
 
 

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ที ่ ๑๙๗๔/๒๕๖๕  

เรื่อง  ให้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมอบรมการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx 
------------------------------ 

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย        
นำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารหน่วยงานภายใน และได้
กำหนดจัดอบรมการประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ EdPEx ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕     
โดยวิธีการ Onsite และ Online ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Zoom จึงให้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร 
ดังรายชื่อ ต่อไปนี้ เข้าร่วมโครงการตามวัน เวลา ดังกล่าว  

ผู้เข้าร่วม Onsite 
อธิการบดี/รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สพุจน์  ทรายแก้ว  ๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ 
๒. รองศาสตราจารย์ศศินันท์  เศรษฐวัฒน์บดี  ๗. อาจารย์ศิริพร  จิระชัยประสิทธิ 
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ธนานันต์  ๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวุฒิ  เทโพธิ์ 
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปิยะ  สงวนสิน   ๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธราพงษ์  พัฒนศักดิ์ภิญโญ 
๕. อาจารย์ไชย  มีหนองหว้า    ๑๐. อาจารย์ ดร.โรจนันท์  ทรงอยู่ 
 

คณบดี/ผู้อำนวยการ 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปัณณ์รภัส  ถกลภักดี  ๘. รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์ฤทัย  คลังพหล 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ภศิักดิ์  กัลยาณมิตร  ๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  จันทมฤก 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นสิา  พักตรว์ิไล  ๑๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปุณยนุช  นิลแสง 
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา  สีดี   ๑๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ทักษิณา  วิไลลักษณ์ 
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์จิตเจริญ  ศรขวัญ   ๑๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เศกพร  ตันศรีประภาศิริ 
๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์หรรษา  เวียงวะลัย  ๑๓. ดร.นารี  คูหาเรืองรอง 
๗. อาจารย์ปรัชญพัชร  วันอุทา    ๑๔. นางนิธิวดี  ตั้งจันทร์สุข 
 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ EdPEx 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงษ์  ชิณพงษ์ ๑๑. นางนงลักษณ์  สมณะ 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เลอลักษณ์  โอทกานนท์ ๑๒. นางสาวสุภัทรา  อภิชาต ิ            
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พวงเพชร  สุขประเสริฐ  ๑๓. นางกนิษฐา  ศรีคุ้มวงษ์ 
๔. อาจารย์ ดร.วัสส์พร  จโิรจพันธุ์   ๑๔. ว่าที่เรือตรีธนภณ  ไชยาวรรณ     
๕. อาจารย์ ดร.ตะวัน  ไชย  วรรณ   ๑๕. นายแทนคุณ  วงค์ษร                      
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๖. อาจารย์ ดร.ธนิษฐ์นันท์  จนัทร์แย้ม   ๑๖. นางสาวอรอุมา  พรหมน้อย 
๗. อาจารย์ ดร.พูนสวัสดิ์  แก้วเกียรติสกุล  ๑๗. นางสาววชิราพร  สมอทอง 
๘. อาจารย์ปัณณรัตน์  วงศ์พัฒนานิภาส   ๑๘. นางสาวสุวิมล  พิชัยกมล 
๙. อาจารย์ชยกร  สัตย์ซื่อ    ๑๙. นายปราโมทย์  บุญมี 
๑๐. อาจารย์มงคล  ถิน่คำบง 

บุคลากรสายวิชาการ  
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์  ๖. อาจารย์ว่าที่ ร.ต. ปิยะพงษ์  ยงเพชร 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ไททัศน์  มาลา  ๗. อาจารย์อรวรรณ  ชำนาญพุดซา 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณศักดิ์  ตติยะลาภะ ๘. อาจารย์ภาคิณ  หมั่นทุ่ง 
๔. อาจารย์ ดร.ศรินธร  ไชยรัตน์   ๙. อาจารย์มณฑา  วิริยางกูร 
๕. อาจารย์ ดร.กล้าณรงค์  วงศ์พิทักษ์   
 

บุคลากรสายสนับสนุน 
๑. นายนเรศ  นวนแจ้ง    ๔. นางสาวพัสตราภรณ์  แสงปัญญา 
๒. นายชัยวัฒน์  สร้อยเวที    ๕. นางสาวปัทมา  พรหมสวัสดิ์  
๓. นางสาวเพชรกมล เพชรสุนทร   ๖. นางสาวรัตนาภรณ์  พุทธพรทพิย์  
 

