
 
 
 
 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
ที่               / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  ให้อำจำรย์ และบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำรอบรมให้ควำมรู้ เรื่องเกณฑ์มำตรฐำนตัวบ่งชี้ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน (IQA) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

------------------------ 
ด้วยมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ มีจะจัดโครงกำรอบรมให้ควำมรู้ เรื่อง 

เกณฑ์มำตรฐำนตัวบ่งชี้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (IQA) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  ในวันที่ ๑๒ – ๑๓ 
พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมรำชนครินทร์ ชั้น ๕ อำคำร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เพ่ือให้อำจำรย์ 
และบุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเกณฑ์มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมคู่มือกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธำนี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
และน ำไปใช้ในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของหน่วยงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
มหำวิทยำลัยจึงให้อำจำรย์ และบุคลำกร ตำมรำยชื่อต่อไปนี้  เข้ำอบรมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว 

วันอังคารที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
ส านักงานอธิการบดี 
๑. นำงสำวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ ๔. นำงสำวศรัญญำ  มณีวรรณ 
๒. นำงสำวสุภัทรำ  อภิชำต ๕. นำยตฤณพิสิษฐ์  พันธ์นำเหนือ 
๓. ว่ำที่เรือตรีสรวรรธก์  ไชยำวรรณ   

  กองกลาง 
๑. นำงนิธิวดี  ตั้งจันทร์สุข ๑๔. นำงณัฐมน  ค ำเงิน 
๒. อำจำรย์ศิริพร  จิระชัยประสิทธิ ๑๕. นำงยุภำ  ก ำจำย 
๓. อำจำรย์พูนสวัสดิ์  แก้วเกียรติสกุล ๑๖. นำงมณฑำ  สืบจำกศรี 
๔. อำจำรย์อัญชลี  เยำวรำช ๑๗. นำงสำวปรำณี  ศรีนพ 
๕. อำจำรย์ธัชชัย  อินทะสุข ๑๘. นำงนุชนภำ  ทำงไธสง 
๖. อำจำรย์ธีรพงษ์  น้อยบุญญะ ๑๙. นำงรัตนำภรณ์  หล้ำสมบูรณ์ 
๗. อำจำรย์ชนัญชิตำ  อรุณแข ๒๐. นำยสุธน  บุญพยำ 
๘. นำยสมหมำย  แสงศิโรรัตน์ ๒๑. นำยธรรมรัฐ  สุกรีขันธ์ 
๙. นำงสำวพิณวดี  จีระดิษฐ์ ๒๒. นำงสุดำพร  หงอกสิมมำ 
๑๐. นำงสำวสุวิมล  พิชัยกมล ๒๓. นำงสำวปัญญำสิริย์  สุวรรณชำตรี 
๑๑. นำยก้องไพร  หล้ำสมบูรณ์ ๒๔. นำงสำวพิชญำภรณ์  เกตุสิงห์ 
๑๒. นำงกนิษฐำ  ศรีคุ้มวงษ์ ๒๕. นำงสำวลภัสรดำ  จ ำนงมี 
๑๓. นำยมำนพ  สุขสุเดช ๒๖. นำงสำวธัญชนก  บุสรำค ำ 
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  กองพัฒนานักศึกษา 
๑. อำจำรย์พิชญำณี เชิงคีรี  ไชยยะ ๗. นำงเพ็ญพนำ  เครือเมฆ 
๒. นำงสำวสุนิสำ  คงทอง ๘. นำงสำวมลิวรรณ  พันธ์ภักดิ์ 
๓. นำงสำวธัญญำภรณ์  บุญเพ่ิม ๙. นำงสำววรำภรณ์  ไชยสุริยำนนัท ์
๔. นำงสำวมำส  ดอกสร้อย ๑๐. นำงสำวบัวทิพย์  บุญประเสริฐ 
๕. ว่ำที่ร้อยตรีหญิง เพียงใจ  เสือเอก ๑๑. นำงสำวกัลยำ  นันท์ส ำเภำ 
๖. นำยอำนนท์  มีสมบัติ ๑๒. นำงเบญจภัคค์  ธนแพรวพันธ์ 

