
 
 
 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถมัภ์ 
ที่            /๒๕๖๒ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรสร้ำงสุขและควำมผูกพันขององค์กร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

------------------------------------------ 
              ด้วยงานบริหารงานบุคคล ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
มีภารกิจด้านการบริหารและการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ในการนี้ เพื่อให้การบริหารงานบุคคล 
สามารถสร้างปัจจัยที่ผลต่อการสร้างความผูกพัน ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับความ
ร่วมมือและสามารถปฏิบัติงานด้านการสร้างความสุขไดอ้ย่างถูกต้อง อาศัยอ านาจตามมาตรา ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสร้างสุขและความผูกพันขององค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้ 

 ๑.คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร 

๑. อาจารย์ ดร.สุพจน์  ทรายแก้ว ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย รองประธานกรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี กรรมการ 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ธนานันต์ กรรมการ 
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศร ี กรรมการ 
๖. อาจารย์ไชย  มีหนองหว้า กรรมการ 
๗. นางสาวฉวีวรรณ   ศิละวรรณโณ กรรมการและเลขานุการ 
๘. นางนิธิวดี เจริญสุข กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้ำที่ อ านวยความสะดวก ให้ค าปรึกษา เสนอแนะแนวทางการด าเนินงานในการสร้างสุขและ
ความผูกพันขององค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่
อธิการบดีมอบหมาย 

  ๒.คณะกรรมกำรด ำเนินงำนสร้ำงสุขและควำมผูกพันขององค์กร 

                   ๒.๑ กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบด ี

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย ที่ปรึกษา 
๒. นางสาวฉวีวรรณ   ศิละวรรณโณ ที่ปรึกษา 

      คณะท ำงำนกองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
๓. นางนิธิวด ี เจริญสุข ประธานคณะท างาน 
๔. อาจารย์ ดร.โรจนันท ์ ทรงอยู่ รองประธานคณะท างาน 
๕. นางณัฐมน  ค าเงิน คณะท างาน 
๖. นายสมหมาย    แสงศิโรรัตน ์ คณะท างาน 
๗. นางสาวสุวิมล  พิชัยกมล คณะท างาน  
    



 (๒) 

      คณะท ำงำนกองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

๘. ว่าที่ร้อยตรีจาตุรนต ์  เทพเดชา คณะท างาน 
๙. นางสาววิรนิทร ์  ยอดหาญ คณะท างาน 

๑๐. นายมานพ  สุขสุเดช คณะท างาน 
๑๑. นางยุภา  ก าจาย คณะท างาน 
๑๒. นางกนษิฐา  ศรีคุ้มวงษ์ คณะท างาน 
๑๓. ว่าที่ ร.ต.หญิงณหทัย  กระแสเสน คณะท างาน 
๑๔. นางสาวยุวรรณดา  จตุเทน คณะท างาน 
๑๕. นางมณฑา  สืบจากศร ี คณะท างาน 
๑๖. นางสาวสุภัทรา    อภิชาติ   คณะท างาน 
๑๗. นางนุชนภา  ทางไธสง คณะท างาน 
       นักสร้ำงสุขขององค์กร กองกลำง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
๑. นายทวีศักดิ์   ปานเทวญั  
๒. นางสาวปิยาภรณ ์  จักรเพ็ชร์  
๓. นายสธุน  บุญพยา  
๔. นายนริศ ปฏิสนธิ ์  
๕. นายภาณุพงษ ์  ภาคอินทรีย์  
๖. นายธีรวฒัน์  ภู่พานิชย ์  
๗. นางสาวสุธิดา เจริญศักดิ์  
๘. นางสาวพอฤด ี รอดฉ่ า  
๙. นางสาวพชิญาภรณ ์  เกตุสิงห์  

๑๐. นางสาวธัญชนก บุสราค า  
๑๑. นางวรรนษิา ชูแก้ว  

 มีหน้ำที่ ด าเนินการกิจกรรมจัดการความสุขของกองกลาง ส านักงานอธิการบดี รวบรวมและรายงาน
ข้อมูลต่อคณะกรรมการอ านวยการ และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