ผู้เข้าร่วม Online 
คณะครุศาสตร ์
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนา  จ้อยเจริญ  ๙. อาจารย์อรัญญา  มุดและ 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นติิกร  อ่อนโยน  ๑๐. อาจารย์ยุภาพร  นอกเมือง 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  วงศ์สิรสวัสดิ์  ๑๑. อาจารย์ชัยวัฒน์  อุ้ยปาอาจ 
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธนชัพร  บรรเทาใจ  ๑๒. อาจารย์เบญฐนาศิวรัตน์  ไกรทิพย์ 
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วิลินดา   พงศ์ธราธิก  ๑๓. อาจารย์รัญญา  จิตต์อาจหาญ 
๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ธัญวรตัน์  ปิ่นทอง  ๑๔. อาจารย์เกียรติศักดิ์  รักษาพล 
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์คันธรส  ภาผล   ๑๕. นางสาวกานต์พิชชา อินปิ่น 
๘. อาจารย์ภัทรพรรณ  พรหมคช   
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เยาวภา  แสงพยับ  ๕. อาจารย์ ดร.จินต์จุฑา  ขำทอง 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พรรณวิภา แพงศรี  ๖. อาจารย์ ดร.นพมาศ  ประทุมสูตร 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ไพรินทร์  มีศร ี   ๗. อาจารย์ณัฐพงศ์  วัฒนศิริพงษ์ 
๔. อาจารย์ ดร.พชรวรรณ  รตันทรงธรรม  ผศ.ดร.ประภาพรรณ แสงศรี 
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คณะวิทยาการจัดการ 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ภารดี  นึกชอบ        ๙. อาจารย์กิตินันธ์  มากปรางค์ 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชลียา  ยางงาม   ๑๐. อาจารย์พงษ์พิพัฒน์  เสน่ห์ดี 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชวาลา  ละวาทิน   ๑๑. อาจารย์มัณฑนา  สีเขียว 
๔. อาจารย์ ดร.นิศากร   มะลิวัลย ์   ๑๒. อาจารย์วัชรพล  วงศ์จันทร์ 
๕. อาจารย์ปวริศา  เลิศวิริยะประสิทธิ์   ๑๓. นางพากเพียร  ธูปบูชากร 
๖. อาจารย์ธันย์นิชา  วโิรจน์รจุน์   ๑๔. นางสาวสุกัญญา  แก่นสมบัติ 
๗. อาจารย์จุรีรัตน์  หนองหว้า    ๑๕. นางสาวณัฐวรรณ  อ้นอุระ 
๘. อาจารย์ถิรนันท์  ทิวาราตรีวิทย์   
 

คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์  อ่วมน้อย  ๓. อาจารย์เนมิ  อุนากรสวัสดิ์ 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นริศรา  จริยะพันธุ์  ๔. อาจารย์รุ่งอรุณ  วณิชธนะชากร 
๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ศิริวรรณ  กำแพงพันธ์  ๑๑. อาจารย์ศุภกร  ชมศิริ 
๖. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์วงศ์วริศ  นิพิฐวิทยา  ๑๒. อาจารย์ฤทัย  สำเนียงเสนาะ 
๗. อาจารย์ ดร.ลักขณา  แสงแดง   ๑๓. อาจารย์สุคนธา  ฟูสุวรรณ 
๘. อาจารย์ ดร.จารุณี  มุมบ้านเซ่า   ๑๔. นางณีรนุช  ทิศกระโทก 
๙. อาจารย์ ดร.มนฤดี  ช่วงฉ่ำ    ๑๕. นางสาวเฉลิมพร  โตสงวน 
๑๐. อาจารย์วิไลลักษณ์  เรืองสม   
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤษณ์  แสงเงิน  ๘. อาจารย์ภาคิณ  หมั่นทุ่ง 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ศิริพร  นามเทศ   ๙. อาจารย์วรุณยุพา  จุ้ดศรี 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ภาสุรี  ฤทธิเลิศ   ๑๐. อาจารย์นุชรัฐ  บาลลา 
๔. อาจารย์ ดร.ราชาวดี  ยอดเศรณี   ๑๑. นางจุฑามาศ  วงศ์แสวง 
๕. อาจารย์ ดร.ธนกร  วังสว่าง    ๑๒. นายสัมพันธ์  อ่ำสุรา 
๖. อาจารย์ธวัชชัย  มูลตลาด    ๑๓. นางสาวนิศารัตน  ตามสมัคร 
๗. อาจารย์ศิริวิมล  ศรีมีทรัพย์    ๑๔. นางสาวชุติมา  คำขันธ์ 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ทัศพร  ชูศักดิ์  ๙. อาจารย์พิชสุดา  เดชบุญ 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นัชชา  ยันติ   ๑๐. นางพรทิพย์  กุศลสิริสถาพร 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปัณณทัต  ตันธนปัญญากร ๑๑. นางสาวมณทิชา  ลี่ผาสขุ 
๔. อาจารย์ ดร.รัฐพล  ศิลปรศัมี   ๑๒. นายกิตติวุฒิ  ไชยการ 
๕. อาจารย์ศศิวิมล  จันทร์มาลี    ๑๓. นายณัฐวุฒิ  วันเชียง 
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๖. อาจารย์จันทรรัตน์  จาริกสกุลชัย   ๑๔. นางสาวพัชรพร  เรียงวงษ์ 
๗. อาจารย์ธธิธา  เวียงปฏ ิ    ๑๕. นางนรีกานต์  สุชัยยะ 
๘. อาจารย์อภิเชษฐ์  จำเนียรสุข   
 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อมรรักษ์  สวนชูผล    ๖. อาจารย์ ดร.พรนภา  เตียสุธิกุล 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วนสัพรรัศม์  สวัสดี  ๗. อาจารย์สิรินดา  คลี่สุนทร 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อนัญญา  โพธิ์ประดิษฐ์ ๘. อาจารย์ชนัญชิตา  อรุณแข 
๔. ผ็ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชาคริต  ศรีทอง  ๙. อาจารย์พัชราภรณ์  จันทรฆาฎ 
๕. อาจารย์ ดร.ภัทรพล  ชุ่มมี    ๑๐. นางสาวกมลรัตน์  ยอดหาญ 
 

