
 

 

 

 
 

คำส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ท่ี ๖๖๗ /๒๕๖๔ 

เร่ือง แตDงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนDวยงานสนับสนุน 

ประจำปPการศึกษา ๒๕๖๓ 

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

 

ด$วยมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนBวยงาน

สนับสนุน ประจำปEการศึกษา ๒๕๖๓ ระหวBางวันที่ ๑๖ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น เพ่ือให$การดำเนินงานประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนBวยงานสนับสนุน เปRนไปด$วยความเรียบร$อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยความ

ในมาตรา ๓๑ แหBงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  

จึงแตBงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนBวยงานสนับสนุน ประจำปEการศึกษา ๒๕๖๓ 

ดังน้ี 

๑. สำนักประกันคุณภาพการศึกษา วันจันทรTท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๑.๑ ผู$ชBวยศาสตราจารย\เอนก   เทียนบูชา ประธานกรรมการ 

๑.๒ ผู$ชBวยศาสตราจารย\ชลธิชา สุพรรณาลัย กรรมการ 

๑.๓ นางสาวจำลอง รอดแก$ว กรรมการ 

๑.๔ นายศุภเดช   นิยมทอง เลขานุการ 

 

๒. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันจันทรTที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – 

๑๖.๓๐ น.  

๒.๑ ผู$ชBวยศาสตราจารย\อนุวัฒน\   ภักดี ประธานกรรมการ 

๒.๒ นางสาวอรนี บุญมีนิมิตร กรรมการ 

๒.๓ นางสาวสำราญ   เจริญสุขเช$า กรรมการ 

๒.๔ นางสาวสุธีรา พฤกษศิริกุล เลขานุการ 

  



 

 

๒ 

๓. สำนักงานตรวจสอบภายใน วันศุกรTท่ี ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๓.๑ นายวรวีร\ สีมาชัยบวร ประธานกรรมการ 

๓.๒ นายสงกรานต\ สุขเกษม กรรมการ 

๓.๓ นางสาวจำลอง รอดแก$ว กรรมการ 

๓.๔ นางสาวชุลีกร หงษ\สิบแปด เลขานุการ 

 

๔. สำนักสDงเสริมวิชาการและงานทะเบียน วันศุกรTที ่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – 

๑๖.๓๐ น.  

๔.๑ ผู$ชBวยศาสตราจารย\อภิชาติ หาจัตุรัส ประธานกรรมการ 

๔.๒ นางสาวมณฑารัตน\   ชูพินิจ กรรมการ 

๔.๓ นางสาวพรทิพย\   ไกรถาวร กรรมการ 

๔.๔ นายนัตพงษ\ อนงค\เวช เลขานุการ 

 

๕. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม วันอังคารท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๕.๑ ผู$ชBวยศาสตราจารย\จันทรัตน\ ก่ิงแสง ประธานกรรมการ 

๕.๒ ผู$ชBวยศาสตราจารย\ยุทธนา เรียนสร$อย กรรมการ 

๕.๓ นางอัจฉรา   บางสุวรรณ\ กรรมการ 

๕.๔ นางภัทราวรรรณ ธัญธนาพงษ\ เลขานุการ  

 

๖. บัณฑิตวิทยาลัย วันพุธท่ี ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  
๖.๑ ผู$ชBวยศาสตราจารย\ฐิติวัสส\   สุขปdอม ประธานกรรมการ 
๖.๒ นายสงกรานต\ สุขเกษม กรรมการ 
๖.๓ นางอัจฉรา   บางสุวรรณ\ กรรมการ 
๖.๔ นางสาวอัจฉรา หัมพานนท\ เลขานุการ 

 

๗. ศูนยTการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม – ชัยนาท วันศุกรTที ่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  

๗.๑ ผู$ชBวยศาสตราจารย\อนุวัฒน\ ภักดี ประธานกรรมการ 

๗.๒ ผู$ชBวยศาสตราจารย\ชลธิชา สุพรรณาลัย กรรมการ 

๗.๓ ผู$ชBวยศาสตราจารย\ยุทธนา เรียนสร$อย กรรมการ 

๗.๔ นายขนก ฤกษ\ดี เลขานุการ 

 

 



 ๓ 

๘. สำนักงานหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป วันจันทรTท่ี ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๘.๑ ผู$ชBวยศาสตราจารย\ชนกานต\ สุวรรณทรัพย\ ประธานกรรมการ 

๘.๒ นางสาวพรทิพย\   ไกรถาวร กรรมการ 

๘.๓ ผู$ชBวยศาสตราจารย\ธรรมรัตน\   โถวสกุล กรรมการ 

๘.๔ นางสาวณัชชนุตม\ ทBาสาคร เลขานุการ 

 

 

๙. สถาบันวิจัยและพัฒนา วันอังคารท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๙.๑ ผู$ชBวยศาสตราจารย\สุเมธี กิตติพงศ\ไพศาล ประธานกรรมการ 

๙.๒ นางสาวสัณฐิตา ตังคจิวางกูร กรรมการ   

๙.๓ นางสาวมณฑารัตน\   ชูพินิจ กรรมการ 

๙.๔ นางสาววิลาวัลย\ โพธ์ิดำกล่ำ เลขานุการ 

 

 

๑๐. สำนักงานอธิการบดี วันอังคารท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. 

๑๐.๑ ผู$ชBวยศาสตราจารย\อำนาจ สวัสด์ินะที ประธานกรรมการ 

๑๐.๒ นางสาวอรนี   บุญมีนิมิตร กรรมการ 

๑๐.๓ นางสาวสำราญ   เจริญสุขเช$า กรรมการ 

๑๐.๔ นางสาวรุBงรัตน\ ดวงสร$อยทอง เลขานุการ 

 

หน̀าท่ีของประธานกรรมการ 

๑. ศึกษารายงานการประเมินตนเองเพื ่อให$คำแนะนำ และชี ้ประเด็นที ่สำคัญในการปรับปรุงของ

หนBวยงานสนับสนุนท่ีรับการประเมิน 

๒. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหนBวยงานสนับสนุนท่ีรับการประเมิน 

๓. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และให$ข$อเสนอแนะเพื ่อปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการดำเนินงานการจัดการศึกษาของหนBวยงานสนับสนุน 

 

หน̀าท่ีของกรรมการ 

๑. ศึกษารายงานการประเมินตนเองของหนBวยงานสนับสนุนท่ีรับการประเมิน 

๒. ให$ข$อคิดเห็นและข$อเสนอแนะตBอประธานกรรมการ 

๓. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหนBวยงานสนับสนุนท่ีรับการประเมิน 

๔. เสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตBอประธานกรรมการ 

  



 

 

๔ 

หน̀าท่ีของเลขานุการ 

๑. ติดตBอประสานข$อมูล เพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหนBวยงาน

สนับสนุนท่ีรับการประเมิน 

๒. รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

๓. จัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตBอคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในของหนBวยงานสนับสนุนท่ีรับการประเมิน 

 

ส่ัง ณ วันท่ี  ๒๓  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

(ผู`ชDวยศาสตราจารยTราเชนทรT  เหมือนชอบ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 


