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       วันพุธที่  3  กันยำยน  2557 
 

เวลำ กิจกรรม สถำนที่ ผู้รับผิดชอบ 
08.30-09.00 น. ประชุมวางแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

เฉพาะคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพฯ  
 

ห้องประชุมรองอธิการบดี 
ชั้น 8   

อาคารอ านวยการ 

คณะกรรมกำร 
1. รศ.ดร.ธวัช  ชิตตระการ ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.วิชัย  แหวนเพชร กรรมการ 
3. รศ.ดร.ธีระพงศ์ แก่นอินทร์ กรรมการ 
4. รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง กรรมการ 
5. รศ.อาหวัง   ล่านุ้ย กรรมการ 
6. นายเมธัส  บันเทิงสุข กรรมการและเลขานุการ 
7. ผศ.ณฐมน  เสมือนคิด กรรมการและเลขานุการ 
8. นายวิชชุกร  ปะทะดวง ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวจุฑาพร บุญยัง ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

09.00-09.30 น. ต้อนรับคณะกรรมกำรติดตำมตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับสถำบัน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 
-  ผู้บริหารสถาบัน กล่าวต้อนรับ แนะน าผู้บริหาร 
-  น าเสนอภาพรวมผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ห้องประชุมสภา  
ช้ัน 8 

อาคารอ านวยการ 

คณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 
1. รศ.ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ อธิการบดี 
2. ผศ.อ้อยทิพย์ พลศรี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
3. นายพินิจ   ด ารงเลาหพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
4. ดร.ไพบูลย์  นวลนิล รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
5. ผศ.สุพยอม  นาจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
6. ดร.ภวิกา  บุณยพิพัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
7. ผศ.ดร.บูฆอรี ยีหมะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
8. ผศ.ณฐมน  เสมือนคิด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
9. นายไพศาล  คงเรือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบพ้ืนฐาน 
10. ผศ.เปรมใจ  เอื้ออังกูร คณบดีคณะครุศาสตร์ 
11. ดร.พิพัฒน์  ลิมปนะพิทยาธร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
12. นายพิเชษฐ์  จันทวี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
13. ผศ.จรูญศักดิ์  บุญญาพิทักษ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
14. ดร.สุระพรรณ์  จุลสุวรรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
15. ดร.ครวญ   บัวคีรี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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วันพุธที่  3  กันยำยน  2557 (ต่อ) 
 

เวลำ กิจกรรม สถำนที่ ผู้รับผิดชอบ 
09.00-09.30 น. -  ผู้บริหารสถาบัน กล่าวต้อนรับ แนะน าผู้บริหาร และ น าเสนอ 

   ภาพรวมผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย (ต่อ) 

ห้องประชุมสภา 
ชั้น 8 

อาคารอ านวยการ 

คณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ (ต่อ) 
16. นายวีระศักดิ์  อักษรถึง คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
17. ผศ.ดร.ฆนัท  ธาตุทอง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
18. ผศ.ขวัญกมล  ขุนพิทักษ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
19. ผศ.นิตยา    จิตรักษ์ธรรม ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
20. นายโอภาส  อิสโม ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
21. ผศ.ดร.อ านาจ  ทองขาว ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ 
22. นายฉลอง   อาคาสุวรรณ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

09.30-10.00 น. ชี้แจงแนวทำงกำรติดตำมตรวจประเมินฯ 
-  ประธานติดตามตรวจสอบคุณภาพฯแนะน าคณะกรรมการ 
-  กล่าววัตถุประสงค์ และชี้แจงแนวทางการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 
   การศึกษา 

คณะกรรมกำร 
1. รศ.ดร.ธวัช  ชิตตระการ ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.วิชัย  แหวนเพชร กรรมการ 
3. รศ.ดร.ธีระพงศ์ แก่นอินทร์ กรรมการ 
4. รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง กรรมการ 
5. รศ.อาหวัง   ล่านุ้ย กรรมการ 
6. นายเมธัส  บันเทิงสุข กรรมการและเลขานุการ 
7. ผศ.ณฐมน  เสมือนคิด กรรมการและเลขานุการ 
8. นายวิชชุกร  ปะทะดวง ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวจุฑาพร บุญยัง ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

