
 

 

 
 

 
 

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 
ที่ ๑๐๘๓ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แตงต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลยั ศูนยจัดการศึกษา 
และระดับหนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐   

------------------------ 
   เพ่ือใหการดําเนินงานดานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ในระดับคณะ วิทยาลัย ศูนยจัดการศึกษา  
และระดับหนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะ เปนไปดวยความเรียบรอย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
มหาวิทยาลัยจึงแตงต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลัย ศูนยจัดการ
ศึกษา และระดับหนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐  เพ่ือปฏิบัติหนาที่ในการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังตอไปน้ี 

   ๑.  ระดับคณะ/วิทยาลัย 
           คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  วันจันทรที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 

๑. ผูชวยศาสตราจารยพิชญอร  ไหมสุทธิสกุล ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย ดร.กนกกานต  วีระกุล กรรมการ 
๓. อาจารยศิริพร  จิระชัยประสิทธ์ิ  กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวพัสตราภรณ  แสงปญญา ผูชวยเลขานุการ 

 

      คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  วันจันทรที่  ๒๐  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 

๑. รองศาสตราจารย ดร.ดวงตา  สราญรมย  ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิชชุกร  นาคธน กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาคริต  ศรีทอง กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางณีรนุช  ทิศกระโทก ผูชวยเลขานุการ 

 

คณะครศุาสตร  วันพุธที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 

๑. รองศาสตราจารย ดร.บังอร  เสรีรัตน ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สูติเทพ  ศิริพัฒนกุล กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรธนิกษ  ศิริโวหาร กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวสายพิน  ทาทอง  ผูชวยเลขานุการ 
๕. นางสาวสุดชีวา  พูลเกษม ผูชวยเลขานุการ 
๖. นางสมฤดี  คัชมาตย ผูชวยเลขานุการ 

 
 
 
 
 



 
-๒- 

 

 
 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  วันพุธที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระชัย คอนจอหอ ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศันสนีย จะสุวรรณ กรรมการ 
๓. อาจารย ดร.วรีรัตน  สัมพัทธพงศ กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวลัดดาวัลย  แทนทุมมา  ผูชวยเลขานุการ 

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิเชียร  อุนเรือน ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยประมวล  แซโคว กรรมการ 
๓. อาจารยมัชฌกานต  เผาสวัสด์ิ กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวพรรษชล  ปขุนทด ผูชวยเลขานุการ 

 

คณะวิทยาการจัดการ  วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉรา  หลอตระกูล ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มยุรี  รัตนเสริมพงศ กรรมการ 
๓. อาจารยปณณรัตน  วงศพัฒนานิภาส กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวนิสรา  โภควัต ผูชวยเลขานุการ 
๕. นางสาวณัฐวรรณ  อนอุระ ผูชวยเลขานุการ 
๖. นายชัยวัฒน  สรอยเวที ผูชวยเลขานุการ 
   

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ  วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
๑. รองศาสตราจารย ดร.อภินันท จันตะนี  ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิดาภา  ถิรศิริกุล  กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กันตฤทัย  คลังพหล กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาววรัญญา  ลือจันดา ผูชวยเลขานุการ 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร  วันศุกรที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
๑. รองศาสตราจารย ดร.ยุวดี  รอดจากภัย ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราภรณ  พงษศรีทัศน กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย ดร.ศศมล  ผาสุข กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวนรีกานต  ภูมิคงทอง ผูชวยเลขานุการ 
๕. นางสาวพัชรพร  เรียงวงษ ผูชวยเลขานุการ 

 

  ๒. ศูนยจัดการศึกษา 
ศูนยจัดการศึกษาจังหวัดสระแกว วันจันทรที่  ๒๗ สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปณณรภัส  ถกลภักดี ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย ดร.เบญจลกัษณ  เมืองมีศรี กรรมการ 
๓. อาจารยปวริศา  เลิศวิริยะประสิทธ์ิ  กรรมการและเลขานุการ 
๔. อาจารยนิติราภรณ  ศรีกันต ผูชวยเลขานุการ 

 



 
-๓- 

 

 
 

