
 
 
 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
ที่          / ๒๕๖๑ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
------------------------ 

ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๖ ก ำหนดให้สถำนศึกษำมีระบบกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ และให้ถือว่ำกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยเป็น ไปอย่ำงมีระบบและมี
ประสิทธิภำพ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นฤมล  ธนำนันต์ ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำทิมำ  แป้นธัญญำนนท์  กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ศิริพร  จิระชัยประสิทธิ กรรมกำร 
๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหำร กรรมกำร 
๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักด ี กรรมกำร 
๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมำพร  เรืองสังข์ กรรมกำร 
๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำญชัย  วงศ์สิรสวัสดิ์ กรรมกำร 
๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิสำ  พักตร์วิไล กรรมกำร 
๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ กรรมกำร 
๑๐. อำจำรย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย กรรมกำร 
๑๑. อำจำรย์ ดร.รัฐพล  ศิลปรัศม ี กรรมกำร 
๑๒. อำจำรย์ชลียำ  ยำงงำม กรรมกำร 
๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิธร  จันทมฤก กรรมกำร 
๑๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มนัญญำ  ค ำวชิระพิทักษ์ กรรมกำร 
๑๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เศกพร  ตันศรีประภำศิริ กรรมกำร 
๑๖. อำจำรย์ไชย  มีหนองหว้ำ กรรมกำร 
๑๗. นำงสำวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ  กรรมกำร 
๑๘. นำงนิธิวดี  เจริญสุข กรรมกำร 
๑๙. นำงนงลักษณ์  สมณะ กรรมกำร 
๒๐. นำงสำวศิริวรรณ  สุขแซว กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒๑. นำยเกรียงไกร  แก้วหลอย กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๒. นำงสำวรสสุคนธ์  นำคภิบำล กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๓. นำงสำวจิตรประภำ  ยุบลชิต กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 



๒ 
 

 

 

หน้าที ่
(๑) วำงแผนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในและวำงระบบกลไกกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยในของมหำวิทยำลัย 
(๒) พิจำรณำมำตรฐำนตัวบ่งชี้และกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในมหำวิทยำลัยโดยให้

ครอบคลุมองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ประกันคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
(สกอ.) และหน่วยงำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

(๓) ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบผลกำรด ำเนินงำนและคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำน
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินที่มหำวิทยำลัยก ำหนด และรำยงำน ผลกำรติดตำมให้ผู้บริหำร
มหำวิทยำลัย และสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ 

(๔) สนับสนุนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในมหำวิทยำลัย ระดับหลักสูตร คณะ 
ส ำนัก สถำบัน หรือหน่วยงำนเทียบเท่ำให้เกิดผลตำมองค์ประกอบคุณภำพท่ีก ำหนด 

(๕) จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ระดับมหำวิทยำลัยผ่ำนระบบ CHE QA Online 
และ ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในทุกปีกำรศึกษำ 

(๖) ก ำกับติดตำมตรวจสอบกำรรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร 
คณะ/วิทยำลัย และมหำวิทยำลัย ต่อคณะกรรมก ำรบริหำรมหำวิทยำลัย และสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำให้ 
ข้อเสนอแนะ และน ำข้อเสนอแนะ จำกคณะกรรมก ำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน คณะกรรมกำรบริหำร 
มหำวิทยำลัย และสภำมห ำวิทยำลัย มำจัดท ำแผนปรับปรุงพัฒนำคุณภำพ 

(๗) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เก่ียวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ทีม่หำวิทยำลัยมอบหมำย 
 
