
 
 

 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
ที ่        /๒๕๖3 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ ศูนย์จัดกำรศึกษำ              
และระดับหน่วยงำนสนับสนุน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖2 

------------------------ 
ตำมมำตรำ ๔๗ และมำตรำ ๔๘ แห่งพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ

ที ่๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ระบุว่ำให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ
โดยให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและให้ถือว่ำกำร
ประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ ศูนย์จัดกำรศึกษำและระดับหน่วยงำนสนับสนุน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖2
ในช่วงเดือนมิถุนำยน – กรกฎำคม ๒๕๖3 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖2 ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ ดังต่อไปนี้ 

 

 1. ระดับคณะ 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 
 

 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.วิชชำ  ฉิมพลี ประธำนกรรมกำร 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.กมลกนก  เกียรติศักดิ์ชัย กรรมกำร 

 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีรธ์นิกษ์  ศิริโวหำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 4. นำงสำวพัสตรำภรณ์  แสงปัญญำ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 
 1. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ดวงตำ  สรำญรมย์ ประธำนกรรมกำร 
 2. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิชชุกร นำคธน กรรมกำร 
 3. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ดนุชำ  สลีวงศ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 4. นำงณีรนุช ทิศกระโทก ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 คณะสาธารณสุขศาสตร ์ 

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 
 

 1. รองศำสตรำจำรย์ ดร.กุลวดี  โรจน์ไพศำลกิจ ประธำนกรรมกำร 
 2. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ยุวดี  รอดจำกภัย กรรมกำร 
 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 4. นำงสำวพัชรพร  เรียงวงษ์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 

 1. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิทยำ  เมฆข ำ ประธำนกรรมกำร 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.พรรณี  คอนจอหอ กรรมกำร 
 3. รองศำสตรำจำรย์พนิดำ  ชำตยำภำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 4. นำงสำวกรรณิกำ  สร้อยส ำโรง ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 5. นำวสำวอุษำ  วิลำวรรณ์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 6. นำงสำวมำนิตำ  วรทัต ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 คณะครุศาสตร์  

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 
 

 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.โยธิน  ศรีโสภำ ประธำนกรรมกำร 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.สูตเิทพ  ศิริพัฒนกุล กรรมกำร 
 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีรธ์นิกษ์  ศิริโวหำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 4. นำงสำวสำยพิน  ทำทอง ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 5. นำงสมฤดี  คัชมำตย์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 6. นำงสำวสุดชวีำ  พูลเกษม ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 7. นำงสำวกำนต์พิชชำ  อินปิ่น ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตร  

วันศุกร์ที ่3 กรกฎาคม 2563 
 

 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.สถำพร  ถำวรอธิวำสน์ ประธำนกรรมกำร 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์บุญไท เจริญผล กรรมกำร 
 3. ผู้ชว่ยศำตรำจำรย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 4. นำงสำวพรรษชล  ปิขุนทด ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 คณะวิทยาการจัดการ  

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 
 

 1. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิไลลักษณ์  รัตนเพียรธัมมะ ประธำนกรรมกำร 
 2. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ปำจรีย์  ผลประเสริฐ กรรมกำร 
 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.ดนุชำ  สลีวงศ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 4. นำงสำวเพชรกมล  เพชรสุนทร ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 5. นำงสำวณัฐวรรณ  อ้นอุระ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 6. นำยชัยวัฒน์  สร้อยเวที ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ   

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 
 

 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.จิดำภำ  ถิรศิริกุล ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์ ดร.กมลกนก  เกียรติศักดิ์ชัย กรรมกำร 
 3. อำจำรย์ ดร.วรีรัตน์  สัมพัทธ์พงศ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 4. นำงสำวจิรำภรณ์  ศรีวันนำ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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2. ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 
 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.ภศิักดิ์ กัลยำณมิตร ประธำนกรรมกำร 
 2. อำจำรย์ปวริศำ เลิศวิริยะประสิทธิ์ กรรมกำร 
 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.หทัยรัตน์ อ่วมน้อย กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 4. นำงสำวมำนิดำ ปำมุทำ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 บัณฑิตวิทยาลัย  

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 
 

 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ทรงพลธนฤทธ์ มฤครัฐอินแปลง ประธำนกรรมกำร  
 2. รองศำสตรำจำรย์พนิดำ ชำตยำภำ กรรมกำร 
 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์มณทิพย์ จันทร์แก้ว กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 4. นำงสำวสุณัฐชำ เชำว์ไว ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 
 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี ประธำนกรรมกำร 
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.นสิำ พักตร์วิไล กรรมกำร 
 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.ดนุชำ สลีวงศ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 4. นำงสำวบุญญรักษำ อรรถพันธ์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 
 

 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.ภศิักดิ์ กัลยำณมิตร ประธำนกรรมกำร  
 2. อำจำรย์จิรัญญำ  โชตยะกุล กรรมกำร 
 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์มณทิพย์ จันทร์แก้ว กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 4. นำยนพสิทธิ์    เหมือนสังข ์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 
 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีรธ์นิกษ์ ศิริโวหำร ประธำนกรรมกำร 
 2. รองศำสตรำจำรย์พนิดำ ชำตยำภำ กรรมกำร 
 3. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.ดนุชำ สลีวงศ ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 4. นำงสำวพันธนันท์ แสงปำก ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ส านักงานอธิการบดี  

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 
 1. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีรธ์นิกษ์ ศิริโวหำร ประธำนกรรมกำร  
 2. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.ภศิักดิ์ กัลยำณมิตร กรรมกำร 
 3. รองศำสตรำจำรย์พนิดำ ชำตยำภำ กรรมกำร 
 4. อำจำรย์ปวริศำ เลิศวิริยะประสิทธิ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 5. นำงนุชภำ ทำงไธสง ผู้ช่วยเลขำนุกำร 




