
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
ที่  ๗๖๓/๒๕๖๕  

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
------------------------------ 

ตำมมำตรำ ๔๗ และมำตรำ ๔๘ แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒      
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ระบุว่ำให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพและ
มำตรฐำนกำรศึกษำโดยให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน
สถำนศึกษำและให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้อง
ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ในเดือนมิถุนำยน ๒๕๖๕ เพ่ือให้กำรด ำเนินกำร
ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ ด ำเนินไปด้วย           
ควำมเรียบร้อย และมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ ดังต่อไปนี้ 
 คณะครุศาสตร์ 
    ๑. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
    วันจันทร์ที่  ๖  มิถุนายน ๒๕๖๕ 
  ๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำคริต  ศรีทอง   กรรมกำร 
  ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิสำ  พักตร์วิไล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๔. นำงสำวอัจฉรำ  ศรีอำภัย    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๒. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  วันอังคารที่  ๗  มิถุนายน ๒๕๖๕ 
  ๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำคริต  ศรีทอง   กรรมกำร 
  ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิสำ  พักตร์วิไล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๔. นำงสำวอัจฉรำ  ศรีอำภัย    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๓. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
  วันอังคารที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
  ๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รินรดี  ปำปะใน   ประธำนกรรมกำร 
  ๒. ศำสตรำจำรย์ ดร.บังอร  เสรีรัตน์   กรรมกำร 
  ๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศศมล  ผำสุข    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๔. นำงสำวอัจฉรำ  ศรีอำภัย    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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๔. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
  วันอังคารที่  ๑๔  มิถุนายน ๒๕๖๕ 
  ๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประจักร์  รอดอำวุธ  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. พระมหำบุญนำ  ฐำนวีโร, ผศ.ดร.   กรรมกำร 
  ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีระญำ  ปรำบปรำม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๔. นำงสำวกำนต์พิชชำ  อินปิ่น    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๕. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
  วันอังคารที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
  ๑. อำจำรย์ ดร.บุษยำรัตน์  จันทร์ประเสริฐ   ประธำนกรรมกำร 
  ๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พฤกษ์  โปร่งส ำโรง  กรรมกำร 
  ๓. อำจำรย์ ดร.อัญชลี  เยำวรำช    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๔. นำงสำวสุดชีวำ  พูลเกษม    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๖. หลักสูตรครุศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
  วันพุธที่  ๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๕ 
  ๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รินรดี  ปำปะใน   ประธำนกรรมกำร 
  ๒. ศำสตรำจำรย์ ดร.บังอร  เสรีรัตน์   กรรมกำร 
  ๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศศมล  ผำสุข    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๔. นำงสำวอัจฉรำ  ศรีอำภัย    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๗. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
  วันอังคารที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
  ๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วินิรณี  ทัศนะเทพ  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำรมณ์  อุตภำพ   กรรมกำร 
  ๓. อำจำรย์วรนำฏ  อินถำรต    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๔. นำงบุณยนุช  เทียบแสน    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๘. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
  วันพุธที่  ๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๕ 
  ๑. อำจำรย์ ดร.พัชรินทร์  บูรณะกร    ประธำนกรรมกำร 
  ๒. อำจำรย์สรำวุฒิ  เขียวพฤกษ์    กรรมกำร 
  ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิชญำณี  เชิงคีรี ไชยยะ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๔. นำงบุณยนุช  เทียบแสน    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๙. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
  วันพุธที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
  ๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กรรณิกำร์  ม่วงชู   ประธำนกรรมกำร 
  ๒. อำจำรย์มำริสำ  แก้วสุวรรณ    กรรมกำร 
  ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๔. นำงสำวกำนต์พิชชำ  อินปิ่น    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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 ๑๐. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  วันพุธที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
  ๑. พระมหำบุญนำ  ฐำนวีโร, ผศ.ดร.   ประธำนกรรมกำร 
  ๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประจักร์  รอดอำวุธ  กรรมกำร 
  ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีระญำ  ปรำบปรำม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๔. นำงสำวกนกภรณ์  สุธัมรส    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๑๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
  วันพุธที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
  ๑. อำจำรย์ ดร.บุษยำรัตน์  จันทร์ประเสริฐ   ประธำนกรรมกำร 
  ๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พฤกษ์  โปร่งส ำโรง  กรรมกำร 
  ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธันยธร  ติณภพ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๔. นำงสำวสุดชีวำ  พูลเกษม    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๑๒. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 
  วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  มิถุนายน ๒๕๖๕ 
  ๑. ศำสตรำจำรย์ ดร.บังอร  เสรีรัตน์   ประธำนกรรมกำร 
  ๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รินรดี  ปำปะใน   กรรมกำร 
  ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กรรณิกำ อัมพุช   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๔. นำงสำวอัจฉรำ  ศรีอำภัย    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๑๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู 
  วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
  ๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฏฐกรณ์  ปะพำน  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พนิต  ศรีประดิษฐ์   กรรมกำร  
  ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๔. นำงสำวกนกภรณ์  สุธัมรส    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๑๔. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
  วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
  ๑. อำจำรย์ ดร.พัชรินทร์  บูรณะกร    ประธำนกรรมกำร 
  ๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมเกียรติ  คู่ทวีกุล   กรรมกำร 
  ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีระญำ  ปรำบปรำม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๔. นำงสำวกำนต์พิชชำ  อินปิ่น    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๑๕. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
  วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  มิถุนายน ๒๕๖๕ 
  ๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กรรณิกำร์  ม่วงชู   ประธำนกรรมกำร 
  ๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.อัจศรำ ประเสริฐสิน   กรรมกำร 
  ๓. อำจำรย์ ดร.วรีรัตน์  สัมพัทธ์พงศ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๔. นำงสำวอัญชนำ  เทพำรักษ์    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   

