
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
ที่ 2683 / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ (EdPEx) 
 --------------------------------- 

ตำมที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ได้มีกำรส่งเสริมน ำเกณฑ์  EdPEx     
มำใช้ในกำรบริหำรมหำวิทยำลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัยไปสู่ควำมเป็นเลิศอย่ำงก้ำวกระโดด  และเพ่ือให้กำรด ำเนินงำนดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
บรรลุตำมวัตถุประสงค์มหำวิทยำลัย จึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้  เป็นคณะกรรมกำรโครงกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ (EdPEx) ดังนี้   

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
1. อำจำรย์ ดร.สุพจน์  ทรำยแก้ว    ประธำนกรรมกำร 
2. รองศำสตรำจำรย์ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี   รองประธำนกรรมกำร 
3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เจษฎำ  ควำมคุ้นเคย   รองประธำนกรรมกำร 
4. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.นฤมล  ธนำนันต์   รองประธำนกรรมกำร 
5. อำจำรย์ไชย  มีหนองหว้ำ     รองประธำนกรรมกำร 
6. อำจำรย์ศิริพร  จิระชัยประสิทธิ    กรรมกำร 
7. อำจำรย์ชัยวุฒิ  เทโพธิ์     กรรมกำร 
8. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อำทิมำ แป้นธัญญำนนท์   กรรมกำร 
9. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ทรงพลธนฤทธ์  มฤครัฐอินแปลง  กรรมกำร 
10. รองศำสตรำจำรย์ ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศรี  กรรมกำร 
11. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี  กรรมกำร 
12. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อังคนำ  กรัณยำธิกุล  กรรมกำร 
13. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ประพันธ์พงษ์  ชิณพงษ์  กรรมกำร 

                 14. ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิสำ  พักตร์วิไล            กรรมกำร 
15. อำจำรย์ ดร.ภิศักดิ์  กัลยำณมิตร    กรรมกำร 
16. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อำรีย์  สงวนชื่อ   กรรมกำร 
17. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.ธรี์ธนิกษ์  ศิริโวหำร   กรรมกำร 
18. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เศกพร  ตันศรีประภำศิริ  กรรมกำร 
19. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.มนัญญำ  ค ำวชิระพิทักษ์  กรรมกำร 
20. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิธร  จันทมฤก    กรรมกำร 
21. นำงสำวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ             กรรมกำร 
22. นำงนิธิวด ี เจริญสุข     กรรมกำร 
23. นำงนงลักษณ์  สมณะ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
24. นำงสำวศิริวรรณ  สุขแซว    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 



 

 

 

หน้าที ่
๑. ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมเกณฑ์ EdPEx 
๒. วำงแผนและด ำเนินงำนโครงกำร EdPEx 
๓. สนับสนุนส่งเสริมและเตรียมควำมพร้อมให้ทุกหน่วยงำนมีกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ EdPEx 
๔. ก ำกับ ติดตำม ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร EdPEx 
๕. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน ระดับมหาวิทยาลัย 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เจษฎำ  ควำมคุ้นเคย   ประธำนกรรมกำร 
2. อำจำรย์รัชพล  อ่ ำสุข      กรรมกำร 
3. อำจำรย์ ดร.ดนุชำ  สลีวงศ์    กรรมกำร 
4. อำจำรย์พิชญ์ณี  ตีรณำกรณ์    กรรมกำร 
5  อำจำรย์ ดร.วรีรัตน์  สัมพัทธ์พงศ์    กรรมกำร  
6.  อำจำรย์มณทิพย์  จันทร์แก้ว    กรรมกำร 
7.  อำจำรย์ ดร.นลินอร  นุ้ยปลอด    กรรมกำร 
8. อำจำรย์จิรำภรณ์  ทองทวี     กรรมกำร 
9. นำงนิธิวด ี เจริญสุข     กรรมกำร 
10. นำงนงลักษณ์  สมณะ     กรรมกำร 
11. นำงวำรุณี  จันทพึ่ง     กรรมกำร 
12. นำงสำววรำภรณ์  ไชยสรุิยำนันท์    กรรมกำร 
13. นำงกนิษฐำ  ศรีคุ้มวงษ์     กรรมกำร 
14. นำงสำววีรส์ุดำ  พรหมประดิษฐ์    กรรมกำร   
15. นำงสำวฐิติกำนต์  จิตรจำ    กรรมกำร 
16. นำงสำววิรินทร์  ยอดหำญ    กรรมกำร 

      17. นำยไพศำล  แสงจันทร์      กรรมกำร 
      18. นำงณัฐมน  ค ำเงิน     กรรมกำร 

19. นำงสำวสุภัทรำ อภิชำต     กรรมกำร 
20. นำงสำวอัจฉรำ  ศรีอำภัย    กรรมกำร 
21. นำงมณฑำ  สืบจำกศรี     กรรมกำร 
22. นำงสุดำพร หงอกสิมมำ     กรรมกำร 
23. นำยแทนคุณ  วงค์ษร     กรรมกำร 
24. นำงสำวศิริวรรณ  สุขแซว    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
25. นำยเกรียงไกร  แก้วหลอย    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที ่
๑. วำงแผนกำรด ำเนินงำนเพ่ือขับเคลื่อนเกณฑ์ EdPEx ในระดับมหำวิทยำลัย 
๒. รวบรวม สังเครำะห์ วิเครำะห์ระบบงำนตำมเกณฑ์ EdPEx 
3. สร้ำงควำมเข้ำใจ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมให้ทุกหน่วยงำนมีกำรด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ EdPEx 
4. ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร EdPEx 
5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 



 

 

 

 

3. คณะกรรมการด าเนินงาน ระดับคณะ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เจษฎำ  ควำมคุ้นเคย   ประธำนกรรมกำร 
2. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ภูษิตำ  อินทรประสงค์  กรรมกำร 
3. อำจำรย์ ดร.ชำญชัย  วงศ์สิรสวัสดิ์    กรรมกำร 
4. อำจำรย์ ดร.นพรัตน์  ไวโรจนะ    กรรมกำร 
5. อำจำรย์จิรัญญำ  โชตยะกุล    กรรมกำร 
6. อำจำรย์ ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย    กรรมกำร 
7. อำจำรย์ ดร.ฉัตรชัย  กองกุล    กรรมกำร 
8. อำจำรย์ศิริพร  นำนเทศ     กรรมกำร 
9. อำจำรย์พิชญ์ณี  ตีรณำกรณ์    กรรมกำร 
10. นำงสำวศิริวรรณ  สุขแซว    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
11. นำยเกรียงไกร  แก้วหลอย    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที ่
1. วำงแผนกำรด ำเนินงำนเพ่ือขับเคลื่อนเกณฑ์ EdPEx ในระดับคณะ 
2. รวบรวม สังเครำะห์ และวิเครำะห์ระบบงำนตำมเกณฑ์ EdPEx  
3. ออกแบบและพัฒนำระบบงำนตำมเกณฑ์ EdPEx  
4. ประสำนงำนและสนับสนุนให้คณะมีกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์ EdPEx 
5. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

          สั่ง  ณ  วันที่    29    ตุลำคม   ๒๕๖๑ 
  
 
 

          (อำจำรย์ ดร.สุพจน์  ทรำยแก้ว)                                
                  รักษำรำชกำรแทน 

                                        อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


