
 

 

 

 

 

 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

ที่            / ๒๕๖3 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบเกณฑ์ EdPEx ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖2 

--------------------------------- 
ตำมที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ได้มีกำรส่งเสริมน ำเกณฑ์คุณภำพ

กำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) มำใช้ในกำรบริหำรมหำวิทยำลัยและหน่วยงำนต่ำงๆ ภำยใน
มหำวิทยำลัย และก ำหนดตรวจประเมินคุณภำพมหำวิทยำลัยตำมเกณฑ์ EdPEx ในปีกำรศึกษำ 2562        
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล มหำวิทยำลัยจึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบเกณฑ์ EdPEx ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖2 ดังนี้   

 

เกณฑ์ EdPEx ผู้ก ำกับควบคุม ผู้ดูแลรับผิดชอบ 
ผู้รำยงำนและ 

จัดเตรียมข้อมูล 
ที่ปรึกษำ 

หมวดที่ 1 กำรน ำองค์กำร 
1.1 กำรน ำองค์กำรโดย
ผู้น ำระดับสูง 
ก. วิสัยทัศน์ ค่ำนิยม  
และพันธกิจ 
ข. กำรสื่อสำรและผลกำร
ด ำเนินกำรขององค์กำร 

-ผศ.เจษฎำ ควำมคุ้นเคย -น.ส.ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ 
-นำงนงลักษณ์ สมณะ 
-นำงนิธิวดี ต้ังจันทร์สุข 

 

 กองนโยบำยและแผน 
-น.ส.อรอุมำ พรหมน้อย 

 งำนบริหำรงำนบุคคล 
 -น.ส.สุภัทรำ อภิชำต ิ
 -ว่ำที่ ร.ต.ธนภณ ไชยำวรรณ 
 -นำงนุชนภำ  ทำงไธสง 
 งำนเลขำนุกำร 
-นำงสุภวรรณ วรรณสอน 
 งำนสื่อสำรองค์กร 

และกำรตลำด 
- น.ส.สุวิมล พิชัยกมล 
- นำงสำวพัฒน์ธนสรณ์ 
กลิ่นไทย 
 

 -ผศ.อัญชัญ ยุติธรรม 
 -ผศ.ดร.รัฐชำติ ทัศนัย 
 

1.2 กำรก ำกับดูแลและ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
ก. กำรก ำกับดูแลขององค์กำร  
ข. พฤติกรรมที่ถูกกฎหมำย
และมีจริยธรรม 

-ผศ.เจษฎำ ควำมคุ้นเคย 
-รศ.ดร.นฤมล  ธนำนันต์ 
 

-น.ส.ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ 
-ผศ.เศกพร ตันศรีประภำศิริ 
 

 งำนบริหำรงำนบุคคล 
 -น.ส.สุภัทรำ อภิชำต ิ
 -ว่ำที่ ร.ต.ธนภณ ไชยำวรรณ 
 -นำงนุชนภำ  ทำงไธสง 
 งำนสภำมหำวิทยำลัย 
-น.ส.วีร์สุดำ พรหมประดิษฐ์ 
 ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
และบริกำรวชิำกำร 
-น.ส.บุญญรักษำ อรรถพันธ ์
-นำยเมธี ถูกแบบ 

 -ผศ.อัญชัญ ยุติธรรม 
 -ผศ.ดร.รัฐชำติ ทัศนัย 



เกณฑ์ EdPEx ผู้ก ำกับควบคุม ผู้ดูแลรับผิดชอบ 
ผู้รำยงำนและ 

จัดเตรียมข้อมูล 
ที่ปรึกษำ 

หมวดที่ 2 กลยุทธ์ 
2.1 กำรจัดท ำกลยุทธ ์
ก. กระบวนกำรจดัท ำกลยุทธ์ 
ข. วัตถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์  

-ผศ.เจษฎำ ควำมคุ้นเคย - นำงนงลักษณ์ สมณะ 
 

 กองนโยบำยและแผน 
-น.ส.อรอุมำ พรหมน้อย 
 

-ผศ.อัญชัญ ยุติธรรม 
-ผศ.ดร.รัฐชำติ ทัศนัย 

2.2 กำรน ำกลยุทธ์ไปสู่กำร
ปฏิบัต ิ
ก. กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
และน ำไปสู่กำรปฏิบตั ิ
ข. กำรปรับเปลี่ยน
แผนปฏิบัติกำร 