 
 



 - ๔ - 

๑๖. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 
 วันศุกร์ที่  ๑๗  มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 ๑. ศำสตรำจำรย์ ดร.บังอร  เสรีรัตน์    ประธำนกรรมกำร 
 ๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รินรดี  ปำปะใน   กรรมกำร 
 ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กรรณิกำ อัมพุช   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๔. นำงสำวอัจฉรำ  ศรีอำภัย    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๑๗. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 
 วันศุกร์ที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
 ๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุมำลี  งำมสมบัติ   ประธำนกรรมกำร 
 ๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำรมณ์  อุตภำพ   กรรมกำร 
 ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๔. นำงสำวสุดชีวำ  พูลเกษม    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๑๘. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
 วันศุกร์ที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
 ๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จุมพต  พุ่มศรีภำนนท์  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมเกียรติ  พรพิสุทธิมำศ  กรรมกำร 
 ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธีระญำ  ปรำบปรำม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๔. นำงสำวกำนต์พิชชำ  อินปิ่น    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  
 คณะวิทยาการจัดการ 
 ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล 
 วันจันทร์ที่  ๑๓  มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 ๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อ ำนำจ  สวัสดิ์นะที   ประธำนกรรมกำร 
 ๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สัมพันธุ์ จันทร์ดี   กรรมกำร 
 ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๔. นำยพีรวัฒน์  ตันตอ     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
 วันอังคารที่  ๑๔  มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 ๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุธำสินี ศิริโภคำภิมย์  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. อำจำรย์ ดร.เมธำรัตน์ จันตะนี    กรรมกำร 
 ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดนุชำ  สลีวงศ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๔. นำยชัยวัฒน์  สร้อยเวที     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๓. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
 วันอังคารที่  ๑๔  มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 ๑. อำจำรย์ ดร.ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจำ    ประธำนกรรมกำร 
 ๒. อำจำรย์ ดร.จิรำยุ  อัครวิบูลย์กิจ    กรรมกำร 
  ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรรณวิภำ  แพงศรี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๔. นำงสำวณัฐวรรณ  อ้นอุระ    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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  ๔. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
  วันพุธที่  ๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๕ 
  ๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พัทธ์พสุตม์ สำธุนุวัฒน์  ประธำนกรรมกำร 

  ๒. อำจำรย์เอกสุวัชร์ สิริธัญญ์ภรณ์    กรรมกำร 
  ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดนุชำ  สลีวงศ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๔. นำงสำวณัฐวรรณ  อ้นอุระ    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๕. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ 
  วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  มิถุนายน ๒๕๖๕ 
  ๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุธำสินี  ศิริโภคำภิรมย์  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. อำจำรย์ศิระ นำคะศิริ     กรรมกำร 
  ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๔. นำยชัยวัฒน์  สร้อยเวที     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๖. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 
วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  มิถุนายน ๒๕๖๕ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรวรรณ  บุญพัฒน์  ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์หิรัญญำ กลำงนุรักษ ์    กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรรณวิภำ  แพงศรี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวสุกัญญำ แก่นสมบัติ    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

