
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
{BookID} 

เรื่อง  ให้อำจำรย์และบุคลำกรเข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำระบบกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับคณะ 
------------------------------ 

ด้วยคณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัม ภ์  
ก ำหนดจัดโครงกำรพัฒนำระบบกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับคณะ ก ำหนดตรวจประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร วันที่ ๑๔-๑๘ มิถุนำยน ๒๕๖๔ และระดับคณะ วันที่ ๒๒ กันยำยน ๒๕๖๔ 
เวลำ ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะวิทยำกำรจัดกำร MS ๒๐๘ MS ๒๑๓ และ MS ๒๑๖  
เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจแก่อำจำรย์และบุคลำกรให้มีทักษะเกี่ยวกับกำรเขียนรำยงำนกำรประเมินตนเอง  
ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน ในระดับหลักสูตรตำมเกณฑ์กำรประเมินในคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๗ และระดับคณะด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ EdPEx เพ่ือน ำผลกำรประเมินมำ
ปรับปรุงแนวทำงพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรได้อย่ำงต่อเนื่องสู่ควำมเป็นเลิศ ซึ่งจะช่วยยกระดับกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำของคณะให้มีศักยภำพมำกยิ่งขึ้น  

 มหำวิทยำลัย จึงให้อำจำรย์และบุคลำกรดังต่อไปนี้ เข้ำร่วมโครงกำรพัฒนำระบบกลไก  
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับคณะ ตำมวัน และสถำนที่ดังกล่ำว โดยเบิกค่ำใช้จ่ำยจำกงบประมำณ 
ของคณะวิทยำกำรจัดกำร 

 ระดับหลักสูตร 

 วันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนำยน ๒๕๖๔  
สำขำวิชำกำรจัดกำรธุรกิจค้ำปลีกสมัยใหม่ ณ ห้องประชุมคณะวิทยำกำรจัดกำร MS ๒๑๖  
 ๑. อำจำรย์ ดร.ศรินธร    ไชยรัตน์ 
 ๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหำร 
 ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธันยธร   ติณภพ 
 ๔. อำจำรย์ธันย์นิชำ       วิโรจน์รุจน์ 
 ๕. อำจำรย์ ดร.อัญชลี       เยำวรำช 

สำขำวิชำกำรจัดกำรโลจิสติกส์และซัพพลำยเชน ณ ห้องประชุมคณะวิทยำกำรจัดกำร MS ๒๑๓ 
 ๑. อำจำรย์ ดร.ธนิษฐ์นันท์      จันทร์แย้ม 
 ๒. อำจำรย์กิตินันธ์       มำกปรำงค์ 
 ๓. อำจำรย์ ดร.นิศำกร      มะลิวัลย์ 
 ๔. อำจำรย์วัชรพล    วงศ์จันทร์ 
 ๕. อำจำรย์ถิรนันท์        ทิวำรำตรีวิทย์ 

 

{XXXXXXXXXXXXX}ที่  ๑๑๕๘/๒๕๖๔
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วันอังคำรที่ ๑๕ มิถุนำยน ๒๕๖๔  
สำขำวิชำกำรบริหำรธุรกิจ ณ ห้องประชุมคณะวิทยำกำรจัดกำร MS ๒๑๖ 
 ๑. อำจำรย์ภัทรภร    พุฒพันธ์ 
 ๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภิญญำพัชญ์  นำคภิบำล 
 ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัตนำ   สีดี 
 ๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชวำลำ      ละวำทิน 
 ๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิกรำนต์   เผือกมงคล 
 ๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิภำวดี   ทูปิยะ 
 ๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อุบล      ไม้พุ่ม 
 ๘. อำจำรย์ ดร.วรีรัตน์      สัมพัทธ์พงศ์ 
 ๙. อำจำรย์นิรินธนำ    บุษปฤกษ ์

สำขำวิชำเศรษฐศำสตร์ ณ ห้องประชุมคณะวิทยำกำรจัดกำร MS ๒๑๓ 
 ๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัจฉรำวรรณ     สุขเกิด 
 ๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ฉันธะ   จันทะเสนำ 
 ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศักดิ์ชำย  นำคนก 
 ๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำภำ   ไสยสมบัติ 