-ผศ.เจษฎำ ควำมคุ้นเคย -นำงนงลักษณ์ สมณะ 
 

 กองนโยบำยและแผน 
-น.ส.อรอุมำ พรหมน้อย 
 

 -ผศ.อัญชัญ ยุติธรรม 
-ผศ.ดร.รัฐชำติ ทัศนัย 

หมวดที่ 3 ลูกค้ำ 
3.1 เสียงของลกูค้ำ 
ก. กำรรับฟังผู้เรียนและ
ลูกค้ำกลุม่อื่น 
ข. กำรประเมินควำมพึง
พอใจและควำมผูกพันของ
ผู้เรยีนและลูกค้ำกลุ่มอื่น 

-รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
-รศ.ดร.นฤมล  ธนำนันต์ 
-อ.ปิยะ สงวนสิน 
 

-ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก 
-ผศ.มนัญญำ ค ำวชิรพิทกัษ์ 
-ผศ.เศกพร ตันศรีประภำศิริ 
-อ.พิชญำณี เชิงคีรี ไชยะ 
-ผศ.ทักษิณำ วิไลลกัษณ์ 
 

 ส ำนักส่งเสริมวชิำกำร 
และงำนทะเบียน  

 -นำงรัชฎำพร ยอดศรี 
 สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 -นำยนพสิทธิ์ เหมือนสังข ์
 ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
และบริกำรวชิำกำร 
-น.ส.บุญญรักษำ อรรถพันธ ์
-นำยเมธี ถูกแบบ 
 กองพัฒนำนักศกึษำ 
 -น.ส.วรำภรณ์ ไชยสุริยำนันท ์
 ส ำนักวทิยบริกำรฯ 
-อ.มณทิพย์ จันทร์แก้ว 
 
 

 -ผศ.ดร.ดนุชำ สลีวงศ์ 
 -อ.ดร.แสงดำว  
 วัฒนำสกุลเกียรติ 
 -อ.ดร.เลอลักษณ์  
 โอทกำนนท์  
 -อ.ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์ 
 

3.2 ควำมผูกพันของลูกค้ำ 
ก.หลักสตูรและบริกำร 
รวมทั้งกำรสนับสนุนผูเ้รียน
และกลุม่ลูกคำ้อื่น  
ข.กำรสร้ำงควำมสมัพันธ์กับ
ผู้เรยีนและลูกค้ำกลุ่มอื่น  
 
 

-รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
-รศ.ดร.นฤมล  ธนำนันต์ 
-อ.ปิยะ สงวนสิน 
 

-ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก 
-ผศ.มนัญญำ ค ำวชิรพิทกัษ์ 
-ผศ.เศกพร ตันศรีประภำศิริ 
-อ.พิชญำณี เชิงคีรี ไชยะ 
-ผศ.ทักษิณำ วิไลลกัษณ์ 
 

 ส ำนักส่งเสริมวชิำกำร 
และงำนทะเบียน  

 -นำงรัชฎำพร ยอดศรี 
 สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 -นำยนพสิทธิ์ เหมือนสังข ์
 ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
และบริกำรวชิำกำร 
-น.ส.บุญญรักษำ อรรถพันธ ์
-นำยเมธี ถูกแบบ 
 กองพัฒนำนักศกึษำ 
 -น.ส.วรำภรณ์ ไชยสุริยำนันท ์
 ส ำนักวทิยบริกำรฯ 
-อ.มณทิพย์ จันทร์แก้ว 
 
 

 -ผศ.ดร.ดนุชำ สลีวงศ์ 
 -อ.ดร.แสงดำว  
 วัฒนำสกุลเกียรติ 
 -อ.ดร.เลอลักษณ์  
 โอทกำนนท์  
 -อ.ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์ 
 

   
 

  

หมวดที่ 4 กำรวัดวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ 



เกณฑ์ EdPEx ผู้ก ำกับควบคุม ผู้ดูแลรับผิดชอบ 
ผู้รำยงำนและ 

จัดเตรียมข้อมูล 
ที่ปรึกษำ 

4.1 กำรวัด วิเครำะห ์และ
ปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำร
ขององค์กำร 
ก. กำรวัดผลกำรด ำเนินกำร 
ข. กำรวิเครำะห์และทบทวน
ผลกำรด ำเนินกำร 
ค. กำรปรับปรุงผลกำร
ด ำเนินกำร 

-ผศ.เจษฎำ ควำมคุ้นเคย -นำงนงลักษณ์ สมณะ 
 

 กองนโยบำยและแผน 
-น.ส.วชิรำพร สมอทอง 
-นำยแทนคุณ วงค์ษร 
 

 -ผศ.อัญชัญ ยุติธรรม 
-อ.ปัณณรัตน์  
วงศ์พัฒนำนิภำส 

 