  ๓. ระดับหนวยงานสนบัสนนุเทียบเทาคณะ (สํานัก และสถาบนั) 
บัณฑิตวิทยาลัย  วันจันทรที่  ๒๗  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะนันท  สายัณหปทุม ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาคริต ศรีทอง กรรมการ  
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญชัย  วงศสิรสวัสด์ิ กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวอรอนงค  สุทธินวล ผูชวยเลขานุการ 

   สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ  วันอังคารที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
๑. อาจารย ดร.ดรุณศักด์ิ  ตติยะลาภะ  ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย ดร.ดนุชา  สลีวงศ กรรมการ  
๓. อาจารยศุภมล  คงทน กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวบุญญรักษา  อรรถพันธ ผูชวยเลขานุการ 

สํานักงานอธิการบดี  วันอังคารที่  ๒๘  สงิหาคม  ๒๕๖๑ 
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะนันท  สายัณหปทุม ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย ดร.ภิศักด์ิ  กัลยาณมิตร  กรรมการ 
๓. อาจารยปวริศา  เลิศวิริยะประสิทธ์ิ กรรมการ 

๔. อาจารยกานตมณี  ไวยครุฑ กรรมการ 

๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาคริต  ศรีทอง กรรมการและเลขานุการ 
๖. นางสาววิมล  มีสมพร  ผูชวยเลขานุการ 

   สํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  วันอังคารที่  ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรธนิกษ  ศิริโวหาร ประธานกรรมการ  
๒. ผูชวยศาสตราจารยพนิดา  ชาตยาภา กรรมการ  
๓. ผูชวยศาสตราจารยอัจฉราวรรณ  สุขเกิด กรรมการและเลขานุการ  
๔. นางสาวพัทธนันท  แสงปาก ผูชวยเลขานุการ  

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  วันพุธที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรธนิกษ  ศิริโวหาร  ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยปณณรัตน  วงศพัฒนานิภาส  กรรมการ 
๓. อาจารยมณทิพย  จันทรแกว   กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวมานิดา  ปามุทา ผูชวยเลขานุการ 

            สถาบันวิจัยและพัฒนา  วันพธุที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
๑. ผูชวยศาสตราจารยทรงพลธนฤทธ มฤครัฐอินแปลง  ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย ดร.ดรุณศักด์ิ  ตติยะลาภะ กรรมการ 
๓. อาจารยศุภมล  คงทน กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวกัญชญาวีร กุลพิพัฒนเตชนาถ ผูชวยเลขานุการ 

                   



 
-๔- 

 

 
 

   งานวิชาศึกษาทั่วไป  วันพุธที่  ๒๙  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปณณรภัส ถกลภักดี ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาคริต  ศรีทอง  กรรมการ 
๓. อาจารยมัชฌกานต  เผาสวัสด์ิ  กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวศุภลักษณ  จันทรวงศ  ผูชวยเลขานุการ 

 

หนาที่ 

    ๑. ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
      ๑.๑ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ และตัวบงช้ีเพ่ิมเติมที่หนวยงานพัฒนาขึ้น (ถามี) 
      ๑.๒ ใหขอเสนอแนะตอ หนวยงานที่รับการประเมินเพ่ือให หนวยงานนําไปเปน 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
      ๑.๓ จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอตอผูบริหารคณะ/

หนวยงานที่รับการประเมิน 
      ๑.๔ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบ CHE QA Online  

(เฉพาะคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย) 

     ๒. กรรมการและเลขานุการ 
       ๒.๑ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ และตัวบงช้ีเพ่ิมเติมที่หนวยงานพัฒนาขึ้น (ถามี) 
       ๒.๒ รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประสานและติดตามการจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา 

     ๓. ผูชวยเลขานุการ 
       ทํ าหน าที่ เ ป นผู ช วยคณะกรรมการตรวจประ เมิ นคุณภาพการศึ กษาภายใน  

และประสานงานใหกระบวนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงานดําเนินไปดวยความ
เรียบรอย รวมถึงรวมรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทํารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา 

         

                     สั่ง   ณ   วันที ่   ๓   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 

                                                                     
 
 
                                                                       (อาจารย ดร.สุพจน ทรายแกว) 
                                 รักษาราชการแทน 
                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
 