10.00-12.00 น. สัมภำษณผ์ู้บริหำร 
-  อธิการบดี 
-  รองอธิการบดี 

ห้องประชุมสภา  
ชั้น 8 

อาคารอ านวยการ 

คณะกรรมกำรชุดที่ 1 
1. รศ.ดร.ธีระพงศ์ แก่นอินทร์   กรรมการ 
2. รศ.ดร.วิชัย  แหวนเพชร กรรมการ 
3. รศ.อาหวัง   ล่านุ้ย กรรมการ 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประสำนงำนภำยใน 
1. ผศ.ณฐมน  เสมือนคิด กรรมการและเลขานุการ 
2. นางสาวกุสุมา เจะอาแซ ผูป้ระสานงาน 
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วันพุธที่  3  กันยำยน  2557 (ต่อ)  
 

เวลำ กิจกรรม สถำนที่ ผู้รับผิดชอบ 
10.00-12.00 น. สัมภำษณผ์ู้บริหำร 

-  นายกสภา และหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
-  คณบดีทุกคณะ 
 

ห้องประชุมรองอธิการบดี 
ชั้น 8   

อาคารอ านวยการ 
 

คณะกรรมกำรชุดที่ 2 
1. รศ.ดร.ธวัช  ชิตตระการ   ประธานกรรมการ 
2. รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง กรรมการ 
3. นายเมธัส  บันเทิงสุข กรรมการ 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประสำนงำนภำยใน 
1. ผศ.ณฐมน  เสมือนคิด กรรมการและเลขานุการ 
2. นางสาวเนตรชนก แสนเงิน ผู้ประสานงาน 

13.00-17.00 น. ตรวจเอกสำรหลักฐำน  
-  สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบ 
-  สัมภาษณ์ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 
-  ตรวจเอกสาร/หลักฐาน องค์ประกอบท่ี 2 องค์ประกอบท่ี 4 และ 
   องค์ประกอบท่ี 9 ตบช. 9.1 (ติดตามรายงานความก้าวหน้าของการ 
   ปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา/สถาบัน ตาม 
   ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินในปีท่ีผ่านมา) 

ห้องประชุม 
ชั้น 7 

อาคารอ านวยการ 

คณะกรรมกำรชุดที ่1  องค์ประกอบท่ี 2 ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 
1. รศ.ดร.ธีระพงศ์ แก่นอินทร์   กรรมการ 
2. รศ.ดร.วิชัย  แหวนเพชร กรรมการ 
3. รศ.อาหวัง   ล่านุ้ย กรรมการ 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประสำนงำนภำยใน 
1. ผศ.ณฐมน  เสมือนคิด กรรมการและเลขานุการ 
2. นางสาวฉวีวรรณ แก้วฤด ี ผูป้ระสานงาน 
3. นางสาวปุณิกา สุวรรณสังข์ ผูป้ระสานงาน 
4. นางสาววนิดา ทะประสิทธิ์จิต ผูป้ระสานงาน 
คณะกรรมกำรชุดที ่2  องค์ประกอบท่ี 4 ด้ำนกำรวิจัย 
1. รศ.ดร.ธวัช  ชิตตระการ   ประธานกรรมการ 
2. รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง กรรมการ 
3. นายเมธัส  บันเทิงสุข กรรมการ 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประสำนงำนภำยใน 
1. ผศ.ณฐมน  เสมือนคิด กรรมการและเลขานุการ 
2. นางสาวกุสุมา เจะอาแซ ผูป้ระสานงาน 
3. นางสาวปณัฏฐา ศรีบัวจับ ผูป้ระสานงาน 
4. นางสาวเนตรชนก แสนเงิน ผูป้ระสานงาน 
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วันพุธที่  3  กันยำยน  2557 (ต่อ) 
 

เวลำ กิจกรรม สถำนที่ ผู้รับผิดชอบ 
17.00-17.30 น. ประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินประจ าวัน  

เฉพาะคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพฯ 
 

ห้องประชุมรองอธิการบดี 
ชั้น 8   

อาคารอ านวยการ 
 

คณะกรรมกำร 
1. รศ.ดร.ธวัช  ชิตตระการ ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.วิชัย  แหวนเพชร กรรมการ 
3. รศ.ดร.ธีระพงศ์ แก่นอินทร์ กรรมการ 
4. รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง กรรมการ 
5. รศ.อาหวัง   ล่านุ้ย กรรมการ 
6. นายเมธัส  บันเทิงสุข กรรมการและเลขานุการ 
7. ผศ.ณฐมน  เสมือนคิด กรรมการและเลขานุการ 
8. นายวิชชุกร  ปะทะดวง ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวจุฑาพร บุญยัง ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
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วันพฤหัสบดี ที่  4  กันยำยน  2557 
 

เวลำ กิจกรรม สถำนที่ ผู้รับผิดชอบ 
08.30-09.00 น. ประชุมวางแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

เฉพาะคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพฯ  
 

ห้องประชุมรองอธิการบดี 
ชั้น 8   

อาคารอ านวยการ 

คณะกรรมกำร 
1. รศ.ดร.ธวัช  ชิตตระการ ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.วิชัย  แหวนเพชร กรรมการ 
3. รศ.ดร.ธีระพงศ์ แก่นอินทร์ กรรมการ 
4. รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง กรรมการ 
5. รศ.อาหวัง   ล่านุ้ย กรรมการ 
6. นายเมธัส  บันเทิงสุข กรรมการและเลขานุการ 
7. ผศ.ณฐมน  เสมือนคิด กรรมการและเลขานุการ 
8. นายวิชชุกร  ปะทะดวง ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวจุฑาพร บุญยัง ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

 

09.00-12.00 น. ตรวจเยี่ยมคณะ 
-  คณะครุศาสตร์   
-  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
-  คณะวิทยาการจัดการ  
 
 

ส านักงานคณบดี 
ท้ัง 3 คณะ 

คณะกรรมกำรชุดที่ 1  
1. รศ.ดร.ธีระพงศ์ แก่นอินทร์ กรรมการ 
2. รศ.อาหวัง   ล่านุ้ย กรรมการ 

 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประสำนงำนภำยใน 
1. ผศ.ณฐมน  เสมือนคิด กรรมการและเลขานุการ 
2. นางสาวฉวีวรรณ แก้วฤด ี ผูป้ระสานงาน 
3. นางสาววนิดา ทะประสิทธิ์จิต ผูป้ระสานงาน 

 

ตรวจเยี่ยมคณะ 
-  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
-  คณะเทคโนโลยีการเกษตร    
-  บัณฑิตวิทยาลัย 

ส านักงานคณบดี 
2 คณะ  
และ 

บัณฑิตวิทยาลัย 

คณะกรรมกำรชุดที่ 2 
1. รศ.ดร.ธวัช  ชิตตระการ ประธานกรรมการ 
2. รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง กรรมการ 

 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประสำนงำนภำยใน 
1. ผศ.ณฐมน  เสมือนคิด กรรมการและเลขานุการ 
2. นางสาวกุสุมา เจะอาแซ ผูป้ระสานงาน 
3. นางสาวปณัฏฐา ศรีบัวจับ ผูป้ระสานงาน 
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5 

เวลำ กิจกรรม สถำนที่ ผู้รับผิดชอบ 
09.00-12.00 น. ตรวจเยี่ยมคณะ 

-  คณะศิลปกรรมศาสตร์  
-  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 
 

ส านักงานคณบดี 
ท้ัง 2 คณะ 

คณะกรรมกำรชุดที่ 3  
1. รศ.ดร.วิชัย  แหวนเพชร กรรมการ 
2. นายเมธัส  บันเทิงสุข กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประสำนงำนภำยใน 
1. ผศ.ณฐมน  เสมือนคิด กรรมการและเลขานุการ 
2. นางสาวปุณิกา สุวรรณสังข์ ผูป้ระสานงาน 
3. นางสาวเนตรชนก แสนเงิน ผูป้ระสานงาน 