  กองนโยบายและแผน 
๑. นำงนงลักษณ์  สมณะ ๔. นำงสำววชิรำพร  สมอทอง 
๒. นำงสำวเนตรศรินทร์  พิมพ์จันทร์ ๕. นำยแทนคุณ  วงศ์ษร 
๓. นำงสำวอรอุมำ  พรหมน้อย ๖. นำงสำวณัฎฐำ  ปั้นอยู่ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มนัญญำ  ค ำวชิระพิทักษ์ ๖. นำยนพสิทธิ์  เหมือนสังข์ 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปุณยนุช  นิลแสง ๗. นำงสำวจิรวนันท์  ศรีแก้วณวรรณ 
๓. นำงสำวณัฐพิพัฒน์  ดอกเทียน ๘. นำงสำวปรียำ  ยอดจันทร์ 
๔. นำยชูศักดิ์  ขันธชำติ ๙. นำงวำรุณี  จันทพึ่ง 
๕. นำงสำวชนำพร  วัยทรง ๑๐. นำงสำวกัญชญำวีร์  กุลพิพัฒน์เตชนำถ 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิธร  จันทมฤก ๑๗. อำจำรย์กษิรำ  จันทะสะเร 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์ ๑๘. อำจำรย์ ดร.วิภำพร  ตัณฑสวัสดิ์ 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิวัฒน์  ชนินำทศิริกุล ๑๙. อำจำรย์ธีรพงษ์  น้อยบุญญะ 
๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์คชินทร์  โกกนุทำภรณ์ ๒๐. อำจำรย์ ดร.เบญจภำ  ไกรทอง 
๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กุสุมำ  เลำะเด ๒๑. นำงสำวฐิติกำนต์  จิตรจำ 
๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จิรำรัตน์  ประยูรวงษ์ ๒๒. นำงปรำณี  พงษ์ธนะ 
๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กำนต์มณี  ไวยครุฑ ๒๓. นำงพิชญำภรณ์ เพิ่มเติม 
๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรวรรณ  วงศ์ศรีวิวัฒน์ ๒๔. นำงสำวพวงเพชร พลทอง 
๙. อำจำรย์ ดร.วัสส์พร  จิโรจพันธุ์ ๒๕. นำงสำวกลอยทิพย์  ทิศเป็ง 
๑๐. อำจำรย์จิรำภรณ์  ทองทวี ๒๖. นำงสำววิจิตรำ  จันทะเรือง 
๑๑. อำจำรย์ ดร.ประวิทย์  ธงชัย ๒๗. นำงสำวสุมำลี  ธรรมนิธำ 
๑๒. อำจำรย์ ดร.ธนกร  สุวรรณพฤฒิ ๒๘. นำงสำวภำวิณี  จีระดิษฐ์ 
๑๓. อำจำรย์อรรถพล  ศิริวรรณ ๒๙. นำยวำทิต  ทองมำก 
๑๔. อำจำรย์อิสรำ  นำมตำปี ๓๐. นำยฉัตรชัย  กำสี 
๑๕. อำจำรย์รติพร  พำนดวงแก้ว ๓๑. นำยไพฑูรย์  มุงเพีย 
๑๖. อำจำรย์เทพมำนพ  ลิขิตวิเศษกุล ๓๒. นำงรัชฎำพร  ยอดศรี 
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ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (ต่อ) 
๓๓. นำงสำวสุดำพร  น้อยทรง ๓๘. นำงสำวนงลักษณ์  นำคน้อย 
๓๔. นำงสำวอุบลวรรณ ศรีอนันต์ ๓๙. นำงสำวมำนิดำ  ปำมุทำ 
๓๕. นำงรัชพร  คุตตะสิงคี ๔๐. นำงสำวศุภลักษณ์ จันทรงวงศ์ 
๓๖. นำงสำวพัชริดำ  ประทุมมำตย์ ๔๑. นำงสำวสุพรรษำ  เจริญพร 
๓๗. นำงสำวธนิศรำ  ทำสีเพชร   

ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เศกพร  ตันศรีประภำศิริ ๘. นำงสำวสุภำพร  แซ่ภู่ 
๒. อำจำรย์ ดร.วรีรัตน์  สัมพัทธ์พงศ์ ๙. นำยเมธี  ถูกแบบ 
๓. อำจำรย์อัจจิมำ  มั่นทน ๑๐. นำยปิติพงศ์  อ่อนส ำลี 
๔. อำจำรย์ ดร.มัทนภรณ์  ใหม่คำมิ ๑๑. นำยภำนุวัฒน์  ดวงภมร 
๕. นำงสำวพัทธนันท์  มำเจริญมหัทธโน ๑๒. นำงสำวรัชนีกร  พลเยี่ยม 
๖. นำงสำววิไลลักษณ์  กำรุญวงค์ ๑๓. นำงสำวบุญญรักษำ  อรรถพันธ์ 
๗. นำงสำวเพ็ญศิริ  ไพจิตร   

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทักษิณำ  วิไลลักษณ์ ๔. อำจำรย์มณทิพย์  จันทร์แก้ว 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กมลมำศ  วงษ์ใหญ่ ๕. นำงอำรีย์  ทิพรส 
๓. อำจำรย์ณัฐพงศ์  วัฒนศิริพงษ์ ๖. นำงสำวพัทธนันท์  แสงปำก 

 บัณฑิตวิทยาลัย 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีรธ์นกิษ์  ศิริโวหำร ๗. นำงสำววิสุดำ  ชำวไทย 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล ๘. นำงสำวธิดำ  โยธำกุล 
๓. อำจำรย์ ดร.ดนุชำ  สลีวงศ์ ๙. นำงสำวจีรดำ  ทองอินทร์ 
๔. อำจำรย์ ดร.ไอลดำ  อรุณศรี ๑๐. นำงสำวทิพวัลย์  ผำนิบุตร 
๕. นำงสำวสมลักษณ์  เทินสระเกษ ๑๑. นำงสำวอัจฉรำ  ศรีอำภัย 
๖. นำงสำวนภำวรรณ  ค ำมุงคุณ   

  
วันพุธที ่๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ระดับคณะ และมหาวิทยาลัย 

คณะครุศาสตร์ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อังคนำ  กรัณยำธิกุล ๘. อำจำรย์ศรัณยำ  ฤกษ์ข ำ 
๒. อำจำรย์นันทิยำ  รักตประจิต ๙. อำจำรย์ตะวัน  ไชยวรรณ 
๓. อำจำรย์ ดร.ประพรรธน์  พละชีวะ ๑๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุธ ี พรรณหำญ 
๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำญชยั  วงศ์สิรสวัสดิ์ ๑๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ช่อเพชร  เบ้ำเงิน 
๕. อำจำรย์ ดร.สุภัชฌำน์  ศรีเอ่ียม ๑๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประยูร  บุญใช้ 
๖. อำจำรย์ชยพล  ใจสูงเนิน ๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ฐำปนำ  จอ้ยเจริญ 
๗. อำจำรย์อรัญญำ  มุดและ ๑๔. อำจำรย์ ดร.วรำภรณ์  วรำธิพร 
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คณะครุศาสตร์ (ต่อ) 
๑๕. อำจำรย์ ดร.กำญจนำ  เวชบรรพต ๒๓. นำงสำวสุดชีวำ  พูลเกษม 
๑๖. อำจำรย์ ดร.พิมพ์ลักษณ์  มูลโพธิ์ ๒๔. นำงสมฤดี  คัชมำตย์ 
๑๗. อำจำรย์วิลินดำ  พงศ์ธรำธิก ๒๕. นำยล้อมพงค์  บริรักษ์ 
๑๘. อำจำรย์จิตตรี  พละกุล ๒๖. นำยกิตติภัค  สุดสะกรี 
๑๙. อำจำรย์มณฑำ  วิริยำงกูร ๒๗. นำงบุณยนุช  เทียบแสน 
๒๐. อำจำรย์ยุภำพร  นอกเมือง ๒๘. นำงสำวกนกภรณ์  สุธัมรส 
๒๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พนิดำ  ชำตยำภำ ๒๙. นำงเพชรรัตน์  จึงสวัสดิ์ 
๒๒. นำงสำวสำยพิน  ทำงทอง ๓๐. นำงสำวพิชชำ  อินปิ่น 

คณะวิทยาการจัดการ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัตนำ  สีดี ๗. นำยพีรวัฒน์  ตันตอ 
๒. อำจำรย์ชลียำ  ยำงงำม ๘. นำยสุรเสน  กรำนโต 
๓. นำงพำกเพียร  ธูปบูชำกร ๙. นำงสำวณัฐวรรณ  อ้นอุระ 
๔. นำงปรำณี  นำยำว ๑๐. นำยชัยวัฒน์  สร้อยเวท ี
๕. นำงสำวสุกัญญำ  แก่นสมบัติ ๑๑. นำยพชรวัฒน์  ศรีนิล 
๖. นำงสำวนิสรำ  โภควัต ๑๒. นำงสำวเพชรกมล  เพชรสุนทร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑. อำจำรย์ฤทัย  ส ำเนียงเสนำะ ๘. อำจำรย์สุคนธำ  ฟูสุวรรณ 
๒. อำจำรย์ปิยังกูร  ตันวิเชียร ๙. อำจำรย์ ดร.จำรุณี  มุมบ้ำนเซ่ำ 
๓. อำจำรย์กิตติณัฐ  ต.เทียนประเสริฐ ๑๐. อำจำรย์วสนันท์  อิทธิมีชัย 
๔. อำจำรย์ว่ำที่ร้อยตรีวุฒิชัย  สำยบุญจวง ๑๑. อำจำรย์สมรรถพงศ์  ขจรมณี 
๕. อำจำรย์ศุภกร  ชมศิริ ๑๒. อำจำรย์มนตรี  ชินสมบูรณ์ 
๖. อำจำรย์พัชรินทร์  ร่มโพธิ์ชื่น ๑๓. นำงณีรนุช  ทิศกระโทก 
๗. อำจำรย์นริศรำ  จริยะพันธ์   

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศรี ๔. อำจำรย์กนกนำฎ  พรหมนคร 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.กรินทร์  กำญทนำนนท์ ๕. นำงสำวกรรณิกำ  สร้อยส ำโรง 
๓. อำจำรย์ ดร.จิตตภู  พลูวัน ๖. นำงสำวลัดดำวัลย์  แทนทุมมำ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑. นำงกนกพร  สัณห์ฤทัย ๓. นำงสำวพัสตรำภรณ์  แสงปัญญำ 
๒. นำงสำวเบ็ญจำมำศ  นำมณรงค์ ๔. นำงสำวณัฐนิชำ  กสิกรณ์ 
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คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศรีน้อย  ชุ่มค ำ ๗. อำจำรย์ศิริวิมล  ศรีมีทรัพย์ 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นันท์ปภัทร์  ทองค ำ ๘. อำจำรย์ธนำ  กั่วพำนิช 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมำพร  เรืองสังข์ ๙. อำจำรย์ภำคิณ  หมั่นทุ่ง 
๔. อำจำรย์ ดร.คมกฤษณ์  แสงเงิน ๑๐. นำงจุฑำมำศ  วงศ์แสวง 
๕. อำจำรย์ ดร.พิษณุ  แก้วตะพำน ๑๑. นำงสำวพรรษชล  ปิขุนทด 
๖. อำจำรย์ ดร.รำชำวดี  ยอดเศรณี   