๒. คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย 
 ๑) คณะครุศาสตร์ 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อังคนำ  กรัณยำธิกุล ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์นันทิยำ  รักตประจิต กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ ดร.ประพรรธน์  พละชีวะ กรรมกำร 
๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำญชัย วงศ์สิรสวัสดิ์ กรรมกำร 
๕. อำจำรย์ ดร.สุภัชฌำน์  ศรีเอ่ียม กรรมกำร 
๖. อำจำรย์ชยพล  ใจสูงเนิน กรรมกำร 
๗. อำจำรย์อรัญญำ  มุดและ กรรมกำร 
๘. อำจำรย์ศรัณยำ  ฤกษ์ข ำ กรรมกำร 
๙. อำจำรย์ตะวัน  ไชยวรรณ กรรมกำร 
๑๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุธี  พรรณหำญ กรรมกำร 
๑๑. อำจำรย์ ดร.วรำภรณ์  วรำธิพร กรรมกำร 
๑๒. อำจำรย์ ดร.กำญจนำ  เวชบรรพต กรรมกำร 
๑๓. อำจำรย์ ดร.นิติกร  อ่อนโยน กรรมกำร 
๑๔. อำจำรย์วิลินดำ  พงศ์ธรำธิก กรรมกำร 
๑๕. อำจำรย์ศุภมัย  พรหมแก้ว กรรมกำร 
๑๖. อำจำรย์พิมพ์ลักษณ์  มูลโพธิ์ กรรมกำร 
๑๗. อำจำรย์มณฑำ  วิริยำงกูร กรรมกำร 



๓ 
 

 

 

๑๘. อำจำรย์ยุภำพร  นอกเมือง กรรมกำร 
๑๙. อำจำรย์ ดร.พิทักษ์  นิลนพคุณ กรรมกำร 
๒๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พนิดำ  ชำตยำภำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒๑. นำงสำวสำยพิน  ทำงทอง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๒. นำงสำวสุดชีวำ  พูลเกษม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๓. นำงสมฤดี  คัชมำตย์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๔. นำยล้อมพงค์  บริรักษ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๕. นำยกิตติภัค  สุดสะกรี กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๖. นำงบุณยนุช  เทียบแสน กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๗. นำงสำวกนกภรณ์  สุธัมรส กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๘. นำยก ำพลศักดิ์  มณีงำม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๙. นำงสำวชญำนิศ  ศรีบุญสม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๒๙. 

๒) คณะวิทยาการจัดการ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประพันธ์พงษ์  ชิณพงษ์ ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัตนำ  สีดี กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ปวริศำ  เลิศวิริยะประสิทธิ์ กรรมกำร 
๔. อำจำรย์ธนิษฐ์นันท์  จันทร์แย้ม กรรมกำร 
๕. นำงพำกเพียร  ธูปบูชำกร กรรมกำร 
๖. นำงปรำณี  นำยำว กรรมกำร 
๗. นำงสำวสุกัญญำ  แก่นสมบัติ กรรมกำร 
๘. นำงสำวนิสรำ  โภควัต กรรมกำร 
๙. นำยพีรวัฒน์  ตันตอ กรรมกำร 
๑๐. นำยสุรเสน  กรำนโต กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวณัฐวรรณ  อ้นอุระ กรรมกำร 
๑๒. นำยชัยวัฒน์  สร้อยเวท ี กรรมกำร 
๑๓. นำยพชรวัฒน์  ศรีนิล กรรมกำร 
๑๔. อำจำรย์ชลียำ  ยำงงำม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๕. นำงสำวเพชรกมล  เพชรสุนทร กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

 
๓) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักด ี ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดรุณี  หันวิสัย กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ ดร.นพรัตน์  ไวโรจนะ กรรมกำร 
๔. อำจำรย์มัชฌกำนต์  เผ่ำสวัสดิ์ กรรมกำร 
๕.  อำจำรย์ไพรินทร์  มีศรี กรรมกำร 
๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรรณวิภำ  แพงศรี  กรรมกำร 
๗. อำจำรย์ ดร.วีระวัฒน์  อุ่นเสน่หำ กรรมกำร 



๔ 
 

 

 