                   ๒.๒ กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

     คณะท ำงำน 
๑. นางนงลักษณ ์ สมณะ ประธานคณะท างาน 
๒. นางสาวอรอุมา  พรหมน้อย คณะท างาน 
๓. นางสาวณัฎฐา ปั้นอยู ่ คณะท างาน 
๔. นางสาววชิราพร สมอทอง คณะท างาน 
๕. นายแทนคุณ วงค์ษร คณะท างาน 

       นักสร้ำงสุขขององค์กร กองนโยบำยและแผน ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
๑. นางสาวเนตรศรินทร์ พิมพ์จันทร ์  
๒. นายพรชยั เขียวชอุ่ม  

 มีหน้ำที่ ด าเนินการกิจกรรมจัดการความสุขของกองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี รวบรวมและ
รายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการอ านวยการ และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 



(๓) 

                   ๒.๓ กองพัฒนำนักศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาทิมา  แป้นธัญญานนท ์ ที่ปรึกษา 
   คณะท ำงำน 

๒. นางสาววราภรณ์ ไชยสุริยานนัท์ ประธานคณะท างาน 
๓. นางสาวบัวทิพย์ บุญประเสริฐ รองประธานคณะท างาน 
๔. นางสาวมาส ดอกสร้อย คณะท างาน 
๕. นางสาวกัลยา นันทส์ าเภา คณะท างาน 
๖. นางสาวมลิวรรณ พันธ์ภักดิ์ คณะท างาน 
๗. นางสาวสุนิสา คงทอง คณะท างาน 
๘. นางสาวธัญญาภรณ ์ บุญเพิ่ม คณะท างาน 

      นักสร้ำงสุขขององค์กร กองพัฒนำนักศึกษำ ส ำนักงำนอธิกำรบด ี
๑. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพียงใจ เสือเอก  
๒. นายอานนท ์ มีสมบัต ิ  
๓. นางสาวศิรินนัท ์ จันทร์โฉม  

 มีหน้ำที่ ด าเนินการกิจกรรมจัดการความสุขของกองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี รวบรวม และ
รายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการอ านวยการ และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

                   ๒.๔ คณะครุศำสตร์ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรันยาธิกุล ที่ปรึกษา 
      คณะท ำงำน 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา ประธานคณะท างาน 
๓. อาจารย์นนัทิยา รักตประจิต รองประธานคณะท างาน 
๔. อาจารย์ ดร.ประพรรธน ์ พละชีวะ รองประธานคณะท างาน 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธ ี พรรณหาญ กรรมการ 
๖. อาจารย์ ดร.พิมพ์ลักษณ ์ มูลโพธิ ์ กรรมการ 
๗. อาจารย์ ดร.กาญจนา เวชบรรพต คณะท างาน 
๘. อาจารย์ มณฑา วิริยางกูร คณะท างาน 
๙. อาจารย์ ยุภาพร นอกเมือง คณะท างาน 

๑๐. อาจารย์ ดร.วราภรณ์ วราธิพร คณะท างาน 
๑๑. อาจารย์ วิลนิดา พงศ์ธราธิก คณะท างาน 
๑๒. อาจารย์ ดร.นิติกร อ่อนโยน คณะท างาน 
๑๓. อาจารย์ ศุภมัย พรหมแก้ว คณะท างาน 
       นักสร้ำงสุขขององค์กร คณะครุศำสตร์ 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา จุ้ยทอง  
๒. อาจารย์กุลชาต ิ พันธุวรกุล  
๓. อาจารย์พัชรินทร์ เศรษฐีชัยชนะ  
๔. อาจารย์วิษณ ุ สุทธิวรรณ  
    

 



 
 (๔) 

      นักสร้ำงสุขขององค์กร คณะครุศำสตร์ 
๕. อาจารย์ศรัณยา ฤกษ์ข า  
๖. อาจารย์ชยพล ใจสูงเนิน  
๗. อาจารย์นพพล จันทร์กระจ่างแจง้  
๘. อาจารย์ ดร.ธนัชพร บรรเทาใจ  
๙. อาจารย์เกียรติศักดิ์ รักษาพล  

