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ปฏิทินการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

วันเดือนปี โครงการ/กิจกรรม ผู้ประสานงานหลัก 
ตุลาคม 2558 

27  โครงการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   ประจ าปี
การศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

เกสรา  โกศิลญวงศ์ 

15  คณะ/ส านัก/สถาบัน ส่งรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558 (แบบ ปย.1,ปย.2)  

อุบลทิพย์  ทองชั่ง 

พฤศจิกายน 2558 

1-15  จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2559  อุบลทิพย์  ทองชั่ง 
20  ส่งค ารับรองการปฏิบัติราชการพร้อมเอกสารประกอบที่อธิการบดีและนายกสภา

มหาวิทยาลัยได้ลงนามแล้ว น าเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
อุบลทิพย์  ทองชั่ง 

27-28  โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา  2557 ระดับ
มหาวิทยาลัย  

เกสรา  โกศิลญวงศ์ 

30  - ส่งหนังสือรับรองรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 
15 จังหวัดสงขลา  

- ส่งหนังสือรับรองรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.1) 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.2)  และ
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) ประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2558 ไปยังส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

อุบลทิพย์  ทองชั่ง 

30  ประกาศใช้และเผยแพร่แผนการบริหารความเสี่ยงงบประมาณ พ.ศ. 2559  ระดับ
มหาวิทยาลัยและรายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายใน ส าหรับปี
สิ้นสุด ณ 30 กันยายน 2558 ระดับมหาวิทยาลัย 

อุบลทิพย์  ทองชั่ง 

ธันวาคม 2558 
22  โครงการประชุมทบทวนการจัดท าแผนการด าเนินงานของส านักพัฒนาคุณภาพ

และระบบบริหาร ประจ าปีงบประมาณ  2558             
เกสรา  โกศิลญวงศ์ 

30  แจ้งข้อมูลระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย  ผศ.ณฐมน  เสมือนคิด 

มกราคม 2559 
14  โครงการสนับสนุนการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คร้ังที่ 1 จุฑาพร บุญยัง 

30  คณะ/ส านัก/สถาบัน ส่งแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2559  (แบบ SKRU-ERM 1, แบบSKRU-ERM 2) 

อุบลทิพย์  ทองชั่ง 

กุมภาพันธ์ 2559 

4  ประชุม QA Active Day ประชุมเร่ือง งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

จุฑาพร บุญยัง 
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วันเดือนปี โครงการ/กิจกรรม ผู้ประสานงานหลัก 
5  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ( CDS) 

การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
เกสรา  โกศิลญวงศ์ 

10  ประชุมทบทวนระบบและกลไก ประเมินผลลัพธ์การประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   

เกสรา  โกศิลญวงศ์ 

23  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจ าปี
การศึกษา  2558 

เกสรา  โกศิลญวงศ์ 
 

25  ประชุม QA Active Day  ประชุมเร่ือง การประเมินผู้บริหารตามมิติ/มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้ 

จุฑาพร บุญยัง 

มีนาคม 2559 
1-4  โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เกสรา  โกศิลญวงศ์ 

15  การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  คร้ังที่ 1 
   -  คณะ/ส านัก/สถาบัน ส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความ
เสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แบบ SKRU-ERM 3) 
การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2558 คร้ังที่ 1 
  -  คณะ/ส านัก/สถาบัน ส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แบบ ปย. 3) 

อุบลทิพย์  ทองชั่ง 

24  ประชุม QA Active Day ประชุมโครงการ/กิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

จุฑาพร บุญยัง 

เมษายน 2559  

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย ระดับคณะ มุขยวิมล  อักษรถึง 
7  โครงการสนับสนุนการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ คร้ังที่ 2 จุฑาพร บุญยัง 
28  ประชุม QA Active Day ประชุมเร่ือง การเตรียมความพร้อมเพื่อ รับการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 ระดับคณะ/บัณฑิต
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/หลักสูตร 

จุฑาพร บุญยัง 

พฤษภาคม 2559 
11  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในประจ าปีการศึกษา 2558 ระดับคณะ/บัณฑิตวิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/
หลักสูตร 

จุฑาพร บุญยัง 

26-27  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จุฑาพร บุญยัง 
31  ประชุม QA Active Day ประชุมเร่ืองการเตรียมจัดท ารายงานการประเมินตนเอง

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ CHE QA Online 
จุฑาพร บุญยัง 

พ.ค. 59 
(ก่อนตรวจ 

7 วัน) 

ส านัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัยส่งรายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2558 (ฉบับก่อนตรวจประเมิน)  
(ฉบับก่อนตรวจประเมิน)  

อุบลทิพย์  ทองชั่ง 
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วันเดือนปี โครงการ/กิจกรรม ผู้ประสานงานหลัก 

มิถุนายน 2559 
 มิ.ย. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558 ระดับส านัก/สถาบัน 
จุฑาพร บุญยัง 

มิ.ย. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) จุฑาพร บุญยัง 
1  ส านัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย ส่งข้อมูลพื้นฐาน ( CDS) การประกันคุณภาพ

การศึกษา ปีการศึกษา 2558  คร้ังที่ 1 
นารีรัตน์ 

รัตนสุวรรณ 
1-30  โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2558 ระดับ

