
 
คำส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ท่ี  ๔๕๔ /๒๕๖๔ 

เร่ือง แตCงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปOการศึกษา ๒๕๖๓ 

......................................... 

ด#วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

ประจำปAการศึกษา ๒๕๖๓ ระหวFางวันที่ ๑๓ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น เพื่อให#การดำเนินงานประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ เปRนไปด#วยความเรียบร#อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความ 

ในมาตรา ๓๑ แหFงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

จึงแตFงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปAการศึกษา ๒๕๖๓ ดังตFอไปน้ี 

 

๑. คณะวิทยาการจัดการ วันศุกรSที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หWอง

ประชุม ๙๑๕/๑ คณะวิทยาการจัดการ 

๑.๑ รองศาสตราจารยYสุวัฒนY ฉิมะสังคนันทY ประธานกรรมการ 

๑.๒ ผู#ชFวยศาสตราจารยYอัจฉรา กล่ินจันทรY กรรมการ 

๑.๓ ผู#ชFวยศาสตราจารยYธรรมรัตนY โถวสกุล กรรมการ 

๑.๔ นางพนิดา สกุณา เลขานุการ 

๑.๕ นางสาวสุธีรา พฤกษศิริกุล ผู#ชFวยเลขานุการ 

 

๒. คณะศึกษาศาสตรS วันจันทรSที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หWองประชุม

คณะศึกษาศาสตรS 

๓.๑ ผู#ชFวยศาสตราจารยYศศิธร วชิรปbญญาพงศY ประธานกรรมการ 

๓.๒ ผู#ชFวยศาสตราจารยYเอนก เทียนบูชา กรรมการ 

๓.๓ ผู#ชFวยศาสตราจารยYธรรมรัตนY โถวสกุล กรรมการ 

๓.๔ นางสาวอัจฉรา หัมพานนทY เลขานุการ 

๓.๕ นางสาวณัชชนุตมY ทFาสาคร ผู#ชFวยเลขานุการ 

 

 

  



๒ 

๓. คณะมนุษยศาสตรSและสังคมศาสตรS วันอังคารที ่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – 

๑๖.๓๐ น. ณ หWองประชุม ช้ัน ๓ อาคาร ๓/๑ คณะมนุษยศาสตรSและสังคมศาสตรS 

๔.๑ รองศาสตราจารยYสุวัฒนY ฉิมะสังคนันทY ประธานกรรมการ 

๔.๒ รองศาสตราจารยYอัจฉรา หลFอตระกูล กรรมการ 

๔.๓ ผู#ชFวยศาสตราจารยYชลธิชา สุพรรณาลัย กรรมการ 

๔.๔ นางทรรศนียY ยอดเย่ียมแกร เลขานุการ 

๔.๕ นายขนก ฤกษYดี ผู#ชFวยเลขานุการ 

 

๔. วิทยาลัยการแพทยSทางเลือก วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ณ หWองประชุม ๓๓ – ๗๐๔ ช้ัน ๗ อาคารนวัตกรรมการศึกษา 

๕.๑ รองศาสตราจารยYธณัฏฐYคุณ มงคลอัศวรัตนY ประธานกรรมการ 

๕.๒ ผู#ชFวยศาสตราจารยYเฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธY กรรมการ 

๕.๓ นายยุทธนา เรียนสร#อย กรรมการ 

๕.๔ นายวรวิทยY ราชมภู เลขานุการ 

๕.๕ นางสาวชุลีกร หงษYสิบแปด ผู#ชFวยเลขานุการ 

 

๕. คณะเกษตรและชีวภาพ วันศุกร Sท ี ่  ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ณ สำนักงานคณะเกษตรและชีวภาพ 

๖.๑ ผู#ชFวยศาสตราจารยYธวัชชัย ประหยัดวงศY ประธานกรรมการ 

๖.๒ ผู#ชFวยศาสตราจารยYจันทรัตนY ก่ิงแสง กรรมการ 

๖.๓ นายเมธี รุFงโรจนYสกุล กรรมการ 

๖.๔ นางสาวรุFงรัตนY ดวงสร#อยทอง เลขานุการ 

๖.๕ นางสาววิลาวัลยY โพธ์ิดำกล่ำ ผู#ชFวยเลขานุการ 

 

๖. คณะวิทยาศาสตรS วันจันทรSที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หWองประชุม 

ช้ัน ๒ คณะวิทยาศาสตรS 

๒.๑ รองศาสตราจารยYธณัฏฐYคุณ มงคลอัศวรัตนY ประธานกรรมการ 

๒.๒ ผู#ชFวยศาสตราจารยYสุเมธี กิตติพงศYไพศาล กรรมการ 

๒.๓ นายเมธี รุFงโรจนYสกุล กรรมการ 

๒.๔ นายนัตพงษY อนงคYเวช เลขานุการ 

๒.๕ นายศุภเดช นิยมทอง ผู#ชFวยเลขานุการ 

 

 



๓ 

หนWาท่ีของประธานกรรมการ 

๑. ศึกษารายงานการประเมินตนเองเพื่อให#คำแนะนำ และชี้ประเด็นสำคัญในการปรับปรุงของคณะ 

ท่ีรับการประเมิน 

๒. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะท่ีรับการประเมิน 

๓. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และให#ข#อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการดำเนินงานการจัดการศึกษาของคณะ  

 

หนWาท่ีของกรรมการ 

๑. ศึกษารายงานการประเมินตนเองของคณะท่ีรับการประเมิน 

๒. ให#ข#อคิดเห็นและข#อเสนอแนะตFอประธานกรรมการ 

๓. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะท่ีรับการประเมิน 

๔. เสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตFอประธานกรรมการ 

 

หนWาท่ีของเลขานุการและผูWชCวยเลขานุการ 

 ๑. ติดตFอประสานข#อมูล เพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะที่รับ 

การประเมิน 

 ๒. รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ๓. จัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตFอคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

    

ส่ัง ณ วันท่ี  ๒๗  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

(ผูWชCวยศาสตราจารยSราเชนทรS  เหมือนชอบ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

 

 

 


