คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ที่
/๒๕๖๒
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑
-----------------------ตามมาตรา ๔๗ และมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๕ ระบุวา ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโดยให
หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกัน
คุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑ ในช ว งเดื อนมิ ถุ น ายน - กรกฎาคม ๒๕๖๒ เพื่ อ ให ก าร
ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ดําเนินไปดวย
ความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงแตงตั้งคณะกรรมการฯ ดังตอไปนี้
คณะครุศาสตร
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร
วันจันทรที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. รองศาสตราจารย ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทราวดี มากมี
๓. อาจารย ดร.วรีรัตน สัมพัทธพงศ
๔. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีและวิทยาศาสตรทั่วไป
วันจันทรที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. อาจารยพฤกษ โปรงสําโรง
๒. อาจารย ดร.บุษยารัตน จันทรประเสริฐ
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรธนิกษ ศิริโวหาร
๔. นางบุณยนุช เทียบแสน
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วันจันทรที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฬามาศ จันทรศรีสุคต
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รินรดี ปาปะใน
๓. รองศาสตราจารย ดร.ศศมล ผาสุข
๔. นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. ผูชวยศาสตราจารยบุญไท เจริญผล
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วินิรณี ทัศนะเทพ
๓. อาจารยวรนาฏ อินถารต

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

-๒๔. นางเพชรรัตน จึงสวัสดิ์
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธิตินันธุ ชาญโกศล
ประธานกรรมการ
๒. อาจารยสราวุฒิ เขียวพฤกษ
กรรมการ
๓. อาจารยพิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวสมฤดี คัชมาตย
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จุฬามาศ จันทรศรีสุคต
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รินรดี ปาปะใน
กรรมการ
๓. รองศาสตราจารย ดร.ศศมล ผาสุข
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. ผูชวยศาสตราจารยสมหมาย มหาบรรพต
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด
กรรมการ
๓. อาจารย ดร.หทัยรัตน อวมนอย
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวกนกภรณ สุธัมรส
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. อาจารย ดร.พัชรินทร บูรณะกร
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ คูทวีกุล
กรรมการ
๓. ผูชวยศาสตราจารยธีระญา ปราบปราม
กรรมการและเลขานุการ
๔. นายกิตติภัค สุดสะกรี
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรทั่วไป (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. รองศาสตราจารย ดร.สุวิมล นวลพระลักษณ
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รินรดี ปาปะใน
กรรมการ
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิตา ทิศาดลดิลก
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสมฤดี คัชมาตย
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. ผูชวยศาสตราจารยอนุสรณ จิตมนัส
ประธานกรรมการ
๒. อาจารยศุภชัย ดําคํา
กรรมการ
๓. อาจารย ดร.หทัยรัตน อวมนอย
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวสายพิน ทาทอง
ผูชวยเลขานุการ

-๓หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. อาจารย ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารยวรุณี เชาวนสุขุม
กรรมการ
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา พักตรวิไล
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรทั่วไป
วันศุกรที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รินรดี ปาปะใน
ประธานกรรมการ
๒. อาจารยสุพรรณี คุณะโคตร
กรรมการ
๓. อาจารยดวงเดือน วัฏฏานุรักษ
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวสุดชีวา พูลเกษม
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
วันศุกรที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พนิต ศรีประดิษฐ
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฏฐกรณ ปะพาน
กรรมการ
๓. อาจารย ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวกนกภรณ สุธัมรส
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
วันจันทรที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. อาจารย ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารยวรุณี เชาวนสุขุม
กรรมการ
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา พักตรวิไล
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวอัจฉรา ศรีอาภัย
ผูชวยเลขานุการ
คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
วันจันทรที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดารารัตน สุขแกว
๒. ผูชวยศาสตราจารยยุพา สะรุโณ
๓. อาจารยปณณรัตน วงศพัฒนานิภาส
๔. นายพีรวัฒน ตันตอ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สูติเทพ ศิริพัฒนกุล
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันตชัย รัตนนนท
๓. อาจารยปณณรัตน วงศพัฒนานิภาส
๔. นายพีรวัฒน ตันตอ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

