
เอกสารแนบท้ายคําสัง 1 

ID: EdPEx-KPRU

หลกัสูตร 2 (OP,PR)

1 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 1 EdPEx2-KPRU65-001

2 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฉตัรชนก  จรัสวิญ ู คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสือสาร มหาวทิยาลยันเรศวร 1 EdPEx2-KPRU65-002

3 ผูช่้วยศาสตราจารย ์อุไรวรรณ ปานทโชติ คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 1 EdPEx2-KPRU65-003

4 ผูช่้วยศาสตราจารยอ์มรา ศรีแกว้ คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 1 EdPEx2-KPRU65-004

5 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บุญลอ้ม ดว้งวเิศษ คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 1 EdPEx2-KPRU65-005

6 นางสาวภทัวรรณ์ ไชยภกัดิ คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 1 EdPEx2-KPRU65-006

7 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กุลสมทรัพย ์ เยน็ฉาํชลิต คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 1 EdPEx2-KPRU65-007

8 นางสาวสุรีพร สอนง่าย มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 2 EdPEx2-KPRU65-008

9 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 2 EdPEx2-KPRU65-009

10 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พรพจน์ จุลสวสัดิ มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 2 EdPEx2-KPRU65-010

ผลการอบรมหลกัสูตรการเขียนโครงร่างองค์กร (Organizational Profile: OP) และแผนพฒันาคุณภาพ (Progress Report: PR) รุ่นท ี5

วนัท ี31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ห้องประชุมสุพรรณกิาร์ ชัน 3 กองพัฒนานักศึกษา    มหาวทิยาลยัราชภัฏกาํแพงเพชร

ชือ-สกุล คณะ/ มหาวทิยาลยั กลุ่มเลขที
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หลกัสูตร 2 (OP,PR)

11 นางสาววนัเพญ็ เตะ๊ขนัหมาก ผูอ้าํนวยกองกลาง สาํนกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 2 EdPEx2-KPRU65-011

12 นางศรีไพร วงษว์าน ผูอ้าํนวยการกองบริการการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 2 EdPEx2-KPRU65-012

13 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 2 EdPEx2-KPRU65-013

14 อาจารย ์ดร.สุวทันา สงวนรัตน์ มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 2 EdPEx2-KPRU65-014

15 นายอรรถวทิ พุทชงค์
สาํนกังานมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลยัราช

ภฏัเทพสตรี
2 EdPEx2-KPRU65-015

16 นางสาวสุวรรณี สุมานิตย์ สาํนกับริหารทรัพยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 3 EdPEx2-KPRU65-016

17 นางสาวสุภารัตน์ สินสุวรรณ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานอธิการบดี ผอ.สาํนกังานอธิการบดี 3 EdPEx2-KPRU65-017

18 นางภูมาดา ผลนิโครธ สาํนกังานอธิการบดี  มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 3 EdPEx2-KPRU65-018

19 อาจารย ์ดร.จนัทร ชยัประเสริฐ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 3 EdPEx2-KPRU65-019

20 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ณฏัฐชา  หล่อทอง คณะวิทยาการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 3 EdPEx2-KPRU65-020

21 อาจารย ์ดร.สรรชยั ชูชีพ คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 3 EdPEx2-KPRU65-021

22 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เขมนิจจารีย ์สาริพนัธ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 3 EdPEx2-KPRU65-022

เลขที ชือ-สกุล คณะ/ มหาวทิยาลยั กลุ่ม
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หลกัสูตร 2 (OP,PR)

23 อาจารยภู์เทพ  ประภากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี 3 EdPEx2-KPRU65-023

24 อาจารยน์ภาพร ตุม้ทองคาํ มหาวทิยาลบัราชภฏัเพชรบูรณ์ 4 EdPEx2-KPRU65-024

25 นางสาวชนากานต ์พิณเขียว มหาวทิยาลบัราชภฏัเพชรบูรณ์ 4 EdPEx2-KPRU65-025

26 นางสาววลัยา ภูจุย้ มหาวทิยาลบัราชภฏัเพชรบูรณ์ 4 EdPEx2-KPRU65-026

27 นายอนุชา พวงผกา
สาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏั

กาํแพงเพชร
4 EdPEx2-KPRU65-027

28 นางกาญจนา จนัทร์สิงห์
สาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏั

กาํแพงเพชร
4 EdPEx2-KPRU65-028

29 นางกนกวรรณ นาคเหล็ก
สาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏั

กาํแพงเพชร
4 EdPEx2-KPRU65-029

30 นางสาวสุพรรษา สมหารวงค์
สาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏั

กาํแพงเพชร
4 EdPEx2-KPRU65-030

31 นางสาวอรปรียา คาํแพ่ง
สาํนกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลยัราชภฏั

กาํแพงเพชร
4 EdPEx2-KPRU65-031

32 นายธนกฤต วชิยัวงษ์ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 5 EdPEx2-KPRU65-032

เลขที ชือ-สกุล คณะ/ มหาวทิยาลยั กลุ่ม
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หลกัสูตร 2 (OP,PR)

33 อาจารย ์ดร.กาญจนา ดงสงคราม มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 5 EdPEx2-KPRU65-033

34 นายธเนศ ยนืสุข มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 5 EdPEx2-KPRU65-034

35 ผูช่้วยศาสตราจารยธ์รัช อารีราษฏร์ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัราชภฏัมหาสารคาม 5 EdPEx2-KPRU65-035

36 อาจารยอ์าภากร ประจนัตะเสน
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏั

มหาสารคาม
5 EdPEx2-KPRU65-036

37 นางสาวชรินรัตน์ บุญมาก
งานมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏั

กาํแพงเพชร
5 EdPEx2-KPRU65-037

38 อาจารย ์ดร.กาญจนา  คาํผา มหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสีมา 5 EdPEx2-KPRU65-038

39 อาจารยน์นัทนชั ตนบุญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 6 EdPEx2-KPRU65-039

40 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิษณุ บุญนิยม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 6 EdPEx2-KPRU65-040

41 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.โอกามา จ่าแกะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 6 EdPEx2-KPRU65-041

42 นายอิสราวชัร เฟืองอิม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 6 EdPEx2-KPRU65-042

เลขที ชือ-สกุล คณะ/ มหาวทิยาลยั กลุ่ม
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43 อาจารยป์ระภสัสรา ห่อทอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 6 EdPEx2-KPRU65-043

44 นางสาวอภิญญา แซ่ยงั สาํนกัศิลปะและวฒันธรรม มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 6 EdPEx2-KPRU65-044

45 นางสาวสุวลยั อินทรรัตน์ สาํนกัศิลปะและวฒันธรรม มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 6 EdPEx2-KPRU65-045

46 นางสาวธฤษวรรณ ธรรมสอน สาํนกัศิลปะและวฒันธรรม มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 6 EdPEx2-KPRU65-046

47 ผูช่้วยศาสตราจารย ์พลอยณชัชา เดชะเศรษฐ์ศิริ คณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 7 EdPEx2-KPRU65-047

48 นายอมร วรรณารักษ์ คณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 7 EdPEx2-KPRU65-048

49 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กนิษฐา ศรีภิรมย์ คณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 7 EdPEx2-KPRU65-049

50 อาจารยช์ลธิชา แสงงาม คณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 7 EdPEx2-KPRU65-050

51 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รัชนีวรรณ บุญอนนท ์ คณะวิทยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 7 EdPEx2-KPRU65-051

52 ผูช่้วยศาสตราจารย ์จกัรพนัธ์ หวาจอ้ย คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 7 EdPEx2-KPRU65-052

เลขที ชือ-สกุล คณะ/ มหาวทิยาลยั กลุ่ม
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53 ผูช่้วยศาสตราจารยก์ารันต ์ เจริญสุวรรณ คณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 7 EdPEx2-KPRU65-053

54 ผูช่้วยศาสตราจารยป์รัชญา ชะอุ่มผล คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 8 EdPEx2-KPRU65-054

55 รองศาสตราจารย ์ดร.นิรุตติ พิพรรธนจินดา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 8 EdPEx2-KPRU65-055

56 อาจารยกี์รศกัดิ พะยะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 8 EdPEx2-KPRU65-056

57 อาจารยณ์ฐัพงศ ์ดิษฐเจริญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 8 EdPEx2-KPRU65-057

58 นางสาวนงนุช ดวงออ่น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 8 EdPEx2-KPRU65-058

59 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชาลี ตระกูล
คณะวิทยาการจดัการ/สาํนกับริการวชิาการและจดัหารายได ้ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร
8 EdPEx2-KPRU65-059

60 อาจารยสุ์ภาภรณ์ หมนัหา
คณะวิทยาการจดัการ/สาํนกับริการวชิาการและจดัหารายได ้ 

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร
8 EdPEx2-KPRU65-060

เลขที ชือ-สกุล คณะ/ มหาวทิยาลยั กลุ่ม
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61 นางรุ่งทิพย ์แสงสวา่ง
สาํนกับริการวชิาการและจดัหารายได ้มหาวทิยาลยัราชภฏั

กาํแพงเพชร
8 EdPEx2-KPRU65-061

62 อาจารย ์ดร.วชุิรา วินยัธรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ /สาํนกับริการวชิาการและ