13.00-14.00 น. สัมภำษณต์ัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
-  ตัวแทนคณาจารย์ทุกคณะ ล าดับดังน้ี 
    1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 3. บัณฑิตวิทยาลัย 
 4. คณะครุศาสตร์ 
 5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 6. คณะวิทยาการจัดการ 
 7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 8. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ห้องประชุมสภา  
ชั้น 8 

อาคารอ านวยการ 

ชุดคณะกรรมกำรชุดที ่1   
1. รศ.ดร.ธีระพงศ์ แก่นอินทร์   กรรมการ 
2. รศ.ดร.วิชัย  แหวนเพชร กรรมการ 
3. รศ.อาหวัง   ล่านุ้ย กรรมการ 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประสำนงำนภำยใน 
1. ผศ.ณฐมน  เสมือนคิด กรรมการและเลขานุการ 
2. นางสาวฉวีวรรณ แก้วฤด ี ผูป้ระสานงาน 
3. นางสาวปุณิกา สุวรรณสังข์ ผูป้ระสานงาน 
4. นางสาววนิดา ทะประสิทธิ์จิต ผูป้ระสานงาน 

สัมภำษณต์ัวแทนผู้มีมีส่วนได้ส่วนเสีย 
-  ผู้แทนนักศึกษาปัจจุบันท้ังระดับปริญญาตรีทุกคณะ 
-  ผู้แทนบัณฑิตศึกษา 
-  ผู้แทนศิษย์เก่า 

ห้องประชุมรองอธิการบดี 
ชั้น 8   

อาคารอ านวยการ 
 

คณะกรรมกำรชุดที่ 2   
1. รศ.ดร.ธวัช  ชิตตระการ   ประธานกรรมการ 
2. รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง กรรมการ 
3. นายเมธัส  บันเทิงสุข กรรมการ 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประสำนงำนภำยใน 
1. ผศ.ณฐมน  เสมือนคิด กรรมการและเลขานุการ 
2. นางสาวกุสุมา เจะอาแซ ผูป้ระสานงาน 
3. นางสาวปณัฏฐา ศรีบัวจับ ผูป้ระสานงาน 
4. นางสาวเนตรชนก แสนเงิน ผูป้ระสานงาน 
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วันพฤหัสบดี ที่  4  กันยำยน  2557 (ต่อ) 
 

เวลำ กิจกรรม สถำนที่ ผู้รับผิดชอบ 
14.00-14.45 น. 

 
สัมภำษณต์ัวแทนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
-  ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุนทุกคณะ ล าดับดังนี ้
    1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    2. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 3. บัณฑิตวิทยาลัย 
 4. คณะครุศาสตร์ 
 5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 6. คณะวิทยาการจัดการ 
 7. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 8. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ห้องประชุมสภา  
ชั้น 8 

อาคารอ านวยการ 

ชุดคณะกรรมกำรชุดที่ 1   
1. รศ.ดร.ธีระพงศ์ แก่นอินทร์   กรรมการ 
2. รศ.ดร.วิชัย  แหวนเพชร กรรมการ 
3. รศ.อาหวัง   ล่านุ้ย กรรมการ 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประสำนงำนภำยใน 
1. ผศ.ณฐมน  เสมือนคิด กรรมการและเลขานุการ 
2. นางสาวฉวีวรรณ แก้วฤด ี ผูป้ระสานงาน 
3. นางสาวปุณิกา สุวรรณสังข์ ผูป้ระสานงาน 
4. นางสาววนิดา ทะประสิทธิ์จิต ผูป้ระสานงาน 

สัมภำษณต์ัวแทนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
-  ตัวแทนผู้ปกครอง 
-  ตัวแทนสถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต 