-๔หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทองเที่ยว
วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. รองศาสตราจารย ดร.ราณี อิสิชัยกุล
ประธานกรรมการ
๒. อาจารยรัชฏาพร วงษโสพนากุล
กรรมการ
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณวิภา แพงศรี
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวสุกัญญา แกนสมบัติ
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ
วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย ดร.ตระกูล จิตวัฒนากร
กรรมการ
๓. อาจารย ดร.ดนุชา สลีวงศ
กรรมการและเลขานุการ
๔. นายชัยวัฒน สรอยเวที
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร
วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. อาจารย ดร.พัฒนพงษ จันทรควง
ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย ดร.ดวงตา สราญรมย
กรรมการ
๓. อาจารยจิรัญญา โชตยะกุล
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางปราณี นายาว
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกสและซัพพลายเชน
วันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. อาจารย ดร.นรภัทร สถานสถิตย
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิทธิชยั ธรรมเสนห
กรรมการ
๓. อาจารย ดร.ดนุชา สลีวงศ
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวณัฐวรรณ อนอุระ
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร
วันพฤหัสบดีที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. รองศาสตราจารย ดร.ธิติพัฒน เอี่ยมนิรันดร
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธิตินันธุ ชาญโกศล
กรรมการ
๓. อาจารยไพรินทร มีศรี
กรรมการและเลขานุการ
๔. นายสุรเสน กรานโต
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร วชิรปญญาวงศ
ประธานกรรมการ
๒. อาจารยศิระ นาคะศิริ
กรรมการ
๓. อาจารย ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวนิสรา โภควัต
ผูชวยเลขานุการ

-๕หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจคาปลีกสมัยใหม
วันศุกรที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร วชิรปญญาวงศ
ประธานกรรมการ
๒. อาจารยศิระ นาคะศิริ
กรรมการ
๓. อาจารยปณณรัตน วงศพัฒนานิภาส
กรรมการและเลขานุการ
๔. นายชัยวัฒน สรอยเวที
ผูชวยเลขานุการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
วันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
๑. รองศาสตราจารย ดร.สุวิมล นวลพระลักษณ
ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย(พิเศษ) กัลยา แสงเรือง
กรรมการ
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรรณิกา อัมพุช
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางนริศรา เงินยวง
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัย
วันจันทรที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. รองศาสตราจารย ดร.วิไลลักษณ รัตนเพียรธัมมะ
ประธานกรรมการ
๒. อาจารยประวรดา โภชนจันทร
กรรมการ
๓. ผูชวยศาสตราจารยทรงพลธนฤทธ มฤครัฐอินแปลง
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวพัสตราภรณ แสงปญญา
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วันจันทรที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. รองศาสตราจารย ดร.อุษา เล็กอุทัย
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย ดร.สุดารัตน สุวารี
กรรมการ
๓. ผูชวยศาสตราจารยเศกพร ตันศรีประภาศิริ
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวประกายรุง โกมุติบาล
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. ผูชวยศาสตราจารยวัชราภรณ ประภาสะโนบล
ประธานกรรมการ
๒. อาจารยประวรดา โภชนจันทร
กรรมการ
๓. อาจารยศิริพร จิระชัยประสิทธิ
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวสุพิณยา อรุณจันทร
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อํานาจ สวัสดิ์นะที
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย ดร.เอกธิป สุขวารี
กรรมการ
๓. ผูชวยศาสตราจารยเศกพร ตันศรีประภาศิริ
กรรมการและเลขานุการ
๔. นายเนติวิทย วรรณโชติ
ผูชวยเลขานุการ

