจำรย์ ดร.ไอลดำ  อรุณศรี  กรรมกำร  
  อำจำรย์เสริม  พงศ์ทอง   กรรมกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชำตรี   พนเจริญสวัสดิ์ กรรมกำร 
  นำงสุกำนดำ  แจ้งกัน   กรรมกำร 
  นำยสมพร  ค ำแหน   กรรมกำร 
  นำงสำวจุไรรัตน์   จรรยำ   กรรมกำร  
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อังคนำ  กรัณยำธิกุล กรรมกำรและเลขำนุกำร 
        ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พนิดำ  ชำตยำภำ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
               อำจำรย์นันทิยำ  รักตประจิต  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  อำจำรย์ ดร.ประพรรธน์  พละชีวะ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                      หน้าที่  ด ำเนินโครงกำรอ่ำนออกเขียนได้เพ่ือสร้ำงเสริมสุขภำวะส ำหรับนักเรียนจังหวัด
ปทุมธำนี และจังหวัดสระแก้ว งำนติดตำม ประเมินผลโครงกำร  และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
 
 



๖ 
 

        ๒.๒ โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาแบบองค์รวมด้วยกระบวนการชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ (Profession Learning Community : PLC) 
                รองศำสตรำจำรย์ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี ประธำนกรรมกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อังคนำ  กรัณยำธิกุล กรรมกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิสำ  พักตร์วิไล กรรมกำร  
                ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เรขำ อรัญวงศ์  กรรมกำร  
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุวรรณำ  จุ้ยทอง กรรมกำร 
  นำงสำวรำตรี   ตรีพรหม   กรรมกำร 
  อำจำรย์พัชรินทร์   เศรษฐีชัยชนะ   กรรมกำร  
  นำงสำวจริญญำ   ไทยแท้   กรรมกำร 
  นำยวุฒินันท์   โชคอ ำนวย  กรรมกำร 
  นำยเฉลิมพล   เสียงอ่ ำ   กรรมกำร  
  นำงสำวจิดำภำ   บุญสร้ำงสม  กรรมกำร  
  นำยสืบสกุล   สรวงสิงห ์   กรรมกำร  
  ดร.นำรี  คูหำเรืองรอง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
        อำจำรย์ ดร.เลอลักษณ์  โอทกำนนท์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
               นำยธรรมรัฐ  รูปคม     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  นำยไพศำล  แสงจันทร์     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  นำงพรสวรรค์  บูลำเทำ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                      หน้าที่  ด ำเนินโครงกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำแบบองค์รวมด้วยกระบวนกำรชุมชนแห่งกำร
เรียนรู้ทำงวิชำชีพ (Profession Learning Community : PLC) งำนติดตำม ประเมินผลโครงกำร และอ่ืนๆ  
ที่เกีย่วข้อง 

       ๒.๓ โครงการยกระดับ ONET ให้ได้รับมาตรฐานที่สูงข้ึน 
                รองศำสตรำจำรย์ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี ประธำนกรรมกำร 
  ดร.นำรี  คูหำเรืองรอง   กรรมกำร 
                ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุวรรณำ  จุ้ยทอง กรรมกำร  
  อำจำรย์อรัญญำ มุดและ   กรรมกำร 
  อำจำรย์วิษณุ   สุทธิวรรณ   กรรมกำร 
  อำจำรย์มณฑำ  วิริยำงกูล   กรรมกำร  
  อำจำรย์ชยพล  ใจสูงเนิน   กรรมกำร  
  อำจำรย์ ดร.นลินอร  นุ้ยปลอด  กรรมกำร  
  อำจำรย์ศรัญญำ  ฤกษ์ข ำ   กรรมกำร  
  นำยสมพร   ค ำแหน    กรรมกำร  
  นำงสุกำนดำ   แจ้งกัน   กรรมกำร 
  นำยฉัตร  เจนชัย   กรรมกำร 
  นำงสำวศิรินภำ  พำที     กรรมกำร 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อังคนำ  กรัณยำธิกุล กรรมกำรและเลขำนุกำร 
        ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พนิดำ  ชำตยำภำ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                



๗ 
 

อำจำรย์นันทิยำ  รักตประจิต  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  อำจำรย์ ดร.ประพรรธน์  พละชีวะ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                    หน้าที่  ด ำเนินโครงกำรยกระดับ ONET ให้ได้รับมำตรฐำนที่สูงขึ้น งำนติดตำม ประเมินผล
โครงกำร  และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
๓. คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพการศึกษา 

