
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
{BookID} 

เรื่อง  ให้อำจำรย์และบุคลำกร เข้ำร่วมอบรมออนไลน์เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรรำยงำนผล ผ่ำนระบบ   
TQA Smart-Ex Program 
------------------------------ 

ด้วยมหำวิทยำลัย ก ำหนดจัดอบรมออนไลน์ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรรำยงำนผลผ่ำน
ระบบ TQA Smart-Ex Program ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๕ เวลำ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.      
ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภำพันธ์ เวลำ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และครั้งที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๔ มีนำคม ๒๕๖๕     
เวลำ ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในกำรรำยงำนผลผ่ำนระบบ TQA Smart-
Ex Program มหำวิทยำลัยจึงให้อำจำรย์และบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำรตำมวัน เวลำ ดังกล่ำว โดยจะส่งลิงค์เข้ำ
ประชุมผ่ำนทำงอีเมล  ตำมรำยชื่อดังต่อไปนี้   

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี 7. อาจารย์มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล 8. อาจารย์ณัฐรดี อนุพงค์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรินทร์ มีศรี 9. นางสาวเบญญา นามณรงค์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี 10. นางสาวณัฐนิชา กสิกรณ์ 
5. อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ 11. นางสาวพัสตราภรณ์ แสงปัญญา 
6. อาจารย์ ดร.นพมาศ ประทุมสูตร   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรตัน์ อ่วมน้อย 6. อาจารย์สุคนธา ฟูสุวรรณ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวรรณ ก าแพงพันธ์ 7. อาจารย์รุ่งอรุณ วณิชธนะชากร 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริศรา จริยะพันธ์ 8. อาจารย์วุฒิชัย สายบุญจวง 
4. อาจารย์ฤทัย ส าเนียงเสนาะ 9. นายกฤตนันท์ ในจิต 
5. อาจารย์ ดร.มนฤดี ช่วงฉ  า 10. นางณีรนุช ทิศกระโทก 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง 6. อาจารย์วิเชียร พุทธศรี 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน 7. อาจารย์ธวัชชัย มูลตลาด 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสุรี ฤทธิเลิศ 8. อาจารย์ภาคิณ หมั นทุ่ง 
4. อาจารย์ ดร.ราชาวดี ยอดเศรณี 9. อาจารย์ ดร.นุชรัฐ บาลลา 
5. อาจารย์ศิริวิมล ศรีมีทรัพย์    10. อาจารย์ ดร.ธนกร วังสว่าง 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1. อาจารย์จิรัญญา โชตยะกุล 6. นางสาวกรรณิกา สร้อยส าโรง 
๒. อาจารย์โชติกาญจน์ ราชกรม 7. นางสาวนิภารัตน์ อินทรรักษ์ 
3. อาจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ สุพพัตเวช 8. นางสาวจรรยา พุ่มพงษ์ 
4. อาจารย์ภัทราภรณ์ เหนือศรี 9. นางสาวอุษา วิลาวรรณ์ 
5. อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ สุภาชาติ  10. นายปัณณ์ สุขสารี 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีย์ สงวนชื อ 6. อาจารย์ธธิธา  เวียงปฏิ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ 7. อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล 
3. อาจารย์ ดร.รัฐพล  ศิลปรัศมี 8. นางสาวพัชรพร เรียงวงษ์ 
4. อาจารย์ ดร.กล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์ 9. นายกิตติวุฒิ ไชยการ 
5. อาจารย์ ดร.ทิวากร พระไชยบุญ  10. นางสาวนรีกานต์  ภูมิคงทอง 

คณะครุศาสตร ์
1. รองศาสตราจารย์พนิดา ชาตยาภา 7. นางสมฤดี คัชมาตย์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชยั วงศ์สิรสวัสดิ์ 8. นางเพชรรัตน์ รักธรรม 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทิยา รักตประจิต 9. นางสาวกานต์พิชชา อินปิ่น 
4. อาจารย์ ดร.สุภัชฌาน์ ศรีเอี ยม 10. นางบุณยนุช เทียบแสน 
5. นางสาวสายพิน ทาทอง 11. นางสาวอัญชนา เทพารักษ์ 
6. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม   

คณะวิทยาการจัดการ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลียา ยางงาม 6. อาจารย์กิตินันธ์ มากปรางค์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภารดี นึกชอบ 7. อาจารย์พงษ์พิพัฒน์ เสน่ห์ดี 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวาลา ละวาทิน 8. อาจารย์จุรีรัตน์ หนองหว้า 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา สีดี 9. อาจารย์ ดร.ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม 
5. อาจารย์ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์   

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนัสพรรัศม์ สวัสดี 6. อาจารย์กัลยารัตน์ สุขนันท์ชนะ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนทร ีจีนธรรม 7. อาจารย์ ดร.ปรีชา ค ามาดี 
3. อาจารย์ ดร.พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล 8. อาจารย์ ดร.พรนภา เตียสุธิกุล 
4. อาจารย์ ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล 9. นางสาวกมลรัตน์ ยอดหาญ 
5. อาจารย์รวีพรรณ กาญจนวัฒน์ 10. นางสาวปัทมา พรหมสวัสดิ์ 
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ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร ตันศรีประภาศิริ 4. นางสาวบุญญรักษา อรรถพันธ์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจจิมา มั นทน 5. นายเมธี ถูกแบบ 
3. นางสาวรัชนีกร พลเยี ยม   

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์หรรษา เวียงวะลัย 6. นางสาวธนิศรา ทาสีเพชร 
๒. อาจารย์จิราภรณ์ ทองทวี 7. นางสาวกุลธิดา ศุขภะวัน 
3. นางสาววิจิตรา จันทะเรือง 8. นางสาววันเพ็ญ เสมอชาติ 
4. นางสาวพวงเพชร พลทอง 9. นางสาวศุภลักษณ์ จันทรวงศ์ 
5. นางสาวมานิดา ปามุทา   

