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มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

 

 



ค ำน ำ 
 แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดท าขึ้น 
เพื่อใช้เป็นแผนการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562           
(1 มิถุนายน 2562  ถึง 31 พฤษภาคม 2563) ซึ่งผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยได้ก าหนดนโยบาย ระบบและกลไก รวมถึงก าหนดตัวบ่งชี้และค่า
เป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อให้ทุกหน่วยงานน าไปใช้ในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา และด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดผลดีต่อคุณภาพของมหาวิทยาลัยต่อไป 
     
      

 งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

ปีการศึกษา 2562 
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แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (มหาวิทยาลัย) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
 

ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย 
ปรัชญา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ปณิธาน 
 ปัญญาญาณของท้องถิ่น     พลังแผ่นดินแห่งสยาม 
 สนองพระราชปิตุคาม        งดงามอย่างยั่งยืน 

ค่านิยมองค์กร 
 S = Skill                   K = Knowledge 
 R = Responsibility     U = Unity 
 

อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย 
“เป็นคนด ีมีทักษะชีวิต มีจิตสาธารณะ” 
 

นิยาม เป็นคนดี เป็นผู้ที่คิดดี พูดดี และท าดี หมายถึง คิด พูด และท า สิ่งที่เป็นประโยชน์ตน
และสิ่งที่เป็นประโยชน์ท่าน 

นิยาม มีทักษะชีวิต มีความช านาญ มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ปัญญาและเหตุผลในการ
ด าเนินชีวิต ผ่านกระบวนการฝึกทักษะการคิด ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการ
แก้ปัญหา ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะ
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
ทักษะการตระหนักรู้ในตน ทักษะการเข้าใจผู้อ่ืน ทักษะการจัดการกับอารมณ์ 
และทักษะการจัดการกับความเครียด 

นิยาม มีจติสาธารณะ จิตที่คิดสร้างสรรค์ เป็นกุศล และมุ่งท ากรรมดีที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความตั้งใจดี และเจตนาดี คิดสร้างสรรค์ คือ คิดในทางที่ดี 
ไม่ท าลายบุคคล สังคมวัฒนธรรม ประเทศชาติและสิ่งแวดล้อม กรรมดี คือ การ
กระท า และค าพูดที่มาจากความคิดที่ดี 

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 
“เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” 

  

นิยาม การพัฒนาท้องถิ่น การท าให้พ้ืนที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยเจริญขึ้น งอกงามขึ้น ทั้งนี้ การท าให้ท้องถิ่น
เกิดการพัฒนานั้น มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น โดยยึดตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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วิสัยทัศน์ 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล” 

 
พันธกิจ  

1. ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานของวิชาชีพครู 
2. จัดการศึกษาที่หลากหลาย ผลิตบัณฑิต และพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้มีคุณภาพและคุณธรรมและ

สามารถแข่งขันได้ 
3. วิจัย และพัฒนาเพื่อสร้างสมองค์ความรู้ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น 
4. บริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็งบนฐานของการมีส่วนร่วม 
5. ส่งเสริม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระบรมราโชบายและแนวพระราชด าริ 
6. ส่งเสริม เผยแพร่ อนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ 
7. พัฒนาระบบบริหารจัดการและภาพลักษณ์องค์กร 
8. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเพ่ือเข้าสู่สากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
1. ยกระดับการผลิตบัณฑิต พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพเหนือมาตรฐานวิชาชีพครู 
2. ผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพตลอดช่วงชีวิต 
3. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนสังคมเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
4. พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูลให้เป็นวิทยาเขตในก ากับ 
5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีการด าเนินการควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ             
เพ่ือยกระดับคุณภาพของการบริหารจัดการและคุณภาพของผลผลิตอย่างต่อเนื่อง และให้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานตามพันธกิจที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547  