๘. อำจำรย์กิตติศักดิ์  สิงห์สูงเนิน กรรมกำร 
๙. อำจำรย์ชำลีลักษม์  ทองประเสริฐ กรรมกำร 
๑๐. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศศมล  ผำสุข กรรมกำร 
๑๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณพัฐอร  บัวฉุน กรรมกำร 
๑๒. อำจำรย์ ดร.เยำวภำ  แสงพยับ กรรมกำร 
๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัตถชล  อ่ำงมณี กรรมกำร 
๑๔. อำจำรย์ ดร.ณัฐสิมำ  โทขันธ์ กรรมกำร 
๑๕. อำจำรย์เศรษฐพงศ์  วงษ์อินทร์ กรรมกำร 
๑๖. อำจำรย์อัจจิมำ  มั่นทน กรรมกำร 
๑๗. อำจำรย์จุรีมำศ  ดีอ ำมำตย์ กรรมกำร 
๑๘. อำจำรย์อมตำ  อุตมะ กรรมกำร 
๑๙. อำจำรย์วิศรุต  ขวัญคุ้ม  กรรมกำร 
๒๐. อำจำรย์ศกุนตำล์  มำนะกล้ำ  กรรมกำร 
๒๑. อำจำรย์จุฑำรัตน์  โพธิ์หลวง กรรมกำร 
๒๒. นำงกนกพร  สัณห์ฤทัย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒๓. นำงสำวพัสตรำภรณ์  แสงปัญญำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๔) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ทรงพลธนฤทธ์  มฤครัฐอินแปลง ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์ ดร.คมกฤษณ์  แสงเงิน กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ ดร.พิษณุ  แก้วตะพำน กรรมกำร 
๔. อำจำรย์ ดร.รำชำวดี  ยอดเศรณี กรรมกำร 
๕. อำจำรย์ศิริวิมล  ศรีมีทรัพย์ กรรมกำร 
๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วัฒนี  บุญวิทยำ กรรมกำร 
๗. นำงสำวพรรษชล  ปิขุนทด กรรมกำร 
๘. นำงสำวชุติมำ  ค ำขันธ์ กรรมกำร 
๙. นำงจุฑำลักษณ์  ช่วยรักษ์ กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวธัญหทัย  สุขสมพืช กรรมกำร 
๑๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมำพร  เรืองสังข์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๒. นำงจุฑำมำศ  วงศ์แสดง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๕)  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.เบญจลักษณ์  เมืองมีศรี ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์อ ำพล  เทศดี กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เทิดศักดิ์  อินทโชติ กรรมกำร 
๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิวฒัน์  คลังวิจิตร กรรมกำร 
๕. อำจำรย์จิรัญญำ  โชตยะกุล กรรมกำร 
๖. อำจำรย์โชติกำญจน์  รำชกรม กรรมกำร 
๗. อำจำรย์ศิริวรรณ  พลเศษ กรรมกำร 
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๘. อำจำรย์ธนัง  ชำญกิจชัญโญ กรรมกำร 
๙. อำจำรย์ ดร.โยษิตำ  เจริญศิริ กรรมกำร 
๑๐. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วัชระ  เพ่ิมชำติ กรรมกำร 
๑๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ปิยะนันท์  สำยัณห์ปทุม กรรมกำร 
๑๒. อำจำรย์กันยำรัตน์  เอกเอ่ียม กรรมกำร 
๑๓. อำจำรย์ ดร.นุชรัตน์  นุชประยูร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๔. นำงสำวลัดดำวัลย์  แทนทุมมำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๖) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑. อำจำรย์ ดร.ภิศักดิ์  กัลยำณมิตร ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์ฤทัย  ส ำเนียงเสนำะ กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ปิยังกูร  ตันวิเชียร กรรมกำร 
๔. อำจำรย์กิตติณัฐ  ต.เทียนประเสริฐ กรรมกำร 
๕. อำจำรย์ว่ำที่ร้อยตรีวุฒิชัย  สำยบุญจวง กรรมกำร 
๖. อำจำรย์ศุภกร  ชมศิริ กรรมกำร 
๗. อำจำรย์พัชรินทร์  ร่มโพธิ์ชื่น กรรมกำร 
๘. อำจำรย์นริศรำ  จริยะพันธ์ กรรมกำร 
๙. อำจำรย์รุ่งอรุณ  วณิธนะชำกร กรรมกำร 
๑๐. อำจำรย์จำรุณี  มุมบ้ำนเซ่ำ กรรมกำร 
๑๑. อำจำรย์วสนันท์  อิทธิมีชัย กรรมกำร 
๑๒. อำจำรย์สมรรถพงศ์  ขจรมณี กรรมกำร 
๑๓. อำจำรย์มนตรี  ชินสมบูรณ์ กรรมกำร 
๑๔. อำจำรย์ ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๕. นำงณีรนุช  ทิศกระโทก กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