4.2 กำรจัดกำรควำมรู ้
สำรสนเทศ และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
ก. ควำมรู้ของสถำบัน 
ข. ข้อมูลสำรสนเทศ และ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

-ผศ.เจษฎำ ควำมคุ้นเคย 
 

-อ.ศิริพร จิระชัยประสิทธิ 
-นำงนิธิวดี ต้ังจันทร์สุข 
 

 งำนพัฒนำอำจำรย์ฯ 
-อ.ธัชชัย อินทะสขุ 
 

 งำนศูนย์คอมพิวเตอร ์
-นำงมณฑำ สืบจำกศรี 
 

-อ.ปัณณรัตน์  
วงศ์พัฒนำนิภำส 

หมวดที่ 5 บุคลำกร 
5.1 สภำพแวดล้อมด้ำน
บุคลำกร 
ก. ขีดควำมสำมำรถและ
อัตรำกำลัง 
ข. บรรยำกำศด้ำนบุคลำกร  

-ผศ.เจษฎำ ควำมคุ้นเคย 
 

-น.ส.ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ 
 
 
 
 

 งำนบริหำรงำนบุคคล 
 -น.ส.สุภัทรำ อภิชำต ิ
 -ว่ำที่ ร.ต.ธนภณ ไชยำวรรณ 
 -นำงนุชนภำ  ทำงไธสง 

-ผศ.ดร.รัฐชำติ ทัศนัย 
-อ.ดร.ชนินทร์ จักรภพโยธิน 

5.2 ควำมผูกพันของ
บุคลำกร 
ก. ควำมผูกพันของบุคลำกร
และผลกำรปฏิบัติกำร  
ข. กำรพัฒนำบุคลำกรและ
ผู้น ำ 
 

-ผศ.เจษฎำ ควำมคุ้นเคย 
 

-อ.ศิริพร จิระชัยประสิทธิ 
-น.ส.ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ 
 

 งำนบริหำรงำนบุคคล 
 -น.ส.สุภัทรำ อภิชำต ิ
 -ว่ำที่ ร.ต.ธนภณ ไชยำวรรณ 
 -นำงนุชนภำ  ทำงไธสง 
 งำนพัฒนำอำจำรย์ฯ 
 -อ.พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล 
 -น.ส.พิชญำภรณ์  เกตุสิงห ์
 

-ผศ.ดร.รัฐชำติ ทัศนัย 
-อ.ดร.ชนินทร์ จักรภพโยธิน 

หมวดที่ 6 ระบบปฏิบัติกำร 
6.1 กระบวนกำรท ำงำน 
ก. กำรออกแบบหลักสตูร 
กำรบริกำร และ
กระบวนกำร 
ข. กำรจัดกำรกระบวนกำร 
ค. กำรจัดกำรนวัตกรรม 
  

-รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
-รศ.ดร.นฤมล  ธนำนันต์ 
-อ.ปิยะ สงวนสิน 
 
 

-ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก 
-ผศ.มนัญญำ ค ำวชิรพิทกัษ์ 
-ผศ.เศกพร ตันศรีประภำศิริ 
-อ.พิชญำณี เชิงคีรี ไชยะ 
 
 

 ส ำนักส่งเสริมวชิำกำร 
และงำนทะเบียน  

 -นำงสำวพวงเพชร พลทอง 
 สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 -นำยนพสิทธิ์ เหมือนสังข ์
 ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้

และบริกำรวชิำกำร 
-น.ส.บุญญรักษำ อรรถพันธ ์
-นำยเมธี ถูกแบบ 
 กองพัฒนำนักศกึษำ 
-น.ส.วรำภรณ์ ไชยสุริยำนันท์ 
 
 

-อ.ปรัชญพัชร วันอทุำ 
-อ.ธัชชัย อินทะสขุ 
 

6.2 ประสิทธิผลของกำร
ปฏิบัติกำร 
ก. ประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลของ
กระบวนกำร  

-รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
-รศ.ดร.นฤมล  ธนำนันต์ 
-อ.ปิยะ สงวนสิน 
 
 

-ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก 
-ผศ.มนัญญำ ค ำวชิรพิทกัษ์ 
-ผศ.เศกพร ตันศรีประภำศิริ 
-อ.พิชญำณี เชิงคีรี ไชยะ 
-อ.ธรำพงษ์ พัฒนศักดิภ์ิญโญ 

 ส ำนักส่งเสริมวชิำกำร 
และงำนทะเบียน  

 -นำงสำวพวงเพชร พลทอง 
 สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 -นำยนพสิทธิ์ เหมือนสังข ์