2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพแก่บุคลากรทุกระดับ ทั้งคณาจารย์  เจ้าหน้าที่และ
นักศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้น าความรู้ด้านการประกันคุณภาพมาใช้ในการด าเนินงาน 

3. ทุกหน่วยงานจัดท ามาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาที่พัฒนา ให้สอดคล้อง
กับบริบทหรืออัตลักษณ์ของหน่วยงานที่ครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต  

4. ให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยใช้ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นข้อมูลส าคัญใน
การประเมินผลและเป็นผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรของทุกหน่วยงาน 

5. สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานพัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา และใช้ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
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ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. การควบคุมคุณภาพ 

1.1 ก าหนดให้หน่วยงานในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย น าคู่มือการประกั นคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562 มาใช้ในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย และก าหนดให้ระดับส านัก สถาบัน 
น าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มาใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านัก สถาบัน  

1.2 ให้หน่วยงานในระดับหลักสูตร คณะ ส านัก สถาบัน และมหาวิทยาลัย จัดท าแผนการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาพร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายความส าเร็จไว้ชัดเจน 

1.3 มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ เช่น บุคลากร งบประมาณ สถานที่เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.4 มหาวิทยาลัยจัดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือสนับสนุน ก ากับ ติดตาม
การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหลักสูตร คณะ และส านัก สถาบัน  

 
2. การตรวจสอบคุณภาพ 

2.1 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือตรวจสอบผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร คณะ ส านัก สถาบัน และมหาวิทยาลัย  

2.2 มหาวิทยาลัยติดตามประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ 
ส านัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบเป็นระยะ 

2.3 มหาวิทยาลัยน าผลการประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร คณะ ส านัก และมหาวิทยาลัย ไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง 

3. การประเมินคุณภาพ 
3.1 ให้หน่วยงานในระดับหลักสูตร คณะ ส านัก สถาบัน และมหาวิทยาลัย จัดท ารายงานการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน (Self-assessment report : SAR) ที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา และมีความพร้อมต่อการตรวจประเมิน 

3.2 มหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร คณะ ส านัก 
สถาบัน และมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

3.3 ให้หน่วยงานในระดับหลักสูตร คณะ ส านัก สถาบัน และมหาวิทยาลัย ด าเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
4. การปรับปรุงและพัฒนา 

ให้หน่วยงานในระดับหลักสูตร คณะ ส านัก สถาบันและมหาวิทยาลัย จัดท าเอกสารสรุปผลการตรวจ
ประเมินของคณะกรรมการ และรายงานต่อผู้บริหาร มหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ น าผลการตรวจประเมิน ไปใช้ในการวางแผนในการปฏิบัติงานในปีต่อไป 
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มาตรฐานตัวบ่งช้ี (KPI) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน                        
ประจ าปีการศึกษา 2562  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับหลักสูตร 

 

ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ 

ตัวบ่งชี้ 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

ระดับส านัก/สถาบัน 
ตัวบ่งชี้ 1 แผนพัฒนาหน่วยงาน (ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ) 

ตัวบ่งชี้ 2 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ 3 ระบบการบริหารความเสี่ยง 

ตัวบ่งชี้ 4 การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ 5 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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ระดับคณะ/

วิทยาลัยนวัตกรรม
และการจัดการ 

 

ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะ ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ตัวบ่งชี้ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ตัวบ่งชี้ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

ตัวบ่งชี้ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 

ตัวบ่งชี้ 1.8 หลักสูตรที่นักศึกษา มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 

ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ตัวบ่งชี้ 2.4 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

ตัวบ่งชี้ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

ตัวบ่งชี้ 3.2 จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

ตัวบ่งชี้ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 

ตัวบ่งชี้ 5.2 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของคณะ 

ตัวบ่งชี้ 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
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ระดับมหาวิทยาลัย 
 

ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ตัวบ่งชี้ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ตัวบ่งชี้ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

ตัวบ่งชี้ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 

ตัวบ่งชี้ 1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 

ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ตัวบ่งชี้ 2.4 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