๗) คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำรีย์  สงวนชื่อ ประธำนกรรมกำร 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ภูษิตำ  อินทรประสงค์ กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ ดร.นิพนธ์  มำนะสถิตพงศ์ กรรมกำร 
๔. อำจำรย์รัตนำภรณ์  อำษำ กรรมกำร 
๕. อำจำรย์ ดร.รัฐพล  ศิลปรัศมี กรรมกำร 
๖. อำจำรย์ ดร.อำภำพร  รุจิระเศรษฐ กรรมกำร 
๗. อำจำรย์ธธิธำ  เวียงปฏิ กรรมกำร 
๘. อำจำรย์หทัยชนน์  บุญหัตถ์ กรรมกำร 
๙. อำจำรย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์ กรรมกำร 
๑๐. นำงพรทิพย์  กุศลสิริสถำพร กรรมกำร 
๑๑. นำงสำวนรีกำนต์  ภูมิคงทอง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๒. นำงสำวพัชรพร  เรียงวงษ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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๘) วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นิสำ  พักตร์วิไล ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์ปรัชญพัชร  วันอุทำ กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ลลิดำ  แก้วฉำย กรรมกำร 
๔. อำจำรย์ ดร.อมรรักษ์  สวนชูผล กรรมกำร 
๕. อำจำรย์ ดร.อนันญำ  โพธิ์ประดิษฐ์ กรรมกำร 
๖. อำจำรย์ ดร. ฉัตรชัย  กองกุล กรรมกำร 
๗. อำจำรย์ธัชชัย  อินทะสุข กรรมกำร 
๘. อำจำรย์พัชรำภรณ์  จันทรฆำฏ กรรมกำร 
๙. อำจำรย์ ดร.วนัสพรรัศม์  สวัสดี กรรมกำร 
๑๐. อำจำรย์ ดร.ชญำนันท์  เกิดพิทักษ์ กรรมกำร 
๑๑. อำจำรย์ ดร.พรนภำ  เตียสุทธิกุล กรรมกำร 
๑๒. นำงสำวกมลรัตน์  ยอดหำญ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๓. นำงสำวพจมำน  บุญทูล กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที่ 
(๑) วำงแผนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในและวำงระบบกลไกกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำภำยในของคณะ/วิทยำลัย และหลักสูตร 
(๒) ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมแผนกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพ

กำรศึกษำภำยใน และระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ กำรศึกษำภำยในที่ก ำหนด 
(๓) จัดสรรทรัพยำกรเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรให้เกิดผลตำมองค์ประกอบ

คุณภำพหลักสูตร  
(๔) ก ำกับ ติดตำม และตรวจสอบกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในหลักสูตร และ

คณะ/วิทยำลัยให้เป็นไปตำมองค์ประกอบกำรประกันคุณภำพหลักสูตร และคณะ/วิทยำลัย และรำยงำนผล
กำรติดตำมให้กรรมกำรประจ ำคณะ/วิทยำลัย และมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ 

(๕) ก ำกับ ติดตำมให้ทุกหลักสูตรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ผ่ำนระบบ CHE QA 
Online  

(๖) น ำผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตรมำเป็นส่วนหนึ่งในกำรจัดท ำ
รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะผ่ำนระบบ CHE QA Online  

(๗) ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร และคณะ/วิทยำลัยทุกปี
กำรศึกษำและจัดส่งรำยงำนผลกำรประเมินให้กับมหำวิทยำลัย และเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัยเพื่อพิจำรณำ 

(๘) จัดท ำแผนปรับปรุงพัฒนำคุณภำพ (Quality Improvement Plan) ระดับหลักสูตร และ
คณะ/วิทยำลัยตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ 

(๙) ปฏิบัติงำนอื่นๆ ที่เก่ียวกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ที่มหำวิทยำลัยมอบหมำย 
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๓. คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก และสถาบัน 
๑) ส านักงานอธิการบดี 

