
 

 

 
 

 
 

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ 
ท่ี         / ๒๕๖๑ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 
------------------------ 

 ตามมาตรา  ๔๗  และมาตรา  ๔๘  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   พ.ศ.๒๕๔๒   
แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.๒๕๕๕  ระบุวา ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาโดยใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูปถัมภ  กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ในชวงเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ๒๕๖๑  เพ่ือให
การดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ ดําเนินไปดวย  
ความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงแตงตั้งคณะกรรมการฯ ดังตอไปนี้ 
 

         คณะครุศาสตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
วันพฤหัสบดท่ีี  ๒๖  กรกฎาคม ๒๕๖๑ 
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจศรา  ประเสริฐสิน  ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทราวดี  มากมี กรรมการ 
๓. อาจารย  ดร.วรีรัตน  สัมพัทธพงศ กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวสายพิน  ทาทอง ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
วันอังคารท่ี  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
๑. ผูชวยศาสตราจารยบุญไท  เจริญผล ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยชนาธิป  บุบผามาศ กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารยธีระญา  ปราบปราม กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวชญานิศ  ศรีบุญสม ผูชวยเลขานุการ 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
วันอังคารท่ี  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมิตรา  ดานพาณิชย ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด กรรมการ 
๓. อาจารย ดร.หทัยรัตน  อวมนอย กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวกนกภรณ  สุธัมรส ผูชวยเลขานุการ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  
วันพุธท่ี  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
๑. ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ คูทวีกุล ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยสราวุฒิ  เขียวพฤกษ กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารยธีระญา  ปราบปราม กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวณัฏฐชฎามณฑ  แจมฟา  ผูชวยเลขานุการ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร  
วันพุธท่ี  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทราวดี มากมี กรรมการ 
๓. อาจารย ดร.วรีรัตน  สัมพันธพงศ กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวกรกนก  เหรียญทอง  ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู 
วันพุธท่ี  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฏฐกรณ  ปะพาน ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย  ดร.พนิต  ศรีประดิษฐ กรรมการ  
๓. ผูชวยศาสตราจารยทรงพลธนฤทธ  มฤครัฐอินแปลง  กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวกนกภรณ  สุธัมรส ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
วันพุธท่ี  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
๑. รองศาสตราจารย ดร.บังอร  เสรีรัตน ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.รินรดี  ปาปะใน กรรมการ  
๓. รองศาสตราจารย  ดร.ศศมล  ผาสุข กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวอัจฉรา  ศรีอาภัย ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรท่ัวไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
วันพฤหัสบดีท่ี  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
๑. รองศาสตราจารย ดร.บังอร เสรีรัตน  ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย  ดร.อภิรดี  เมืองเดช กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.สิตา  ทิศาดลดิลก กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสมฤดี  คัชมาตย ผูชวยเลขานุการ 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตรท่ัวไป 
วันพฤหัสบดีท่ี  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์  ละลอกน้ํา ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยพฤกษ  โปรงสําโรง กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารยเศกพร  ตนัศรีประภาศิริ กรรมการและเลขานุการ 
๔. นายกําพลศักดิ์  มณีงาม ผูชวยเลขานุการ 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
วันพฤหัสบดีท่ี  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
๑. ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ คูทวีกุล ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยสราวุฒิ  เขียวพฤกษ กรรมการ 
๓. อาจารยพิชญาณี  เชิงคีรี ไชยยะ กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวชญานิศ  ศรีบุญสม ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
วันพฤหัสบดท่ี  ๒  สิงหาคม ๒๕๖๑ 
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สูติเทพ  ศิริพัฒนกุล ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ศศิธร  วชิรปญญาพงศ กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.กันยา  กองสูงเนิน กรรมการและเลขานุการ 

๔. นางสาววิราวรรณ  สินแสง ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  
วันพฤหัสบดีท่ี  ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
๑. รองศาสตราจารย ดร.บังอร  เสรีรัตน ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รินรด ี ปาปะใน กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย  ดร.ศศมล  ผาสุข กรรมการและเลขานุการ 

๔. นางสาวอัจฉรา  ศรีอาภัย ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
วันศุกรท่ี  ๓  สิงหาคม ๒๕๖๑ 
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สูติเทพ  ศิริพัฒนกุล ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ศศิธร  วชิรปญญาพงศ กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย  ดร.ศุภวัฒน  ลาวัณยวิสุทธิ ์ กรรมการและเลขานุการ 