ตัวบ่งชี้ 3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

ตัวบ่งชี้ 3.2 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 

ตัวบ่งชี้ 4.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

ตัวบ่งชี้ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 

ตัวบ่งชี้ 5.2 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ 5.3 ผลการบริหารงานของคณะ 

ตัวบ่งชี้ 5.4 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
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ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2562 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ 

(IPO) 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 2562 ผู้ก ากับ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน เป้าหมาย  คะแนน 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม 

ผลลัพธ์  
(O) 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน        
ทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

5.00 ค่าคะแนนเฉลี่ย
ทุกหลักสูตร 

3.51 

3.51 - รอ งอ ธิ ก า รบดี ฝ่ า ย ยุ ท ธ ศ าสต ร์           
การผลิตบัณฑิต 

- ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
(งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ) 

- ทุกคณะ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ า
สถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ปัจจัยน าเข้า (I) ร้ อยละของอาจารย์ป ระจ า
สถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้ อยละ 40 ขึ้ นไป
คะแนนเต็ม 5 

ร้อยละ 34 4.25 - รอ ง อ ธิ ก า ร บดี ฝ่ า ย ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์           
การผลิตบัณฑิต 

- ส านักงานอธิการบดี (งานการเจ้าหน้าที่) 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ า
สถาบันที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ปัจจัยน าเข้า (I) ร้ อยละของอาจารย์ป ระจ า
สถาบันที่ ด ารงต าแหน่ งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 60 ขึ้นไป
คะแนนเต็ม 5 

ร้อยละ 25 2.08 - รอ ง อ ธิ ก า ร บดี ฝ่ า ย ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์           
การผลิตบัณฑิต 

- ส านักงานอธิการบดี (งานการเจ้าหน้าที่) 

ตั ว บ่ ง ชี้ ที่  1.4 ก า รบ ริ ก า ร
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

กระบวนการ 
(P) 

มีการด าเนินการ 1 ข้อ 1.00 มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

5.00 - รอ งอธิ ก า รบดี ฝ่ า ย ยุ ท ธ ศ าสต ร์           
การพัฒนานักศึกษา 

- ส านักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) 
มีการด าเนินการ 2 ข้อ 2.00 
มีการด าเนินการ 3-4 ข้อ 3.00 
มีการด าเนินการ 5 ข้อ 4.00 
มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5.00 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ 

(IPO) 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 2562 ผู้ก ากับ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน เป้าหมาย  คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

กระบวนการ 
(P) 

มีการด าเนินการ 1 ข้อ 1.00 มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

5.00 - รอ งอธิ ก า รบดี ฝ่ า ย ยุ ท ธ ศ าสต ร์           
การพัฒนานักศึกษา 

- ส านักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) 
มีการด าเนินการ 2 ข้อ 2.00 
มีการด าเนินการ 3-4 ข้อ 3.00 
มีการด าเนินการ 5 ข้อ 4.00 
มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี ้1.6 ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
สมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

กระบวนการ 
(P) 

มีการด าเนินการ 1 ข้อ 1.00 มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

4.00 - รอ งอธิ ก า รบดี ฝ่ า ย ยุ ทธ ศ าสตร์           
การผลิตบัณฑิต 

- ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มีการด าเนินการ 2 ข้อ 2.00 
มีการด าเนินการ 3 ข้อ 3.00 
มีการด าเนินการ 4 ข้อ 4.00 
มีการด าเนินการ 5 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี ้1.7 ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม
สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 

กระบวนการ 
(P) 

มีการด าเนินการ 1 ข้อ 1.00 มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

4.00 - รอ งอธิ ก า รบดี ฝ่ า ย ยุ ทธ ศ าสตร์           
การผลิตบัณฑิต 
- ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