ส านัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฑาพร บุญยัง 

7  ส านัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย ส่งข้อมูลพื้นฐาน ( CDS) การประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา 2558  คร้ังที่ 2 

นารีรัตน์ 
รัตนสุวรรณ 

7  โครงก ารอบ รมเชิ งปฏิบั ติการการจัดท ารายงานการป ระเมิ นตนเองด้ว ย
อิเล็กทรอนิกส์  CHE QA Online 

นารีรัตน์  
รัตนสุวรรณ 

22  ประชุม QA Active Day ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อ รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558 ระดับมหาวิทยาลัย  
ประชุมเร่ือง กิจกรรมการ Road Show 

จุฑาพร บุญยัง 

กรกฎาคม 2559 
1-31  โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2558 ระดับ

หลักสูตร 
จุฑาพร บุญยัง 

7  โครงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแก่
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (นักศึกษา ภาคปกติ) 

รอบีอ๊ะ  ขุนหทาร 

7  โครงการสนับสนุนการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ครั้งที่ 3 จุฑาพร บุญยัง 
8  
 

ส านัก/สถาบัน/บัณฑิตวิทยาลัย ส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน และรายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2558  

อุบลทิพย์  ทองชั่ง 

9  โครงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแก่
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา(นักศึกษา ภาค กศ.บป.) 

รอบีอ๊ะ  ขุนทหาร 

13 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏสงขลา 

อุบลทิพย์ ทองชั่ง 

21  ประชุม QA Active Day ประชุมเร่ือง กิจกรรมการ Road Show จุฑาพร บุญยัง 
25-29  โครงการสนับสนุนการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (กิจกรรมเข้าค่ายผลงานทาง

วิชาการ) 
จุฑาพร บุญยัง 

สิงหาคม 2559 
3 ส.ค.59 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice)   จุฑาพร บุญยัง 

15 ส.ค. 59 
 

หลักสูตร ส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงาน
ประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558  

อุบลทิพย์  ทองชั่ง 

18 ส.ค.59 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม อุบลทิพย์ ทองชั่ง 
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วันเดือนปี โครงการ/กิจกรรม ผู้ประสานงานหลัก 
ภายใน 

23 ส.ค. -6 
ก.ย.59 

คณะส่งรายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 (ฉบับ
ก่อนตรวจประเมิน)  

อุบลทิพย์  ทองชั่ง 

กันยายน 2559 
1-15 โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา 2558 ระดับ

คณะ 
จุฑาพร บุญยัง 

15  การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  คร้ังที่ 2 
   -  คณะ/ส านัก/สถาบัน ส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารความ
เสี่ยงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (แบบ SKRU-ERM 3) 
การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2558 คร้ังที่ 2 
  -  คณะ/ส านัก/สถาบัน ส่งรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (แบบ ปย. 3) 

อุบลทิพย์  ทองชั่ง 

26  
 

คณะส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และรายงานประจ าปีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2558  

อุบลทิพย์  ทองชั่ง 

29  โครงการสนับสนุนการด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ครั้งที่ 4 จุฑาพร บุญยัง 
30  จัดท ารายงานผลการด าเนินตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2559 ระดับมหาวิทยาลัย   และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุง
การควบคุมภายในของงวดก่อนรอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2558  
ระดับมหาวิทยาลัย ( แบบติดตาม แบบ ปอ.4 )   

อุบลทิพย์  ทองชั่ง 

30  ส่งผลการด าเนินงานตัวชี้วัดที่ 4  การเบิกจ่ายเงินงบประมาณต่อกรมบัญชีกลาง อุบลทิพย์  ทองชั่ง 
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ปฏิทินการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ส านักพัฒนาคุณภาพและระบบบริหาร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

วันเดือนปี โครงการ/กิจกรรม ผู้ประสานงานหลัก 

ตุลาคม 2559 
ต.ค. โครงการเตรียมพ ร้อมเพื่อรองรับก ารประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประจ าปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
เกสรา  โกศิลญวงศ์ 

1-20  พิจารณาร่างรายงานประจ าปี การประเมินคุณภาพการศึกษา ผศ.ณฐมน เสมือนคิด 
1-20  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย  

ปีการศึกษา  2558 
รอบีอ๊ะ ขุนทหาร 

27-28  โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2558 
ระดับมหาวิทยาลัย 

เกสรา  โกศิลญวงศ์ 

30  เผยแพร่รายงานผลการด าเนินตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 ระดับมหาวิทยาลัย   และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อนรอบ 12 เดือน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2558  ระดับมหาวิทยาลัย  

อุบลทิพย์  ทองชั่ง 

พฤศจิกายน 2559 

พ.ย.  ส่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลยั ประจ าปีการศึกษา 
2558  ผ่านระบบ CHE QA Online 

นารีรัตน์ 
รัตนสุวรรณ  

30  ส่งผลการด าเนินงานในระดับคะแนนที่ 1-5 ของตัวชี้วัด “การประหยัดพลังงาน” 
ไปยังส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) ผ่านเว็บไซต์ www.e-
report.energy.go.th 

อุบลทิพย์  ทองชั่ง 

 