๑๐. อาจารย์พูนพชร ทัศนะ  
๑๑. นางสาวสายพนิ ทาทอง  

 มีหน้ำที่  ด าเนินการกิจกรรมจัดการความสุขของคณะครุศาสตร์ รวบรวม และรายงานข้อมูล                
ต่อคณะกรรมการอ านวยการ และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

                   ๒.๕ คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 

     คณะท ำงำน 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมาพร เรืองสังข์ ประธานคณะท างาน 
๒. อาจารย์วันอาสาฬห ์ พิทักษ์ รองประธานคณะท างาน 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัณนภา สุขลิ้ม คณะท างาน 
๔. อาจารย์ศิริพร นามเทศ คณะท างาน 
๕. อาจารย์หรรษา เวียงวะลัย คณะท างาน 
๖. อาจารย์ภาคิณ หมั่นทุ่ง คณะท างาน 

       นักสร้ำงสุขขององค์กร คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
๑. นางสาวจริยา นามดา  
๒. นายสัมพันธ ์ อ่ าสุรา  

 มีหน้ำที่ ด าเนินการกิจกรรมจัดการความสุขของคณะเทคโนโลยีการเกษตร รวบรวม และรายงานข้อมูล                
ต่อคณะกรรมการอ านวยการ และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

                   ๒.๖ คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจลักษณ์ เมืองมีศรี ที่ปรึกษา 
     คณะท ำงำน 

๒. อาจารย์อ าพล เทศด ี ประธานคณะท างาน 
๓. อาจารย์องอาจ ทับบุร ี รองประธานคณะท างาน 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจบ ดีบุตร รองประธานคณะท างาน 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษฎางค์ ศุกระมูล คณะท างาน 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล  ปทุมมาเกษร คณะท างาน 
๗. อาจารย์ ดร.วุฒิชัย วิถาทานัง คณะท างาน 
๘. อาจารย์จิรัญญา    โชตยะกลุ คณะท างาน 
๙. อาจารย์ภุมรินทร ์ ทวิชศรี คณะท างาน 

๑๐. อาจารย์นภัสดล สิงหะตา คณะท างาน 
๑๑. อาจารย์โชติกาญจน ์ ราชกรม คณะท างาน 



 
(๕) 

นักสร้ำงสุขขององค์กร คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
๑. อาจารย์ธีรนนท ์ ไชยคุณ  
๒. อาจารย์ภัทราภรณ ์ เหนือศรี  
๓. อาจารย์ศิริวรรณ พลเศษ  
๔. อาจารย์สุธาสิน ี อินตุ้ย  
๕. อาจารย์ธนัง ชาญกิจชญัโญ  
๖. นางสาวกรรณิกา สร้อยส าโรง  
๗. นางสาวอุษา วิลาวรรณ ์  
๘. นางสาวมานิตา วรทัต  
๙. นายอุชา โพธิ์สุวรรณ  

๑๐. นายปัณณ ์ สุขสาร ี  

 มีหน้ำที่ ด าเนินการกิจกรรมจัดการความสุขของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รวบรวม และรายงาน
ข้อมูลต่อคณะกรรมการอ านวยการ และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

                   ๒.๗ คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

๑. อาจารย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร ที่ปรึกษา 
     คณะท ำงำน 

๒. อาจารย์อัญชัญ ยุติธรรม ประธานคณะท างาน 
๓. อาจารย์นริศรา จริยะพันธุ ์ รองประธานคณะท างาน 
๔. อาจารย์ศิริขวัญ บุญธรรม รองประธานคณะท างาน 
๕. อาจารย์ไพศาล แย้มวงษ ์ คณะท างาน 
๖. อาจารย์ปวชิ เรียงศิริ คณะท างาน 

       นักสร้ำงสุขขององค์กร คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
๑. นางสาวบุษบงก์  วินิยม  
๒. นางณีรนุช ทิศกระโทก  