มีการด าเนินการ 2 ข้อ 2.00 
มีการด าเนินการ 3 ข้อ 3.00 
มีการด าเนินการ 4 ข้อ 4.00 
มีการด าเนินการ 5 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี ้1.8 ห ลั ก สู ต ร ที่
นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม 

ผลลัพธ์  
(O) 

ค่ า เฉลี่ ยของคะแนนผลการ
ประเมินร้อยละของหลักสูตรที่
นั กศึ กษามี ส่ ว น ร่ ว ม ในกา ร
สร้างสรรค์นวัตกรรมของทุกคณะ 

5.00 ค่าคะแนนเฉลี่ย
ทุกคณะ 
3.51 

3.51 - รอ งอ ธิ ก า รบดี ฝ่ า ย ยุ ท ธ ศ าสต ร์           
การผลิตบัณฑิต 
- ทุกคณะ 
- ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
(งานมาตรฐานและประกันคุณภาพ) 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ 

(IPO) 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 2562 ผู้ก ากับ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน เป้าหมาย  คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2  การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไก
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรม 
 

กระบวนการ 
(P) 

มีการด าเนินการ 1 ข้อ 1.00 มีการ
ด าเนินการ 7 

ข้อ 

5.00 - รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การ
วิจัยและบริการวิชาการ 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

มีการด าเนินการ 2 ข้อ 2.00 
มีการด าเนินการ 3 - 4 ข้อ 3.00 
มีการด าเนินการ 5 - 6 ข้อ 4.00 
มีการด าเนินการ 7 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ปัจจัยน าเข้า (I) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ
ภายนอกต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

5.00 ค่าเฉลี่ยคะแนน
ทีไ่ด้ของทุกกลุ่ม

สาขาวิชาใน
สถาบัน 
4.50 

4.50 - รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การ
วิจัยและบริการวิชาการ 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- ทุกคณะ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ผลลัพธ์ (O) ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนัก
ของผลงานทางวิ ช าการทุ ก
ประเภทต่ออาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยของสถาบัน 

5.00 ค่าเฉลี่ยคะแนน
ที่ได้ของทุกกลุ่ม

สาขาวิชาใน
สถาบัน 
4.50 

4.50 - รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การ
วิจัยและบริการวิชาการ 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- ทุกคณะ 

 
ตัวบ่ งชี้ที่  2 .4 งานวิจัย งาน
สร้างสรรค์  หรือนวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

ผลลัพธ์ (O) ค่าคะแนนร้อยละของจ านวน
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชนทั้งหมดของสถาบัน                                                                                                                  

ร้อยละ 30 
คะแนนเต็ม 5  

ร้อย 24 4.00 - รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การ
วิจัยและบริการวิชาการ 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- ทุกคณะ 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ 

(IPO) 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 2562 ผู้ก ากับ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน เป้าหมาย  คะแนน 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไก

ก า ร พั ฒ น า เ ส ริ ม ส ร้ า ง

ความสัมพันธ์กับชุมชน 

กระบวนการ 

(P) 
มีการด าเนินการ 1 ข้อ 1.00 มีการ

ด าเนินการ 6 
ข้อ 

5.00 - รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การ
วิจัยและบริการวิชาการ 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- ทุกคณะ 

 

มีการด าเนินการ 2 ข้อ 2.00 

มีการด าเนินการ 3 ข้อ 3.00 

มีการด าเนินการ 4 ข้อ 4.00 

มีการด าเนินการ 5-6 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 จ า น ว น ชุ ม ช น
เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่ องตามแผนเสริมสร้ าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

ผลลัพธ์  
(O) 

ร้ อ ย ล ะ ข อ ง จ า น ว น ชุ ม ช น
เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่ องตามแผนเสริมสร้ าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

ร้อยละ 20 

คะแนนเต็ม 5 

ร้อยละ 20 

 

5.00 - รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การ
วิจัยและบริการวิชาการ 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- ทุกคณะ 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไก
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย 
 

กระบวนการ 
(P) 