                    ๓.๑ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
  อำจำรย์ ดร.สุพจน์  ทรำยแก้ว  ที่ปรึกษำ 
  รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  ที่ปรึกษำ 
                อำจำรย์ไชย  มีหนองหว้ำ   ประธำนกรรมกำร 
                อำจำรย์จิรำภรณ์  ทองทวี   กรรมกำร 
         อำจำรย์ ดร.ภิศักดิ์  กัลยำณมิตร  กรรมกำร 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประพันธ์พงษ์  ชิณพงษ์ กรรมกำร 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิสำ  พักตร์วิไล กรรมกำร       
      ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อังคนำ  กรัณยำธิกุล กรรมกำร 
        อำจำรย์ ดร.วุฒินันท์  สีเตชะ  กรรมกำร 
  อำจำรย์รุ่งอรุณ   วณิชธนะชำกร  กรรมกำร 
  อำจำรย์อรัญญำ   มุดและ   กรรมกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประภำวรรณ   แพงศรี กรรมกำร 
  อำจำรย์ ดร.ธนกร  สุวรรณพฤฒิ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  อำจำรย์อิสรำ  นำมตำปี   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

อำจำรย์อรรถพล   ศิริวรรณ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  อำจำรย์รติพร   พำนดวงแก้ว  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  นำงสำวสุพรรษำ  เจริญพร  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                       หน้าที่  ด ำเนินโครงกำรพัฒนำทักษะภำษำอังกฤษ งำนติดตำม ประเมินผลโครงกำร และ
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

๔. คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
    ๔.๑ โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
          ๔.๑.๑ โครงการพัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

                                  (๑) พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากร 
                          ผูช้่วยศำสตรำจำรย์เจษฎำ  ควำมคุ้นเคย ประธำนกรรมกำร 
                          อำจำรย์ศิริพร  จิระชัยประสิทธิ กรรมกำร  
            อำจำรย์ไชย  มีหนองหว้ำ  กรรมกำร 
            ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ววิัฒน์  ชินนำทศิริกุล กรรมกำร 
            นำงณัฐมน  ค ำเงิน  กรรมกำร  
                      นำงมณฑำ  สืบจำกศรี  กรรมกำร  
                      นำงสำววิไลลักษณ์  บุญยัง  กรรมกำร  
            นำงสำวพันธนันท์  คงทอง  กรรมกำร  



๘ 
 

            นำงนุชนภำ   ทำงไธสง  กรรมกำร  
                      นำงสำวปิยำภรณ์   จกัรเพ็ชร์  กรรมกำร  
                      นำงสำวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
                  นำงนิธิวดี  ตั้งจันทร์สุข  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                         นำงสำวสภุัทรำ  อภิชำติ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
            นำงสำวเอ้ืองฟ้ำ  ขันค ำ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                                    หน้าที่  ด ำเนินโครงกำรพัฒนำและประเมินระบบบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศ : 
พัฒนำระบบฐำนข้อมูลบุคลำกร งำนติดตำม ประเมินผลโครงกำร  และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
                                   (๒) พัฒนาระบบเครือข่าย 
                            ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เจษฎำ  ควำมคุ้นเคย ประธำนกรรมกำร 
                            ผู้ช่วยศำสตรำจำรยอิ์งอร  วงษ์ศรีรักษำ กรรมกำร  
              นำงนงลักษณ์  สมณะ  กรรมกำร 
              นำงนิธวิดี  ตั้งจันทร์สุข  กรรมกำร 
                    นำงมณฑำ   สืบจำกศรี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
                           นำยอ ำนำจ   โคกสลุด    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
              นำยแทนคุณ   วงค์ษร  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
              นำยคมสัน    จิตอำมำต  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                                       หน้าที่  ด ำเนินโครงกำรพัฒนำและประเมินระบบบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็น
เลิศ : พัฒนำระบบเครือข่ำย งำนติดตำม ประเมินผลโครงกำร  และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
                      ๔.๒ โครงการการพัฒนาและประเมินระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ 

                ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เจษฎำ  ควำมคุ้นเคย ประธำนกรรมกำร 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นฤมล  ธนำนันต์ รองประธำนกรรมกำร 

    อำจำรย์ ดร.ดนุชำ  สลีวงศ ์  กรรมกำร 
อำจำรย์พิชญ์ณี  ตีรณำกรณ ์  กรรมกำร 
นำงนงลักษณ์  สมณะ   กรรมกำรเลขำนุกำร 
นำงสำวศิริวรรณ  สุขแซว   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
นำยแทนคุณ  วงค์ษร   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
นำยเกรียงไกร  แก้วหลอย  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

                        หน้าที่   ด ำเนินโครงกำรพัฒนำและประเมินระบบบริหำรจัดกำรสู่ควำมเป็นเลิศ  
งำนติดตำม ประเมินผลโครงกำร  และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
               ๔.๓ โครงการการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมคนดี 
รักษา คนเก่ง ปลุกจิตส านึกคนของพระราชาข้าของแผ่นดิน 
                ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เจษฎำ   ควำมคุ้นเคย ประธำนกรรมกำร 
                อำจำรย์ธีรพงษ์   น้อยบุญญะ  กรรมกำร  
  อำจำรย์ธัชชัย   อินทะสุข   กรรมกำร 
  อำจำรย์ชนัญชิตำ  วรุณแข  กรรมกำร 
  อำจำรย์อัญชลี  เยำวรำช   กรรมกำร   
        อำจำรย์ศิริพร  จิระชัยประสิทธิ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
        อำจำรย์พูนสวัสดิ์   แก้วเกียรติสกุล   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 