 มีหน้ำที่ ด าเนินการกิจกรรมจัดการความสุขของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวบรวม และ
รายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการอ านวยการ และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

                   ๒.๘ คณะวิทยำกำรจัดกำร 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์ ที่ปรึกษา 
     คณะท ำงำน 

๒. อาจารย์ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ ์ ประธานคณะท างาน 
๓. อาจารย์จุรีรัตน ์  หนองหว้า รองประธานคณะท างาน 
๔. อาจารย์กิตินันธ ์  มากปรางค ์ รองประธานคณะท างาน 
๕. อาจารย์ธิติรัตน ์ วงษ์กาฬสนิธุ ์ กรรมการ 

       นักสร้ำงสุขขององค์กร คณะวิทยำกำรจัดกำร 
๑. อาจารย์จุรีรัตน ์  หนองหว้า  
    



 
(๖) 

       นักสร้ำงสุขขององค์กร คณะวิทยำกำรจัดกำร 
๒. อาจารย์กิตินันธ ์  มากปรางค ์  
๓. อาจารย์ธิติรัตน ์ วงษ์กาฬสนิธุ ์  
๔. นางพากเพียร ธูปบชูากร  
๕. นางสาวสุกัญญา แก่นสมบัต ิ  
๖. นายชัยวัฒน ์ สร้อยเวที  

 มีหน้ำที่ ด าเนินการกิจกรรมจัดการความสุขของคณะวิทยาการจัดการ รวบรวม และรายงานข้อมูลต่อ
คณะกรรมการอ านวยการ และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

                   ๒.๙ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี ที่ปรึกษา 
     คณะท ำงำน 

๒. นางกนกพร สัณห์ฤทัย ประธานคณะท างาน 
๓. อาจารย์มัชฌกานต ์ เผ่าสวัสดิ ์ รองประธานคณะท างาน 
๔. อาจารย์วีระศักดิ ์  ศรีลารัตน ์ รองประธานคณะท างาน 
๕. อาจารย์ ดร.พลอยไพลนิ ยงศิริ คณะท างาน 
๖ อาจารย์ ดร.สุภาวิณ ี ขันค า คณะท างาน 
๗. นางสาวเบ็ญจมาศ นามณรงค ์ คณะท างาน 

       นักสร้ำงสุขขององค์กร คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
๑. นางกนกพร สัณห์ฤทัย  
๒. อาจารย์สุจาริณี สังข์วรรณะ  
๓. นางสาวทวีพร พันสวัสดิ ์  

 มีหน้ำที่ ด าเนินการกิจกรรมจัดการความสุขของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวบรวม และรายงาน
ข้อมูลต่อคณะกรรมการอ านวยการ และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

                   ๒.๑๐ สถำบันวิจัยและพัฒนำ 

     คณะท ำงำน 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนัญญา ค าวชิระพิทักษ ์ ประธานคณะท างาน 
๒. อาจารย์ปิยะ กล้าประเสริฐ รองประธานคณะท างาน 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์มณี  ไวยครุฑ รองประธานคณะท างาน 
๔. อาจารย์กนกนาฎ พรหมนคร คณะท างาน 

       นักสร้ำงสุขขององค์กร สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
๕. นายชูศักดิ์ ขันธชาต ิ  

 มีหน้ำที่ ด าเนินการกิจกรรมจัดการความสุขของสถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวม และรายงานข้อมูลต่อ
คณะกรรมการอ านวยการ และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 

 



(๗) 

                   ๒.๑๑ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทักษิณา วิไลลักษณ ์ ที่ปรึกษา 
คณะท ำงำน 
๒. อาจารย์ณัฐพงศ ์ วัฒนศิริพงษ ์ ประธานคณะท างาน 
๓. อาจารย์มณทิพย ์ จันทร์แก้ว รองประธานคณะท างาน 
๔. นางสาวอัฉราภรณ ์ เอ่ียมสถาน รองประธานคณะท างาน 
๕. นางสาวนรินทร ์ หนูเอก คณะท างาน 
๖. นายอภิชาต ิ หันชะโด คณะท างาน 
๗. นางสาวพจน ี เสาวรส คณะท างาน 
๘. นางอารีย ์ ทิพรส คณะท างาน 