๑. นำงสำวฉวีวรรณ   ศิละวรรณโณ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวสุภัทรำ  อภิชำติ กรรมกำร 
๓. ว่ำที่เรือตรีสรวรรธก์  ไชยำวรรณ กรรมกำร 
๔. นำงสำวศรัญญำ  มณีวรรณ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
กองกลาง 
๑. นำงนิธิวดี  เจริญสุข ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์ศิริพร  จิระชัยประสิทธิ กรรมกำร 
๓. นำยสมหมำย  แสงศิโรรัตน์ กรรมกำร 
๔. นำงสำวพิณวดี  จีระดิษฐ์ กรรมกำร 
๕. นำงสำวสุวิมล  พิชัยกมล กรรมกำร 
๖. นำยก้องไพร  หล้ำสมบูรณ์ กรรมกำร 
๗. นำงกนิษฐำ  ศรีคุ้มวงษ์ กรรมกำร 
๘. นำยมำนพ  สุขสุเดช กรรมกำร 
๙. นำงณัฐมน ค ำเงิน กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวปรำณี  ศรีนพ  กรรมกำร 
๑๑. นำยสุธน  บุญพยำ กรรมกำร 
๑๒. นำยธรรมรัฐ  สุกรีขันธ์ กรรมกำร 
๑๓. นำยปรำโมทย์  บุญมี กรรมกำร 
๑๔. นำยอุชำ  โพธิ์สุวรรณ กรรมกำร 
๑๕. นำงสำวสุดำพร  หงอกสิมมำ กรรมกำร 
๑๖. นำงยุภำ  ก ำจำย กรรมกำร 
๑๗. นำงสำวปิยำภรณ์  จักรเพ็ชร์ กรรมกำร 
๑๘. นำยอัษฐพล  ประดับเพชร กรรมกำร 
๑๙. อำจำรย์พูนสวัสดิ์  แก้วเกียรติสกุล กรรมกำร 
๒๐. อำจำรย์ธัชชัย  อินทะสุข กรรมกำร 
๒๑. อำจำรย์อัญชลี  เยำวรำช กรรมกำร 
๒๒. อำจำรย์ธีรพงษ์  น้อยบุญญะ กรรมกำร 
๒๓. อำจำรย์ชนัญชิตำ  อรุณแข กรรมกำร 
๒๔. นำงสำวพิชญำภรณ์  เกตุสิงห์ กรรมกำร 
๒๕. นำงสำวลภัสรดำ  จ ำนงมี กรรมกำร 
๒๖. นำงสำววิมล  มีสมพร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๒๗. นำยตฤณพิสิษฐ์  พันธ์นำเหนือ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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กองพัฒนานักศึกษา 
๑. ผูชวยศาสตราจารยอาทิมา  แปนธัญญานนท ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวศิรินันท  จันทรโฉม กรรมการ 
๓. นางสาวธัญญาภรณ  บุญเพิ่ม  กรรมการ 
๔. นายอานนท  มีสมบัติ กรรมการ 
๕. นางสาวมลิวรรณ  พันธภักด์ิ กรรมการ 
๖. นายมาโนช  เงาภูทอง กรรมการ 
๗. นางสาวมาส  ดอกสรอย   กรรมการ 
๘. นางสาวสุนิสา  คงทอง กรรมการ 
๙. นางสาววราภรณ  ไชยสุริยานันท กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นางสาวบัวทิพย  บุญประเสริฐ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๑. นางสาวกัลยา  นันทสําเภา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๒. นางเบญจภัคค  ธนแพรวพันธ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 กองนโยบายและแผน 
๑. นางนงลักษณ  สมณะ ประธานกรรมการ 
๒. นางมณฑา   สืบจากศร ี กรรมการ 
๓. นายอํานาจ  โคกสลุด กรรมการ 
๔. นายสมรส  คําแกว กรรมการ 
๕. นางสาวเนตรศรินทร  พิมพจันทร กรรมการ 
๖. นางสาวอรอุมา  พรหมนอย กรรมการ 
๗. นางเพชรรัตน   จึงสวัสด์ิ กรรมการ 
๘. นายแทนคุณ  วงศษร กรรมการ 
๙. นายเกรียงไกร   แกวหลอย กรรมการ 
๑๐. นางสาวรสสุคนธ  นาคภิบาล กรรมการ 
๑๑. นางสาวจิตรประภา  ยุบลชิต กรรมการ 
๑๒. นางสาวศิริวรรณ  สุขแซว กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นางสาววชิราพร  สมอทอง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