มีการด าเนินการ 1 ข้อ 1.00 มีการ
ด าเนินการ 

7 ข้อ 

5.00 - รอ งอธิ ก า รบดี ฝ่ า ย ยุ ท ธ ศ าสต ร์           
การพัฒนานักศึกษา 

- ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

มีการด าเนินการ 2 ข้อ 2.00 

มีการด าเนินการ 3-4 ข้อ 3.00 

มีการด าเนินการ 5-6 ข้อ 4.00 
มีการด าเนินการ 7-8 ข้อ 5.00 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ 

(IPO) 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 2562 ผู้ก ากับ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน เป้าหมาย  คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย 
 

ผลลัพธ์  
(O) 

จ า น ว น อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมที่ท าให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือ
สร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิม หรือ
น าไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้ เรียน 
ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ  

6 เรื่อง 

คะแนนเต็ม 5 

6 เรื่อง 

 

5.00 - รอ งอธิ ก า รบดี ฝ่ า ย ยุ ท ธ ศ าสต ร์           
การพัฒนานักศึกษา 

- ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับการท างาน 

กระบวนการ 
(P) 

มีการด าเนินการ 1 ข้อ 1.00 มีการ
ด าเนินการ 

5 ข้อ 

5.00 - รอ งอ ธิ ก า รบดี ฝ่ า ย ยุ ท ธ ศ าสต ร์           
การผลิตบัณฑิต 
- ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
- ทุกคณะ 

มีการด าเนินการ 2 ข้อ 2.00 
มีการด าเนินการ 3 ข้อ 3.00 
มีการด าเนินการ 4 ข้อ 4.00 
มีการด าเนินการ 5 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่  5.2 การบริหารของ
สถาบันเพ่ือการก ากับติดตาม
ผลลั พธ์ ต าม พั นธกิ จ  กลุ่ ม
สถาบันและเอกลั กษณ์ของ
สถาบัน 

กระบวนการ 
(P) 

มีการด าเนินการ 1 ข้อ 1.00 มีการ
ด าเนินการ 

7 ข้อ 

5.00 - รองอธิการบดีทุกฝ่าย 
- กองนโยบายและแผน 
- ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
- งานการเจ้าหน้าที่ 

มีการด าเนินการ 2 ข้อ 2.00 
มีการด าเนินการ 3-4 ข้อ 3.00 
มีการด าเนินการ 5-6 ข้อ 4.00 
มีการด าเนินการ 7 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3  ผลการบริหารงาน
ของคณะ 

ผลลัพธ์ (O) คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน
ระดับคณะของทุกคณะ 

5.00 ค่าคะแนนเฉลี่ย
ทุกคณะ 
4.00 

4.00 - รอ งอ ธิ ก า รบดี ฝ่ า ย ยุ ท ธ ศ าสต ร์           
การผลิตบัณฑิต 
- ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
- ทุกคณะ 
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องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ 

(IPO) 
เกณฑ์การประเมิน 

ค่าเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 2562 ผู้ก ากับ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

เกณฑ์การประเมิน ระดับคะแนน เป้าหมาย  คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ระบบก ากับการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะ 

กระบวนการ 
(P) 

มีการด าเนินการ 1 ข้อ 1.00 มีการ
ด าเนินการ 

6 ข้อ 

5.00 - รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์           
การผลิตบัณฑิต 
- ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 
- ทุกคณะ 

มีการด าเนินการ 2 ข้อ 2.00 
มีการด าเนินการ 3-4 ข้อ 3.00 
มีการด าเนินการ 5 ข้อ 4.00 
มีการด าเนินการ 6 ข้อ 5.00 
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วงรอบปีท่ีใช้ในการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ วงรอบปีการจัดเก็บข้อมูล 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.  

