
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
ที่  2804 / ๒๕๖1 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำโมเดลในกำรท ำงำนตำมเกณฑ์ EdPEx 
 --------------------------------- 

ตำมที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ได้มีกำรส่งเสริมน ำเกณฑ์
คุณภำพกำรศึกษำเพ่ือกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) มำใช้ในกำรบริหำรมหำวิทยำลัย โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยไปสู ่ควำมเป ็นเล ิศอย ่ำงก้ำว
กระโดด  และเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล บรรลุตำมวัตถุประสงค์มหำวิทยำลัย จึง
ขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นคณะกรรมกำรพัฒนำโมเดลในกำรท ำงำนตำมเกณฑ์ EdPEx ดังนี้   
หมวดที ่๑ การน าองค์กร 

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เจษฎำ ควำมคุ้นเคย   ประธำนกรรมกำร 
2. อำจำรย์ศิริพร จิระชัยประสิทธิ    กรรมกำร 
3. อำจำรย์พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล    กรรมกำร 
4. นำงนงลักษณ์ สมณะ     กรรมกำร 
5. นำงสำววีร์สุดำ พรหมประดิษฐ์    กรรมกำร 
6. นำงสำวสุภัทรำ อภิชำต     กรรมกำร 
7. ว่ำที่เรือตรีธนภณ  ไชยำวรรณ    กรรมกำร 
๘. นำงนุชนภำ  ทำงไธสง      กรรมกำร 
9. นำงสำวสุวิมล พิชัยกมล     กรรมกำร 
10. นำงสุภวรรณ วรรณสอน    กรรมกำร 
11. นำงสำวอรอุมำ พรหมน้อย    กรรมกำรและเลขำนุกำร  
12. นำงสำววชิรำพร สมอทอง    กรรมกำรและเลขำนุกำร   
13. นำงสำวณัฎฐำ ปั้นอยู่     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
14. นำงสำวเนตรศรินทร์ พิมพ์จันทร์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
15. นำยแทนคุณ วงค์ษร     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
หน้าที ่ ด ำเนินกำรพัฒนำโมเดลกำรท ำงำนตำมเกณฑ์ EdPEx หมวดที่ ๑ กำรน ำองค์กร และงำนอ่ืนๆ 

ที่เก่ียวข้อง 

หมวดที่ ๒ กลยุทธ์ 
1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เจษฎำ ควำมคุ้นเคย   ประธำนกรรมกำร 
2. นำงนงลักษณ์ สมณะ     กรรมกำร 
3. นำงสำวอรอุมำ พรหมน้อย    กรรมกำรและเลขำนุกำร  
4. นำงสำววชิรำพร สมอทอง    กรรมกำรและเลขำนุกำร   
5. นำงสำวณัฎฐำ ปั้นอยู่     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
6. นำงสำวเนตรศรินทร์ พิมพ์จันทร์    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
7. นำยแทนคุณ วงค์ษร     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  
หน้าที่  ด ำเนินกำรพัฒนำโมเดลกำรท ำงำนตำมเกณฑ์ EdPEx หมวดที่ 2 ระบบกลยุทธ์ และงำนอ่ืนๆ  

ที่เก่ียวข้อง 



 
 

หมวดที่ ๓ ลูกค้า      
1. อำจำรย์ ดร.ดนุชำ สลีวงศ์    ประธำนกรรมกำร 
2. อำจำรย์แสงดำว วัฒนำสกุลเกียรติ   กรรมกำร 
3. อำจำรย์ ดร.เลอลักษณ์ โอทกำนนท์   กรรมกำร 
4. นำงอำรีย์ ทิพรส     กรรมกำร 
5. นำงสำววิลำสินี ชูหวำน     กรรมกำร 
6. นำงรัชฎำพร ยอดศรี     กรรมกำร 
7. นำงสำวศิริวรรณ  สุขแซว    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
8. นำงสำวรสสุคนธ์ นำคภิบำล    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าที่  ด ำเนินกำรพัฒนำโมเดลกำรท ำงำนตำมเกณฑ์ EdPEx หมวดที่ 3 ลูกค้ำ และงำนอ่ืนๆ            