วันพุธที่ ๑๖ มิถุนำยน ๒๕๖๔  
สำขำวิชำกำรจัดกำรทั่วไป ณ ห้องประชุมคณะวิทยำกำรจัดกำร MS ๒๑๖ 
 ๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิริพงษ์    ฐำนมั่น 
 ๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มนสิชำ     อนุกูล 
 ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรพจน์   บุษรำคัมวดี 
 ๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พวงเพชร   สุขประเสริฐ 
 ๕. อำจำรย์ศิริวรรณ       ค ำด ี
 ๖. อำจำรย์คณิต     เรืองขจร 
 ๗. อำจำรย์กีรฉัตร    วันช่วย 
 ๘. อำจำรย์พรรณี    พิมพ์โพธิ์ 
 ๙. อำจำรย์รังสรรค์    ลีเบี้ยว 
 ๑๐. อำจำรย์พิศิษฐ์    พิภพพรพงศ์ 

สำขำวิชำกำรบัญชี ณ ห้องประชุมคณะวิทยำกำรจัดกำร MS ๒๑๓ 
 ๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภำรดี      นึกชอบ 
 ๒. อำจำรย์ศิริพร     จิระชัยประสิทธิ 
 ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อภิชำติ      กำระเวก 
 ๔. อำจำรย์ปริยำกร    สว่ำงศรี 
 ๕. อำจำรย์ธิติรัตน์    วงษ์กำฬสินธุ์ 
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สำขำวิชำนิเทศศำสตร์ ณ ห้องสัมมนำคณะวิทยำกำรจัดกำร MS ๒๐๘ 
 ๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อุทัย      ยะร ี
 ๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประสิทธิ์   สุขสุมิตร 
 ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ละเอียด   ขจรภัย 
 ๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประกอบเกียรติ  อ่ิมศิริ 
 ๕. อำจำรย์มัณฑนำ    สีเขียว 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิถุนำยน ๒๕๖๔  
สำขำวิชำธุรกิจดิจทัล ณ ห้องประชุมคณะวิทยำกำรจัดกำร MS ๒๑๓ 
 ๑. อำจำรย์ ดร.ณัตตยำ       เอ่ียมคง 
 ๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำทิมำ   แป้นธัญญำนนท์ 
 ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชลียำ      ยำงงำม 
 ๔. อำจำรย์ ดร.ไอลดำ    อรุณศรี 
 ๕. อำจำรย์กัตตกมล    พิศแลงำม 

วันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนำยน ๒๕๖๔  
สำขำวิชำกำรจัดกำรท่องเที่ยว ณ ห้องประชุมคณะวิทยำกำรจัดกำร MS ๒๑๖ 
 ๑. อำจำรย์จุรีรัตน์    หนองหว้ำ 
 ๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เจษฎำ   ควำมคุ้นเคย 
 ๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประพันธ์พงษ์  ชิณพงษ์ 
 ๔. อำจำรย์ปวริศำ    เลิศวิริยะประสิทธิ์ 
 ๕. อำจำรย์พงษ์พิพัฒน์     เสน่ห์ดี 