-๖หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรประยุกต
วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. อาจารย ดร.รังสิต ศรจิตติ
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัญชลี ทองกําเหนิด
กรรมการ
๓. อาจารย ดร.นิติกร ออนโยน
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางนริศรา เงินยวง
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกําหนดอาหาร
วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. รองศาสตราจารย ดร.ศริศักดิ์ สุนทรไชย
ประธานกรรมการ
๒. อาจารยวรรณศิริ หิรัญเกิด
กรรมการ
๓. อาจารย ดร.ธันยธร ติณภพ
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวพัสตราภรณ แสงปญญา
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร
วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. รองศาสตราจารยบุษรา สรอยระยา
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารยศรัทธา แขงเพ็ญแข
กรรมการ
๓. อาจารยอุบล ไมพุม
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวสุชัญญา ปนสวัสดิ์
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. อาจารยทรงพล นคเรศเรืองศักดิ์
ประธานกรรมการ
๒. อาจารยประไพ เสนาบุญญฤทธิ์
กรรมการ
๓. ผูชวยศาสตราจารยอัจฉราวรรณ สุขเกิด
กรรมการและเลขานุการ
๔. นายธนา ละมณี
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟตแวร
วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันตชัย รัตนนนท
ประธานกรรมการ
๒. อาจารยกิ่งกาญจน กิตติสุนทรโรภาศ
กรรมการ
๓. อาจารยปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
๔. นายเนติวิทย วรรณโชติ
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ
ประธานกรรมการ
๒. อาจารยวาสนา เนียมแสวง
กรรมการ
๓. ผูชวยศาสตราจารยเศกพร ตันศรีประภาศิริ
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวพิมพนารา นิลฤทธิ์
ผูชวยเลขานุการ

-๗หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสประยุกต
วันศุกรที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. อาจารยสุกัญญา หมูเย็น
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย ดร.ปยะมาศ ไชยนอก
กรรมการ
๓. อาจารย ดร.วุฒิชัย วิถาทานัง
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวสุพิณยา อรุณจันทร
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอม
วันศุกรที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.โปรดปราน สิริธีรศาสน
ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย ดร.วิไลลักษณ รัตนเพียรธัมมะ
กรรมการ
๓. ผูชวยศาสตราจารยเศกพร ตันศรีประภาศิริ
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวภัศรา วงคสุดี
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
วันศุกรที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. รองศาสตราจารย ดร.สุวิมล นวลพระลักษณ
ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย(พิเศษ) กัลยา แสงเรือง
กรรมการ
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรรณิกา อัมพุช
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางนริศรา เงินยวง
ผูชวยเลขานุการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
วันจันทรที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กันตกนิษฐ ขวัญพฤกษ
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมศักดิ์ วงษประดับไชย
กรรมการ
๓. ผูชวยศาสตราจารยอัจฉราวรรณ สุขเกิด
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวจรรยา พุมพงษ
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พงษศักดิ์ เกิดลาภี
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย ดร.ดําเนิน ไชยแสน
กรรมการ
๓. อาจารยปวริศา เลิศวิริยะประสิทธิ์
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวมานิตา วรทัต
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสสื่อสารและคอมพิวเตอร
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน
ประธานกรรมการ
๒. อาจารยเฉลิมชนม ตั้งวชิรพันธุ
กรรมการ
๓. อาจารย ดร.ดรุณศักดิ์ ตติยะลาภะ
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวนิภารัตน อินทรรักษ
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกสและหุนยนต
๑. รองศาสตราจารย ดร.ปญญา มินยง
ประธานกรรมการ
๒. อาจารยอิสรี ศรีคุณ
กรรมการ

-๘๓. อาจารย ดร.ธันยธร ติณภพ
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวอุษา วิลาวรรณ
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. ผูชวยศาสตราจารยนภดล เชนะโยธิน
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารยวริศรา เชนะโยธิน
กรรมการ
๓. อาจารยอัญชลี เยาวราช
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวจรรยา พุมพงษ
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประทุมทอง ไตรรัตน
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย ดร.ขวัญรัตน จินดา
กรรมการ
๓. อาจารยมัชฌกานต เผาสวัสดิ์
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวนิภารัตน อินทรรักษ
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิทยา เมฆขํา
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศันสนีย จะสุวรรณ
กรรมการ
๓. อาจารย ดร.วรีรัตน สัมพัทธพงศ
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวลัดดาวัลย แทนทุมมา
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติมา ประสาทแกว
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปติศานต กร้ํามาตร
กรรมการ
๓. อาจารยไพรินทร มีศรี
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวมานิต วรทัต
ผูชวยเลขานุการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร
วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยงศักดิ์ ขจรผดุงกิตติ
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารยเบญจพร รอดอาวุธ
กรรมการ
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณวิภา แพงศรี
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวชุติมา คําขันธ
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน
วันจันทรที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. ผูชวยศาสตราจารยประมวล แซโคว
ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารยจันทนี เพชรานนท
กรรมการ
๓. อาจารยมัชฌกานต เผาสวัสดิ์
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวพรรษชล ปขุนทด
ผูชวยเลขานุการ