ห้องประชุมรองอธิการบดี 
ชั้น 8   

อาคารอ านวยการ 

คณะกรรมกำรชุดที่ 2   
1. รศ.ดร.ธวัช  ชิตตระการ   ประธานกรรมการ 
2. รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง กรรมการ 
3. นายเมธัส  บันเทิงสุข กรรมการ 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประสำนงำนภำยใน 
1. ผศ.ณฐมน  เสมือนคิด กรรมการและเลขานุการ 
2. นางสาวกุสุมา เจะอาแซ ผูป้ระสานงาน 
3. นางสาวปณัฏฐา ศรีบัวจับ ผูป้ระสานงาน 
4. นางสาวเนตรชนก แสนเงิน ผูป้ระสานงาน 
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วันพฤหัสบดี ที่  4  กันยำยน  2557 (ต่อ) 
 

เวลำ กิจกรรม สถำนที่ ผู้รับผิดชอบ 
14.45-15.15 น. สัมภำษณผ์ู้แทนชุมชนที่ใช้บริกำรตำมพันธกิจของสถำบัน 

-  นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง หรือผู้แทนนายกเทศมนตรี 
   เมืองเขารูปช้าง 

ห้องประชุมสภา  
ชั้น 8 

อาคารอ านวยการ 

คณะกรรมกำรชุดที่ 1  
1. รศ.ดร.ธีระพงศ์ แก่นอินทร์ กรรมการ 
2. รศ.อาหวัง   ล่านุ้ย กรรมการ 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประสำนงำนภำยใน 
1. ผศ.ณฐมน  เสมือนคิด กรรมการและเลขานุการ 
2. นางสาวฉวีวรรณ แก้วฤด ี ผูป้ระสานงาน 
3. นางสาววนิดา ทะประสิทธิ์จิต ผูป้ระสานงาน 

สัมภำษณผ์ู้แทนชุมชนที่ใช้บริกำรตำมพันธกิจของสถำบัน 
-  ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา 

ห้องรับรองผู้ทรงคุณวุฒิ 
ชั้น 8 

อาคารอ านวยการ 

คณะกรรมกำรชุดที่ 2 
1. รศ.ดร.ธวัช  ชิตตระการ ประธานกรรมการ 
2. รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง กรรมการ 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประสำนงำนภำยใน 
1. ผศ.ณฐมน  เสมือนคิด กรรมการและเลขานุการ 
2. นางสาวกุสุมา เจะอาแซ ผูป้ระสานงาน 
3. นางสาวปณัฏฐา ศรีบัวจับ ผูป้ระสานงาน 

สัมภำษณผ์ู้แทนชุมชนที่ใช้บริกำรตำมพันธกิจของสถำบัน 
-  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หรือผู้แทนนายกองค์การ 
   บริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
 

ห้องประชุมรองอธิการบดี 
ชั้น 8 

อาคารอ านวยการ 

คณะกรรมกำรชุดที่ 3 
1. รศ.ดร.วิชัย  แหวนเพชร กรรมการ 
2. นายเมธัส  บันเทิงสุข กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประสำนงำนภำยใน 
1. ผศ.ณฐมน  เสมือนคิด กรรมการและเลขานุการ 
2. นางสาวปุณิกา สุวรรณสังข์ ผูป้ระสานงาน 
3. นางสาวเนตรชนก แสนเงิน ผูป้ระสานงาน 
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วันพฤหัสบดี ที่  4  กันยำยน  2557 (ต่อ) 
 

เวลำ กิจกรรม สถำนที่ ผู้รับผิดชอบ 
15.15-17.00 น. ตรวจเอกสำรหลักฐำน (ต่อ) 

-  สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบ 
-  สัมภาษณ์ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ 
-  ตรวจเอกสาร/หลักฐาน องค์ประกอบท่ี 2 องค์ประกอบท่ี 4 และ 
   องค์ประกอบท่ี 9 ตบช. 9.1 (ติดตามรายงานความก้าวหน้าของการ 
   ปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา/สถาบัน ตาม 
   ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินในปีท่ีผ่านมา) 

ห้องประชุม 
ชั้น 7 

อาคารอ านวยการ 

คณะกรรมกำรชุดที่ 1  องค์ประกอบท่ี 2 ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 
1. รศ.ดร.ธีระพงศ์ แก่นอินทร์   กรรมการ 
2. รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร กรรมการ 
3. รศ.อาหวัง  ล่านุ้ย กรรมการ 