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. นางอารีย์ ทิพรส  4. นางสาวพัทธนันท์ แสงปาก 
2. นางสาวอัฉราภรณ์ เอี ยมสถาน 5. นายอภิชาต หันชะโด 
3. นางปิยนันท์ ลีละชาต 6. นายปริญญา หงษ์ทอง 

บัณฑิตวิทยาลัย 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย คลังพหล 4. นางสาวจารุภัส จันทรเกษ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาต ผดุงศิลป์ 5. นางสาวสมลักษณ์ เทินสระเกษ 
3. อาจารย์ ดร.บุษยา จุงาม   

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1. อาจารย์ปวิช เรียงศิริ 4. นางสาวปัญจพร กลิ นหอม 
2. นางสาวศิริพร ตุ้มสุข 5. นางสาวสุพัตรา ทาสีเสียด 
3. นางสาวปนิดา เวชประสิทธิ์   

ส านักงานอธิการบดี 
1. อาจารย์ภัทราพร ทิพย์มงคล 9. นางสาวเพียงใจ เสือเอก 
๒. นางกนิษฐา ศรีคุ้มวงษ์ 10. นางสาวกัลยา นันท์ส าเภา 
3. นางณัฐมน ค าเงิน 11. นางสาวลภัสรดา จ านงมี 
4. นางสาววิรินทร์ ยอดหาญ 12. นางสาวพิชญาภรณ์ เกตุสิงห์ 
5. นางสาวสุวิมล พิชัยกมล 13. นางสาวฐิตินาฏ นะรา 
6. นางสาวศรัญญา มณีวรรณ 14. นางยุภา ก าจาย 
7. นายตฤณพิสิษฐ์ พันธ์นาเหนือ 15. นางมณฑา สืบจากศรี 
8. นางสาวกัลยา โต๊ะหลี   
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มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ศูนย์สระแก้ว 
1. อาจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์ 5. อาจารย์ฉัตรเกษม ดาศรี 
๒. อาจารย์กีรฉัตร วันช่วย 6. อาจารย์วุฒิวัฒน์ อนันต์พุฒิเมธ 
3. อาจารย์วนาลี เพ็ชรรื น 7. นางสาวมนัสนันท์ พรธัญเศรษฐ์ 
4. อาจารย์พรรณี  พิมพ์โพธิ์ 8. นายอธิษฐ์  ค าวงษา 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ 
1. ดร.นารี คูหาเรืองรอง 5. นายศุภกร วิเศษนันท์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ สุขเกิด 6. นายวุฒินันท์ โชคอ านวย 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์ 7. นายฉัตร เจนชัย 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพัฐอร บัวฉุน 8. นางสาวอัจฉรา ยาสี 

 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx มหาวิทยาลัย 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย 10. นางสาวสุภัทรา อภิชาติ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชัญ ยุติธรรม 11. ว่าที เรือตรีธนภณ ไชยาวรรณ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ์  12. นางสาวอรอุมา พรหมน้อย 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริศรา จริยะพันธุ์ 13. นางสาววชิราพร สมอทอง 
5. อาจารย์ปรัชญพัชร วันอุทา 14. นางสาวศิริวรรณ สุขแซว 
6. อาจารย์ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส 15. นายเกรียงไกร เกียรติภัชระสกุล 
7. อาจารย์ชยกร สัตย์ซื อ 16. นางสาวจิตรประภา ยุบลชิต 
8. อาจารย์มงคล ถิ นค าบง  17. นางสาวกานติมา พันชน 
9. นางนงลักษณ์ สมณะ 

 
 

 

    สั่ง ณ วันที่ {BookDate} 

 

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1}  

 
 

 
 

{XXXXXXXXXXXXX}๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

{XXXXX} {XXXXXXXXXXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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         ที่313/2565
         2022-02-17
         ให้อาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมอบรมออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรายงานผล ผ่านระบบ TQA Smart-Ex Program
         
             001
        
         
             001
        
         
             
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
            
             
                 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
            
        
         
             
                 หน่วยงานอื่นๆ
            
        
         
             อว 0630.012/สมจ. 9
             2022-01-21
             ขออนุมัติดำเนินโครงการ กิจกรรมการประเมินองค์กรด้วยระบบ TQA Smart-Ex ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
        
         
         ด้วยมหาวิทยาลัย กำหนดจัดอบรมออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรายงานผลผ่านระบบ TQA Smart-Ex Program ครั้งที่ ๑ วันศุกร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.      ครั้งที่ ๒ วันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. และครั้งที่ ๓ วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕     เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการรายงานผลผ่านระบบ TQA Smart-Ex Program มหาวิทยาลัยจึงให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยจะส่งลิงค์เข้าประชุมผ่านทางอีเมล  ตามรายชื่อดังต่อไปนี้  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี	7.	อาจารย์มัชฌกานต์ เผ่าสวัสดิ์
๒.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล	8.	อาจารย์ณัฐรดี อนุพงค์
3.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรินทร์ มีศรี	9.	นางสาวเบญญา นามณรงค์
4.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี	10.	นางสาวณัฐนิชา กสิกรณ์
5.	อาจารย์ ดร.นพรัตน์ ไวโรจนะ	11.	นางสาวพัสตราภรณ์ แสงปัญญา
6.	อาจารย์ ดร.นพมาศ ประทุมสูตร		
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย	6.	อาจารย์สุคนธา ฟูสุวรรณ
๒.	ผู้ช่วยศาสตราจ...
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