ปีการศึกษา  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ปีการศึกษา  

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2  
- (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า

หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
- (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา

ในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
- (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ปีการศึกษา  

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา ปีการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลลัพธ์ที่เกิดกับนักศึกษา  ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ ปีการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ปีการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน ปีการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน ปีการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่  5 .4 ผลการด า เนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

ปีการศึกษา  

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา  

 

ระดับส านัก/
สถาบัน 

ตัวบ่งชี้ 1 แผน พัฒนาหน่ ว ย ง า น  ( ปรั ชญา  ปณิ ธ าน 
วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ) 

ปีงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ 2 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3 ระบบการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ 4 การพัฒนาหน่วยงานสู่สถาบันการเรียนรู้ ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 5 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีการศึกษา 
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ระดับคณะ/
วิทยาลัย

นวัตกรรมและ
การจัดการ 

 

ตัวบ่งชี้ วงรอบปีการจัดเก็บข้อมูล 
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 1.6 การส่ ง เสริ มสมรรถนะและทั กษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 1.8 ห ลั ก สู ต ร ที่ นั ก ศึ ก ษ า มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร
สร้างสรรค์นวัตกรรม 

ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรม 

ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 2.4 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 3.2 จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 5.2 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

- เกณฑ์ข้อ1,2,3,6 
- เกณฑ์ข้อ 4,5,7 

 
 

ปีงบประมาณ 
ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 
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ระดับ
มหาวิทยาลัย 
 

ตัวบ่งชี้ วงรอบปีการจัดเก็บข้อมูล 
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบรหิารจดัการหลกัสตูรโดยรวม ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 2.4 งานวิจัย งานสร้างสรรค์  หรือนวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 ร ะบบ แล ะก ล ไก กา ร พั ฒน า เ ส ริ ม ส ร้ า ง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 3.2 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 4.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 5.2 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน 

- เกณฑ์ข้อ1,2,3,6 
- เกณฑ์ข้อ 4,5,7 

 
 

ปีงบประมาณ 
ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 5.3 ผลการบริหารงานของคณะ ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 5.4 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ปีการศึกษา 
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แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

1. ระดับหลักสูตร 
1.1 ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร           

ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ก าหนดไว้ดังนี้ 
1) ผู้ประเมินคุณภาพภายในจ านวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ

สาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และอย่าง
น้อยหนึ่งคนของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนั้นต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน ทั้งนี้
ประธานกรรมการต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

2) คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของแต่ละ
ระดับการศึกษา เป็นดังนี้ 

1) ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 

2) ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 

3) ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการระดับศาสตราจารย์ขึ้นไป 

1.2 ในกรณีไม่ต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  

 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสู ตร           
ก าหนดไว้ดังนี้ 

1) ผู้ประเมินคุณภาพภายใน จ านวน 3 คน ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
ขอรับการประเมินอย่างน้อย 1 คน 

2) ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
3)  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในต้องขึ้นทะเบียนของคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) อย่างน้อย 1 คน  
 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของแต่ละ

ระดับการศึกษา เป็นดังนี้ 
1) ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 
2) ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 
3) ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการระดับศาสตราจารย์ขึ้นไป 
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2. ระดับคณะ 
 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ก าหนดไว้ ดังนี้  

จ านวนผู้ประเมิน จ านวนไม่น้อยกว่ า 3 คน ขึ้นอยู่กับขนาดของหน่วยรับการประเมิน  
 คุณสมบัติผู้ประเมินภายในระดับคณะของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

1) ประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ต้องเป็นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
และข้ึน ทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพ ระดับคณะ/สถาบัน ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 

2) กรรมการประเมินคุณภาพภายใน อย่างน้อยกึ่งหนึ่ง ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมิน
คุณภาพ ระดับ คณะ/สถาบัน ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
(คปภ.)  