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ภูษิตำ  อินทรประสงค์ ๑๑. อำจำรย์สุทธิดำ  แก้วมุงคุณ 
๒. อำจำรย์ปัณณทัต  ตันธนปัญญำกร ๑๒. อำจำรย์ศศิวิมล  จันทร์มำลี 
๓. อำจำรย์เจียระไน  ปฐมโรจน์สกุล ๑๓. นำงพรทิพย์  กุศลสิริสถำพร 
๔. อำจำรย์จันทรรัตน์  จำริกสกุลชัย ๑๔. นำงสำวนรีกำนต์  ภูมิคงทอง 
๕. อำจำรย์ ดร.รัฐพล  ศิลปะรัศมี ๑๕. นำงสำวมณทิชำ  ลี่ผำสุข 
๖. อำจำรย์ฉัตรประภำ  ศิริรัตน์ ๑๖. นำยกิตติวุฒิ  ไชยกำร 
๗. อำจำรย์อภิญญำ  อุตระชัย ๑๗. นำงสำวพัชรพร  เรียงวงษ์ 
๘. อำจำรย์ธธิธำ  เวียงปฏิ ๑๘. นำยณัฐวุฒิ  วันเชียง 
๙. อำจำรย์ศศิธร  ตันติเอกรัตน์ ๑๙ นำงสำวชลทิชำ  พงษ์ทวี 
๑๐. อำจำรย์เฟ่ืองฟ้ำ  รัตนำคณหุตำนนท์ ๒๐ นำงสำวปิยะเนตร  แต่งงำม 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุวำรยี์  ศรีปูณะ ๗. อำจำรย์ ดร.ศศิธร  หำสิน 
๒. อำจำรย์ปรัชญพัชร  วันอุทำ ๘. อำจำรย์ภัทรำพร  ทิพย์มงคล 
๓. อำจำรย์รวีพรรณ  กำญจนวัฒน์ ๙. อำจำรย์ธัชชัย  อินทะสุข 
๔. อำจำรย์ ดร.อมรรักษ์  สวนชูผล ๑๐. นำงสำวกมลรัตน์  ยอดหำญ 
๕. อำจำรย์ พลเอก ดร.เกษมชำติ  นเรศเสนีย์ ๑๑. นำงสำวปัทมำ  พรหมสวัสดิ์ 
๖. อำจำรย์ ดร.ภัทรพล  ชุ่มมี   

 ศูนย์จัดการศึกษาสระแก้ว 
๑. อำจำรย์ชัยวุฒิ  เทโพธิ์ ๗. อำจำรย์ ดร.เจนจิรำ  นำมี 
๒. อำจำรย์กีรฉัตร  วันช่วย ๘. อำจำรย์วุฒิวัฒน์  อนันต์พุฒิเมธ 
๓. อำจำรย์ฉัตรชัย  เสนขวัญแก้ว ๙. อำจำรย์รังสรรค์  สีเบี้ยว 
๔. อำจำรย์ ดร.พัณณกร  สอนไว ๑๐. นำงสำวโสรยำ  อันธิแสน 
๕. อำจำรย์คณิต  เรืองขจร ๑๑. นำงสำววิรำวรรณ  สินแสง 
๖. อำจำรย์ปณัท  สุขสร้อย ๑๒. นำยกำรัณยภำส  ยำค ำ 
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ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ระดับมหาวิทยาลัย 
 ส านักงานอธิการบดี 

๑. นำงสำวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ ๘. นำงเบญจภักดิ์  ธนแพรวพันธ์ 
๒. อำจำรย์ศิริพร  จิระชัยประสิทธิ์ ๙. นำงสำวปรีญำ  สุขประเสริฐ 
๓. นำงนิธิวดี  ตั้งจันทร์สุข ๑๐. นำงสำววชิรำพร  สมอทอง 
๔. นำงนงลักษณ์  สมณะ ๑๑. นำงสำวอรอุมำ  พรหมน้อย 
๕. นำงสำวสุภัทรำ  อภิชำต ๑๒. นำงรัตนำภรณ์  หล้ำสมบูรณ์ 
๖. นำงสำวเอ้ืองฟ้ำ  ขันค ำ ๑๓. นำงสำววรำภรณ์  ไชยสุริยำนนัท์ 
๗. ว่ำที่เรือตรีสรวรรธก์  ไชยำวรรณ   

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิธร  จันทมฤก ๘. นำงสำวพวงเพชร  พลทอง 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิวัฒน์  ชนินำทศิริกุล ๙. นำงสำวภำวิณี  จีระดิษฐ์ 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์คชินทร์  โภกนุทำภรณ์ ๑๐. นำยฉัตรชัย  กำลี 
๔. อำจำรย์ ดร.วัสส์พร  จิโรจพันธุ์ ๑๑. นำงสำวสุมำลี  ธรรมนิธำ 
๕. อำจำรย์จิรำภรณ์  ทองทวี ๑๒. นำงสำวอุบลวรรณ  ศรีอนันต์ 
๖. นำงสำวฐิติกำนต์  จิตรจำ ๑๓. นำยไพฑูรย์  มุงเพีย 
๗. นำงสำวมำนิดำ  ปำมุทำ   

 ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เศกพร  ตันศรีประภำศิริ ๕. นำงสำวบุญญรักษำ  อรรถพันธ์ 
๒. อำจำรย์อัจจิมำ  มั่นทน ๖. นำงสำวพัทธนันท์  มำเจริญมหัทธโน 
๓. นำงสำวรัชนีกร  พลเยื่ยม ๗. นำงสำวสุภำพร  แซ่ภู่ 
๔. นำงสำววิไลลักษณ์  กำรุญวงค์   

 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มนัญญำ  ค ำวชิระพิทักษ์ ๖. นำงสำวชนำพร  วัยทอง 
๒. นำงวำรุณี  จันทพึ่ง ๗. นำยนพสิทธิ์  เหมือนสังข์ 
๓. นำงสำวกัญชญำวีร์  กุลพิพัฒน์เตชนำถ ๘. นำงสำวจิรวนันท์  ศรีแก้วณวรรณ 
๔. นำงสำวณัฐพิพัฒน์  ดอกเทียน ๙. นำงสำวปรียำ  ยอดจันทร์ 
๕. นำยชูศักดิ์  ขันธชำติ   

 บัณฑิตวิทยาลัย 
๑. นำงสำวธิดำ  โยธำกุล  
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ผู้ขึ้นทะเบียนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และสถาบัน 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กรรณิกำ  อัมพุช ๑๖. อำจำรย์พิชญำณี เชิงคีรี ไชยยะ 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล ๑๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยำณมิตร 
๓. อำจำรย์จิรัญญำ  โชตยะกุล ๑๘. อำจำรย์มณทิพย์  จันทร์แก้ว 
๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำครติ  ศรีทอง ๑๙. อำจำรย์รำชำวดี ยอดเศรณี 
๕. อำจำรย์ดวงเดือน วัฏฏำนุรักษ์ ๒๐. อำจำรย์ลลิดำ  แก้วฉำย 
๖. อำจำรย์ ดร.ดนุชำ  สลีวงศ์ ๒๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ละเอียด  ขจรภัย 
๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีระญำ  ปรำบปรำม ๒๒. อำจำรย์วรนำฏ  อินถำรถ 
๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีรธ์นกิษ์  ศิริโวหำร ๒๓. อำจำรย์ ดร.วรีรัตน์ สัมพัทธ์พงศ์ 
๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง ๒๔. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศศมล  ผำสุข 
๑๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิสำ พักตร์วิไล ๒๕. อำจำรย์ศิริวรรณ  ค ำดี 
๑๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประพันธ์พงษ์  ชิณพงษ์ ๒๖. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สิตำ  ทิศำดลดิลก 
๑๒. อำจำรย์ปวริศำ  เลิศวิริยะประสิทธิ์ ๒๗. อำจำรย์ ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย 
๑๓. อำจำรย์ปิยะ  สงวนสิน ๒๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัจฉรำวรรณ  สุขเกิด 
๑๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปิยะนันท์ สำยัณห์ปทุม ๒๙. อำจำรย์ ดร.อัญชลี   เยำวรำช 
๑๕. อำจำรย์ปัณณรัตน์ วงษ์พัฒนำนิภำส ๓๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อัณนภำ  สุขลิ้ม 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.นฤมล  ธนำนันต์ ๕. นำยเกรียงไกร  แก้วหลอย 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เจษฎำ  ควำมคุ้นเคย ๖. นำงสำวจิตรประภำ  ยุบลชิต 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัญชัญ  ยุติธรรม ๗. นำงสำวกำนติมำ  พันชน 
๔. นำงสำวศิริวรรณ  สุขแซว   

 
       สั่ง   ณ   วันที่         ตุลำคม   ๒๕๖๒ 
                                                                     
 
 
 
                                                                   (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพจน์ ทรำยแก้ว) 
                                                   อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 