๔. นางสาววิราวรรณ  สินแสง ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรท่ัวไป 
วันศุกรท่ี  ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
๑. รองศาสตราจารย ดร.บังอร  เสรีรัตน ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รินรด ี ปาปะใน กรรมการ 
๓. อาจารยดวงเดือน  วัฏฏานุรักษ กรรมการและเลขานุการ 
๔. อาจารยสุดชีวา  พูลเกษม ผูชวยเลขานุการ 

       
 
 
 
 



 
-๔- 

 

 
 

      คณะวิทยาการจัดการ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
วันอังคารท่ี  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
๑. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.สูติเทพ  ศิริพัฒนกุล ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.สันตชัย  รัตนนนท กรรมการ 
๓. อาจารยปณณรัตน  วงศพัฒนานิภาส  กรรมการและเลขานุการ 
๔. นายพีรวัฒน  ตันตอ ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเท่ียว 
วันพุธท่ี  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
๑. รองศาสตราจารย ดร.ราณี  อิสิชัยกุล ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยหิรัญญา  กลางนุรักษ กรรมการ 
๓. อาจารยไพรินทร  มีศรี   กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวสุกัญญา  แกนสมบัติ ผูชวยเลขานุการ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 
วันพุธท่ี  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
๑. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.สธุาสินี  ศิริโภคาภิรมย  ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยศิระ  นาคะศิริ กรรมการ 
๓. อาจารย  ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวนิสรา  โภควัต ผูชวยเลขานุการ 

      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
      วันพฤหัสบดีท่ี  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑  

๑. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.สธุาสินี  ศิริโภคาภิรมย ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย  ดร.ตระกูล  จิตวัฒนากร กรรมการ 
๓. อาจารย  ดร.ดนุชา  สลีวงศ กรรมการและเลขานุการ 
๔. นายชัยวัฒน  สรอยเวที ผูชวยเลขานุการ 

      หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
      วันพฤหัสบดีท่ี  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑  

๑. อาจารยศิรประภา  ศรีวิโรจน ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย  ดร.วาสุกาญจน  งามโฉม  กรรมการ 
๓. อาจารยปณณรัตน  วงศพัฒนานิภาส กรรมการและเลขานุการ 
๔. นายพีรวัฒน  ตันตอ ผูชวยเลขานุการ 

 
 
 
 



 
-๕- 

 

 
 

      หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร   
      วันท่ีศุกร  ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๑  

๑. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.อัจฉรา  หลอตระกูล ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย  ดร.พัฒนพงษ  จันทรควง กรรมการ 
๓. อาจารยจิรัญญา  โชตยะกุล กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางปราณี  นายาว  ผูชวยเลขานุการ 

     หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร 
      วันศุกรท่ี  ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๑  

๑. รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา  โชคเหรียญสุขชัย ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธิตินันธุ  ชาญโกศล กรรมการ 
๓. อาจารย  ดร.ดนุชา  สลีวงศ กรรมการและเลขานุการ 
๔. นายสุรเสน  กรานโต ผูชวยเลขานุการ 

       หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีก 
      วันศุกรท่ี  ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๑  

๑. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.สธุาสินี  ศิริโภคาภิรมย ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยศิระ  นาคะศิริ  กรรมการ 
๓. อาจารยปณณรัตน  วงศพัฒนานิภาส กรรมการและเลขานุการ 
๔. นายชัยวัฒน  สรอยเวที ผูชวยเลขานุการ 

      คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 
      วันจันทรท่ี  ๑๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  

๑. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.สุวิมล  เรืองศรี ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยประวรดา  โภชนจันทร กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารยเศกพร  ตันศรีประภาศิริ  กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวพัสตราภรณ  แสงปญญา ผูชวยเลขานุการ 

 

      หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย 
                     และบรรเทาสาธารณภัย 

      วันอังคารท่ี  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  
๑. อาจารย  ดร.อรพิมพ  มงคลเคหา ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยประวรดา  โภชนจันทร กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารยทรงพลธนฤทธ  มฤครัฐอินแปลง กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวพัสตราภรณ  แสงปญญา ผูชวยเลขานุการ 

 
      
 



 
-๖- 

 

 
 

        หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกสประยุกต 
      วันอังคารท่ี  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  

๑. อาจารยสุกัญญา  หมูเย็น ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย  ดร.ปยะมาศ  ไชยนอก กรรมการ 
๓. อาจารย  ดร.วุฒิชัย  วิถาทานัง  กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวสุพิณยา  อรุณจันทร ผูชวยเลขานุการ 

      หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
      วันอังคารท่ี  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  