-๙หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร
วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. ผูชวยศาสตราจารยณิฐิมา เฉลิมแสน
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารยประมวล แซโคว
กรรมการ
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณวิภา แพงศรี
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางจุฑาลักษณ ชวยรักษ
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน
ประธานกรรมการ
๒. อาจารยสุนันทา คะเนนอก
กรรมการ
๓. ผูชวยศาสตราจารยอัจฉราวรรณ สุขเกิด
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวนิศารัตน ตามสมัคร
ผูชวยเลขานุการ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร
วันจันทรที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. รองศาสตราจารยภรณี ศิริโชติ
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารยประอรนุช โปรงมณีกุล
กรรมการ
๓. อาจารย ดร.มนสิชา อนุกูล
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวภนาพร ยอดคํา
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
วันจันทรที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. พระมหาบุญนา ฐานวีโร
ประธานกรรมการ
๒. อาจารยเอื้อมพร รุงศิริ
กรรมการ
๓. อาจารยอัญชลี เยาวราช
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวบุษบงก วินิยม
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. รองศาสตราจารย ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฐิติวัสส สุขปอม
กรรมการ
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กันตฤทัย คลังพหล
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวบุษบงก วินิยม
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา
วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย ดร.ณฐมน หมวกฉิม
กรรมการ
๓. อาจารยจิรัญญา โชตยะกุล
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวศิริลักษณ ประเจียด
ผูชวยเลขานุการ

-๑๐หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป
วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. อาจารยนิลุบล ขอรวมเดช
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารยชยารัฐ จุลสุคนธ
กรรมการ
๓. อาจารย ดร.วรีรัตน สัมพัทธพงศ
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวนารถนรินทร อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป
วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกราช เจริญนิตย
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย ดร.อโณทัย ติพน
กรรมการ
๓. อาจารยชยพล ใจสูงเนิน
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางอรนุช ปนทอง
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อนวัตกรรมการสื่อสาร
วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. ผูชวยศาสตราจารยสมเกียรติ คูทวีกุล
ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย ดร.วิภาวรรณ อยูเย็น
กรรมการ
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กันตฤทัย คลังพหล
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวนารถนรินทร อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมิตรา ดานพาณิชย
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด
กรรมการ
๓. อาจารย ดร.ดนุชา สลีวงศ
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาศาสตร
วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศร ภูสาระ
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป
กรรมการ
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาคริต ศรีทอง
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางอรนุช ปนทอง
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
วันศุกรที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มยุรี รัตนเสริมพงศ
ประธานกรรมการ
๒. อาจารยสมโชค ฤทธิ์จํารูญ
กรรมการ
๓. อาจารย ดร.วรีรัตน สัมพัทธพงศ
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวศิริลักษณ ประเจียด
ผูชวยเลขานุการ

