
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ที่  0804/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในหน่วยงำนสนับสนุน ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๔ 
------------------------------------------ 

ตำมนโยบำยกำรด ำเนินงำนกำรประคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับมหำวิทยำลัย ก ำหนดให้มีกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพภำยในหน่วยงำนสนับสนุน  โดยคณะกรรมกำรตรวจประเมินภำยในที่เป็นบุคลำกรภำยใน
มหำวิทยำลัยที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมกำรเป็นผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำโดยใช้เกณฑ์ TQA  อย่ำงน้อย 3 หลักสูตร 
และ 1 ใน 3 หลักสูตรนั้น ต้องมีหลักสูตร TQA Internal Organization Assessment ผู้ประเมินจำกภำยนอก
สถำบันที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมกำรเป็นผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำโดยใช้เกณฑ์ TQA EdPEx  และตำมที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด ในระหว่ำงวันที่ 19 - 26 กรกฎำคม 2565 และรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของ
หน่วยงำน ปีกำรศึกษำ 2565 ต่อหน่วยงำนต้นสังกัดภำยใน ๑๒๐ วัน หลังสิ้นสุดปีกำรศึกษำนั้น  เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพและเสร็จตำมเวลำที่ก ำหนด  อำศัย
อ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 31 แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ .ศ. 2547  มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในระดับส ำนัก สถำบัน และกอง มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏก ำแพงเพชร (เอกสำรแนบท้ำยค ำสั่ง 1และ 2)  โดยให้มีกำรปฏิบัติดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหน่วยงำนให้เป็นไปตำมกระบวนกำรอย่ำง
ครบถ้วน (เอกสำรแนบท้ำยค ำสั่ง  2 ก ำหนดกำร) 

2. คณะกรรมกำรสรุปผลกำรประเมินเชิงปริมำณรำยเกณฑ์ย่อยและภำพรวมของเกณฑ์หลัก  ผลกำร
ประเมินเชิงคุณภำพรำยเกณฑ์ย่อย ประกอบด้วย จุดแข็ง (Strength) และ โอกำสในกำรปรับปรุง (OFI) ในตัวบ่งชี้ 
1-7 และจุดแข็ง (Strength) และ ประเด็นที่สำมำรถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) ในตัวบ่งชี้ 8 
พร้อมแจ้งผลกำรประเมินต่อหน่วยงำนด้วยวำจำและเป็นลำยลักษณ์อักษร เอกสำรแนบท้ำย 3 (1) 

3. เลขำนุกำร และผู้ช่วยเลขำนุกำรประสำนคณะกรรมกำร  จัดเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้องส ำหรับ
คณะกรรมกำร  อ ำนวยควำมสะดวกในกำรรับตรวจประเมินคุณภำพภำยในระดับหน่วยงำนและอ่ืน ๆ  ตำมควำม
เหมำะสม พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลและจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับหน่วยงำน โดยคณะ
กรรมน ำเสนอต่อหน่วยงำนต้นสังกัด และงำนมำตรฐำนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ ตำมแบบฟอร์มเอกสาร
ประกอบการตรวจประเมินระดับส านัก สถาบัน และกอง  เอกสำรแนบท้ำย 3 (1) - (4) โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที ่
https://bit.ly/3haqdtf  

สั่ง ณ วันที่ 15   มิถุนำยน  พ.ศ.  2565 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัชชัย พวกดี) 
รองอธิกำรบดี  รักษำรำชกำรแทน 
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15   มิถุนำยน  พ.ศ.  2565 
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เอกสารแนบท้ายคำสั่ง 1 
 

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก  สถาบัน  และกอง ปีการศึกษา  2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

เวลา กิจกรรม : บันทึกภาพการตรวจประเมินคุณภาพภายในผ่านสื่อออนไลน์ และภาพกิจกรรม ณ ที่ต้ัง 
 คณะกรรมการศึกษา SAR ของหน่วยงานท่ีรับประเมินล่วงหน้า 7 วัน 

08.30-08.45 น. กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน  โดย ผอ.สำนัก สถาบัน และกอง 
08.45-9.00น. ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินแจ้งวัตถุประสงค์และแนวทางการประเมินพร้อมดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในหน่วยงาน พร้อมแนะนำบคุลากร  
9.00-12.00 น. -ตรวจเอกสาร  สัมภาษณ์ผู้รบัผิดชอบจัดเก็บข้อมูล และผูร้ายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ย่อย และพร้อมทั้งบรรยาย

