
 
 
 

ค ำสั่งคณะวิทยำกำรจัดกำร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ ์

{BookID} 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน EdPEx ระดับคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 

------------------------------ 

ตำมที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ได้มีกำรส่ งเสริมน ำเกณฑ์ 
EdPEx มำใช้ในกำรบริหำรมหำวิทยำลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ของมหำวิทยำลัยไปสู่ ควำมเป็น เลิศ  เพื่ อ ให้ กำรด ำเนินงำนดั งกล่ ำวเป็น ไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
คณะวิทยำกำรจัดกำร จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน EdPEx ระดับคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓ 
ดังต่อไปนี ้

หมวด ๑ การน าองค์กร 
๑. อำจำรย์พงษ์พิพัฒน์  เสน่ห์ด ี  ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยชัยวัฒน ์   สร้อยเวที กรรมกำร 
๓. นำงปรำณ ี   นำยำว  กรรมกำรและเลขำนุกำร   

หน้าที่  ด ำเนินกิจกรรม จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ 
เพือ่กำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด ๑ กำรน ำองค์กร และงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หมวด ๒ กลยุทธ์  
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภำรด ี นึกชอบ  ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์นิรินธนำ   บุษปฤกษ ์ กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ธิติรัตน ์  วงษ์กำฬสินธ์ุ กรรมกำร 
๔. นำยสุรเสน   กรำนโต  กรรมกำร 
๕. นำยชัยวัฒน ์   สร้อยเวที กรรมกำรและเลขำนุกำร  

หน้าที่  ด ำเนินกิจกรรม จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ 
เพื่อกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด ๒ กลยุทธ์ และงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หมวด ๓ ลูกค้า 
๑. อำจำรย์จุรีรัตน ์  หนองหว้ำ  ประธำนกรรมกำร   
๒. อำจำรย์ธันย์นิชำ    วิโรจน์รุจน์  กรรมกำร  
๓. อำจำรย์ภัทรภร     พุฒพันธ ์     กรรมกำร 
๔. นำงสำวนิสรำ    โภควัต  กรรมกำร 
๕. นำยพชรวัฒน ์   ศรีนิล    กรรมกำร 
๖. นำยพีรวัฒน์     ตันตอ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่  ด ำเนินกิจกรรม จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ 
เพื่อกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx)  หมวด ๓ ลูกค้ำ และงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

{XXXXXXXXXXXXX}ที่  ๑๓/๒๕๖๔



 - ๒ - 

หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชลียำ ยำงงำม  ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์ถิรนันท ์  ทิวำรำตรีวิทย์ กรรมกำร 
๓. อำจำรย์มัณฑนำ  สีเขียว  กรรมกำร 
๔. นำยพชรวัฒน ์  ศรีนิล  กรรมกำร 
๕. นำงสำวณัฐวรรณ  อ้นอุระ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่  ด ำเนินกิจกรรม จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ 
เพื่อกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด ๔ กำรวัด กำรวิเครำะห์และกำรจัดกำรควำมรู้ และงำนอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง 

หมวด ๕ บุคลากร 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชวำลำ ละวำทิน  ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ละเอียด ขจรภัย  กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ ดร.นิศำกร  มะลิวัลย ์ กรรมกำร 
๔. นำงสำวสุกัญญำ  แก่นสมบัต ิ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่  ด ำเนินกิจกรรม จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง ตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ 
เพื่อกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด ๕ บุคลำกร  และงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หมวด ๖ ระบบปฏิบัติการ 
๑. อำจำรย์กิตินันธ ์  มำกปรำงค ์ ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์วัชรพล  วงศ์จันทร์         กรรมกำร 
๓. อำจำรย์พวงเพชร  สุขประเสริฐ กรรมกำร 
๔. นำงสำวณัฐวรรณ  อ้นอุระ  กรรมกำร 
๕. นำงสำวนิสรำ   โภควัต  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

หน้าที่  ด ำเนินกิจกรรม จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ 
เพื่อกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด ๖ ระบบปฏิบัติกำร และงำนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

หมวด ๗ ผลลัพธ์ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชลียำ ยำงงำม  ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์พงษ์พิพัฒน์  เสน่ห์ด ี  กรรมกำร 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภำรด ี นึกชอบ  กรรมกำร 
๔. อำจำรย์จุรีรัตน ์  หนองหว้ำ  กรรมกำร 
๕.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชวำลำ ละวำทิน  กรรมกำร 
๖. อำจำรย์กิตินันธ ์  มำกปรำงค ์ กรรมกำร 
๗. นำงสำวเพชรกมล  เพชรสุนทร กรรมกำรและเลขำนุกำร  

    
 

/ หน้ำที่... 
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หน้าที่  ด ำเนินกิจกรรม จัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำ 
เพื่อกำรด ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (EdPEx) หมวด ๗ ผลลัพธ์ และงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง            
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