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ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ  

 

หน่วยงำน วัน/เดอืน/ปี 

ระดับหลักสูตร 8 - 19 มิถุนายน 2563 

ระดับส ำนัก/สถำบัน  13 - 15 กรกฎาคม 2563 

ระดับคณะ 21 - 24 กรกฎาคม 2563 (สายวิทย์) 

29-31 กรกฎาคม และ1 สิงหาคม 2563 (สายสังคม) 

ระดับมหำวิทยำลัย 25 - 26 สิงหาคม 2563 
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คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 

 
หน่วยงำน คณะกรรมกำรกำรตรวจประเมินฯ ต ำแหน่งที่ประเมิน สำขำที่เชี่ยวชำญ สังกัด 

ระดับส ำนัก/สถำบัน 
 

ระหว่ำงวันที่ 
13-15 กรกฎำคม 2563 

1. รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง ประธาน ชีววิทยา ,พฤกษศาสตร์, 
จุลชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย  
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

2. รศ.ดร.วันชัย ธรรมสัจการ กรรมการ วิธีวิทยาการวิจัย    มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
3. ผศ.ดร.กรุณา แดงสุวรรณ 

 
กรรมการและเลขานุการ การบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
4. นายณัฐพงษ์  ยีหวังเจริญ  
 

ผู้ช่วยเลขานุการ - สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

5. นางสุจารีณ สงขลา 
 

ผู้ช่วยเลขานุการ - ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

6. นางสาวเกสรา  โกศิลญวงศ์ 
 

ผู้ช่วยเลขานุการ - ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

7. นางสาวพวงทอง  สุขคร 
 

ผู้ช่วยเลขานุการ - ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

8. นางสาวศรัญญา  โรจนวงศ์ชัย 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยเลขานุการ - ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 
 

หน่วยงำน คณะกรรมกำรกำรตรวจประเมินฯ ต ำแหน่งที่ประเมิน สำขำที่เชี่ยวชำญ สังกัด 
ระดับคณะ/วิทยำลัย 

 
ก ลุ่ ม วิ ท ย ำ ศ ำ ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลย ี 
- ค ณ ะวิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยี 
- คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
- คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
- วิทยาลัยนวัตกรรมและการ
จัดการ 

 
ระหว่ำงวันที่ 

20-24 กรกฎำคม 2563 
 

1. ผศ.ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง ประธาน เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

2. รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง กรรมการ ชีววิทยา ,พฤกษศาสตร์, 
จุลชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย  
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
 

3. อ.ศุภชัย  ด าค า กรรมการและเลขานุการ สถิติ,สถิติประยุกต์,
คณิตศาสตร์,คณิตศาสตร์
ประยุกต์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 
 

4. นางสาวกุสุมา  เจะอาแซ ผู้ช่วยเลขานุการ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

5. นางกฤชณัท  พงศ์จันทรเสถียร ผู้ช่วยเลขานุการ - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

6. นางสาวปุณิกา  สุวรรณสังข์ ผู้ช่วยเลขานุการ - วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

7. นางสาวลักขณา  เทพเอียด ผู้ช่วยเลขานุการ - คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 
 

หน่วยงำน คณะกรรมกำรกำรตรวจประเมินฯ ต ำแหน่งที่ประเมิน สำขำที่เชี่ยวชำญ สังกัด 
ก ลุ่ ม ม นุ ษ ย ศ ำ ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศำสตร์ 
- คณะครุศาสตร์  
- คณะวิทยาการจัดการ 
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
- คณะมนุ ษยศาสตร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ 

ระหว่ำงวันที่ 
29-31 กรกฎำคม 

 และ1 สิงหำคม 2563 

1. ผศ.ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ 
  

ประธาน ภาษาอังกฤษ,การสอน
ภาษาอังกฤษ  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
 

2. รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ กรรมการ รัฐประศาสนศาสตร์,
บริหารธุรกิจ,การจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

3. อ.ดร.มานพ ชาชิโย 
 

กรรมการและเลขานุการ คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
 

4. นางสาววนิดา  ทะประสิทธิ์จิต ผู้ช่วยเลขานุการ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
 

5. นางเนตรชนก  เพชรรัตน์  ผู้ช่วยเลขานุการ - คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

6. นางจิรวรรณ  โปเกลี้ยง  ผู้ช่วยเลขานุการ - คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

7. นางสาวฉวีวรรณ  แก้วฤดี  ผู้ช่วยเลขานุการ - คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 
 

หน่วยงำน คณะกรรมกำรกำรตรวจประเมินฯ ต ำแหน่งที่ประเมิน สำขำที่เชี่ยวชำญ สังกัด 
ระดับมหำวิทยำลัย 

 
ระหว่ำงวันที่ 

25-26 สิงหำคม 2563 

1. ผศ.ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ 
  

ประธาน ภาษาอังกฤษ,การสอน
ภาษาอังกฤษ  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

2. รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์ กรรมการ รัฐประศาสนศาสตร์,
บริหารธุรกิจ,การจัดการ 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

3. ผศ.ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง กรรมการ เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

