
มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 

แนวปฏิบัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประกอบไปด้วยกรรมการจำนวน ๓ คน ซึ่งมี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที ่ขอรับการ
ประเมิน ดังนี้ 
 ๑. ประธานกรรมการ ต้องเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินฯ ของ คปภ. 
หรือ สกอ. (ฉบับล่าสุด) หรือ TQR จำนวน ๑ คน  
 ๒. กรรมการ ต้องขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของ คปภ. หรือขึ้น
ทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 
๒ คน 
 ๓. เลขาน ุการ ต ้องเป ็นเจ ้าหน ้าที่ภายใน
หน่วยงานที่ข ึ ้นทะเบียนเลขานุการคณะกรรมการ
ประเมินฯ จากสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มจษ. 
จำนวน ๑ คน  
 
หมายเหตุ :  
 ๑. การพิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการเร ีย ง
ตามลำดับความสำคัญข้างต้น 
 ๒. การค ัดเล ือกผ ู ้ประเม ินฯ ในระด ับหล ักสูตร  
ให้คัดเลือกตามกลุ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และ เทคโน โลย ี  กล ุ ่ มสาขาว ิชาว ิทยาศาสตร ์ส ุขภาพ  
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๓. การคัดเลือกผู้ประเมินฯ ระดับหลักสูตรภายในคณะ
จะต้องไม่ซ้ำซ้อน เป็นผู้ประเมินซ้ำกันได้ไม่เกิน ๓ หลักสูตร 
 ๔. คณะกรรมการที ่ขึ ้นทะเบียนของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏจันทรเกษมจะต้องไม่อยู่ในหลักสูตรที่ประเมิน 
 ๕. คณะจัดทำคำสั ่งแต ่งตั ้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะ ประกอบไปด้วยกรรมการ จำนวน ๓ คน ดังนี้ 
 ๑. ประธานกรรมการ ต้องเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน และขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ/สถาบัน ของ คปภ.  
จำนวน ๑ คน 
 ๒. กรรมการ ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียน ผู้ประเมิน
ค ุณภาพการศ ึกษาภายใน  ระด ับคณะ/สถาบัน  
ของ คปภ. หรือขึ้นทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม จำนวน ๒ คน 

๓. เลขานุการและผู ้ช่วยเลขานุการ ต้องเป็น 
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่ขึ ้นทะเบียนเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินฯ จากสำนักประกันคุณภาพ
การศึกษา มจษ. จำนวน ๒ คน 

 
หมายเหตุ :  
 ๑. การคัดเลือกผู้ประเมินฯ ในระดับคณะ ให้คัดเลือก
ตามกลุ ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๒. กรรมการที่ไม่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินของ คปภ. ระดับ
คณะและสถาบัน ต ้องเป ็นอาจารย ์ประจำในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา มีประสบการณ์ในการเป็นผู ้บริหารระดับ
คณะ/สถาบัน และมีประสบการณ์ในการประเมินระดับคณะ/
สถาบัน  
 ๓. มหาวิทยาลัยฯ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

 



มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารด้านการประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 

ระดับหน่วยงานสนับสนุน ระดับสถาบัน 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หน่วยงานสนับสนุน ประกอบไปด้วยกรรมการ จำนวน 
๓ คน ดังนี้ 
 ๑. ประธานกรรมการ ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน
ทะเบียนผู ้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หน่วยงานสนับสนุน ของ มจษ. จำนวน ๑ คน 

๒. กรรมการ ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
ของ มจษ. จำนวน ๒ คน 

๓. เลขาน ุการ ต ้องเป ็น เจ ้าหน ้าที่ภายใน
หน่วยงานที่ข ึ ้นทะเบียนเลขานุการคณะกรรมการ
ประเมินฯ จากสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มจษ.  
มีจำนวน ๑ คน 
 
หมายเหตุ :  

มหาว ิทยาลัยฯ จ ัดทำคำสั ่งแต่งต ั ้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน 

 
 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
สถาบัน ประกอบไปด้วยกรรมการ จำนวน ๕ คน ดังนี้ 
 ๑. ประธานกรรมการ ต้องเป็นผู ้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน และขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ/สถาบัน ของ คปภ.  
จำนวน ๑ คน 

๒. กรรมการ ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน
ค ุณภาพการศ ึกษาภายใน  ระด ับคณะ/สถาบัน  
ของ คปภ. หรือขึ้นทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม จำนวน ๔ คน 

๓. เลขานุการและผู ้ช่วยเลขานุการ ต้องเป็น 
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่ขึ ้นทะเบียนเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินฯ จากสำนักประกันคุณภาพ
การศึกษา มจษ. จำนวน ๒ คน 

 
หมายเหตุ :  
 ๑. การคัดเลือกผู้ประเมินฯ ในระดับสถาบัน ให้คัดเลือก
ตามกลุ ่มสาขาวิชา ได้แก่ กลุ ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ๒. กรรมการที ่ไม่ขึ ้นทะเบียนผู ้ประเมินของ คปภ. 
ระดับคณะและสถาบัน ต้องเป็นอาจารย์ประจำในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา มีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารระดับ
คณะ/สถาบัน และมีประสบการณ์ในการประเมินระดับคณะ/
สถาบัน  
 ๓. มหาวิทยาลัยฯ จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
 

 
หมายเหตุ :  

กรณีการคัดเลือกคณะกรรมการประเมินฯ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว ให้ขออนุญาตอธกิารบดี และให้อยูใ่นดุลพนิิจของ
อธิการบดใีนการวนิิจฉัยเป็นรายกรณี 