 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประสำนงำนภำยใน 
1. ผศ.ณฐมน เสมือนคิด กรรมการและเลขานุการ 
2. นางสาวฉวีวรรณ แก้วฤด ี ผูป้ระสานงาน 
3. นางสาวปุณิกา สุวรรณสังข์ ผูป้ระสานงาน 
4. นางสาววนิดา ทะประสิทธิ์จิต ผูป้ระสานงาน 

 

 

คณะกรรมกำรชุดที่ 2  องค์ประกอบท่ี 4 ด้ำนกำรวิจัย 
1. รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ   ประธานกรรมการ 
2. รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง กรรมการ 
3. นายเมธัส บันเทิงสุข กรรมการ 

 

คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประสำนงำนภำยใน 
1. ผศ.ณฐมน เสมือนคิด กรรมการและเลขานุการ 
2. นางสาวกุสุมา เจะอาแซ ผูป้ระสานงาน 
3. นางสาวปณัฏฐา ศรีบัวจับ ผูป้ระสานงาน 
4. นางสาวเนตรชนก แสนเงิน ผูป้ระสานงาน 
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วันพฤหัสบดี ที่  4  กันยำยน  2557 (ต่อ) 
 

เวลำ กิจกรรม สถำนที่ ผู้รับผิดชอบ 
17.00-17.30 น. ประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินประจ าวัน  

เฉพาะคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพฯ 
 

ห้องประชุมรองอธิการบดี 
ชั้น 8 

อาคารอ านวยการ 

คณะกรรมกำร 
1. รศ.ดร.ธวัช  ชิตตระการ ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.วิชัย  แหวนเพชร กรรมการ 
3. รศ.ดร.ธีระพงศ์ แก่นอินทร์ กรรมการ 
4. รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง กรรมการ 
5. รศ.อาหวัง   ล่านุ้ย กรรมการ 
6. นายเมธัส  บันเทิงสุข กรรมการและเลขานุการ 
7. ผศ.ณฐมน  เสมือนคิด กรรมการและเลขานุการ 
8. นายวิชชุกร  ปะทะดวง ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวจุฑาพร บุญยัง ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก ำหนดกำรติดตำมตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน   ประจ ำปีกำรศึกษำ  2556   มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 

 

                   ส ำนักพัฒนำคุณภำพและระบบบริหำร มหำวทิยำลัยรำชภัฏสงขลำ หน้า 11 
 

วันศุกร์ที่  5  กันยำยน  2557   
 

เวลำ กิจกรรม สถำนที่ ผู้รับผิดชอบ 
08.30-09.00 น. ประชุมวางแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

เฉพาะคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพฯ 
 

ห้องประชุมรองอธิการบดี 
ชั้น 8   

อาคารอ านวยการ 

คณะกรรมกำร 
1. รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร กรรมการ 
3. รศ.ดร.ธีระพงศ์ แก่นอินทร์ กรรมการ 
4. รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง กรรมการ 
5. รศ.อาหวัง  ล่านุ้ย กรรมการ 
6. นายเมธัส บันเทิงสุข กรรมการและเลขานุการ 
7. ผศ.ณฐมน เสมือนคิด กรรมการและเลขานุการ 
8. นายวิชชุกร ปะทะดวง ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวจุฑาพร บุญยัง ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

09.00-10.30 สรุปข้อมูลท่ีจัดเก็บเพิ่มเติมส ำหรับกำรติดตำมตรวจฯ 
(องค์ประกอบท่ี 2 และ 4) 
- คณะกรรมการฯ ประชุมเพ่ือสรุปผลการประเมินและข้อเสนอ 
  แนะต่างๆในข้อมูลท่ีจัดเก็บเพ่ิมเติมในบางตัวบ่งชี้ ส าหรับ 
  การติดตามตรวจสอบคุณภาพ (องค์ประกอบท่ี 2 และ 4) 
 

