
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
{BookID} 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน EdPEx ระดับมหำวิทยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ (แก้ไขเพ่ิมเติม) 
------------------------------ 

ตำมที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  ได้มีกำรส่งเสริมน ำเกณฑ์ 
EdPEx มำใช้ ในกำรบริหำรมหำวิทยำลัย ทั้ งในระดับคณะ หน่วยงำนสนับสนุน และมหำวิทยำลัย              
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยไปสู่ควำมเป็นเลิศอย่ำง
ก้ำวกระโดด และเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุวิสัยทัศน์ของมหำวิทยำลัย   
จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้  เป็นคณะกรรมกำรด ำเนินงำน EdPEx ระดับมหำวิทยำลัย ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๔ 
ดังนี้ 

๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เจษฎำ ควำมคุ้นเคย      ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์พิชญำณี เชิงคีรี ไชยยะ    กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ    กรรมกำร 
๔. อำจำรย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์    กรรมกำร 
๕. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ  กรรมกำร 
๖. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.ฐำปนำ จ้อยเจริญ   กรรมกำร 
๗. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย  กรรมกำร 
๘. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.ประภำวรรณ แพงศรี  กรรมกำร 
๙. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน  กรรมกำร 
๑๐. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เศกพร ตันศรีประภำศิริ  กรรมกำร 
๑๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.ปุณยนุช นิลแสง  กรรมกำร 
๑๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก  กรรมกำร 
๑๓. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ทักษิณำ วิไลลักษณ์   กรรมกำร 
๑๔. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.ดนุชำ สลีวงศ์   กรรมกำร 
๑๕. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์นริศรำ จริยะพันธ์   กรรมกำร 
๑๖. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.เลอลักษณ์ โอทกำนนท์  กรรมกำร   
๑๗. ผู้ชว่ยสำสตรำจำรย์ ดร.อมรรักษ์ สวนชูผล  กรรมกำร 
๑๘. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์พวงเพชร สุขประเสริฐ               กรรมกำร 
๑๙. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ประพันธ์พงษ์ ชิณพงษ์  กรรมกำร 
๒๐. อำจำรย์ปวริศำ เลิศวิริยะประสิทธิ์   กรรมกำร   
๒๑. อำจำรย์มัชฌกำนต์ เผ่ำสวัสดิ์    กรรมกำร 
๒๒. อำจำรย์ปรัชญพัชร  วันอุทำ    กรรมกำร 
๒๓. ดร.นำรี คูหำเรืองรอง     กรรมกำร 
๒๔. อำจำรย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธ์    กรรมกำร 
๒๕. อำจำรย์ ดร.ตะวัน ไชยวรรณ    กรรมกำร 
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๒๖. อำจำรย์ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนำนิภำส   กรรมกำร 
๒๗. อำจำรย์ชยกร  สัตย์ซื่อ    กรรมกำร 
๒๘. อำจำรย์มงคล  ถิ่นค ำบง    กรรมกำร 
๒๙. อำจำรย์ ดร.ธนิษฐ์นันท์ จันทร์แย้ม   กรรมกำร 
๓๐. อำจำรย์ ดร.พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล            กรรมกำร 
๓๑. นำงนงลักษณ์ สมณะ     กรรมกำร 
๓๒. นำงนิธิวดี  ตั้งจันทร์สุข    กรรมกำร 
๓๓. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.อัญชัญ ยุติธรรม  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๓๔. นำงสำวศิริวรรณ สุขแซว    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๓๕. นำงสำวอรอุมำ พรหมน้อย    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๓๖. นำงสำววชิรำพร สมอทอง    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
๓๗. นำยแทนคุณ วงค์ษร            กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๓๘. ว่ำที่เรือตรีธนภณ ไชยำวรรณ     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๓๙. นำยเกรียงไกร เกียรติภัชระสกุล   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๔๐. นำงสำวจิตรประภำ ยุบลชิต            กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๔๑. นำงสำวกำนติมำ พันชน    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
หน้าที ่
๑. วำงแผนกำรด ำเนินงำนเพื่อขับเคลื่อนเกณฑ์ EdPEx ในระดับคณะ หน่วยงำนสนับสนุน 
และมหำวิทยำลัย 
๒. สร้ำง สนับสนุน และส่งเสริมเพ่ือเตรียมควำมพร้อมให้คณะ หน่วยงำนสนับสนุน  
และมหำวิทยำลัยมีกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ EdPEx 
๓. ติดตำม ประสำนงำน และประเมินผลกำรด ำเนินงำน EdPEx 
๔. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   
 

    สั่ง ณ วันที่ {BookDate} 

 

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1}  
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{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว)
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         ที่740/2565
         2022-04-08
         แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (แก้ไขเพิ่มเติม)
         
             001
        
         
             001
        
         
             
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
            
             
                 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
            
        
         
             
                 หน่วยงานอื่นๆ
            
        
         
             อว 0630.012/สมจ. 202
             2021-10-18
             ขออนุมัติดำเนินโครงการ/กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
        
         
         ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มีการส่งเสริมนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการบริหารมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับคณะ หน่วยงานสนับสนุน และมหาวิทยาลัย              โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด และเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย   จึงแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้  เป็นคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย		   	ประธานกรรมการ
๒. อาจารย์พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ				กรรมการ
๓. อาจารย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ				กรรมการ
๔. อาจารย์ ดร.ชัยวุฒิ เทโพธิ์				กรรมการ
๕. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ		กรรมการ
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา จ้อยเจริญ		กรรมการ
๗.  ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย		กรรมการ
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาวรรณ แพงศรี		กรรมการ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน		กรรมการ
๑๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เศกพร ตันศรีประภาศิริ		กรรมการ
๑๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช นิลแสง		กร...
         2022-04-08T17:30:20
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