4. อ.ดร.มานพ ชาชิโย 
 

กรรมการ คอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

5. อ.ศุภชัย  ด าค า กรรมการและเลขานุการ สถิติ,สถิติประยุกต์,
คณิตศาสตร์,คณิตศาสตร์
ประยุกต์ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธ์านี 

6. นางสาวกุสุมา  เจะอาแซ ผู้ช่วยเลขานุการ - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

7. นางกฤชณัท  พงศ์จันทรเสถียร ผู้ช่วยเลขานุการ - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

8. นางสาวปุณิกา  สุวรรณสังข์ ผู้ช่วยเลขานุการ - วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

9. นางเนตรชนก  เพชรรัตน์  ผู้ช่วยเลขานุการ - คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

10. นางสาวฉวีวรรณ  แก้วฤดี  ผู้ช่วยเลขานุการ - คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 ระดับส ำนัก/สถำบัน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 
 

วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎำคม 2563 

เวลำ กิจกรรม สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ 

08.00 - 08.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมปรึกษาหารือ
แนวทางการประเมินและประชุมวางแผนการการตรวจประเมินฯ 

ห้องประชุม 
รองอธิการบด ี

ช้ัน 8  อาคาร 48 

คณะกรรมการ 
1. รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.วันชัย  ธรรมสัจการ กรรมการ 
3. ผศ ดร.กรุณา  แดงสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

08.30 – 11.00 น. 
 

- ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมแนะน าคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลยั  
ช้ัน 8 อาคาร
อ านวยการ 

คณะผู้บริหาร และเจ้าหนา้ทีส่ านกังานอธิการบด ี

- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะผู้ประเมินฯ พร้อมช้ีแจง
วัตถุประสงค์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ประธานกรรมการฯ (รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง) 

- ผู้ อ านวยการส านักงานอธิการบดี น าเสนอผลการด าเนินงาน                
การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบด ี

- สัมภาษณ์ ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ,ผู้อ านวยการกองนโยบาย
และแผน ,ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา,ผู้อ านวยการกองกลาง ,
หัวหน้างาน 
- คณะกรรมการตรวจประเมิน ตรวจสอบหลักฐานอ้างอิงและสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ 

คณะกรรมการ 
1. รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.วันชัย  ธรรมสัจการ กรรมการ 
3. ผศ ดร.กรุณา  แดงสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ 

11.00 – 11.30 น. 
 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประชุมสรุปผลการ
ประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบ มาตรฐาน และเตรียมแจ้ง/ช้ีแจง/
ให้ข้อมูลการตรวจประเมินฯ 

ห้องประชุม 
รองอธิการบด ี

ช้ัน 8  อาคาร 48 
11.30 – 12.00 น. 

 
- คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจ้ง/ช้ีแจง/ให้
ข้อมูลการตรวจประเมินฯ พร้อมให้ข้อมูล ย้อนกลับและรายงานผลการ
ประเมินฯ แก่ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร  ด้วยวาจา 

ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลยั  
ช้ัน 8 อาคาร

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ส านักงานอธิการบดี 
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ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 ระดับส ำนัก/สถำบัน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 
 

วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎำคม 2563 

อ านวยการ 
 

สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
13.00 - 15.30 น. 

 
- ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากล่าวต้อนรับคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมแนะน าคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
และผู้เกี่ยวข้อง 

ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลยั  
ช้ัน 8 อาคาร
อ านวยการ 

คณะผู้บริหาร และเจ้าหนา้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะผู้ประเมินฯ พร้อมช้ีแจง
วัตถุประสงค์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ประธานกรรมการฯ (รศ จารุยา  ขอพลอยกลาง) 

- ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาน าเสนอผลการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

- สัมภาษณผ์ู้อ านวยการ ,รองผู้อ านวยการ ,หัวหน้าส านักงาน ,หัวหนา้
งาน 
- คณะกรรมการตรวจประเมิน ตรวจสอบหลักฐานอ้างอิงและสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับผิดชอบแตล่ะองค์ประกอบ 

คณะกรรมการ 
1. รศ จารุยา  ขอพลอยกลาง ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.วันชัย  ธรรมสัจการ กรรมการ 
3. ผศ ดร.กรุณา  แดงสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ 

- คณะกรรมการตรวจประเมิน ตรวจสอบหลักฐานอ้างอิงและสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ  

15.30 - 16.00 น. 
 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประชุมสรุปผลการ
ประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบ มาตรฐาน และเตรียมแจ้ง/ช้ีแจง/
ให้ข้อมูลการตรวจประเมินฯ 

ห้องประชุม 
รองอธิการบด ี

ช้ัน 8  อาคาร 48 
16.30 - 17.00 น. - คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจ้ง/ช้ีแจง/ให้

ข้อมูลการตรวจประเมินฯ พร้อมให้ข้อมูล ย้อนกลับและรายงานผลการ
ประเมินฯ แก่ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร  ด้วยวาจา 

ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลยั  
ช้ัน 8 อาคาร
อ านวยการ 

คณะผู้บริหาร และเจ้าหนา้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 ระดับส ำนัก/สถำบัน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 

 

วันอังคำร ที่ 14 กรกฎำคม 2563 

เวลำ กิจกรรม สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ 

08.00 - 08.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมปรึกษาหารือแนว
ทางการประเมินและประชุมวางแผนการการตรวจประเมินฯ 

ห้องประชุม 
รองอธิการบด ี

ช้ัน 8  อาคาร 48 

คณะกรรมการ 
1. รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.วันชัย  ธรรมสัจการ กรรมการ 
3. ผศ ดร.กรุณา  แดงสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ 

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

08.30 – 11.00 น. 
 

- ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมแนะน าคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลยั  
ช้ัน 8 อาคาร
อ านวยการ 

คณะผู้บริหาร และเจ้าหนา้ที่ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 

- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะผู้ประเมินฯ พร้อมช้ีแจง
วัตถุประสงค์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ประธานกรรมการฯ (รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง) 

- ผู้ อ านวยการส านั ก ง านอธิ ก ารบดี น า เสนอผลการด า เนิ นงาน                    
การประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

- สัมภาษณ์ ผู้อ านวยการ ,รองผู้อ านวยการ ,หัวหน้าส านักงาน ,หัวหน้างาน 
- คณะกรรมการตรวจประเมิน ตรวจสอบหลักฐานอ้างอิงและสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ 

คณะกรรมการ 
1. รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.วันชัย  ธรรมสัจการ กรรมการ 
3. ผศ ดร.กรุณา  แดงสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ 11.00 – 11.30 น. 

 
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประชุมสรุปผลการ
ประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบ มาตรฐาน และเตรียมแจ้ง/ช้ีแจง/ให้
ข้อมูลการตรวจประเมินฯ 

ห้องประชุม 
รองอธิการบด ี

ช้ัน 8  อาคาร 48 
11.30 – 12.00 น. 

 
- คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจ้ง/ช้ีแจง/ให้ข้อมูล
การตรวจประเมินฯ พร้อมให้ข้อมูล ย้อนกลับและรายงานผลการประเมินฯ         
แก่ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร  ด้วยวาจา 

ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลยั  
ช้ัน 8 อาคาร
อ านวยการ 

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 ระดับส ำนัก/สถำบัน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 
 

วันอังคำร ที่ 14 กรกฎำคม 2563 

เวลำ กิจกรรม สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ 

ส ำนักศลิปะและวัฒนธรรม 

13.00 - 15.30 น. 
 

- ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมแนะน าคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้อง 

ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลยั  
ช้ัน 8 อาคาร
อ านวยการ 

คณะผู้บริหาร และเจ้าหนา้ที่ส านกัศิลปะและวัฒนธรรม 

- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะผู้ประเมินฯ พร้อมช้ีแจง
วัตถุประสงค์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ประธานกรรมการฯ (รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง) 

- ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรมน าเสนอผลการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ผู้อ านวยการส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

- สัมภาษณ์ ผู้อ านวยการ ,รองผู้อ านวยการ ,หัวหน้าส านักงาน ,หัวหน้างาน คณะกรรมการ 
1. รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.วันชัย  ธรรมสัจการ กรรมการ 
3. ผศ ดร.กรุณา  แดงสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ 

- คณะกรรมการตรวจประเมิน ตรวจสอบหลักฐานอ้างอิงและสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ  

15.30 - 16.00 น. 
 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประชุมสรุปผลการ
ประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบ มาตรฐาน และเตรียมแจ้ง/ช้ีแจง/
ให้ข้อมูลการตรวจประเมินฯ 

ห้องประชุม 
รองอธิการบด ี

ช้ัน 8  อาคาร 48 
16.30 - 17.00 น. - คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจ้ง/ช้ีแจง/ให้

ข้อมูลการตรวจประเมินฯ พร้อมให้ข้อมูล ย้อนกลับและรายงานผลการ
ประเมินฯ แก่ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ด้วยวาจา 

ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลยั  
ช้ัน 8 อาคาร
อ านวยการ 

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
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ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 ระดับส ำนัก/สถำบัน มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 
 
วันพุธ ที ่15 กรกฎำคม 2563 

เวลำ กิจกรรม สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยสีำรสนเทศ 
08.30 - 09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมปรึกษาหารือแนว

ทางการประเมินและประชุมวางแผนการการตรวจประเมินฯ 
ห้องประชุม 

รองอธิการบด ี
ช้ัน 8  อาคาร 48 

คณะกรรมการ 
1. รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.วันชัย  ธรรมสัจการ กรรมการ 
3. ผศ ดร.กรุณา  แดงสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ 

13.00 - 15.-30 น. 
 

- ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศกล่าวต้อนรับ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมแนะน าคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้อง 

ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลยั  
ช้ัน 8 อาคาร
อ านวยการ 

คณะผู้บริหาร และเจ้าหนา้ที่ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะผู้ประเมินฯ พร้อมช้ีแจง
วัตถุประสงค์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ประธานกรรมการฯ (รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง) 

- ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศน าเสนอผลการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- สัมภาษณ์ ผู้อ านวยการ ,รองผู้อ านวยการ ,หัวหน้าส านักงาน ,หัวหน้างาน คณะกรรมการ 
1. รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.วันชัย  ธรรมสัจการ กรรมการ 
3. ผศ ดร.กรุณา  แดงสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ 

- คณะกรรมการตรวจประเมิน ตรวจสอบหลักฐานอ้างอิงและสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมจากผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ  

15.30 - 16.30 น. 
 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประชุมสรุปผลการ
ประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบ มาตรฐาน และเตรียมแจ้ง/ช้ีแจง/ให้
ข้อมูลการตรวจประเมินฯ 

ห้องประชุม 
รองอธิการบด ี

ช้ัน 8  อาคาร 48 
16.30 - 17.00 น. - คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจ้ง/ช้ีแจง/ให้ข้อมูลการ

ตรวจประเมินฯ พร้อมให้ข้อมูล ย้อนกลับและรายงานผลการประเมินฯ แก่
ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร  ด้วยวาจา 

ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลยั  
ช้ัน 8 อาคาร
อ านวยการ 

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมำยเหตุ : 
-  รับประทานอาหารกลางวัน  เวลา 12.00 – 13.00 น.          
-  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
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ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 ระดับคณะ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 
 
คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

วันอังคำร ที่ 21 กรกฎำคม 2563 
เวลำ กิจกรรม สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ 

08.30 - 09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมปรึกษาหารือ
แนวทางการประเมินและประชุมวางแผนการการตรวจประเมินฯ 

ห้องประชุม 
รองอธิการบด ี

ช้ัน 8  อาคาร 48 

คณะกรรมการ 
1. ผศ.ดร.ขวัญดาว  แจม่แจ้ง ประธานกรรมการ 
2. รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง                    กรรมการ 
3. อ.ศุภชัย  ด าค า กรรมการและเลขานุการ 

09.00 - 15.30 น. 
 

- คณบดีกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
พร้อมแนะน าคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้อง 

ห้องประชุม 
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี

คณะผู้บริหาร และเจ้าหนา้ที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะผู้ประเมินฯ พร้อมช้ีแจง
วัตถุประสงค์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ประธานกรรมการฯ (ผศ.ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง) 

- คณบดีน าเสนอผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา                  
ปีการศึกษา 2562 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

- คณะกรรมการตรวจประเมิน สัมภาษณ์ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการ 
1. ผศ.ดร.ขวัญดาว  แจม่แจ้ง ประธานกรรมการ 
2. รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง                     กรรมการ 
3. อ.ศุภชัย  ด าค า กรรมการและเลขานุการ 

- คณะกรรมการตรวจประเมิน ตรวจสอบหลักฐานอ้างอิงและสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ  

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประชุม
สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ มาตรฐาน 
และเตรียมแจ้ง/ชี้แจง/ให้ข้อมูลการตรวจประเมินฯ 

15.30 - 16.30 น. - คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจ้ง/
ชี้แจง/ให้ข้อมูลการตรวจประเมินฯ พร้อมให้ข้อมูล ย้อนกลับและ
รายงานผลการประเมินฯ แก่ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร  ด้วย
วาจา 

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 ระดับคณะ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 
 
คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  

วันพุธ ที ่22 กรกฎำคม 2563 
เวลำ กิจกรรม สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ 

08.30 - 09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมปรึกษาหารือ
แนวทางการประเมินและประชุมวางแผนการการตรวจประเมินฯ 

ห้องประชุม 
รองอธิการบด ี

ช้ัน 8  อาคาร 48 

คณะกรรมการ 
1. ผศ.ดร.ขวัญดาว  แจม่แจ้ง ประธานกรรมการ 
2. รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง              กรรมการ 
3. อ.ศุภชัย  ด าค า กรรมการและเลขานุการ 

09.00 - 15.30 น. 
 

- คณบดีกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
พร้อมแนะน าคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้อง 

ห้องประชุม 
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

คณะผู้บริหาร และเจ้าหนา้ที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะผู้ประเมินฯ พร้อมช้ีแจง
วัตถุประสงค์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ประธานกรรมการฯ (ผศ.ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง) 

- คณบดีน าเสนอผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา                            
ปีการศึกษา 2562 

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

- คณะกรรมการตรวจประเมิน สัมภาษณ์ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่                 
และผู้เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการ 
1. ผศ.ดร.ขวัญดาว  แจม่แจ้ง ประธานกรรมการ 
2. รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง              กรรมการ 
3. อ.ศุภชัย  ด าค า กรรมการและเลขานุการ 

- คณะกรรมการตรวจประเมิน ตรวจสอบหลักฐานอ้างอิงและสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ  

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประชุม
สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ มาตรฐาน 
และเตรียมแจ้ง/ชี้แจง/ให้ข้อมูลการตรวจประเมินฯ 

15.30 - 16.30 น. - คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจ้ง/
ชี้แจง/ให้ข้อมูลการตรวจประเมินฯ พร้อมให้ข้อมูล ย้อนกลับและ
รายงานผลการประเมินฯ แก่ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร  ด้วย
วาจา 

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 ระดับคณะ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 
 

คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 

วันพฤหัสบดี ที ่23 กรกฎำคม 2563 

เวลำ กิจกรรม สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ 

08.30 - 09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมปรึกษาหารือ
แนวทางการประเมินและประชุมวางแผนการการตรวจประเมินฯ 

ห้องประชุม 
รองอธิการบด ี

ช้ัน 8  อาคาร 48 

คณะกรรมการ 
1. ผศ.ดร.ขวัญดาว  แจม่แจ้ง ประธานกรรมการ 
2. รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง              กรรมการ 
3. อ.ศุภชัย  ด าค า กรรมการและเลขานุการ 

09.00 - 15.30 น. 
 

- คณบดีกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
พร้อมแนะน าคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้อง 

ห้องประชุม 
คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 

คณะผู้บริหาร และเจ้าหนา้ทีค่ณะเทคโนโลยีการเกษตร 

- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะผู้ประเมินฯ พร้อมช้ีแจง
วัตถุประสงค์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ประธานกรรมการฯ (ผศ.ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง) 

- คณบดีน าเสนอผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา             
ปีการศึกษา 2562 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 

- คณะกรรมการตรวจประเมิน สัมภาษณ์ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่                   
และผู้เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการ 
1. ผศ.ดร.ขวัญดาว  แจม่แจ้ง ประธานกรรมการ 
2. รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง              กรรมการ 
3. อ.ศุภชัย  ด าค า กรรมการและเลขานุการ 

- คณะกรรมการตรวจประเมิน ตรวจสอบหลักฐานอ้างอิงและสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ  

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประชุม
สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ มาตรฐาน 
และเตรียมแจ้ง/ชี้แจง/ให้ข้อมูลการตรวจประเมินฯ 

15.30 - 16.30 น. - คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจ้ง/
ชี้แจง/ให้ข้อมูลการตรวจประเมินฯ พร้อมให้ข้อมูล ย้อนกลับและ
รายงานผลการประเมินฯ แก่ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร   
ด้วยวาจา 

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 ระดับคณะ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 

 

วิทยำลัยนวัตกรรมและกำรจัดกำร 

วันศุกร์ ที ่24 กรกฎำคม 2563 

เวลำ กิจกรรม สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ 

08.30 - 09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมปรึกษาหารือแนว
ทางการประเมินและประชุมวางแผนการการตรวจประเมินฯ 

ห้องประชุม 
รองอธิการบด ี

ช้ัน 8  อาคาร 48 

คณะกรรมการ 
1. ผศ.ดร.ขวัญดาว  แจม่แจ้ง ประธานกรรมการ 
2. รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง              กรรมการ 
3. อ.ศุภชัย  ด าค า กรรมการและเลขานุการ 

09.00 - 15.30 น. 
 

- คณบดีกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อม
แนะน าคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้อง 

ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลยั 

ช้ัน 8  อาคาร 48 
 

คณะผู้บริหาร และเจ้าหนา้ที่วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะผู้ประเมินฯ พร้อมช้ีแจง
วัตถุประสงค์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ประธานกรรมการฯ (ผศ.ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง) 

- คณบดีน าเสนอผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา                   
ปีการศึกษา 2562 

คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

- คณะกรรมการตรวจประเมิน สัมภาษณ์ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ 
1. ผศ.ดร.ขวัญดาว  แจม่แจ้ง ประธานกรรมการ 
2. รศ.จารุยา  ขอพลอยกลาง              กรรมการ 
3. อ.ศุภชัย  ด าค า กรรมการและเลขานุการ 

- คณะกรรมการตรวจประเมิน ตรวจสอบหลักฐานอ้างอิงและสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ  

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประชุม
สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ มาตรฐาน และ
เตรียมแจ้ง/ชี้แจง/ให้ข้อมูลการตรวจประเมินฯ 

15.30 - 16.30 น. - คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจ้ง/ชี้แจง/
ให้ข้อมูลการตรวจประเมินฯ พร้อมให้ข้อมูล ย้อนกลับและรายงานผล
การประเมินฯ แก่ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร  ด้วยวาจา 

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
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ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 ระดับคณะ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 

 

คณะครุศำสตร์  

วันพุธ ที ่29 กรกฎำคม 2563 

เวลำ กิจกรรม สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ 

08.30 - 09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมปรึกษาหารือแนว
ทางการประเมินและประชุมวางแผนการการตรวจประเมินฯ 

ห้องประชุม 
รองอธิการบด ี

ช้ัน 8  อาคาร 48 

คณะกรรมการ 
1. ผศ.ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ              ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์            กรรมการ 
3. อ.ดร.มานพ ชาชิโย กรรมการและเลขานุการ 

09.00 - 15.30 น. 
 

- คณบดีกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อม
แนะน าคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้อง 

ห้องประชุม         
คณะครุศาสตร ์

คณะผู้บริหาร และเจ้าหนา้ที่คณะครุศาสตร ์

- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะผู้ประเมินฯ พร้อมช้ีแจง
วัตถุประสงค์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ประธานกรรมการฯ (ผศ.ดร.ประจกัร์ รอดอาวุธ) 

- คณบดีน าเสนอผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 คณบดีคณะครุศาสตร ์

- คณะกรรมการตรวจประเมิน สัมภาษณ์ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ 
1. ผศ.ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์            กรรมการ 
3. อ.ดร.มานพ ชาชิโย กรรมการและเลขานุการ 

- คณะกรรมการตรวจประเมิน ตรวจสอบหลักฐานอ้างอิงและสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมจากผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ  

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประชุมสรุปผล
การประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ มาตรฐาน และเตรียมแจ้ง/
ชี้แจง/ให้ข้อมูลการตรวจประเมินฯ 

15.30 - 16.30 น. - คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจ้ง/ชี้แจง/ให้
ข้อมูลการตรวจประเมินฯ พร้อมให้ข้อมูล ย้อนกลับและรายงานผลการ
ประเมินฯ แก่ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร  ด้วยวาจา 

คณะผู้บริหาร และเจ้าหนา้ที่คณะครุศาสตร ์
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ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 ระดับคณะ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 
 

คณะวิทยำกำรจัดกำร 

วันพฤหัสบด ีที ่30 กรกฎำคม 2563 

เวลำ กิจกรรม สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ 

08.30 - 09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการ
ประเมินและประชุมวางแผนการการตรวจประเมินฯ 

ห้องประชุม 
รองอธิการบด ี

ช้ัน 8  อาคาร 48 

คณะกรรมการ 
1. ผศ.ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์            กรรมการ 
3. อ.ดร.มานพ ชาชิโย กรรมการและเลขานุการ 

09.00 - 15.30 น. 
 

- คณบดีกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมแนะน า
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้อง 

ห้องประชุม        
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

คณะผู้บริหาร และเจ้าหนา้ที่คณะวิทยาการจัดการ 

- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะผู้ประเมินฯ พร้อมช้ีแจงวัตถุประสงค์
และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ประธานกรรมการฯ (ผศ.ดร.ประจกัร์ รอดอาวุธ) 

- คณบดีน าเสนอผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 คณบดีคณะวิทยาการจดัการ 

- คณะกรรมการตรวจประเมิน สัมภาษณ์ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ 
1. ผศ.ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์            กรรมการ 
3. อ.ดร.มานพ ชาชิโย กรรมการและเลขานุการ 

- คณะกรรมการตรวจประเมิน ตรวจสอบหลักฐานอ้างอิงและสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมจากผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ  

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประชุมสรุปผลการ
ประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ มาตรฐาน และเตรียมแจ้ง/ชี้แจง/
ให้ข้อมูลการตรวจประเมินฯ 

15.30 - 16.30 น. - คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจ้ง/ชี้แจง/ให้
ข้อมูลการตรวจประเมินฯ พร้อมให้ข้อมูล ย้อนกลับและรายงานผลการ
ประเมินฯ แก่ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร  ด้วยวาจา 

คณะผู้บริหาร และเจ้าหนา้ที่คณะวิทยาการจัดการ 
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ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 ระดับคณะ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 
 

คณะศิลปกรรมศำสตร์ 

วันศุกร์ ที ่31 กรกฎำคม 2563 

เวลำ กิจกรรม สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ 

08.30 - 09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการ
ประเมินและประชุมวางแผนการการตรวจประเมินฯ 

ห้องประชุม 
รองอธิการบด ี

ช้ัน 8  อาคาร 48 

คณะกรรมการ 
1. ผศ.ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์            กรรมการ 
3. อ.ดร.มานพ ชาชิโย กรรมการและเลขานุการ 

09.00 - 15.30 น. 
 

- คณบดีกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมแนะน า
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้อง 

ห้องประชุม 
คณะศลิปกรรมศาสตร ์

 

คณะผู้บริหาร และเจ้าหนา้ที่คณะศิลปกรรมศาสตร ์

- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะผู้ประเมินฯ พร้อมช้ีแจงวัตถุประสงค์
และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ประธานกรรมการฯ (ผศ.ดร.ประจกัร์ รอดอาวุธ) 

- คณบดีน าเสนอผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร ์

- คณะกรรมการตรวจประเมิน สัมภาษณ์ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ 
1. ผศ.ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์            กรรมการ 
3. อ.ดร.มานพ ชาชิโย กรรมการและเลขานุการ 

- คณะกรรมการตรวจประเมิน ตรวจสอบหลักฐานอ้างอิงและสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมจากผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ  

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประชุมสรุปผลการ
ประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ มาตรฐาน และเตรียมแจ้ง/ชี้แจง/
ให้ข้อมูลการตรวจประเมินฯ 

15.30 - 16.30 น. - คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจ้ง/ชี้แจง/ให้
ข้อมูลการตรวจประเมินฯ พร้อมให้ข้อมูล ย้อนกลับและรายงานผลการ
ประเมินฯ แก่ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร  ด้วยวาจา 

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
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หมำยเหตุ     

-  รับประทานอาหารกลางวัน  เวลา 12.00 – 13.00 น.          
-  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 ระดับคณะ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 
 
คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
วันเสำร์ ที่ 1 สิงหำคม 2563 

เวลำ กิจกรรม สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ 
08.30 - 09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมปรึกษาหารือแนว

ทางการประเมินและประชุมวางแผนการการตรวจประเมินฯ 
ห้องประชุม 

รองอธิการบด ี
ช้ัน 8  อาคาร 48 

คณะกรรมการ 
1. ผศ.ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์            กรรมการ 
3. อ.ดร.มานพ ชาชิโย กรรมการและเลขานุการ 

09.00 - 15.30 น. 
 

- คณบดีกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อม
แนะน าคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้อง 

ห้องประชุม 
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

คณะผู้บริหาร และเจ้าหนา้ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 

- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะผู้ประเมินฯ พร้อมช้ีแจง
วัตถุประสงค์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ประธานกรรมการฯ (ผศ.ดร.ประจกัร์ รอดอาวุธ) 

- คณบดีน าเสนอผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
2562 

คณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร ์

- คณะกรรมการตรวจประเมิน สัมภาษณ์ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ 
1. ผศ.ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์            กรรมการ 
3. อ.ดร.มานพ ชาชิโย กรรมการและเลขานุการ 

- คณะกรรมการตรวจประเมิน ตรวจสอบหลักฐานอ้างอิงและสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ  
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประชุมสรุปผลการ
ประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบ มาตรฐาน และเตรียมแจ้ง/ช้ีแจง/ให้
ข้อมูลการตรวจประเมินฯ 

15.30 - 16.30 น. - คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจ้ง/ช้ีแจง/ให้ข้อมูล
การตรวจประเมินฯ พร้อมให้ข้อมูล ย้อนกลับและรายงานผลการประเมินฯ แก่
ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร  ด้วยวาจา 

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ก ำหนดกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 ระดับมหำวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 

 
วันอังคำร ที ่25 สิงหำคม 2563 

เวลำ กิจกรรม สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ 
08.30 - 09.00 น. - คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับมหาวิทยาลัย  ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการ
ประเมินและประชุมวางแผนการการตรวจประเมินฯ 

ห้องประชุมรอง
อธิการบดี 

ชั้น 8  อาคาร 48 

คณะกรรมการ 
1. ผศ.ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ  ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์  กรรมการ 
3. ผศ.ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง  กรรมการ 
4. อ.ดร.มานพ ชาชิโย  กรรมการ 
5. อาจารย์ ศุภชัย ด าค า  กรรมการและเลขานุการ 

09.00 - 10.00 น. 
 

- อธิการบดีกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย พร้อมแนะน า           
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้อง 

ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 

ชั้น 8  อาคาร 48 

อธิการบดี รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ
ส านัก/สถาบัน  และงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัย            
ราชภัฏสงขลา 

- ประธานคณะกรรมการ ฯ กล่าวแนะน าคณะผู้ประเมินฯ 
พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

ประธานกรรมการฯ (ผศ.ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ) 
 

- รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
น าเสนอผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 

รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

สัมภำษณ์เชิงนโยบำย 
- อธิการบดี 
- รองอธิการบดี 
- ผู้ช่วยอธิการบดี 
- คณบดี 
- ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 

ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 

ชั้น 8  อาคาร 48 

คณะกรรมการ 
1. ผศ.ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ  ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์  กรรมการ 
3. ผศ.ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง  กรรมการ 
4. อ.ดร.มานพ ชาชิโย  กรรมการ 
5. อาจารย์ ศุภชัย ด าค า  กรรมการและเลขานุการ 
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เวลำ กิจกรรม สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ 
10.00-11.00 น. 

 
สัมภำษณ์ 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาหรือตัวแทน 
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หรือตัวแทน 
- นายกเทศบาลเมืองเขารูปช้าง หรือตัวแทน 
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หรือตัวแทน 

ห้องรับรอง 
ชั้น 8 อาคาร 48 

คณะกรรมการสัมภาษณ์ ชุดที่ 1 
1. ผศ.ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ ประธานกรรมการ 
2. นางสาวกุสุมา  เจะอาแซ ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
 

สัมภำษณ์ 
- ตัวแทนอาจารย์ทุกคณะ 

ห้องประชุม         
รองอธิการบดี 

ชั้น 8  อาคาร 48 

คณะกรรมการสัมภาษณ์ ชุดที่ 2 
1. รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์            กรรมการ 
2. นางกฤชณัท  พงศ์จันทรเสถียร ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

สัมภำษณ์ 
- ตัวแทนเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน 

ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 

ชั้น 8  อาคาร 48 

คณะกรรมการสัมภาษณ์ ชุดที่ 3 
1. ผศ.ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง              กรรมการ 
2. นางสาวปุณิกา  สุวรรณสังข์            ผูช้่วยกรรมการและเลขานุการ 

สัมภำษณ์ 
- ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน/ตัวแทนสภานักศึกษา/

ตัวแทนองค์กรนักศึกษา 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 48 

คณะกรรมการสัมภาษณ์ ชุดที่ 4 
1. อ.ดร.มานพ ชาชิโย                      กรรมการ 
2. นางเนตรชนก  เพชรรัตน์               ผูช้่วยกรรมการและเลขานุการ 

สัมภำษณ์ 
- ตัวแทนศิษย์เก่า 
- ผู้ปกครองนักศึกษาปัจจุบัน 
- ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตทั้งภาครัฐและเอกชน 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 48 

(ทางโทรศัพท์) 

คณะกรรมการสัมภาษณ์ ชุดที่ 5 
1. อาจารย์ ศุภชัย ด าค า                    กรรมการและเลขานุการ 
2. นางสาวฉวีวรรณ  แก้วฤดี               ผูช้่วยกรรมการและเลขานุการ 

11.00-12.00 น. 
13.00-17.00 น. 