ห้องประชุมรองอธิการบดี 
ชั้น 8   

อาคารอ านวยการ 

คณะกรรมกำร 
1. รศ.ดร.ธวัช  ชิตตระการ ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.วิชัย  แหวนเพชร กรรมการ 
3. รศ.ดร.ธีระพงศ์ แก่นอินทร์ กรรมการ 
4. รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง กรรมการ 
5. รศ.อาหวัง   ล่านุ้ย กรรมการ 
6. นายเมธัส  บันเทิงสุข กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประสำนงำนภำยใน 
1. ผศ.ณฐมน  เสมือนคิด กรรมการและเลขานุการ 
2. นางสาวกุสุมา เจะอาแซ ผู้ประสานงาน 
3. นางสาวปุณิกา สุวรรณสังข์ ผูป้ระสานงาน 
4. นางสาวฉวีวรรณ แก้วฤด ี ผู้ประสานงาน 
5. นางสาวปณัฏฐา ศรีบัวจับ             ผู้ประสานงาน 
6. นางสาววนิดา ทะประสิทธิ์จิต ผู้ประสานงาน 
7. นางสาวเนตรชนก แสนเงิน              ผู้ประสานงาน 

10.30-12.00 น. ประชุมสรุปผลกำรติดตำมตรวจฯ 
- คณะกรรมการฯประชุมเพ่ือสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 
- คณะกรรมการฯประชุมสรุปผลการประเมินจุดแข็ง  
  จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะต่าง ๆ รายองค์ประกอบ 
  และภาพรวม 
 

 



ก ำหนดกำรติดตำมตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน   ประจ ำปีกำรศึกษำ  2556   มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 

 

                   ส ำนักพัฒนำคุณภำพและระบบบริหำร มหำวทิยำลัยรำชภัฏสงขลำ หน้า 12 
 

วันศุกร์ที่  5  กันยำยน  2557  (ต่อ) 
 

เวลำ กิจกรรม สถำนที่ ผู้รับผิดชอบ 
13.00-15.00 น.  น ำเสนอผลกำรประเมินฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 

- คณะกรรมการฯ รายงานผลการติดตามตรวจสอบการ  
  ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 
  ต่อผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบัน 

ห้องประชุม 
ชั้น 7 

อาคารอ านวยการ 

คณะกรรมกำร 
1. รศ.ดร.ธวัช  ชิตตระการ ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.วิชัย  แหวนเพชร กรรมการ 
3. รศ.ดร.ธีระพงศ์ แก่นอินทร์ กรรมการ 
4. รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง กรรมการ 
5. รศ.อาหวัง   ล่านุ้ย กรรมการ 
6. นายเมธัส  บันเทิงสุข กรรมการและเลขานุการ 
7. ผศ.ณฐมน  เสมือนคิด กรรมการและเลขานุการ 
8. นายวิชชุกร  ปะทะดวง ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
9. นางสาวจุฑาพร บุญยัง ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ร่วมโครงกำรติดตำมตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2556 
ระดับสถำบัน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 
1. อธิการบดี 
2. รองอธิการบดี 
3. คณบดีทุกคณะ-คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
4. ผู้อ านวยการส านัก-สถาบัน 
5. คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

อภิปรำยผล 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ  
- อภิปรายตอบข้อซักถาม 
- เสร็จสิ้นการติดตามตรวจฯ   
- อธิการ กล่าวขอบคุณคณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
- ปิดโครงการติดตามตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน   
  ประจ าปีการศึกษา 2556 

 
หมำยเหตุ    1. การติดตามตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาองค์ประกอบอื่น ๆ นอกเหนือจาก องค์ประกอบท่ีระบุในก าหนดการคณะกรรมการด าเนินการร่วมกันทุกองค์ประกอบ 
  2. องค์ประกอบท่ี 9 ตบช. 9.1 คณะกรรมการร่วมกันติดตามรายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการการศึกษาของคณะ/สถาบันตามข้อเสนอแนะจากปีท่ีผ่านมา 
  3. เวลา 10.30 - 10.45  น. และ 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง             

2. เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
3. ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการติดตามตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  

 

 