ที่เก่ียวข้อง 
 

หมวดที่ ๔ การวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู้ และการด าเนินงานระบบสารสนเทศ 
1. อำจำรย์รัชพล  อ่ ำสุข      ประธำนกรรมกำร 
2. อำจำรย์ศิริพร  จิระชัยประสิทธิ    กรรมกำร 
3. อำจำรย์พูนสวัสดิ์  แก้วเกียรติสกุล   กรรมกำร 
4. อำจำรย์มณทิพย์  จันทร์แก้ว    กรรมกำร 
5. นำงนงลักษณ์  สมณะ     กรรมกำร 
6. นำงมณฑำ  สืบจำกศรี     กรรมกำร 
7. นำยคมสัน  จิตอำมำต     กรรมกำร 
8. นำงสำววชิรำพร สมอทอง    กรรมกำร 
9. นำยแทนคุณ  วงค์ษร     กรรมกำร 
10. นำงสำวนำรถนรินทร์  อิศรำงกูร ณ อยุธยำ                  กรรมกำร 
11. นำงสำวศิริวรรณ  สุขแซว    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
12. นำงสำวรสสุคนธ์ นำคภิบำล    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าที่  ด ำเนินกำรพัฒนำโมเดลกำรท ำงำนตำมเกณฑ์ EdPEx หมวดที่ 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์        

กำรจัดกำรควำมรู้ และกำรด ำเนินงำนระบบสำรสนเทศ และงำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

หมวดที่ ๕ บุคลากร 
1. อำจำรย์รัชพล อ่ ำสุข     ประธำนกรรมกำร 
2. อำจำรย์พูนสวัสดิ์ แก้วเกียรติสกุล    กรรมกำร 
3. นำงสำวสุภัทรำ อภิชำต     กรรมกำร 
4. นำงสำวพิชญำภรณ์  เกตุสิงห์    กรรมกำร   
5. ว่ำที่เรือตรธีนภณ  ไชยำวรรรณ    กรรมกำร 
6. นำงนุชนภำ ทำงไธสง     กรรมกำร 
7. นำยเกรียงไกร  แก้วหลอย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
8. นำงสำวจิตรประภำ  ยุบลชิต    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าที่  ด ำเนินกำรพัฒนำโมเดลกำรท ำงำนตำมเกณฑ์ EdPEx หมวดที่ 5 บุคลำกร และงำนอ่ืนๆ         

ที่เก่ียวข้อง 
 
 



 
หมวดที่ ๖ ระบบปฏิบัติการ 

1. อำจำรย์พิชญ์ณี ตีรณำกรณ์    ประธำนกรรมกำร 
2. อำจำรย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ    กรรมกำร    
3. นำงอำรีย์ ทิพรส     กรรมกำร 
4. นำงสำววรำภรณ์ ไชยสุริยำนันท์    กรรมกำร 
5. นำงกนิษฐำ ศรีคุ้มวงษ์     กรรมกำร 
6. นำงสำววิรินทร์ ยอดหำญ    กรรมกำร 
7. นำงณัฐมน ค ำเงิน     กรรมกำร 
8. นำงสำวธนิศรำ ทำสีเพชร    กรรมกำร 
9. นำยเมธี ถูกแบบ     กรรมกำร 
10. นำยนพสิทธิ์ เหมือนสงข ์    กรรมกำร 
11. นำงยุภำ  ก ำจำย     กรรมกำร 
12. นำงเบญจภัคค์ ธนแพรวพันธ์    กรรมกำร 
13. นำงสำวพวงเพชร พลทอง    กรรมกำร 
14. นำยไพศำล แสงจันทร์      กรรมกำร 
15. นำยเกรียงไกร  แก้วหลอย    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
16. นำงสำวจิตรประภำ  ยุบลชิต    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าที่  ด ำเนินกำรพัฒนำโมเดลกำรท ำงำนตำมเกณฑ์ EdPEx หมวดที่ 6 ระบบปฏิบัติกำร และงำน

อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

          สั่ง  ณ  วันที่    7    พฤศจิกำยน    ๒๕๖1 
  
 
 

          (อำจำรย์ ดร.สุพจน์  ทรำยแก้ว)                                
                  รักษำรำชกำรแทน 

                                        อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  
 
 
 
 

ร่าง.............................  
พิมพ์...........................     
ทาน............................. 



 