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ต่างๆ 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 48 

 

คณะกรรมการ 
1. ผศ.ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ  ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์  กรรมการ 
3. ผศ.ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง  กรรมการ 
4. อ.ดร.มานพ ชาชิโย  กรรมการ 
5. อาจารย์ ศุภชัย ด าค า  กรรมการและเลขานุการ 

  



20 
 

 

 

 วันพุธ ที ่26 สิงหำคม 2563 
 

เวลำ กิจกรรม สถำนที ่ ผู้รับผิดชอบ 
08.30 - 09.00 น. - คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประชุมวางแผนการตรวจ

ประเมินฯ วันที่ 2 
ห้องประชุม              

รองอธิการบดี 
ชั้น 8  อาคาร 48 

คณะกรรมการ 
1. ผศ.ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ  ประธานกรรมการ 
2. รศ.ดร.สุวัฒน์ ฉิมะสังคนันท์  กรรมการ 
3. ผศ.ดร.ขวัญดาว  แจ่มแจ้ง  กรรมการ 
4. อ.ดร.มานพ ชาชิโย  กรรมการ 
5. อาจารย์ ศุภชัย ด าค า  กรรมการและเลขานุการ 

 

09.00 – 12.00 น. 
 

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ต่าง ๆ (ต่อ) 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 48 

 
13.00-15.00 น. - คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประชุมสรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ 
มาตรฐาน และเตรียมแจ้ง/ชี้แจง/ให้ข้อมูลการตรวจ
ประเมินฯ 

ห้องประชุม              
รองอธิการบดี 

ชั้น 8  อาคาร 48 

15.00-16.00 น. - คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   
แจ้ง/ชี้แจง/ให้ข้อมูลการตรวจประเมินฯ พร้อมให้ข้อมูล 
ย้อนกลับและรายงานผลการประเมินฯ แก่ผู้บริหาร 
คณาจารย์และบุคลากร  ด้วยวาจา 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 48 

 
หมำยเหตุ    

-  รับประทานอาหารกลางวัน  เวลา 12.00 – 13.00 น.          
-  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
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กำรเตรียมบุคคลเข้ำรับกำรสัมภำษณ์ในกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ วันที่ 25 สิงหำคม 2563 
ระดับส ำนักสถำบัน 

เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 
09.00 - 10.00 น. 

 
สัมภำษณ์เชิงนโยบำย 
- ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 

ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8  อาคาร 48 

10.00 - 11.00 น. 
 

สัมภำษณ์ 
- ตัวแทนเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ๆ ละ 1 คน 

ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8  อาคาร 48 

 

 

กำรเตรียมบุคคลเข้ำรับกำรสัมภำษณ์ในกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ วันที่ 25 สิงหำคม 2563 
ระดับคณะ 

เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 
09.00 - 10.00 น. 

 
สัมภำษณ์เชิงนโยบำย 
- คณบดี 

ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8  อาคาร 48 

10.00 - 11.00 น. 
 

สัมภำษณ์ 
- ตัวแทนอาจารย์ทุกคณะ ๆ ละ 1 คน 

ห้องประชุมรองอธิการบดี ชั้น 8  อาคาร 48 

สัมภำษณ์ 
- ตัวแทนเจ้าหน้าที่ทุกคณะ ๆ ละ 1 คน 

ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8  อาคาร 48 

สัมภำษณ์ 
- ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบันทุกคณะ ๆ ละ 1 คน 

ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 48 

สัมภำษณ์ 
- ตัวแทนศิษย์เก่าทุกคณะ ๆ ละ 1 คน** 
- ผู้ปกครองนักศึกษาปัจจุบันทุกคณะ ๆ ละ 1 คน** 
- ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตภาครัฐทุกคณะ ๆ ละ 1 คน** 
- ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตภาคเอกชนทุกคณะ ๆ ละ 1 คน** 

(**********สัมภำษณ์ทำงโทรศัพท์***********) 

ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 48 
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กำรเตรียมบุคคลเข้ำรับกำรสัมภำษณ์ในกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ วันที่ 25 สิงหำคม 2563 

กองพัฒนำนักศึกษำ 

เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 

10.00 - 11.00 น. 
 

สัมภำษณ์ 
- ตัวแทนศิษย์ปัจจุบัน/ตัวแทนสภานักศึกษา/ตัวแทนองค์กรนักศึกษา 

ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 48 

 

 

กำรเตรียมบุคคลเข้ำรับกำรสัมภำษณ์ในกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2562 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ วันที่ 25 สิงหำคม 2563 

หน่วยงำนภำยนอก/ชุมชน ท้องถิ่น 
เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 

10.00 - 11.00 น. 
 

สัมภำษณ์ 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาหรือตัวแทน 
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หรือตัวแทน 
- นายกเทศบาลเมืองเขารูปช้าง หรือตัวแทน 
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หรือตัวแทน 

ห้องรับรอง ชั้น 8 อาคาร 48 

 