-อ.ปรัชญพัชร วันอทุำ 
-อ.ธัชชัย อินทะสขุ 
 



เกณฑ์ EdPEx ผู้ก ำกับควบคุม ผู้ดูแลรับผิดชอบ 
ผู้รำยงำนและ 

จัดเตรียมข้อมูล 
ที่ปรึกษำ 

ข. กำรจัดกำรห่วงโซ่อุปทำน 
ค. กำรเตรียมพร้อมด้ำน
ควำมปลอดภัยและภำวะ
ฉุกเฉิน 
 

-นำงนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข 
 

 ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้
และบริกำรวชิำกำร 
-น.ส.บุญญรักษำ อรรถพันธ ์
-นำยเมธี ถูกแบบ 
 กองพัฒนำนักศกึษำ 
-น.ส.วรำภรณ์ ไชยสุริยำนันท์ 

 

 งำนอำคำรและสถำนที ่
- นำงสุดำพร หงอกสิมมำ 

 งำนพัสด ุ
-น.ส.วิรินทร์ ยอดหำญ 

 งำนส่งเสริมสุขภำพฯ 
-นำงยุภำ ก ำจำย 
 งำนภูมิทัศน์ฯ 
- นำยมำนพ  สุขสุเดช 
 

หมวดที ่7 ผลลพัธ ์
7.1 ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้
ของผู้เรียน และด้ำน
กระบวนกำร 
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรเรียนรู้ของ
ผู้เรยีนและด้ำนบริกำรที่
มุ่งเน้นลูกค้ำ  
ข. ผลลัพธ์ด้ำนประสิทธิผล
ของกระบวนกำรท ำงำน 
ค. ผลลัพธ์ด้ำนกำรจัดกำร
ห่วงโซ่อุปทำน  
 

-ผศ.เจษฎำ ควำมคุ้นเคย 
-รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
-รศ.ดร.นฤมล  ธนำนันต์ 
-อ.ปิยะ สงวนสิน 
 
 

-ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก 
-ผศ.มนัญญำ ค ำวชิรพิทกัษ์ 
-ผศ.เศกพร ตันศรีประภำศิริ 
-อ.พิชญำณี เชิงคีรี ไชยะ 
-อ.ธรำพงษ์ พัฒนศักดิภ์ิญโญ 
-นำงนิธิวดี ต้ังจันทร์สุข 
 

 ส ำนักส่งเสริมวชิำกำร 
และงำนทะเบียน  

 -นำงสำวพวงเพชร พลทอง 
 สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 -นำยนพสิทธิ์ เหมือนสังข ์
 ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้

และบริกำรวชิำกำร 
 -น.ส.บุญญรักษำ อรรถพันธ ์
 -นำยเมธี ถกูแบบ 
 กองพัฒนำนักศกึษำ 
 -น.ส.วรำภรณ์ ไชยสุริยำนันท์ 
 งำนอำคำรและสถำนที ่
 -นำงสุดำพร หงอกสิมมำ 
 งำนพัสด ุ
 -น.ส.วิรินทร์ ยอดหำญ 
 งำนส่งเสริมสุขภำพฯ 
 -นำงยุภำ ก ำจำย 
 งำนภูมิทัศน์ฯ 
 -นำยมำนพ  สุขสุเดช 

 
 
 

-ผศ.ดร.ดนุชำ สลีวงศ์ 
-อ.ปรัชญพัชร วันอทุำ 
-อ.ปัณณรัตน์  
 วงศ์พัฒนำนิภำส 
  

7.2 ผลลัพธ์ด้ำนกำร
มุ่งเน้นลูกค้ำ 
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้น
ผู้เรยีนและลูกค้ำกลุ่มอื่น  
 

-รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี 
-รศ.ดร.นฤมล  ธนำนันต์ 
-อ.ปิยะ สงวนสิน 
 

-ผศ.ดร.ศศิธร จันทมฤก 
-ผศ.มนัญญำ ค ำวชิรพิทกัษ์ 
-ผศ.เศกพร ตันศรีประภำศิริ 
-อ.พิชญำณี เชิงคีรี ไชยะ 
-ผศ.ทักษิณำ วิไลลกัษณ์ 
 

 ส ำนักส่งเสริมวชิำกำร 
และงำนทะเบียน  

 -นำงรัชฎำพร ยอดศรี 
 สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
 -นำยนพสิทธิ์ เหมือนสังข ์
 ส ำนักส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
และบริกำรวชิำกำร 
-น.ส.บุญญรักษำ อรรถพันธ ์
-นำยเมธี ถูกแบบ 

-ผศ.ดร.ดนุชำ สลีวงศ์ 
-อ.ดร.แสงดำว  
 วัฒนำสกุลเกียรติ 
-อ.ดร.เลอลักษณ์  
 โอทกำนนท์  
-อ.ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ ์
 