      ๗. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 
วันศุกร์ที่  ๑๗  มิถุนายน ๒๕๖๔ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญำพงศ์  ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์ศิระ  นำคะศิริ     กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลำภะ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวนิสรำ  โภควัต     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๘. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
วันศุกร์ที่  ๑๗  มิถุนายน ๒๕๖๔ 
๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ  ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยุพำ  สะรุโณ    กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ปัณณรัตน์  วงศ์พัฒนำนิภำส   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำยพีรวัฒน์  ตันตอ     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย 
วันจันทร์ที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิไลลักษณ์  รัตนเพียรธัมมะ  ประธำนกรรมกำร 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ดวงตำ  สรำญรมย์   กรรมกำร 

  ๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๔. นำงสำวภัศรำ  วงค์สุดี     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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  ๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ 
  วันจันทร์ที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
  ๑. อำจำรย์นรภัทร  สถำนสถิต    ประธำนกรรมกำร 
  ๒. อำจำรย์เสน่ห์ บัวสนิท     กรรมกำร 
  ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เศกพร  ตันศรีประภำศิริ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๔. นำงสำวสุชัญญำ  ปิ่นสวัสดิ์    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
  วันจันทร์ที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
  ๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทรงพลธนฤทธ์  มฤครัฐอินแปลง ประธำนกรรมกำร 
  ๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิติกร  อ่อนโยน   กรรมกำร 
  ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วุฒิชัย  วิถำทำนัง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๔. นำงสำวสุพิณยำ  อรุณจันทร์    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
          ๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
  วันจันทร์ที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
  ๑. รองศำสตรำจำรย์ กำญจนำ  นำถะพินธุ   ประธำนกรรมกำร 
  ๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.กุลวดี  โรจน์ไพศำลกิจ  กรรมกำร 
  ๓. อำจำรย์ปวริศำ  เลิศวิริยะประสิทธิ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๔. นำงสำวประกำยรุ่ง  โกมุติบำล    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๕. หลักสูตรวิทยาศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
  และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 
  วันจันทร์ที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
  ๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประวรดำ  โภชนจันทร์  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. รองศำสตรำจำรย์ (พิเศษ) กัลยำ  แสงเรือง  กรรมกำร 
  ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.คมกฤษณ์  แสงเงิน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๔. นำงนริศรำ  เงินยวง     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๖. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
  วันอังคารที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
  ๑. อำจำรย์จตุรงค์  จิตติยพล    ประธำนกรรมกำร 
  ๒. อำจำรย์ ดร.อิริยำ  ผ่องพิทยำ    กรรมกำร 
  ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๔. นำยธนำ  ละมะณี     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๗. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
  วันอังคารที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
  ๑. อำจำรย์เสน่ห์ บัวสนิท     ประธำนกรรมกำร 
  ๒. อำจำรย์นิภำพร  คังคะวิสุทธิ์    กรรมกำร 
  ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เศกพร  ตันศรีประภำศิริ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๔. นำงสำวสุชัญญำ  ปิ่นสวัสดิ์    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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  ๘. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมชีวผลิตภัณฑ์ 
  วันพุธที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ยงศักดิ์  ขจรผดุงกิตติ  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ ำ  กรรมกำร 
  ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เศกพร  ตันศรีประภำศิริ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๔. นำงสำวพิมพ์นำรำ  นิลฤทธิ์    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๙. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
  วันพุธที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
  ๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยุพิน  พวกยะ   ประธำนกรรมกำร 
  ๒. อำจำรย์ประไพ  เสนำบุญญฤทธิ์    กรรมกำร 
  ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชลียำ  ยำงงำม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๔. นำยธนำ  ละมะณี     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๑๐. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 
  วันพุธที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
  ๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประวรดำ  โภชนจันทร์  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิไลลักษณ์ รัตนเพียรธัมมะ  กรรมกำร 
  ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์คมกฤษณ์  แสงเงิน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๔. นำงสำวภัศรำ  วงศ์สุดี     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
            ๑๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  วันศุกร์ที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
  ๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อ ำนำจ  สวัสดิ์นะที  ประธำนกรรมกำร 
  ๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยุพิน  พวกยะ   กรรมกำร 
  ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชลียำ ยำงงำม   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๔. นำยเนติวิทย์  วรรณโชติ    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
            ๑๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 