       นักสร้ำงสุขขององค์กร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๑. นางสาวพทัธนนัท์ แสงปาก  
๒. นายสมร ฝ่ายรีย ์  
๓. นายชนะพงษ์ สงสมอ  

 มีหน้ำที่ ด าเนินการกิจกรรมจัดการความสุขของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวบรวม 
และรายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการอ านวยการ และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
                   ๒.๑๒ ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร     ตันศรีประภาศิริ ที่ปรึกษา 
คณะท ำงำน 
๒. อาจารย์ ดร.อัจจิมา มั่นทน ประธานคณะท างาน 
๓. นางสาวรัชนีกร พลเยี่ยม รองประธานคณะท างาน 
๔. นายปิติพงศ ์ อ่อนส าล ี รองประธานคณะท างาน 
๕. นางสาววไิลลักษณ ์ การุญวงค์ คณะท างาน 
๖. นางสาวพทัธนนัท์ มาเจริญมหัทธโน คณะท างาน 
๗. นางสาวเพ็ญศิร ิ ไพจิตร คณะท างาน 
๘. นายชัยฤทธิ ์ มั่นคั่ง คณะท างาน 
๙. นายภานุวฒัน ์ ดวงภมร คณะท างาน 

       นักสร้ำงสุขขององค์กร ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้และบริกำรวิชำกำร 
๑. นายเมธ ี ถูกแบบ  
๒. นางสาวบุญญรักษา อรรถพันธ์  
๓. นางสาวสุภาพร แซ่ภู ่  

 มีหน้ำที่ ด าเนินการกิจกรรมจัดการความสุขของส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ รวบรวม 
และรายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการอ านวยการ และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

 

 

 

 



(๘) 

                   ๒.๑๓ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก ที่ปรึกษา 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คชนิทร์   โกกนุทาภรณ ์ ประธานคณะท างาน 
๓. นางสาวฐิติกานต ์ จิตรจา รองประธานคณะท างาน 
๔. นางสาวพวงเพชร พลทอง รองประธานคณะท างาน 
๕. นางพชิญาภรณ ์ เพิ่มเติม คณะท างาน 
๖. นางปราณ ี พงษ์ธนะ คณะท างาน 
๗. นายฉัตรชัย กาส ี คณะท างาน 

       นักสร้ำงสุขขององค์กร ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
๑. นายฉัตรชัย กาส ี  
๒. นางสาวอุบลวรรณ ศรีอนันต์  
๓. นางสาวสุมาลี ธรรมนิธา  

 มีหน้ำที่ ด าเนินการกิจกรรมจัดการความสุขของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รวบรวม      
และรายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการอ านวยการ และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
                   ๒.๑๔ ศูนย์ภำษำ 

๑. อาจารย์จิราภรณ ์ ทองทวี ที่ปรึกษา 
     คณะท ำงำน 
๒. อาจารย์ ดร.ประวิทย ์ ธงชัย ประธานคณะท างาน 
๓. อาจารย์ปัทมา รื่นสุข รองประธานคณะท างาน 
๔. อาจารย์อิสรา นามตาป ี รองประธานคณะท างาน 
๕. นางสาวสุพรรษา เจริญพร คณะท างาน 
๖. นางสาวพชัริดา ประทุมมาตย ์ คณะท างาน 
๗. นางสาวธนิศรา ทาสีเพชร คณะท างาน 
๘. นางสาวนงลักษณ ์ นาคน้อย คณะท างาน 

       นักสร้ำงสุขขององค์กร ศูนย์ภำษำ 
๑. อาจารย์ ดร.ประวิทย ์ ธงชัย  
๒. อาจารย์ปัทมา รื่นสุข  
๓. นางสาวธนิศรา ทาสีเพชร  
๔. นางสาวนงลักษณ ์ นาคน้อย  