สำนักงานอธิการบดี 
๑. นางณัฐมน  คำเงิน     ๔. นางสาวสุภัทรา  ไตรภูม ิ
๒. นางมณฑา  สืบจากศรี    ๕. นางสาวศรัญญา  มณีวรรณ 
๓. นางสาววราภรณ์  ไชยสุริยานันท์   

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
๑. รองศาสตราจารย์คชินทร์  โกกนุทาภรณ์  ๓. นางสาวพวงเพชร  พลทอง 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นันทิยา  รักตประจิต  ๔. นางสาวมานิดา  ปามุทา 
 

สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อัจจิมา  มั่นทน   ๓. นางสาวรัชนีกร  พลเยี่ยม 
๒. อาจารย์ ดร.มัทนภรณ์  ใหม่คามิ   ๔. นางสาวบุญญรักษา  อรรถพันธ์ 
 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา  อัมพุช  ๔. นายอภิชาติ  หันชะโด 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์มณทิพย์  จันทร์แก้ว  ๕. นางสาวรัตติกาล  มีเกาะ 
๓. นางสาวพัทธนันท์  แสงปาก   
 

บัณฑิตวิทยาลัย 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ปาริชาต  ผดุงศิลป์  ๔. นางสาวสมลักษณ์  เทินสระเกษ 
๒. อาจารย์ ดร.บุษยา  จูงาม    ๕. นางสาวธิดา  โยธากุล 
๓. นางสาวจารุภัส  จันทรเกษ   
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วีระวัฒน์  อุ่นเสน่หา  ๔. นางวารุณี  จันทพึ่ง 
๒. อาจารย์ปวิช  เรียงศิริ    ๕. นางสาวสุพัตรา  ทาสีเสียด 
๓. อาจารย์กุลชาติ  พันธุวรกุล   



 - ๕ - 

 

โรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์ฯ 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ณพัฐอร  บัวฉุน  ๓. นายฉัตร  เจนชัย 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อัจฉราวรรณ  สุขเกิด  ๔. นายวุฒินันท์  โชคอำนวย 
 

มรวอ. จังหวัดสระแก้ว 
๑. อาจารย์คณิต  เรืองขจร    ๔. อาจารย์วนาลี  เพชรรื่น 
๒. อาจารย์กรีฉัตร  วันช่วย    ๕. อาจารย์ณัฐกานต์  พิสุทธิ์พิบูลวงศ์ 
๓. อาจารย์ฉัตรเกษม  ดาศรี   
 

คณะกรรมการดำเนินโครงการ 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  ความคุ้นเคย  ๕. นางสาวจิตรประภา  ยุบลชิต        
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อัญชัญ  ยุติธรรม  ๖. นางสาวกานติมา  พันชน  
๓. นางสาวศิริวรรณ  สุขแซว    ๗. นายญาณากร  ผาเบ้า   
๔. นายเกรียงไกร  เกียรติภัชระสกุล   
 

    สั่ง ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  

 

 

    

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว)    
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์    

 
 