จดัหารายได ้มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร
8 EdPEx2-KPRU65-062

63 ผูช่้วยศาสตราจารยก์นกวรรณ เขียววนั
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม/สถาบนัวิจยัและพฒันา  มหาวทิยาลยั

ราชภฏักาํแพงเพชร
9 EdPEx2-KPRU65-063

64 นางสาวสุติมา นครเขต คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 9 EdPEx2-KPRU65-064

65 ผูช่้วยศาสตราจารยเ์สาวลกัษณ์ ยอดวิญ ูวงศ์
คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม/สถาบนัวิจยัและพฒันา  มหาวทิยาลยั

ราชภฏักาํแพงเพชร
9 EdPEx2-KPRU65-065

66 ผูช่้วยศาสตราจารยณ์ฐัธิกานต ์ปินจุไร คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 9 EdPEx2-KPRU65-066

67 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เทพ เกือทวกีุล คณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 9 EdPEx2-KPRU65-067

68 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ฆมัภิชา  ตนัติสันติสม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย/ีสถาบนัวิจยัและพฒันา  

มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร
9 EdPEx2-KPRU65-068

69 นางสาวชุติมา ทอสาร สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 9 EdPEx2-KPRU65-069

เลขที ชือ-สกุล คณะ/ มหาวทิยาลยั กลุ่ม
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70 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อดิเรก ฟันเขียว มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร แม่สอด 10 EdPEx2-KPRU65-070

71 อาจารยพ์ชัรมณฑ์ อ่อนเชด มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร แม่สอด 10 EdPEx2-KPRU65-071

72 นายณฐัพงษ ์ลาํจะเรา มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร แม่สอด 10 EdPEx2-KPRU65-072

73 ผูช่้วยศาสตราจารยช์ยัรัตน์ ขนัแกว้ มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร แม่สอด 10 EdPEx2-KPRU65-073

74 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.องัคณา ตาเสนา มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร แม่สอด 10 EdPEx2-KPRU65-074

75 ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วนสันนัท ์ศิริรัตนะ มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร แม่สอด 10 EdPEx2-KPRU65-075

76 นายวนัธนะพล หมนัหา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 10 EdPEx2-KPRU65-076

77 อาจารยตุ์ลนาฒ ทวนธง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 10 EdPEx2-KPRU65-077

78 อาจารย ์ดร.สุภาเพญ็ ปาณะวฒันพิสุทธิ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 10 EdPEx2-KPRU65-078

เลขที ชือ-สกุล คณะ/ มหาวทิยาลยั กลุ่ม
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79 ผูช่้วยศาสตราจารยศุ์ภวฒัน์ วสิิฐศิริกุล
สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  มหาวทิยาลยัราชภฏั

กาํแพงเพชร
11 EdPEx2-KPRU65-079

80 นางบุษบา เหมือนวหิาร
สาํนกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  มหาวทิยาลยัราชภฏั

กาํแพงเพชร
11 EdPEx2-KPRU65-080

81 นางสาวกิตติยา ลาเต๊ะ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 11 EdPEx2-KPRU65-081

82 นายทวทิตั ริวมงคล บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 11 EdPEx2-KPRU65-082

83 นายจกักริช มีสี บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 11 EdPEx2-KPRU65-083

84 นางสาวปราณี แผนดี สาํนกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 12 EdPEx2-KPRU65-084

85 นางสาวโสรยา สมภกัดี สาํนกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 12 EdPEx2-KPRU65-085

86 นางสาวกชพรรณ พงษพ์ยคัเลิศ สาํนกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 12 EdPEx2-KPRU65-086

87 นางสาวบวรลกัษณ์ แสงกลา้ สาํนกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 12 EdPEx2-KPRU65-087

เลขที ชือ-สกุล คณะ/ มหาวทิยาลยั กลุ่ม
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88 นางสาวอุทุมพร สอนบุญเกิด สาํนกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 12 EdPEx2-KPRU65-088

89 นางสาวศิริกญัญา เจนเขตกิจ สํานกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 12 EdPEx2-KPRU65-089

90 นายณฐัเวศม ์ชยัมงคล สาํนกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 12 EdPEx2-KPRU65-090

91 นายภิญญาพชัญ ์แฉลม้ฉตัร สาํนกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 12 EdPEx2-KPRU65-091

92 นายภิญญาพชัญ ์แฉลม้ฉตัร สาํนกังานอธิการบดี มหาวทิยาลยัราชภฏักาํแพงเพชร 12 EdPEx2-KPRU65-092

เลขที ชือ-สกุล คณะ/ มหาวทิยาลยั กลุ่ม


