
 
 

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ที่   1110 /๒๕๖๕  

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
ระดับคณะ โรงเรียนสาธิตฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จ.สระแก้ว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

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

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดการตรวจประเมินตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะ โรงเรียนสาธิตฯ และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จ.สระแก้ว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินคุณภาพของ
หน่วยงานดังกล่าว ในการนำเกณฑ์ EdPEx มาใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงาน มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่ เป็นเลิศ ระดับคณะ         
โรงเรียนสาธิตฯ และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จ.สระแก้ว  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังนี้   

๑.ระดับคณะ 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันเสาร์ที่ 20 และวันอาทิตยท์ี ่๒8 สิงหาคม ๒๕๖๕ 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา ธรรมรักษา   ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววิดาพร ตันติวัฒนกูล    กรรมการ 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อังคนา กรณัยาธิกุล  กรรมการ 
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง กรรมการและเลขานุการ 
๕. นางสาวกรรณิกา สร้อยสำโรง    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๖. นางสาวมานิตา วรทัต     ผู้ช่วยเลขานุการ 
๗. นางสาวจรรยา พุ่มพงษ์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๘. นางสาวอุษา วิลาวรรณ์     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร วันจันทร์ที ่๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร   ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กรวิภา พูลผล   กรรมการ 
๓. อาจารย์เจียระไน ปฐมโรจน์สกุล   กรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชรหัตถกิจ  กรรมการและเลขานุการ 
๕. นางสาวพรรษชล ปิขุนทด    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๖. นางสาวชุติมา คำขันธ์     ผู้ช่วยเลขานุการ 
๗. นายสัมพันธ์ อ่ำสุรา     ผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันอังคารที ่๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เชิญโชค ศรขวัญ   ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สมใจ พุทธาพิทักษ์ผล  กรรมการ 
๓. อาจารย์ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์   กรรมการ 
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ ์   กรรมการและเลขานุการ 
๕. นางณีรนุช ทิศกระโทก     ผู้ช่วยเลขานุการ 
๖. นายกฤตนันท ์ในจิต     ผู้ช่วยเลขานุการ 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ วันจันทร์ที ่๒๒ และวันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕  
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร   ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ตะวันฉาย  โพธิ์หอม   กรรมการ 
๓. อาจารย์ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส   กรรมการ 
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ์   กรรมการและเลขานุการ 
๕. นางพรทพิย์ กุศลสิริสถาพร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๖. นางนรีกานต์ สุชัยยะ     ผู้ช่วยเลขานุการ 
๗. นางสาวพัชรพร เรียงวงษ์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะครุศาสตร์ วันอังคารที ่๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕  
๑. อาจารย์ ดร.อรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล   ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์  กรรมการ 
๓. อาจารย์ ดร.ราชาวดี ยอดเศรณี    กรรมการ 
๔. อาจารย์ปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์   กรรมการและเลขานุการ 
๕. นางสาวสายพิน ทาทอง    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๖. นางสาวสุดชวีา พูลเกษม    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๗. นางสาวกานต์พิชชา อินปิ่น    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะวิทยาการจัดการ วันพุธที ่๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สนัต์ชัย รัตนนนท์  ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร   กรรมการ 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ทหัยรัตน์ อ่วมน้อย  กรรมการ 
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ ์   กรรมการและเลขานุการ 
๕. นางสาวเพชรกมล เพชรสุนทร    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๖. นางสาวณัฐวรรณ อ้นอุระ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๗. นายชัยวัฒน์ สร้อยเวที     ผู้ช่วยเลขานุการ 
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วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ วันพฤหัสบดีที ่๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕  
๑. อาจารย์สุนันทา คเชศะนันทน์    ประธานกรรมการ 
๒. ดร.อาภากร สุปัญญา     กรรมการ 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤษณ์ แสงเงิน  กรรมการ 
๔. อาจารย์ปัณณรัตน์ วงศ์พัฒนานิภาส   กรรมการและเลขานุการ 
๕. นางสาวจิราภรณ์ ศรีวันนา    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๖. นางสาวพจมาน บุญทูล     ผู้ช่วยเลขานุการ 
๗. นางสาวปัทมา พรหมสวัสดิ์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันศุกร์ที ่๒๖ และวันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕  
๑. อาจารย์สุนันทา คเชศะนันทน์    ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สนัต์ชัย รัตนนนท์  กรรมการ 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เจษฎา ความคุ้นเคย   กรรมการ 
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย  กรรมการและเลขานุการ 
๕. นางสาวพัสตราภรณ์ แสงปัญญา   ผู้ช่วยเลขานุการ 
๖. นางสาวเบญญา นามณรงค์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๗. นางสาวณัฐนิชา กสิกร     ผู้ช่วยเลขานุการ 

๒. ศูนย์จัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยงอลงกรณ์ฯ จังหวัดสระแก้ว 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕  
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี บัญชร หัตถกิจ  ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ดนุชา สลีวงศ์   กรรมการ 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย  กรรมการและเลขานุการ 
๔. อาจารย์วนาลี  เพ็ชรรื่น    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยงอลงกรณ์ฯ   
วันศุกร์ที่ ๑๙ และวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕  
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศกร พรรณรัตนศิลป์  ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สนัต์ชัย รัตนนนท์   กรรมการ 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี  กรรมการ 
๔. อาจารย์ ดร.ราชาวดี ยอดเศรณี    กรรมการและเลขานุการ 
๕. นายอัครพล อนุพันธ์     ผู้ช่วยเลขานุการ 
๖. นายกัณป์ธิภัศ เขียวยันต์    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๗. นางสาวอัจฉรา ยาสี     ผู้ช่วยเลขานุการ 
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หน้าที ่
๑. ศึกษา และวิเคราะห์ รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx เพ่ือเตรียมการประเมิน 
๒. ประชุมสรุปผลการประเมินและวางแผนตรวจประเมินองค์กรที่รับ การประเมิน 
๓. ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรที่รับการประเมิน ตามเกณฑ์ EdPEx 
๔. นำเสนอจุดเด่นและโอกาสในการปรับปรุงที่สำคัญให้กับองค์กรที่รับการประเมิน 
๕. จัดทำรายงานผลการประเมิน(Feedback Report)  
 

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป        

 

    สั่ง ณ วันที่    20  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  

 

    

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว)    
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    

 