 ระดับคณะ  

วันพุธที่ ๒๒ กันยำยน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมคณะวิทยำกำรจัดกำร MS ๒๑๖  
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เจษฎำ   ควำมคุ้นเคย 
๒. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ฉันธะ   จันทะเสนำ 
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธีร์ธนิกษ์  ศิริโวหำร 
๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ภิญญำพัชญ์  นำคภิบำล 
๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประกอบเกียรติ  อ่ิมศิริ 
๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประพันธ์พงษ์  ชิณพงษ์ 
๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประสิทธิ์   สุขสุมิตร 
๘. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.รัตนำ   สีดี 
๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ละเอียด   ขจรภัย 
๑๐. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วรพจน์   บุษรำคัมวดี 
๑๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิกรำนต์   เผือกมงคล 
๑๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิภำวดี   ทูปิยะ 
๑๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ศักดิ์ชำย  นำคนก 
๑๔. อำจำรย์ศิริพร    จิระชัยประสิทธิ 
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๑๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำทิมำ   แป้นธัญญำนนท์ 
๑๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อำภำ   ไสยสมบัติ 
๑๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อุทัย   ยะร ี
๑๘. อำจำรย์ ดร.ไอลดำ    อรุณศรี 
๑๙. อำจำรย์กิตินันธ์       มำกปรำงค์ 
๒๐. อำจำรย์จุรีรัตน์    หนองหว้ำ 
๒๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชลียำ      ยำงงำม 
๒๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชวำลำ      ละวำทิน 
๒๓. อำจำรย์ ดร.ณัตตยำ      เอ่ียมคง 
๒๔. อำจำรย์ถิรนันท์       ทิวำรำตรีวิทย์ 
๒๕. อำจำรย์ ดร.ธนิษฐ์นันท์      จันทร์แย้ม 
๒๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธันยธร     ติณภพ 
๒๗. อำจำรย์ธันย์นิชำ       วิโรจน์รุจน์ 
๒๘. อำจำรย์ธิติรัตน์    วงษ์กำฬสินธุ์ 
๒๙. อำจำรย์นิรินธนำ    บุษปฤกษ ์
๓๐. อำจำรย์ ดร.นิศำกร      มะลิวัลย์ 
๓๑. อำจำรย์ปริยำกร    สว่ำงศรี 
๓๒. อำจำรย์ปวริศำ    เลิศวิริยะประสิทธิ์ 
๓๓. อำจำรย์พงษ์พิพัฒน์    เสน่ห์ดี 
๓๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พวงเพชร     สุขประเสริฐ 
๓๕. อำจำรย์ภัทรภร    พุฒพันธ์ 
๓๖ . ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภำรดี      นึกชอบ 
๓๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.มนสิชำ     อนุกูล 
๓๘. อำจำรย์มัณฑนำ    สีเขียว 
๓๙. อำจำรย์ ดร.วรีรัตน์      สัมพัทธ์พงศ์ 
๔๐. อำจำรย์วัชรพล    วงศ์จันทร์ 
๔๑. อำจำรย์ ดร.ศรินธร    ไชยรัตน์ 
๔๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิริพงษ์    ฐำนมั่น 
๔๓. อำจำรย์ศริิวรรณ       ค ำด ี
๔๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อภิชำติ      กำระเวก 
๔๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัจฉรำวรรณ     สุขเกิด 
๔๖. อำจำรย์ ดร.อัญชลี       เยำวรำช 
๔๗. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อุบล      ไม้พุ่ม 
๔๘. อำจำรย์คณิต    เรืองขจร 
๔๙. อำจำรย์กีรฉัตร    วันช่วย 
๕๐. อำจำรย์พรรณี    พิมพ์โพธิ์ 
๕๑. อำจำรย์รังสรรค์    ลีเบี้ยว 
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๕๒. อำจำรย์พิศิษฐ์    พิภพพรพงศ์ 
๕๓. นำงพำกเพียร    ธูปบูชำกร 
๕๔. นำงปรำณี     นำยำว 
๕๕. นำงสำวสุกัญญำ    แก่นสมบัติ 
๕๖. นำงสำวนิสรำ    โภควัต 
๕๗. นำงสำว ณัฐวรรณ    อ้นอุระ 
๕๘. นำยสุรเสน     กรำนโต 
๕๙. นำยพีรวัฒน์     ตันตอ 
๖๐. นำยชัยวัฒน์     สร้อยเวที 
๖๑. นำยพชรวัฒน์    ศรีนิล 
๖๒. นำงสำวเพชรกมล    เพชรสุนทร 
 

    สั่ง ณ วันที่ {BookDate} 

 

 

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1}  

 
 

 
 

{XXXXXXXXXXXXX}๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔

{XXXXXXXXXXXXX}{XXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

หมายเลขอ้างอิง 19011BM85A14757

URL http://esaraban.vru.ac.th/archive/identityTags


		2021-06-13T10:54:34+0700
	SignatureFlowsoftTeam@Saraban
	Jz0i5t8jM+ITCRl40beQ/4VfeoNKouInkdhF3ooc5qtpXkRbHyYMiBpRVowu2oTLvkClqn8LJNEFEvv48apRCpmIYurauBikMuQw43Vvwgj/B0MoI/ndMsCS5OmlQIucyEtX9oV3o27u1VVdVs4xxLgftOa2tOqZEv3fu2n2Kkw=