เกณฑ์ EdPEx ผู้ก ำกับควบคุม ผู้ดูแลรับผิดชอบ 
ผู้รำยงำนและ 

จัดเตรียมข้อมูล 
ที่ปรึกษำ 

 กองพัฒนำนักศกึษำ 
 -น.ส.วรำภรณ์ ไชยสุริยำนันท ์
 ส ำนักวทิยบริกำรฯ 
 -อ.มณทิพย์ จันทร์แกว้ 

7.3 ผลลัพธ์ด้ำนกำร
มุ่งเน้นบุคลำกร 
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรมุ่งเน้น
บุคลำกร  
 

-ผศ.เจษฎำ ควำมคุ้นเคย 
 

-อ.ศิริพร จิระชัยประสิทธิ 
-น.ส.ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ 

 งำนบริหำรงำนบุคคล 
 -น.ส.สุภัทรำ อภิชำต ิ
 -ว่ำที่ ร.ต.ธนภณ ไชยำวรรณ 
 -นำงนุชนภำ  ทำงไธสง 
 งำนพัฒนำอำจำรย์ฯ 
 -อ.พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล 
 -น.ส.พิชญำภรณ์  เกตุสิงห ์
 

-ผศ.ดร.รัฐชำติ ทัศนัย 
-อ.ดร.ชนินทร์ จักรภพโยธิน 

7.4 ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำ
องค์กำรและกำรก ำกับดูแล 
ก. ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำ
องค์กำร กำรก ำกับดูแลและ
ควำมรับผิดชอบต่อสังคม 
ข. ผลลัพธ์ด้ำนกำรน ำกล
ยุทธ์ไปปฏิบตั ิ

-ผศ.เจษฎำ ควำมคุ้นเคย 
-รศ.ดร.นฤมล  ธนำนันต์ 
 

-น.ส.ฉวีวรรณ ศิละวรรณโณ 
-นำงนงลักษณ์ สมณะ 
 
  

 งำนบริหำรงำนบุคคล 
 -น.ส.สุภัทรำ อภิชำต ิ
 -ว่ำที่ ร.ต.ธนภณ ไชยำวรรณ 
 -นำงนุชนภำ  ทำงไธสง 
 งำนสภำมหำวิทยำลัย 
 -น.ส.วีร์สุดำ พรหมประดิษฐ์ 
 งำนเลขำนุกำร 
-นำงสุภวรรณ วรรณสอน 
 กองนโยบำยและแผน 
-น.ส.อรอุมำ พรหมน้อย 
-น.ส.วชิรำพร สมอทอง 
 

-ผศ.อัญชัญ ยุติธรรม 
-ผศ.ดร.รัฐชำติ ทัศนัย 
 

7.5 ผลลัพธ์ด้ำน
งบประมำณ กำรเงิน และ
ตลำด 
ก. ผลลัพธ์ด้ำนงบประมำณ 
กำรเงิน และตลำด  
 

-ผศ.เจษฎำ ควำมคุ้นเคย 
 

-นำงนงลักษณ์  สมณะ 
-นำงนิธิวดี ต้ังจันทร์สุข 
 

 กองนโยบำยและแผน 
-น.ส.เนตรศรินทร์ พิมพ์จันทร์ 
 -น.ส.ณัฏฐำ ป้ันอยู่  
 งำนกำรเงินและบัญช ี
 -นำงณัฐมน ค ำเงิน 
 งำนบริหำรทรัพย์และรำยได ้
 -นำงกนิษฐำ ศรีคุ้มวงษ์ 
 

 -ผศ.อัญชัญ ยุติธรรม 
 -ผศ.ดร.รัฐชำติ ทัศนัย 
 

 
 
 
 
หน้ำที ่

1. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน EdPEx ตำมหมวดที่ได้รับมอบหมำยพร้อมทั้งผลลัพธ์กำรด ำเนินงำน 
ที่เก่ียวข้อง 

2. จัดเตรียมเอกสำรและหลักฐำนข้อมูลในหมวดที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือใช้ในกำรตรวจประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ตำมเกณฑ์ EdPEx 

3. น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนและเข้ำรับกำรสัมภำษณ์จำกคณะกรรมกำรตรวจประเมิน EdPEx  
ตำมหมวดที่เก่ียวข้อง 

  4. ปฏิบัติงำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 



 
 

           สั่ง   ณ   วันที่        พฤษภำคม    ๒๕๖3 
  
 
 

     (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพจน์ ทรำยแก้ว)                                
 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