๙ 
 

      นำงสำวยุวรรณดำ  จตุเทน  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  นำงสำวลภัสดำ  จ ำนงมี   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  นำงสำวพิชญำภรณ์   เกตุสิงห์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
                        หน้าที่  ด ำเนินโครงกำรกำรพัฒนำระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคลที่มีประสิทธิภำพ ส่งเสริม
คนดี รักษำ คนเก่ง ปลุกจิตส ำนึกคนของพระรำชำข้ำของแผ่นดิน งำนติดตำม ประเมินผลโครงกำร  และอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

๕. คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ  
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เจษฎำ   ควำมคุ้นเคย ประธำนกรรมกำร 
    ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.นฤมล  ธนำนันต์ รองประธำนกรรมกำร 
    อำจำรย์ธรำพงษ์  พัฒนศักดิ์ภิญโญ  กรรมกำร 
    นำยสมหมำย  แสงศิโรรัตน์                          กรรมกำร 
    นำยสุธน  บุญพยำ                                    กรรมกำร 
    นำยปรำโมทย์  บุญมี                                 กรรมกำร 
    นำยสำโรจน์  โพธิ์ศรี                                 กรรมกำร 
    นำงสำวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ                    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    นำงกนิษฐำ   ศรีคุ้มวงษ์                             กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

            หน้าที่  ด ำเนินงำนจัดอำคำร สถำนที่ ยำนพำหนะ กำรรักษำควำมปลอดภัย ระบบกำรจรำจร 
ตกแต่งสถำนที่ แสง สี เสียง และงำนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

๖. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
    อำจำรย์ไชย  มีหนองหว้ำ                           ประธำนกรรมกำร 
    อำจำรย์ ดร.โรจนันท์  ทรงอยู่                 รองประธำนกรรมกำร 
    นำยทวีศักดิ์  ปำนเทวัญ                              กรรมกำร 
    นำยพุทธินันต์  โสมรุษ                                กรรมกำร 
    นำยสำยัญ  เทียบแสน                                กรรมกำร 
    นำงสำวมณี  บุญผำย                                 กรรมกำร 
    นำงสำวสุวิมล  พิชัยกมล                             กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    นำงสำวศศิธร  ชื่นขำว                                กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที่  ถ่ำยภำพ ติดตำม น ำเสนอข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรเตรียมควำมพร้อมกำรประชุมติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำน โครงกำรยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น และบันทึกภำพและอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง 

   ๗. คณะกรรมการฝ่ายอาหาร 
    ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นฤมล  ธนำนันต์ ประธำนกรรมกำร 
    อำจำรย์พัชรลักษณ์  วัฒนไชย  กรรมกำร 
    อำจำรย์จุรีมำศ  ดีอ ำมำตย์  กรรมกำร 
    อำจำรย์เบญจำงค์  อัจฉริยะโพธำ  กรรมกำร 
    อำจำรย์วีระศักดิ์  ศรีลำรัตน์  กรรมกำร 
    อำจำรย์สินีนำถ  สุขทนำรักษ์  กรรมกำร 

   อำจำรย์กนกวรรณ  ปุณณะตระกูล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



๑๐ 
 

   อำจำรย์ภัทรำพร  ทิพย์มงคล  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   นำงกนิษฐำ  ศรีคุ้มวงษ์                           กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที ่ จัดเตรียมอำหำร ก ำหนดรำยกำรอำหำรที่ใช้ในงำนทุกงำน จัดอำหำรให้กับผู้เข้ำร่วมงำนและ
ประสำนกับฝ่ำยต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
    ทั้งนี้ ให้กรรมกำรทั้งหมดท ำหน้ำที่เตรียมควำมพร้อมในกำรรำยงำน และจัดนิทรรศกำร   

ตำมยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ด้ำนกำรพัฒนำท้องถิ่น กำรผลิต
และพัฒนำครู กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำเกิดผลดี สำมำรถพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ให้มีควำมรู้ ทัศนคติที่ดี 
และมีอำชีพที่มั่นคง ซึ่งจะเป็นกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงให้กับประเทศไทย ตำมพระรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ
ของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร รัชกำลที่ ๑๐ 

สั่ง  ณ  วันที่      เมษำยน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
 

      

    (อำจำรย์ ดร.สุพจน์  ทรำยแก้ว) 
                 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 