๒)  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑. ผูชวยศาสตราจารยดร.มนัญญา คําวชิระพิทักษ ประธานกรรมการ 
๒. อาจารยปยะ  กลาประเสริฐ กรรมการ 
๓. อาจารยกนกนาฏ  พรหมนคร กรรมการ 
๔. ผูชวยศาสตราจารยกานตมณี  ไวยครุฑ กรรมการ 
๕. นายชูศักด์ิ  ขันธชาติ กรรมการ 
๖. นางสาวหทัยชนก  ทองนพคุณ กรรมการ 
๗. นางสาวชนาพร  วัยทรง กรรมการ 
๘. นางสาวปรียา  ยอดจันทร กรรมการ 
๙. นางวารุณี  จันทพึ่ง กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. นางสาวกัญชญาวีร  กุลพิพัฒนเตชนาถ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 



๙ 
 

 

 

๓)  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศศิธร จันทมฤก ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิวัฒน์ ชินนำทศิริกุล กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์คชินทร์ โกกนุทำภรณ์ กรรมกำร 
๔. อำจำรย์ ดร.วัสส์พร จิโรจพันธุ์ กรรมกำร 
๕. นำงสำวพวงเพชร  พลทอง กรรมกำร 
๖. นำงสำวสุมำลี  ธรรมนิธำ กรรมกำร 
๗. นำงสำวภำวิณี  จีระดิษฐ์ กรรมกำร 
๘. นำงสำวกลอยทิพย์  ทิศเป็ง กรรมกำร 
๙. นำยวำทิต  ทองมำก กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวสุดำพร  น้อยทรง กรรมกำร 
๑๑. นำงปรำณี พงษ์ธนะ กรรมกำร 
๑๒. นำงรัชฎำพร ยอดศรี กรรมกำร 
๑๓. นำงสำววิจิตรำ จันทะเรือง กรรมกำร 
๑๔. นำยฉัตรชัย กำสี กรรมกำร 
๑๕. นำงสำวอุบลวรรณ ศรีอนันต์ กรรมกำร 
๑๖. นำงรัชพร คุตตะสิงคี กรรมกำร 
๑๗. นำยไพฑูรย์ มุงเพีย กรรมกำร 
๑๘. นำงสำวฐิติกำนต์ จิตรจำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๙. นำงสำมำนิดำ  ปำมุทำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒๐. นำงพิชญำภรณ์  เพ่ิมเติม กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

   
๔)  ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เศกพร ตันศรีประภำศิริ ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์ ดร.วรีรัตน์  สัมพัทธ์พงศ์ กรรมกำร 
๓. อำจำรย์อัจจิมำ  มั่นทน กรรมกำร 
๔. อำจำรย์ ดร.ณัฐพงศ์  จันจุฬำ กรรมกำร 
๕. นำยปิติพงศ์  อ่อนส ำลี กรรมกำร 
๖. นำยเมธี  ถูกแบบ กรรมกำร 
๗. นำงสำววิไลลักษณ์  กำรุญวงค์ กรรมกำร 
๘. นำงสำวพัทธนันท์  มำเจริญมหัทธโน กรรมกำร 
๙. นำงสำวเพ็ญศิริ  ไพจิตร กรรมกำร 
๑๐. นำงสำวสุภำพร  แซ่ภู่ กรรมกำร 
๑๑. นำยชัยฤทธิ์  มั่นคง กรรมกำร 
๑๒. นำยภำนุวัฒน์  ดวงภมร กรรมกำร 
๑๓. นำงสำวรัชนีกร  พลเยี่ยม กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๔. นำงสำวบุญญรักษำ  อรรถพันธ์ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 



๑๐ 

 

 
 

