
 
 

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ที่  ๗๖๒/๒๕๖๕  

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  
(แก้ไขเพ่ิมเติม) 

------------------------------ 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการส่งเสริมนำเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด      
และเพ่ือให้การดำเนินงานมีประสิทธิ ภาพ และประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์มหาวิทยาลัย                  
จึ งแต่ งตั้ งบุ คคลต่อไปนี้  เป็ นคณ ะกรรมการพัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาภายในตามเกณ ฑ์  EdPEx            
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตามรายชื่อ ดังนี้   

หมวดที่ ๑ การนำองค์กร 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อัญชัญ ยุติธรรม   ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์  กรรมการ 
๓. นางนงลักษณ์ สมณะ     กรรมการ 
๔. นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข     กรรมการ 
๕. นางสาวสุภัทรา อภิชาต ิ    กรรมการ 
๖. ว่าที่เรือตรีธนภณ ไชยาวรรณ    กรรมการ 
๗. นางสาวสุวิมล พิชัยกมล    กรรมการ 
๘. นางสาวอรอุมา พรหมน้อย    กรรมการและเลขานุการ  
๙. นายแทนคุณ วงค์ษร     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หมวดที่ ๒ กลยุทธ์ 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นริศรา จริยะพันธุ์   ประธานกรรมการ 
๒. นางนงลักษณ์ สมณะ     กรรมการ 
๓. นางสาวอรอุมา พรหมน้อย    กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาววชริาพร สมอทอง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หมวดที่ ๓ ลูกค้า      
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ์   ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เลอลักษณ์ โอทกานนท์  กรรมการ 
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๓. อาจารย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์    กรรมการ 
๔. อาจารย์ ดร.ตะวัน ไชยวรรณ    กรรมการ 
๕. นางสาวพวงเพชร พลทอง    กรรมการ 
๖. นายชูศักดิ์ ขันธชาติ     กรรมการ 
๗. นายเมธี ถูกแบบ     กรรมการ 
๘. นางสาววราภรณ์ ไชยสุริยานันท์    กรรมการ 
๙. นางสาวสุวิมล พิชัยกมล    กรรมการ  
๑๐. นางสาวศิริวรรณ สุขแซว    กรรมการและเลขานุการ 

หมวดที่ ๔ การวดั การวิเคราะห์ การจัดการความรู้ และระบบสารสนเทศ 
๑. อาจารย์ชยกร สัตย์ซื่อ     ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส   กรรมการ   
๓. นางนงลักษณ์ สมณะ     กรรมการ 
๔. นางมณฑา สืบจากศรี     กรรมการ 
๕. นายฉัตรชัย กาสี     กรรมการ 
๖. นายชูศักดิ์ ขันธชาติ     กรรมการ 
๗. นายเมธี ถูกแบบ     กรรมการ 
๘. นางสาววชริาพร สมอทอง    กรรมการและเลขานุการ 
๙. นายแทนคุณ วงค์ษร     กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นางสาวกานติมา พันชน    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หมวดที่ ๕ บุคลากร 
๑. อาจารย์มงคล ถิ่นคำบง    ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์ ดร.พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล   กรรมการ 
๓. นางสาวสุภัทรา อภิชาต ิ    กรรมการ 
๔. ว่าที่เรือตรีธนภณ ไชยาวรรรณ    กรรมการ 
๕. นางสาวพิชญาภรณ์ เกตุสิงห์    กรรมการ 
๖. นายเกรียงไกร เกียรติภัชระสกุล    กรรมการและเลขานุการ 
๗. นางสาวจิตรประภา ยุบลชติ    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หมวดที่ ๖ ระบบปฏิบัติการ 
๑. อาจารย์ปรัชญพัชร วันอุทา    ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พวงเพชร สุขประเสริฐ  กรรมการ 
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๓. อาจารย์ ดร.ธนิษฐ์นันท์ จนัทร์แย้ม   กรรมการ 
๒. นางนงลักษณ์ สมณะ     กรรมการ 
๓. นางสาวพัทธนันท์ แสงปาก    กรรมการ 
๔. นางวารุณี จันทพึ่ง     กรรมการ 
๕. นายเมธี ถูกแบบ     กรรมการ 
๖. นางสาววราภรณ์ ไชยสุริยานันท์    กรรมการ 
๗. นางกนิษฐา ศรีคุ้มวงษ์     กรรมการ 
๘. นางสาววิรินทร์ ยอดหาญ    กรรมการ 
๙. นางณัฐมน คำเงิน     กรรมการ   
๑๐. นางสาวพวงเพชร พลทอง    กรรมการ 
๑๑. นายธรรมรัฐ สุกรีขันธ์    กรรมการ 
๑๒. นายปราโมทย์ บุญมี     กรรมการ 
๑๓. นางสาวปัทมา พรหมสวัสดิ์    กรรมการและเลขานุการ 
๑๔. นายเกรียงไกร เกียรติภัชระสกุล   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๕. นางสาวจิตรประภา ยุบลชิต    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

หน้าที ่
๑. จัดทำและทบทวนโครงร่างองค์กร 
๒. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง EdPEx และดำเนินการตามแผน 
๓. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง EdPEx 
๔. รับการตรวจประเมิน EdPEx และรายงานผลการประเมินในระบบ Che Qa Online 
๕. งานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย             
 

    สั่ง ณ วันที่    16    เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕  

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว)    
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    

 