๑. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.สุวิมล  เรืองศรี ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย  ดร.วรางคณา  จิตตชุม กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารย  ดร. กรรณิการ  อัมพุช กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางนริศรา  เงินยวง ผูชวยเลขานุการ 

      หลักสูตรวิทยาศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา 
      วันพฤหัสบดีท่ี  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  

๑. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.สุวิมล  เรืองศรี ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย  ดร.วรางคณา  จิตตชุม กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารย  ดร. กรรณิกา  อัมพุช กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางนริศรา  เงินยวง ผูชวยเลขานุการ 

      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต 
      วันพุธท่ี  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑  

๑. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.อัญชลี  ทองกําเหนิด ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยสมสมัย  เจริญสุข กรรมการ 
๓. อาจารย  ดร.นิติกร  ออนโยน  กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวสุพิณยา  อรุณจันทร ผูชวยเลขานุการ 

      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
      วันพุธท่ี  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑  

๑. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ยงศักดิ์  ขจรผดุงกิตติ ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย  ดร.บุษราคัม  ปอมทอง กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารยเศกพร  ตันศรีประภาศิริ  กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวพิมพนารา  นิลฤทธิ์ ผูชวยเลขานุการ 

      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร 
      วันพฤหัสบดีท่ี  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑  

๑. รองศาสตราจารย  ดร.ศริศักดิ์  สุนทรไชย ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยวิรัติ  จันทรทรัพย กรรมการ 
๓. อาจารยศุภมล  คงทน กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวทวีพร  พันสวัสดิ์ ผูชวยเลขานุการ 



 
-๗- 

 

 
 

      คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 
      วันอังคารท่ี  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  

๑. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.จุมพต  พุมศรีภานนท ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.กันตกนิษฐ  ขวัญพฤกษ กรรมการ 
๓. อาจารย  ดร.วรีรัตน  สัมพัทธพงศ  กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวจรรยา  พุมพงษ ผูชวยเลขานุการ 

      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสส่ือสารและคอมพิวเตอร 
      วันอังคารท่ี  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  

๑. อาจารยสุขรักษ  แซเจี่ย ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย  ดร.อิสรี  ศรีคุณ กรรมการ 
๓. อาจารย  ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวมานิตา  วรทัต ผูชวยเลขานุการ 

      หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม 
      วันพุธท่ี  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑  

๑. อาจารย  ดร.สุวัฒน  มณีวรรณ ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยนภดล  เชนะโยธิน กรรมการ 
๓. อาจารยกานตมณี  ไวยครุฑ กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวจรรยา  พุมพงษ ผูชวยเลขานุการ 

      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
      วันพุธท่ี  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑  

๑. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ประทุมทอง  ไตรรัตน ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย  ดร.ขวัญรัตน  จินดา กรรมการ 
๓. อาจารยมัชฌกานต  เผาสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวนิภารัตน  อินทรรักษ ผูชวยเลขานุการ 

      หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี 
      วันพฤหัสบดีท่ี  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑  

๑. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.วิทยา  เมฆขํา ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ศันสนีย  จะสุวรรณ กรรมการ 
๓. อาจารย  ดร.ปริญ  วีระพงษ กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวลัดดาวัลย  แทนทุมมา ผูชวยเลขานุการ 

 
 
 
 



 
-๘- 

 

 
 

      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 
      วันพฤหัสบดีท่ี  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑  

๑. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ชุติมา  ประสาทแกว ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ปติศานต  กร่ํามาตร กรรมการ 
๓. อาจารยไพรินทร  มีศรี กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวนิภารัตน  อินทรรักษ ผูชวยเลขานุการ 

      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
      วันพฤหัสบดีท่ี  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑  

๑. ผูชวยศาสตราจารยนภดล  เชนะโยธิน ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยวริศรา  เชนะโยธิน กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารยอัจฉราวรรณ  สุขเกิด กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวมานิต  วรทัต ผูชวยเลขานุการ 

       คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเกษตรศาสตร 
      วันอังคารท่ี  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  

๑. ผูชวยศาสตราจารยณิฐิมา  เฉลิมแสน ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยประมวล  แซโคว กรรมการ 
๓. อาจารยมัชฌกานต  เผาสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางจุฑาลักษณ  ชวยรักษ ผูชวยเลขานุการ 

      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน 
      วันอังคารท่ี  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  

๑. รองศาสตราจารยจันทนี  เพชรานนท ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย ดร.สุรวิชา  วรรณไกรโรจน กรรมการ 
๓. อาจารยมัชฌกานต  เผาสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวพรรษชล  ปขุนทด ผูชวยเลขานุการ 

      หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีจัดการเกษตร 
      วันพฤหัสบดีท่ี  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑  

๑. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.วิเชียร  อุนเรือน ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยเบญจพร  รอดอาวุธ กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย  ดร.ศศมล  ผาสุข กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวชุติมา  คําขันธ ผูชวยเลขานุการ 

   
 
 
 



 
-๙- 

 

 
 

      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 
      วันจันทรท่ี  ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๑  

๑. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.มารุจ  ลิมปะวัฒนะ ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยเบญจพร  รอดอาวุธ กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.พรรณวิภา  แพงศรี กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวนิศารัตน  ตามสมัคร ผูชวยเลขานุการ 

      คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
      วันอังคารท่ี  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  

๑. อาจารยสมโชค  ฤทธิ์จํารูญ ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยรัตนา  เพ็ชรสูงเนิน กรรมการ 
๓. อาจารยกานตมณี  ไวยครุฑ กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวนารถนรินทร  อิศรางกูร  ณ  อยุธยา ผูชวยเลขานุการ 

      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
      วันอังคารท่ี  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  

๑. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ภาสพงศ  ศรีพิจารณ ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยกรภัค  จายประยูร กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.กันตฤทัย  คลังพหล กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวภนาพร  ยอดคํา ผูชวยเลขานุการ 

      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีสากล 
      วันอังคารท่ี  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  

๑. อาจารย  ดร.อโณทัย  นิติพน ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยอลิสา  วัชรประภาพงศ กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  ราชรักษ กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวเฉลิมพร  โตสงวน ผูชวยเลขานุการ 

      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาศาสตร 
      วันพุธท่ี  ๑  สิงหาคม  ๒๕๖๑  

๑. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.มยุรี  รัตนเสริมพงศ ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยยุวเรศ  หลุดพา กรรมการ 
๓. อาจารยอัญชลี  เยาวราช กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางณีรนุช  ทิศกระโทก ผูชวยเลขานุการ 

      
 
 
 



 
-๑๐- 

 

 
 

      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา 
      วันพฤหัสบดีท่ี  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑  

๑. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.มยุรี  รัตนเสริมพงศ ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย  ดร.ณฐมน  หมวกฉิม กรรมการ 
๓. อาจารยกานตมณี  ไวยครุฑ กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวภนาพร  ยอดคํา ผูชวยเลขานุการ 

      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยเพ่ือนวัตกรรมการส่ือสาร 
      วันศุกรท่ี  ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๑  

๑. ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ  คูทวีกูล ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย  ดร.วิภาวรรณ  อยูเย็น กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.กันตฤทัย  คลังพหล กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวนารถนรินทร  อิศรางกรู  ณ  อยุธยา ผูชวยเลขานุการ 

      หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 
      วันศุกรท่ี  ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๑  

๑. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.สุมิตรา  ดานพาณิชย ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.อารีวรรณ  เอ่ียมสะอาด กรรมการ 
๓. อาจารยศุภมล  คงทน กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวเฉลิมพร  โตสงวน ผูชวยเลขานุการ 

      หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป 
      วันศุกรท่ี  ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๑  

๑. อาจารยนิลุบล  ขอรวมเดช ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยชยารัฐ  จุลสุคนธ กรรมการ 
๓. อาจารย  ดร.วรีรัตน  สัมพัทธพงศ กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวบุษบงก  วินิยม ผูชวยเลขานุการ 

      หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร 
      วันศุกรท่ี  ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๑  

๑. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ขนิษฐา  สุขสวัสดิ์ ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยตราดุลย  นรนิติผดุงการ กรรมการ 
๓. อาจารยกานตมณี  ไวยครุฑ กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางอรนุช  ปนทอง ผูชวยเลขานุการ 

   
 
 
 

 



 
-๑๑- 

 

 
 

  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาส่ิงแวดลอมศึกษา 
  วันพุธท่ี  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
๑. รองศาสตราจารย  ดร.วิไลลักษณ  รัตนะเพียรธัมมะ ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย  ดร.อรพินพ  มงคลเคหา กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ศศมล  ผาสุข กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวปทมา  พรหมสวัสดิ์ ผูชวยเลขานุการ 

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิขาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน 
  วันอังคารท่ี  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
๑. อาจารย  ดร.วรีรัตน  สัมพัทธพงศ ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยธนาวุฒิ  วงศอนันต กรรมการ 
๓. อาจารยปวริศา  เลิศวิริยะประสิทธิ์ กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวปทมา  พรหมสวัสดิ์ ผูชวยเลขานุการ 