วิธีการจัดเก็บข้อมลู และการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ย่อยหน่วยงาน  >เลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการบันทึกข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตลอดระยะเวลาที่รับการประเมิน และบันทึกภาพทุกช่วงกิจกรรม 
(รับประทานอาหารว่างเวลา 10.30-10.45) หน่วยงานรับการประเมินจัดเตรียมเอง 

12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน หน่วยงานรับการประเมินจัดเตรียมเอง 
13.00-14.45 -ตรวจเอกสาร  สัมภาษณ์ผู้รบัผิดชอบจัดเก็บข้อมูล และผูร้ายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ย่อย และพร้อมทั้งบรรยาย

วิธีการจัดเก็บข้อมลู และการวิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์ย่อยหน่วยงาน  >เลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการบันทึกข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตลอดระยะเวลาที่รับการประเมิน และบันทึกภาพทุกช่วงกิจกรรม  
(ต่อ)  (รับประทานอาหารว่างเวลา 14.30-14.45 น.) หน่วยงานรับการประเมินจัดเตรียมเอง 

14.45-15.45 คณะกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการทบทวนผลการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ รายเกณฑย์่อย 
ประกอบด้วย จดุแข็ง (Strength) และ โอกาสในการปรับปรุง (OFI) ในตัวบ่งช้ี 1-7 และจดุแข็ง (Strength) และ เรื่องที่
สามารถปรับปรุงได้ (Areas for Improvement) ในตัวบ่งช้ี 8 

15.45-16.40 -คณะกรรมการตรวประเมินแจ้งผลการประเมินด้วยวาจาใหห้น่วยงานทราบ 
-หน่วยงานรับตรวจประเมินพิจารณาผลการประเมินเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และทักท้วงผลการประเมิน (ถ้ามี) 

16.40 น. เป็นต้นไป คณะกรรมการตรวจประเมินเดินทางกลับที่พัก หรือหน่วยงานต้นสังกัด 
   
หมายเหตุ    กำหนดการอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม 
 



เอกสารแนบท้ายคำสั่ง 2 
กำหนดการ และรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับสำนัก สถาบัน และกอง ปีการศกึษา 2564  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   ในระหว่างวันที่ 19-26 กรกฎาคม 2565 (15 มิ.ย.65) 
วัน เดือน ปี รับตรวจประเมิน ชื่อหน่วยงาน รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน ตำแหน่ง 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 21 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ ประธาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ศรีแกว้ กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชนก จรัสวญิญู กรรมการ 
นางบุษบา  เหมือนวิหาร เลขานุการ 

สถาบันวิจยัและพัฒนา 
 

25 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ ประธาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร กรรมการ 
นางสาวชุติมา ทอสาร เลขานุการ 

กองกลาง 19 กรกฎาคม 2565 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชนก จรัสวญิญู ประธาน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว กรรมการ 
นางสาวอุทุมพร  สอนบุญเกิด เลขานุการ 

กองนโยบายและแผน 20 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชนก จรัสวญิญู ประธาน 
รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ผลประเสริฐ กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรา ศรีแกว้ กรรมการ 
นายภิญญาพัชญ ์แฉล้มฉัตร เลขานุการ 
นางสาวศิริกัญญา เจนเขตกิจ ผู้ช่วยเลขานุการ 

กองพัฒนานักศึกษา 
  

20 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ ประธาน 
- กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร กรรมการ 
นายณะราทิ  น้อยม่วง เลขานุการ 
นายอนวุัฒน์ แนไพร ผู้ช่วยเลขานุการ 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม 22 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์การันต์ เจริญสุวรรณ ประธาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชนก จรัสวญิญู กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐธิกานต์ ปิ่นจุไร กรรมการ 
นางสาวธฤษวรรณ ธรรมสอน เลขานุการ 
นางสาวสุวลยั อินทรรัตน ์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

สำนักบริการวิชาการและจัดหารายได้ 
 

22 กรกฎาคม 2565 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล ประธาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอกามา  จ่าแกะ กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ เขียววัน กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นรุตม์  บุตรพลอย กรรมการ 
นางสาวเกตุแกว้ สร้อยอว่ม เลขานุการ 

บัณฑิตวิทยาลัย 
 

25 กรกฎาคม 2565 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชนก จรัสวญิญู ประธาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิเรก  ฟั่นเขียว กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ กรรมการ 
นางสาวกิตติยา ลาเต๊ะ เลขานุการ 

งานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา 
 

26 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรัชญา ชะอุ่มผล ประธาน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชนก จรัสวญิญู กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิษณุ บุญนิยม กรรมการ 
นางสาวชรินรัตน์  บุญมาก เลขานุการ 

*** 
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