  วันพุธที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
  ๑. อำจำรย์ ดร.วรีรัตน์  สัมพัทธ์พงศ์   ประธำนกรรมกำร 
  ๒. อำจำรย์วิศวรรธน์  พัชรวิชญ์    กรรมกำร 
  ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วุฒิชัย  วิถำทำนัง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๔. นำงสำวสุพิณยำ  อรุณจันทร์    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๑๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ 
    วันอังคารที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
  ๑. อำจำรย์ ดร.สุกัญญำ  หมู่เย็น    ประธำนกรรมกำร 
  ๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปิยะมำศ ไชยนอก   กรรมกำร 
  ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วุฒิชัย  วิถำทำนัง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๔. นำงสำวสุพิณยำ  อรุณจันทร์    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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๑๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาโภชนาการและการก าหนดอาหาร 
วันศุกร์ที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๑. อำจำรย์นิภำพร  คังคะวิสุทธิ์    ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์เสน่ห์  บัวสนิท     กรรมกำร 
๓. อำจำรย์จิรัญญำ  โชตยะกุล    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวทวีพร  พันสวัสดิ์    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ 
วันศุกร์ที่  ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๑. อำจำรย์ปัณณรัตน์  วงศ์พัฒนำนิภำส   ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลำภะ  กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวมำนิตำ วรทัต     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วันจันทร์ที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วริศรำ  เชนะโยธิน  ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นภดล  เชนะโยธิน   กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์ ศิริโวหำร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวจรรยำ  พุ่มพงษ์     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
วันศุกร์ที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน์   ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์ ดร.ขวัญรัตน์  จินดำ    กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรรณวิภำ  แพงศรี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวอุษำ  วิลำวรรณ์     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๔. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 
วันศุกร์ที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย  ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กันต์กนิษฐ์  ขวัญพฤกษ์  กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัจฉรำวรรณ  สุขเกิด   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวจรรยำ  พุ่มพงษ์     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๕. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 
วันจันทร์ที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปิยะพงษ์  แดงข ำ   ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์ ดร.โสภณ  ผู้มีจรรยำ    กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรรณวิภำ  แพงศรี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวนิภำรัตน์  อินทรรักษ์    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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๖. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปัญญำ  มินยง   ประธำนกรรมกำร 
๒ .ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อิสรี  ศรีคุณ    กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไพรินทร์  มีศรี   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวนิภำรัตน์  อินทรรักษ ์    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๗. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นภดล  เชนะโยธิน   ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วริศรำ  เชนะโยธิน  กรรมกำร 
๓. อำจำรย์มัชฌกำนต์  เผ่ำสวัสดิ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวมำนิตำ  วรทัต     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๘. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.บุญเรือง  สมประจบ  ประธำนกรรมกำร 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปิติศำนต์  กร้ ำมำตร   กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลำภะ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวอุษำ วิลำวรรณ์     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๙. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 
วันอังคารที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิทยำ  เมฆข ำ   ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิธร  คนทน   กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อังคนำ  กรัณยำธิกุล  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวนิภำรัตน์  อินทรรักษ์    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ฉวีวรรณ  บุญเรือง   ประธำนกรรมกำร 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.คนึงนิตย์  เหรียญวรำกร  กรรมกำร 
๓. อำจำรย์มัชฌกำนต์  เผ่ำสวัสดิ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวพรรษชล  ปิขุนทด    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร 
วันศุกร์ที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สถำพร  ถำวรอธิวำสน์  ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เบญจพร  รอดอำวุธ   กรรมกำร 
๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศศมล  ผำสุข   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวชุติมำ  ค ำขันธ์     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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  ๓. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
วันอังคารที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มำรุจ  ลิมปะวัฒนะ  ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์สุนันทำ  คะเนนอก    กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัจฉรำวรรณ  สุขเกิด   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวนิศำรัตน์  ตำมสมัคร    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๔. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
วันพุธที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ฉวีวรรณ  บุญเรือง   ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณิฐิมำ  เฉลิมแสน   กรรมกำร 