  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
  วันอังคารท่ี  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
๑. ผูชวยศาสตราจารยนภดล  เชนะโยธิน ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย  ดร.สุวัฒน  มณีวรรณ กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารยศศินันท  เศรษฐวัฒนบดี กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวอรัญญา  ลือจันดา ผูชวยเลขานุการ 

  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 
  วันอังคารท่ี  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
๑. ผูชวยศาสตราจารยนภดล  เชนะโยธิน ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย  ดร.สุวัฒน  มณีวรรณ กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารยศศินันท  เศรษฐวัฒนบดี กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวอรัญญา  ลือจันดา ผูชวยเลขานุการ 

      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผูสูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา) 
  วันอังคารท่ี  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
๑. อาจารยศิระ  นาคะศิริ ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฑัชวงษ  จุลสวัสดิ์ กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารยอัจฉราวรรณ  สุขเกิด กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวพจมาน  บุญทูล ผูชวยเลขานุการ 

 
        
 
 



 
-๑๒- 

 

 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษอังกฤษ) 
  วันอังคารท่ี  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๑ 
๑. รองศาสตราจารย  ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย  ดร.ธนภูมิ  ปองเสง่ียม กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ธีรธนิกษ  ศิริโวหาร กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวจิราภรณ  ศรัวันนา ผูชวยเลขานุการ 

      หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) 
  วันพฤหัสบดีท่ี  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
๑. รองศาสตราจารย  ดร.วิไลลักษณ  รัตนเพียรธัมมะ ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.วงศธีรา  สุวรรณิน กรรมการ 
๓. อาจารยราชาวดี  ยอดเศรณี กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวจิราภรณ  ศรีวันนา ผูชวยเลขานุการ 

      หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
  วันพฤหัสบดีท่ี  ๒  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
๑. อาจารย  ดร.ปยะ  กลาประเสริฐ ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ธีรธนิกษ  ศิริโวหาร กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวพจมาน  บุญทูล ผูชวยเลขานุการ 

       หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
  วันศุกรท่ี  ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
๑. อาจารย  ดร.ปยะ  กลาประเสริฐ ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ธีรธนิกษ  ศิริโวหาร กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารย  ดร.อังคนา  กรัณยาธิกุล กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวพจมาน  บุญทูล ผูชวยเลขานุการ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการส่ิงแวดลอม 
  วันศุกรท่ี  ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
๑. รองศาสตราจารย  ดร.วิไลลักษณ  รัตนเพียรธัมมะ ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย  ดร.วิเชียร  กิจปรีชาวนิช   กรรมการ 
๓. อาจารย  ดร.ณัฐสิมา  โทขันธ กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวปทมา  พรหมสวัสดิ์ ผูชวยเลขานุการ 

 
 

 
 

       



 
-๑๓- 

 

 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร 
      หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล 
      วันอังคารท่ี  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๑  

๑. รองศาสตราจารย  ดร.ยุวดี  รอดจากภัย ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย  ดร.อุทัยวรรณ  เจริญสุข กรรมการ 
๓. ผูชวยศาสตราจารยทรงพลธนฤทธ  มฤครัฐอินแปลง กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวนรีกานต  ภูมิคงทอง ผูชวยเลขานุการ 

           หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 
      วันศุกรท่ี  ๓  สิงหาคม  ๒๕๖๑  

๑. รองศาสตราจารย  ดร.ยุวดี  รอดจากภัย ประธานกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย  ดร.อุษา  เล็กอุทัย กรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย  ดร.ศศมล  ผาสุข กรรมการและเลขานุการ 
๔. นางสาวพัชรพร  เรียงวงษ ผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี 
    ๑. ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
      ๑.๑ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗  
      ๑.๒ ใหขอเสนอแนะตอ หนวยงานท่ีรับการประเมินเพ่ือให  หนวยงานนําไปเปน 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพ 
      ๑.๓  จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอตอผูบริหารคณะท่ีรับการประเมิน 
      ๑.๔ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบ CHE QA Onl ine  

     ๒. กรรมการและเลขานุการ 
      ๒.๑ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗  
      ๒.๒ รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประสานและติดตามการจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา 
     ๓. ผูชวยเลขานุการ 
       ๓.๑ ชวยประสานงานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

  ๓.๒  จัดทํารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา 
 

สั่ง   ณ   วันท่ี         พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 
 

                                                                       (อาจารย ดร.สุพจน ทรายแกว) 
                                 รักษาราชการแทน 
                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ


