
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
{BookID} 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมเกณฑ์ EdPEx 
------------------------------ 

ตำมที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ได้มีกำรส่งเสริมน ำเกณฑ์
คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) มำใช้ในกำรบริหำรมหำวิทยำลัย โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยไปสู่ควำมเป็นเลิศอย่ำงก้ำวกระโดด    
และเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล บรรลุตำมวัตถุประสงค์ มหำวิทยำลัย                  
จึ งแต่ งตั้ งบุ คคลต่อไปนี้  เป็ นคณ ะกรรมกำรพัฒ นำคุณ ภำพกำรศึกษำภำยในตำมเกณ ฑ์  EdPEx             
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ตำมรำยชื่อ ดังนี้   

หมวดที่ ๑ การน าองค์กร 
๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อัญชัญ  ยุติธรรม   ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ    กรรมกำร 
๓. นำงนงลักษณ์ สมณะ     กรรมกำร 
๔. นำงสำววีร์สุดำ พรหมประดิษฐ์    กรรมกำร 
๕. นำงสำวสุภัทรำ อภิชำต ิ    กรรมกำร 
๖. ว่ำที่เรือตรีธนภณ  ไชยำวรรณ    กรรมกำร 
๗. นำงนุชนภำ  ทำงไธสง      กรรมกำร 
๘. นำงสุภวรรณ วรรณสอน    กรรมกำร 
๙. นำงสำวสุวิมล พิชัยกมล    กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวอรอุมำ พรหมน้อย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๑. นำงสำววชิรำพร สมอทอง    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๒. นำงสำวณัฎฐำ ปั้นอยู่     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๓. นำงสำวเนตรศรินทร์ พิมพ์จันทร์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

  ๑๔. นำยแทนคุณ วงค์ษร     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

หมวดที่ ๒ กลยุทธ์ 
๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อัญชัญ  ยุติธรรม   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงนงลักษณ์ สมณะ     กรรมกำร 
๓. นำงสำววชริำพร สมอทอง    กรรมกำร  
๔. นำงสำวณัฎฐำ ปั้นอยู่     กรรมกำร  
๕. นำงสำวเนตรศรินทร์ พิมพ์จันทร์   กรรมกำร  
๖. นำยแทนคุณ วงค์ษร     กรรมกำร 
๗. นำงสำวอรอุมำ พรหมน้อย    กรรมกำรและเลขำนุกำร  
๘. นำยพรชัย  เขียวชอุ่ม     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

{XXXXXXXXXXXXX}ที่  ๖๑๙/๒๕๖๔
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หมวดที่ ๓ ลูกค้า      
๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.ดนุชำ สลีวงศ์   ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์ ดร.เลอลักษณ์ โอทกำนนท์   กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์    กรรมกำร 
๔. อำจำรย์ภัทรำพร ทิพย์มงคล    กรรมกำร 
๕. นำงสำววรำภรณ์ ไชยสุริยำนันท์    กรรมกำร 
๖. อำจำรย์ปวิช เรียงศิริ     กรรมกำร 
๗. อำจำรย์กุลชำติ พันธุวรกุล    กรรมกำร 
๘. นำงณัฐมน ค ำเงิน     กรรมกำร 
๙. นำงสำววิลำสิน ีชูหวำน    กรรมกำร 
๑๐. นำงรัชฎำพร ยอดศรี     กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวสุวิมล พิชัยกมล    กรรมกำร 
๑๒. นำงสำวพัฒน์ธนสรณ์ กลิ่นไทย   กรรมกำร 
๑๓. นำงสำวพัทธนันท์ แสงปำก    กรรมกำร 
๑๔. นำงสำวศิริวรรณ  สุขแซว    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๕. นำงสำวกำนติมำ  พันชน     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

หมวดที่ ๔ การวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู้ และระบบสารสนเทศ 
๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เจษฎำ ควำมคุ้นเคย   ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์ธัชชัย  อินทะสุข    กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนำนิภำส   กรรมกำร 
๔. นำงนงลักษณ์  สมณะ     กรรมกำร 
๕. นำยฉัตรชัย  กำส ี     กรรมกำร 
๖. นำงมณฑำ  สืบจำกศรี     กรรมกำร 
๗. อำจำรย์ชยกร  สัตย์ซื่อ     กรรมกำรและเลขำนุกำร  
๘. นำยแทนคุณ  วงค์ษร     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๙. นำงสำววชริำพร สมอทอง    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๐. นำงสำวศิริวรรณ  สุขแซว    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๑. นำงสำวกำนติมำ  พันชน    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