๕)  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑. อาจารยไชย  มีหนองหวา ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยทักษิณา  วิไลลักษณ กรรมการ 
๓. อาจารยณัฐพงศ  วัฒนศิริพงษ กรรมการ 
๔. อาจารยมณทิพย  จันทรแกว กรรมการ 
๕. นางอารีย  ทิพรส กรรมการและเลขานุการ 
๖. นางสาวพัทธนันท  แสงปาก กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๖)  บัณฑิตวิทยาลัย 
๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรธนิกษ  ศิริโวหาร ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.กันตฤทัย  คลังพหล กรรมการ 
๓. อาจารย ดร.ไอลดา  อรุณศร ี กรรมการ 
๔. นางสาวสมลักษณ  เทินสระเกษ กรรมการ 
๕. นางสาววิราวรรณ  สินแสง กรรมการ 
๖. นางสาวนภาวรรณ  คํามุงคุณ กรรมการ 
๗. นางสาวิสุดา  ชาวไทย กรรมการ 
๘. นางสาวธิดา  โยธากุล กรรมการ 
๙. นายพัฒนพงศ  สัตยารัฐ กรรมการ 
๑๐. นางสาวจีรดา  ทองอินทร กรรมการ 
๑๑. อาจารย ดร.ดนุชา  สลีวงศ กรรมการและเลขานุการ 
๑๒. นางสาวอัจฉรา  ศรีอาภัย กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๗) งานวิชาศึกษาท่ัวไป 
๑. อาจารยศิริพร  จิระชัยประสิทธิ ประธานกรรมการ 
๒. ผูชวยศาสตราจารยนิยม  เชยกิวงษ กรรมการ 
๓. อาจารย ดร.โกมล  จันทวงษ กรรมการ 
๔. อาจารย ดร.นลินอร  นุยปลอด กรรมการ 
๕. อาจารย ดร.เบญจภา  ไกรทอง กรรมการ 
๖. อาจารย ดร.โรจนันท  ทรงอยู กรรมการ 
๗. อาจารย ดร.สุภารัตน  คําเพราะ กรรมการ 
๘. อาจารยกัตตกมล  พิศแลงาม กรรมการ 
๙. อาจารยกฤตเมธ  เกตุกล่ํา กรรมการ 
๑๐. อาจารยธีรพงษ  นอยบุญญะ กรรมการ 
๑๑. อาจารยวรภร  อิ่มเย็น กรรมการ 
๑๒. อาจารย ดร.วิภาพร  ตัณฑสวัสด์ิ กรรมการและเลขานุการ 
๑๓. นางสาวศุภลักษณ  จันทรวงศ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๔. นางสาววันเพ็ญ  เสมอชาติ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๕. นายรัชชานนท  มาเมือง กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 



๑๑ 

 

 
 

๑๖. นางนวลวรรณ  ทิพยสุมณฑา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
๑๗. นางสาวกุลธิดา  รุงกรุด กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๔)  คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนยจัดการศึกษาสระแกว 
๑. อาจารยชัยวุฒ ิ  เทโพธ์ิ 

อาจารยกีรฉัตร   วันชวย 
อาจารยฉัตรชัย   เสนขวัญแกว 
อาจารย ดร.พัณณกร   สอนไว 
อาจารยคณิต  เรืองขจร 
อาจารยปณัท  สุขสรอย 
อาจารย ดร.เจนจิรา  นาม ี
อาจารยวุฒิวัฒน  อนันตพุฒิเมธ 
อาจารย ดร.พิมพรรณ  พิมลรัตน 
อาจารยนิติราภรณ  ศรีกันต 

ประธานกรรมการ 
๒. กรรมการ 
๓. กรรมการ 
๔. กรรมการ 
๕. กรรมการ 
๖. กรรมการ 
๗. กรรมการ 
๘. กรรมการ 
๙. กรรมการและเลขานุการ 
๑๐. กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาท่ี 
(๑) วางแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในและวางระบบกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของหนวยงานระดับสํานัก/สถาบัน  
(๒) ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน และระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่กําหนด 
(๓) จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานใหเกิดผลตามองคประกอบคุณภาพ 
(๔) กํากับ ติดตาม และตรวจสอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนยจัดการศึกษา

สระแกว ใหเปนไปตามองคประกอบการประกันคุณภาพ และรายงานผลการติดตามใหกรรมการประจําศูนยจัด
การศึกษาสระแกว และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา   

(๕) ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปการศึกษาและจัดสงรายงานผลการประเมิน
ใหกับมหาวิทยาลัย และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

(๖) จัดทําแผนปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
(๗) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

                          
ทั้งน้ีต้ังแตวันที่   ๑   สิงหาคม   ๒๕๖๑    เปนตนไป 

                             
                  สั่ง   ณ   วันที่   ๙  ตุลาคม   ๒๕๖๑ 
                                                                     
 
 
 
                                                                       (อาจารย ดร.สุพจน ทรายแกว) 

    รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
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