 มีหน้ำที่  ด าเนินการกิจกรรมจัดการความสุขของศูนย์ภาษา รวบรวม และรายงานข้อมูลต่อ
คณะกรรมการอ านวยการ และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
                   ๒.๑๕ บัณฑิตวทิยำลัย 

                         คณะท ำงำน 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหาร ประธานคณะท างาน 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทยั  คลังพหล รองประธานคณะท างาน 
๓. อาจารย์ ดร.ไอลดา  อรุณศรี คณะท างาน 
๔. อาจารย์ ดร.ดนุชา  สลีวงศ ์ คณะท างาน 



 (๙) 

                          คณะท ำงำน บัณฑิตวิทยำลัย 
๕. นางสาวสมลักษณ ์ เทินสระเกษ คณะท างาน 
๖. นางสาวนภาวรรณ ค ามุงคุณ คณะท างาน 
๗. นางสาววสิุดา ชาวไทย คณะท างาน 
๘. นางสาวจีรดา ทองอินทร ์ คณะท างาน 

       นักสร้ำงสุขขององค์กร บัณฑิตวิทยำลัย 
๑. นางสาวอัจฉรา  ศรีอาภัย  
๒. นางสาวธิดา โยธากุล  

 มีหน้ำที่ ด าเนินการกิจกรรมจัดการความสุขของบัณฑิตวิทยาลัย รวบรวม และรายงานข้อมูลต่อ
คณะกรรมการอ านวยการ และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
                   ๒.๑๖ โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

๑. ดร.นารี คูหาเรืองรอง ที่ปรึกษา 
       คณะท ำงำน   
๒. นายวฒุินนัท์ โชคอ านวย ประธานคณะท างาน 
๓. นางวิยะดา ยงค์โภชน ์ รองประธานคณะท างาน 
๔. นางสาวบุษกร นาคสังข ์ รองประธานคณะท างาน 
๕. นายลทัธิชัย ชนะเสนา คณะท างาน 
๖. นายพัทธนนัท ์ เขียวยันต์ คณะท างาน 
๗. นางส าเนียง ผ่านสถิล คณะท างาน 
๘. นางสาวแพรวพรรณ ภาสกุล คณะท างาน 

 นักสร้ำงสุขขององค์กร โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
๑. นายวฒุินนัท์ โชคอ านวย  
๒. นายอนนัต์สมิทธ ์ เขจรนารถ  
๓. นายประเสริฐ เจริญสุข  
๔. นายธนภัทร ดวงสวัสดิ ์  

 มีหน้ำที่ ด าเนินการกิจกรรมจัดการความสุขของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์          
ในพระบรมราชูปถัมภ์รวบรวม และรายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการอ านวยการ และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ตามที่อธิการบดี
มอบหมาย 
                   ๒.๑๗ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สระแก้ว 

๑. อาจารย์ชัยวฒุ ิ เทโพธิ์ ที่ปรึกษา 
คณะท ำงำน   
๒. อาจารย์ ดร.พัณณกร สอนไว ประธานคณะท างาน 
๓. อาจารย์ ดร.พิมพรรณ  พิมลรัตน ์ รองประธานคณะท างาน 
๔. อาจารย์วุฒิวฒัน ์ อนันต์พุฒิเมธ รองประธานคณะท างาน 
๕. อาจารย์ปณัท  สุขสร้อย คณะท างาน 
๖. อาจารย์คณิต เรืองขจร คณะท างาน 
๗. นางสาวโสรยา อันธิแสน คณะท างาน 

       



 

                                              (๑๐) 

  นักสร้ำงสุขขององค์กร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สระแก้ว 
๘. อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี  
๙. อาจารย์นิตยา ทองทิพย ์  

 มีหน้ำที่ ด าเนินการกิจกรรมจัดการความสุขของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สระแก้ว รวบรวม และรายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการอ านวยการ และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง ตามที่อธิการบดี
มอบหมาย 
 

   สั่ง  ณ  วันที่         มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                      (อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว) 
                                                 อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