หมวดที่ ๕ บุคลากร 
๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.รัฐชำติ ทัศนัย   ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์พูน สวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล   กรรมกำร 
๓. อำจำรย์วรรนิสำ หนูช่วย    กรรมกำร 
๔. อำจำรย์มงคล  ถิ่นค ำบง    กรรมกำร 
๕. นำงสำวพิชญำภรณ์  เกตุสิงห์    กรรมกำร 
๖. นำงสำวสุภัทรำ อภิชำต ิ    กรรมกำร 
๗. ว่ำที่เรือตรีธนภณ  ไชยำวรรรณ    กรรมกำร 
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หมวดที่ ๕ บุคลากร (ต่อ) 
๘ นำงนุชนภำ ทำงไธสง     กรรมกำร 
๙. นำยเกรียงไกร  แก้วหลอย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๐. นำงสำวจิตรประภำ  ยุบลชิต    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
หมวดที่ ๖ ระบบปฏิบัติการ 
๑. อำจำรย์ปรัชญพัชร วันอุทำ    ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงอำรี ทิพรส     กรรมกำร 
๓. นำงวำรุณี จันทพ่ึง     กรรมกำร 
๔. นำงสำววรำภรณ์ ไชยสุริยำนันท์    กรรมกำร 
๕. นำงกนิษฐำ ศรีคุ้มวงษ์     กรรมกำร 
๖. นำงสำววิรินทร์ ยอดหำญ    กรรมกำร 
๗. นำงณัฐมน ค ำเงิน     กรรมกำร 
๘. นำงสำวธนิศรำ ทำสีเพชร    กรรมกำร  
๙. นำยเมธี ถูกแบบ     กรรมกำร 
๑๐. นำงสุดำพร  หงอกสิมมำ    กรรมกำร 
๑๑. นำยธรรมรัฐ  สุกรีขันธ์    กรรมกำร 
๑๒. นำยมำนพ  สุขสุเดช     กรรมกำร 
๑๓. นำยปรำโมทย์  บุญมี     กรรมกำร 
๑๔. นำยนพสิทธิ์ เหมือนสังข์    กรรมกำร 
๑๕. นำยไพศำล แสงจันทร์     กรรมกำร 
๑๖. นำงเบญจภัคค์ ธนแพรวพันธ์    กรรมกำร  
๑๗. นำงยุภำ ก ำจำย     กรรมกำร 
๑๘. นำงสำวพวงเพชร พลทอง    กรรมกำร 
๑๙. นำยเกรียงไกร แก้วหลอย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒๐. นำงสำวจิตรประภำ  ยุบลชิต    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

หมวดที่ ๗ ผลลัพธ์ 
๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อัญชัญ  ยุติธรรม   ประธำนกรรมกำร 
๒. รองศำสตรำจำรย์พนิดำ ชำตยำภำ   กรรมกำร 
๓. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เศกพร ตันศรีประภำศิริ  กรรมกำร 
๔. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.ปุณยนุช นิลแสง   กรรมกำร 
๕. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิธร  จันทมฤก   กรรมกำร 
๖. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย  กรรมกำร 
๗. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.ประภำวรรณ แพงศรี  กรรมกำร 
๘. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน  กรรมกำร 
๙. อำจำรย์พิชญำณี เชิงคีรี ไชยยะ    กรรมกำร 
๑๐. อำจำรย์ ดร.ชัยวุฒ ิเทโพธิ์    กรรมกำร 



 - ๔ - 

หมวดที่ ๗ ผลลัพธ์ (ต่อ) 
๑๑. อำจำรย์ปวริศำ เลิศวิริยะประสิทธิ์   กรรมกำร 
๑๒. อำจำรย์มัชฌกำนต์ เผ่ำสวัสดิ์    กรรมกำร 
๑๓. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ทักษิณำ วิไลลักษณ์   กรรมกำร   
๑๔. อำจำรย์ ดร.นำรี คูหำเรืองรอง   กรรมกำร 
๑๕. นำงนิธิวดี  ตั้งจันทร์สุข    กรรมกำร 
๑๖. นำงนงลักษณ์ สมณะ     กรรมกำร 
๑๗. นำงสำวศิริวรรณ สุขแซว    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๘. นำยเกรียงไกร แก้วหลอย    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๑๙. นำงสำวจิตรประภำ ยุบลชิต    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๐. นำงสำวกำนติมำ  พันชน    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
หน้าที ่
๑. จัดท ำและทบทวนโครงร่ำงองค์กร 
๒. จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมแนวทำง EdPEx และด ำเนินกำรตำมแผน 
๓. จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง EdPEx 
๔. รับกำรตรวจประเมิน EdPEx และรำยงำนผลกำรประเมินในระบบ Che Qa Online 
๕. งำนอ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
          

       สั่ง ณ วันที่ {BookDate} 

 

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1}  

 
 

 
 

{XXXXXXXXXXXXX}๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

{XXXXXXXXXXXXX}{XXXXX}

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

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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