
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
ที่  ๑๓๓๗/๒๕๖๔  

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx)       
ระดับคณะ โรงเรียนสำธิตฯ และศูนย์จัดกำรศึกษำจังหวัดสระแก้วฯ  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

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

ด้วยมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ได้ก ำหนดกำรตรวจประเมินตำม
เกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะ โรงเรียนสำธิตฯ และศูนย์จัด
กำรศึกษำจังหวัดสระแก้วฯ  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินคุณภำพของหน่วยงำน
ดังกล่ำว ในกำรน ำเกณฑ์ EdPEx มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรหน่วยงำน  มหำวิทยำลัยจึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ตรวจประเมินตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ ระดับคณะ โรงเรียนสำธิตฯ และศูนย์จัด
กำรศึกษำจังหวัดสระแก้วฯ  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ ดังนี้   

๑.ระดับคณะ 
• คณะครุศาสตร์ วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔  
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชิญโชค  ศรขวัญ   ประธำนกรรมกำร 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พงศกร  พรรณรัตนศิลป์  กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ ดร.รำชำวดี  ยอดเศรณี   กรรมกำร 
๔. อำจำรย์ปวริศำ  เลิศวิริยะประสิทธิ์    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๕. นำงสำวสำยพิน  ทำทอง    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๖. นำงสำวสุดชีวำ  พูลเกษม    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๗. นำงสำวกำนต์พิชชำ  อินปิ่น    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

• คณะเทคโนโลยีการเกษตร   วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔  
๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.รัชพล  สันติวรำกร            ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.กรวิภำ  พูลผล   กรรมกำร 
๓. อำจำรย์เจียระไน  ปฐมโรจน์สกุล   กรรมกำร 
๔. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พรรณี  บัญชรหัตถกิจ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๕. นำงสำวพรรษชล  ปิขุนทด    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๖. นำงสำวชุติมำ  ค ำขันธ์              ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๗. นำงสำวธัญหทัย  สุขสมพืช    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

• คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔  
๑. รองศำสตรำจำรย์ น.อ.ดร.ตระกำร  ก้ำวกสิกรรม           ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์สุนันทำ  คเชศะนันทน์             กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี  กรรมกำร 
๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดนุชำ  สลีวงศ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๕. นำงณีรนุช  ทิศกระโทก    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๖. นำยกฤตนันท์  ในจิต              ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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• คณะสาธารณสุขศาสตร์   วันที่ ๒๒ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔  
๑. ศำสตรำจำรย์ พญ.จำมรี  ธีรตกุลพิศำล            ประธำนกรรมกำร  
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.สมใจ  พุทธำพิทักษ์ผล  กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประภำวรรณ  แพงศร ี  กรรมกำร 
๔. อำจำรย์ปัณณรัตน์  วงศ์พัฒนำนิภำส   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๕. นำงพรทิพย์  กุศลสิริสถำพร    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๖. นำงสำวนรีกำนต์  ภูมิคงทอง    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๗. นำงสำวพัชรพร  เรียงวงษ ์    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

• วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ   วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔  
๑. อำจำรย์สุนันทำ  คเชศะนันทน์    ประธำนกรรมกำร 
๒. ดร.อำภำกร  สุปัญญำ     กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี  กรรมกำร 
๔. รองศำสตรำจำรย์พนิดำ  ชำตยำภำ   กรรมกำร 
๕. นำงสำวจิรำภรณ์  ศรีวันนำ    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๖. นำงสำวพจมำน  บุญทูล    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๗. นำงสำวปัทมำ  พรหมสวัสดิ์    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

• คณะวิทยาการจัดการ    วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๔  
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สันต์ชัย  รัตนนนท์  ประธำนกรรมกำร  
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.รัชพล  สันติวรำกร             กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ทหัยรัตน์  อ่วมน้อย  กรรมกำร 
๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดนุชำ  สลีวงศ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๕. นำงสำวเพชรกมล  เพชรสุนทร             ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๖. นำงสำวณัฐวรรณ  อ้นอุระ    ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
๗. นำยชัยวัฒน์  สร้อยเวที    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

• คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔  
๑. รองศำสตรำจำรย์ น.อ.ดร.ตระกำร  ก้ำวกสิกรรม ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์สุนันทำ  คเชศะนันทน์             กรรมกำร 
๓. รองศำสตรำจำรย์พนิดำ  ชำตยำภำ   กรรมกำร 
๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประภำวรรณ  แพงศรี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๕. นำงสำวพัสตรำภรณ์  แสงปัญญำ   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๖. นำงสำวเบญญำ  นำมณรงค ์    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๗. นำงสำวณัฐนิชำ  กสิกร              ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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• คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเทคโนโลยี วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ 
๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.บวร  ปภัสรำทร   ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์สุนันทำ  คเชศะนันทน์             กรรมกำร 
๓. รองศำสตรำจำรย์พนิดำ  ชำตยำภำ   กรรมกำร 
๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.คมกฤษณ์  แสงเงิน  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
๕. นำงสำวกรรณิกำ  สร้อยส ำโรง             ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๖. นำงสำวจรรยำ  พุ่มพงษ์    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๗. นำงสำวนิภำรัตน์  อินทรรักษ์    ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๘. นำงสำวมำนิตำ  วรทัต              ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

๒. ศูนย์จัดการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จังหวัดสระแก้ว 
วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔  
๑. รองศำสตรำจำรย ์ดร.ภูษิตำ อินทรประสงค์  ประธำนกรรมกำร  
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี  กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดนุชำ สลีวงศ์   กรรมกำร 
๔. อำจำรย์ปวริศำ  เลิศวิริยะประสิทธิ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๕. อำจำรย์วนำลี เพ็ชรรื่น     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  
๓. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ  วันที่ ๑๘ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔  
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชิญโชค  ศรขวัญ   ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยเอกวิทย์  จิตรลดำ              กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี  กรรมกำร 
๔. อำจำรย์ปวริศำ  เลิศวิริยะประสิทธิ์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๕. นำยอัครพล  อนุพันธ์     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๖. นำงสำวอัจฉรำ  ยำสี     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๗. นำยกัณป์ธิภัศ  เขียวยันต์    ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
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หน้าที ่

๑. ศึกษำ และวิเครำะห์ รำยงำนกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์ EdPEx เพ่ือเตรียมกำรประเมิน 

๒. ประชุมสรุปผลกำรประเมินและวำงแผนตรวจประเมินองค์กรที่รับกำรประเมิน 

๓. ตรวจประเมินคุณภำพองค์กรที่รับกำรประเมิน ตำมเกณฑ์ EdPEx 

๔. น ำเสนอจุดเด่นและโอกำสในกำรปรับปรุงที่ส ำคัญให้กับองค์กรที่รับกำรประเมิน 

๕. จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมิน(Feedback Report) ให้กับองค์กรที่รับกำรประเมินเพ่ือน ำผล
ไปปรับปรุงคุณภำพสู่ควำมเป็นเลิศ 

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป        

    สั่ง ณ วันที่  ๕  กรกฎำคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

 
 
 
 
 
  

 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพจน์ ทรำยแก้ว)    
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์    

 
 

 
 