-๑๑หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร
วันศุกรที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. ผูชวยศาสตราจารยเสงี่ยม บุษบาบาน
๒. อาจารยตราดุลย นรนิติผดุงการ
๓. อาจารยจิรัญญา โชตยะกุล
๔. นางสาวเฉลิมพร โตสงวน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
วันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธิตินันธุ ชาญโกศล
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย ดร.ขวัญรัตน จินดา
กรรมการ
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กันตฤทัย คลังพหล
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวพจมาน บุญทูล
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
วันศุกรที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธิตินันธุ ชาญโกศล
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย ดร.ขวัญรัตน จินดา
กรรมการ
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กันตฤทัย คลังพหล
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวพจมาน บุญทูล
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา
วันศุกรที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
๑. รองศาสตราจารย ดร.วิไลลักษณ รัตนะเพียรธัมมะ
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย ดร.อรพินพ มงคลเคหา
กรรมการ
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศมล ผาสุข
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวปทมา พรหมสวัสดิ์
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
วันจันทรที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. อาจารย ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
กรรมการ
๓. อาจารย ดร.ณัฐสิมา โทขันธ
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวปทมา พรหมสวัสดิ์
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดลอม
วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. รองศาสตราจารย ดร.วิไลลักษณ รัตนะเพียรธัมมะ
ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย ดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช
กรรมการ
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิตา ทิศาดลดิลก
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวพจมาน บุญทูล
ผูชวยเลขานุการ

-๑๒หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
วันอังคารที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. อาจารย ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อังคนา กรัณยาธิกุล
กรรมการ
๓. อาจารย ดร.ณัฐสิมา โทขันธ
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวปทมา พรหมสวัสดิ์
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
วันอังคารที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. รองศาสตราจารย ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย ดร.เมธารัตน จันตะนี
กรรมการ
๓. อาจารยจุรีรัตน หนองหวา
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวจิราภรณ ศรัวันนา
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผูสูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา)
วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธาสินี ศิริโภคาภิรมย
ประธานกรรมการ
๒. ผูชวยศาสตราจารยนันทนิธิ์ เอิบอิ่ม
กรรมการ
๓. อาจารยอุบล ไมพุม
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวปทมา พรหมสวัสดิ์
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
วันศุกรที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. ผูชวยศาสตราจารยทศพล ปรีชาศิลป
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย ดร.พิเชษฐ มุสิกะโปดก
กรรมการ
๓. ผูชวยศาสตราจารยอัจฉราวรรณ สุขเกิด
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวปทมา พรหมสวัสดิ์
ผูชวยเลขานุการ
คณะสาธารณสุขศาสตร
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล
วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. อาจารยเสาวลักษณ ศรีดาเกษ
ประธานกรรมการ
๒. อาจารย ดร.อุทัยวรรณ เจริญสุข
กรรมการ
๓. ผูชวยศาสตราจารยทรงพลธนฤทธ มฤครัฐอินแปลง
กรรมการและเลขานุการ
๔. นายกิตติวุฒิ ไชยการ
ผูชวยเลขานุการ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
วันพุธที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. รองศาสตราจารย ดร.กุลวดี โรจนไพศาลกิจ
ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย ดร.ยุวดี รอดจากภัย
กรรมการ
๓. อาจารยปณณรัตน วงศพัฒนานิภาส
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวนรีกานต ภูมิคงทอง
ผูชวยเลขานุการ

-๑๓หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดระบบสุขภาพ
วันศุกรที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒
๑. รองศาสตราจารย ดร.ยุวดี รอดจากภัย
ประธานกรรมการ
๒. รองศาสตราจารย ดร.อุษา เล็กอุทัย
กรรมการ
๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรธนิกษ ศิริโวหาร
กรรมการและเลขานุการ
๔. นางสาวพัชรพร เรียงวงษ
ผูชวยเลขานุการ
หนาที่
๑. ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
๑.๑ ประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ตามคูมือการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗
๑.๒ ให ข อ เสนอแนะต อ หน ว ยงานที่ รั บ การประเมิ น เพื่ อ ให ห น ว ยงานนํ า ไปเป น
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ
๑.๓ จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เสนอตอผูบริหารคณะที่รับการประเมิน
๑.๔ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามระบบ CHE QA Online
๒. กรรมการและเลขานุการ
๒.๑ ประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ตามคูมือการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗
๒.๒ รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประสานและติดตามการจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา
๓. ผูชวยเลขานุการ
๓.๑ ชวยประสานงานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
๓.๒ จัดทํารายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา
สั่ง ณ วันที่

เมษายน ๒๕๖๒

(อาจารย ดร.สุพจน ทรายแกว)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