๓. อำจำรย์มัชฌกำนต์  เผ่ำสวัสดิ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงจุฑำลักษณ์  ช่วยรักษ์    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง 
วันจันทร์ที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๑. อำจำรย์ ดร.หฤทัย  นัยโมกข์    ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์ ดร.วิทวัส กรมณีโรจน์    กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำคริต  ศรีทอง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวธันย์ชิตำ  ดุริยำ     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
วันจันทร์ที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ขนิษฐำ  สุขสวัสดิ์   ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์ตรำดุลย์  นรนิติผดุงกำร    กรรมกำร 
๓. อำจำรย์จิรัญญำ  โชตยะกุล    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวเฉลิมพร  โตสงวน    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๓. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร 
วันจันทร์ที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๑. อำจำรย์ ดร.พัชรินทร์ บูรณะกำร    ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์ธิดำ  จินดำมณี     กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชยพล  ใจสูงเนิน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวภนำพร  ยอดค ำ    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๔. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
วันอังคารที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรีชำ ศรีเรือง   ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อโณทัย  พลเยี่ยม เพชรแสง  กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชยพล  ใจสูงเนิน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงณีรนุช  ทิศกระโทก     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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๕. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
วันอังคารที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มยุรี  รัตนเสริมพงศ์  ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์ ดร.ณฐมน  หมวกฉิม    กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มนสิชำ  อนุกูล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวศิริลักษณ์  ประเจียด    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๖. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 
วันพุธที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เอกรำช  เจริญนิตย์  ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธิติ  ปัญญำอินทร์   กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชยพล  ใจสูงเนิน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวภนำพร  ยอดค ำ    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๗. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
วันพุธที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๑. พระมหำสุเทพ  สุปณฑิโต/ผิวเผือด, ผศ.ดร.  ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์ ดร.ศตพล  มุ่งค้ ำกลำง    กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มนสิชำ  อนุกูล   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงอรนุช  ปิ่นทอง     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๘. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาจิตวิทยา 
วันพุธที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฏฐกรณ์  ปะพำน  ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์ ดร.ปำรณีย์ ขำวเจริญ    กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ปวริศำ  เลิศวิริยะประสิทธิ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำยกฤตนันท์  ในจิต     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๙. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐศาสตร์ 
วันพุธที่  ๑๕  มิถนุายน  ๒๕๖๕ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กมลวรรณ  วรรณธนัง  ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ์  กรรมกำร 
๓. อำจำรย์จิรัญญำ  โชตยะกุล    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวศิริลักษณ์ ประเจียด    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๐. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๕  
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สำมำรถ  อัยกร   ประธำนกรรมกำร 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ภำคิน  โชติเวศย์ศิลป์  กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำคริต  ศรีทอง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงณีรนุช  ทิศกระโทก     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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  ๑๑. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ 
วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๑. อำจำรย์สมำน  สรรพศรี     ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณัฏฐพล สุวรรณกุศลส่ง  กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ปัณณรัตน์  วงศ์พัฒนำนิภำส   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวบุษบงก์  วินิยม     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๒. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ 
(หลักสูตรนานาชาติ) 
วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๑. พระมหำบุญนำ  ฐำนวีโร, ผศ.ดร.    ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์ ดร.สุวิชชำน  อุ่นอุดม    กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วุฒิชัย  วิถำทำนัง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวเฉลิมพร โตสงวน    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๓. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 
วันศุกร์ที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรทิพำ  ด ำเนิน   ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประอรนุช  หงษ์ทอง   กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชยพล  ใจสูงเนิน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวบุษบงก์  วินิยม     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๔. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
วันศุกร์ที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กมลวรรณ  วรรณธนัง  ประธำนกรรมกำร 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ภำคิน  โชติเวศย์ศิลป์  กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำคริต  ศรีทอง   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงณีรนุช  ทิศกระโทก     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

   

 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
วันพฤหัสบดีที่  ๙  มิถุนายน ๒๕๖๕ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหำร  ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิวัฒน์ คลังวิจิตร   กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ ดร.อัญชลี  เยำวรำช    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวปัทมำ  พรหมสวัสดิ์    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  ๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า 
วันจันทร์ที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุธำสินี  ศิริโภคำภิรมย์  ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์ ดร.เมธำรัตน์  จันตะนี    กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ ดร.อัญชลี  เยำวรำช    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔.นำงสำวพจมำน  บุญทูล     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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๓. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
วันอังคารที่  ๑๔  มิถุนายน ๒๕๖๕ 
๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิไลลักษณ์  รัตนเพียรธัมมะ  ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พัทธ์พสุตม์  สำธุนุวัฒน์  กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ ดร.รำชำวดี  ยอดเศรณี    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวจิรำภรณ์  ศรีวันนำ    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๔. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
วันพุธที่  ๑๕  มิถุนายน ๒๕๖๕ 
๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธิตินันธุ์  ชำญโกศล   ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นภดล  เชนะโยธิน   กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิวัฒน์ คลังวิจิตร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวปัทมำ พรหมสวัสดิ์    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๕. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ  
(หลักสูตรสองภาษา) 
วันพุธที่  ๑๕ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๑. อำจำรย์ปัณณรัตน์  วงศ์พัฒนำนิภำส   ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัจฉรำวรรณ  สุขเกิด   กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ ดร.อัญชลี  เยำวรำช    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวพจมำน  บุญทูล     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๖. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม 
วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิไลลักษณ์  รัตนเพียรธัมมะ  ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประวรดำ  โภชนจันทร์  กรรมกำร 
๓. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศศมล  ผำสุข   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวปัทมำ  พรหมสวัสดิ์    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๗. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม 
วันศุกร์ที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อรวรรณ  บุญพัฒน์  ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์ ดร.พิมพิกำ  ทองรมย์    กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ปวริศำ  เลิศวิริยะประสิทธิ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวจิรำภรณ์  ศรีวันนำ    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๘. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 
วันศุกร์ที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.จุไรรัตน์  ดวงเดือน   ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์ ดร.ธีรเวช ทิตย์สีแสง    กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิติกร  อ่อนโยน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวปัทมำ  พรหมสวัสดิ์    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๑. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสุขภาพและความงาม 
วันจันทร์ที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ยุวดี  รอดจำกภัย   ประธำนกรรมกำร 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.กุลวดี  โรจน์ไพศำลกิจ  กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนำนิภำส   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวมณทิชำ  ลี่ผำสุข    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 
วันอังคารที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๑. รองศำสตรำจำรย์(พิเศษ) กัลยำ แสงเรือง   ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์นัฏกร สุขเสริม     กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทรงพลธนฤทธ์  มฤครัฐอินแปลง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวปิยะเนตร  แต่งงำม    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๓. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 
วันอังคารที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ยุวดี  รอดจำกภัย   ประธำนกรรมกำร 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.กุลวดี  โรจน์ไพศำลกิจ  กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงนรีกำนต์  สุชัยยะ     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๔. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
วันพุธที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ยุวดี  รอดจำกภัย   ประธำนกรรมกำร 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.กุลวดี  โรจน์ไพศำลกิจ  กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภิศักดิ์ กัลยำณมิตร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงสำวชลทิชำ พงษ์ทวี     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๕. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ 
วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ยุวดี  รอดจำกภัย   ประธำนกรรมกำร 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.กุลวดี  โรจน์ไพศำลกิจ  กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำงนรีกำนต์ สุชัยยะ     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๖. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 
วันศุกร์ที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ยุวดี  รอดจำกภัย   ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์ ดร.อุทัยวรรณ  เจริญสุข    กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทรงพลธนฤทธ์  มฤครัฐอินแปลง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๔. นำยกิตติวุฒิ ไชยกำร     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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หน้าที่ 
๑. ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ตำมเกณฑ์มำตรฐำนระดับอุดมศึกษำ 
๒. ให้ข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรที่รับกำรประเมินเพ่ือให้หลักสูตรน ำไปเป็นแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพ 
๓. จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน เสนอต่อผู้บริหำรคณะที่รับกำรประเมิน 
๔. รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมระบบ CHE QA Online 
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อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์    

 
 

 
 