3) กรรมการประเมินคุณภาพภายในที่ไม่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินของคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) ระดับคณะและสถาบัน ต้องเป็น 
อาจารย์ประจ าในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหาร ระดับคณะ/สถาบัน 
และมีประสบการณ์ในการประเมินระดับคณะ/สถาบัน 
3. ระดับส านัก/สถาบัน 

1) ผู้ประเมินคุณภาพภายใน อย่างน้อย 3 คน 
2) ประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายในเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่รับ

การประเมิน และ/หรือด ารงต าแหน่งระดับผู้อ านวยการหรือเทียบเท่า 
3) กรรมการประเมินคุณภาพภายในเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีประสบการณ์เกี่ ยวกับการ

ด าเนินงานหน่วยงานสนับสนุนฯระดับส านัก/สถาบัน หรือ มีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษาในระดับส านัก/สถาบัน/คณะหรือเทียบเท่า ซึ่งเป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว
ว่ามีความเหมาะสม 
 
4. ระดับสถาบัน (มหาวิทยาลัย) 

ในกรณีที่ประสงค์น าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับระดับ
สถาบัน (มหาวิทยาลัย) ไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ
ของสถาบันอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

 องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
ระดับสถาบัน (มหาวิทยาลัย) ก าหนดไว้ดังนี้  

1) ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของมหาวิทยาลัย 
2)  ประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายในเป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบัน         

ที่ขึ้นทะเบียนประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา(สกอ.)/คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 

3) กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้
ประเมินของ สกอ.อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตร ผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของส านักงาน
คณะกรรมการ การอุดมศึกษาหรือต้องเป็นผู้ที่ข้ึนทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพ ระดับคณะ/สถาบัน ของ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.)  
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 คุณสมบัติเฉพาะของกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เป็นดังนี้ 
1) ประธานกรรมการ 

- ผู้ที่ เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมี
ประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับสถาบัน หรือเทียบเท่า หรือ 

- ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์
เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่า หรือ 

- ผู้ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม 
2) กรรมการ 

- กรณีเป็นอาจารย์ ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
- กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุน ต้องท าหน้าที่ในระดับผู้อ านวยการหน่วยงานขึ้นไป

มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  
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ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

ประจ าปีการศึกษา 2562 

 

หน่วยงาน วัน/เดือน/ปี 

ระดับส านัก/สถาบัน  13 - 15 กรกฎาคม 2563 

ระดับหลักสูตร 8 - 19 มิถุนายน 2563 

ระดับคณะ 21 - 24 กรกฎาคม 2563 (สายวิทย์) 

29-31 กรกฎาคม และ1 สิงหาคม 2563 (สายสังคม) 

ระดับมหาวิทยาลัย 25 - 26 สิงหาคม 2563 
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คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

หน่วยงาน คณะกรรมการการตรวจประเมินฯ ต าแหน่งที่ประเมิน สาขาที่เชี่ยวชาญ สังกัด 

ระดับส านัก/สถาบัน 
 

ระหว่างวันที่ 
13-15 กรกฎาคม 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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คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

หน่วยงาน คณะกรรมการการตรวจประเมินฯ ต าแหน่งที่ประเมิน สาขาที่เชี่ยวชาญ สังกัด 
ระดับคณะ/วิทยาลัย 

 
ก ลุ่ ม วิ ท ย า ศ า 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 

 
ระหว่างวันที่ 

20-24 กรกฎาคม 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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คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

หน่วยงาน คณะกรรมการการตรวจประเมินฯ ต าแหน่งที่ประเมิน สาขาที่เชี่ยวชาญ สังกัด 
ก ลุ่ ม ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ 
- คณะครุศาสตร์  
- คณะวิทยาการจัดการ 
- คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
- คณะมนุ ษยศาสตร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์ 

ระหว่างวันที่ 
29-31 กรกฎาคม 

 และ1 สิงหาคม 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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คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

หน่วยงาน คณะกรรมการการตรวจประเมินฯ ต าแหน่งที่ประเมิน สาขาที่เชี่ยวชาญ สังกัด 
ระดับมหาวิทยาลัย 

 
ระหว่างวันที่ 

25-26 สิงหาคม 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 าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 ระดับส านัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563 

เวลา กิจกรรม สถานที ่ 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 านักงานอธิการบดี 

08.30 – 11.00 น. 
 

- ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมแนะน าคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลยั  
ช้ัน 8 อาคาร
อ านวยการ 

คณะผู้บริหาร และเจ้าหนา้ที่ส 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 
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ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 ระดับส านัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

วันจันทร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2563 

11.30 – 12.00 น. 
 

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

ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลยั  
ช้ัน 8 อาคาร
อ านวยการ 

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ส านักงานอธิการบดี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
13.00 - 15.30 น. 

 
- ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากล่าวต้อนรับคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมแนะน าคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
และผู้เกี่ยวข้อง 

ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลยั  
ช้ัน 8 อาคาร
อ านวยการ 

คณะผู้บริหาร และเจ้าหนา้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- ประธานคณะกรรมการฯ กล่าวแนะน าคณะผู้ประเมินฯ พร้อมช้ีแจง
วัตถปุระสงค์และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ประธานกรรมการฯ (รศ จารุยา  ขอพลอยกลาง) 

- ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาน าเสนอผลการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

- สัมภาษณ์ผู้อ านวยการ ,รองผู้อ านวยการ ,หัวหน้าส านักงาน ,หัวหน้างาน 
- 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 าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 ระดับส านัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

วันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม 2563 

เวลา กิจกรรม สถานที ่ 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 านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

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 าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 ระดับส านัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

วันอังคาร ที่ 14 กรกฎาคม 2563 

เวลา กิจกรรม สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

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 และเจ้าหน้าทีส่ านักศิลปะและวัฒนธรรม 
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ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 ระดับส านัก/สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

วันพุธ ที ่15 กรกฎาคม 2563 
เวลา กิจกรรม สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
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 และเจ้าหนา้ทีส่ 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 

หมายเหตุ :-  รับประทานอาหารกลางวัน  เวลา 12.00 – 13.00 น.          
-  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
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ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2563 
เวลา กิจกรรม สถานที ่ 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 และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

วันพุธ ที ่22 กรกฎาคม 2563 
เวลา กิจกรรม สถานที ่ 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 าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
วันพฤหัสบดี ที ่23 กรกฎาคม 2563 

เวลา กิจกรรม สถานที ่ 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 และเจ้าหนา้ที่คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

- 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 และเจ้าหน้าทีค่ณะเทคโนโลยีการเกษตร 
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ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

วันศุกร์ ที ่24 กรกฎาคม 2563 

เวลา กิจกรรม สถานที ่ 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 กรรมการและเลขานกุาร 

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 

- คณะกรรมการตรวจประเมนิ 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 าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

คณะครุศาสตร์  

วันพุธ ที ่29 กรกฎาคม 2563 

เวลา กิจกรรม สถานที ่ 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 าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 

คณะวิทยาการจัดการ 

วันพฤหัสบด ีที ่30 กรกฎาคม 2563 

เวลา กิจกรรม สถานที ่ 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 าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

วันศุกร์ ที ่31 กรกฎาคม 2563 

เวลา กิจกรรม สถานที ่ 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
ประเมนิฯ แก่ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร  ด้วยวาจา 

คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
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หมายเหตุ     
-  รับประทานอาหารกลางวัน  เวลา 12.00 – 13.00 น.          
-  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
วันเสาร์ ที่ 1 สิงหาคม 2563 

เวลา กิจกรรม สถานที ่ 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 าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 ระดับมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 
วันอังคาร ที ่25 สิงหาคม 2563 

เวลา กิจกรรม สถานที ่ ผู้รับผดิชอบ 
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 

สัมภาษณ์เชิงนโยบาย 
- 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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เวลา กิจกรรม สถานที ่ ผู้รับผดิชอบ 
10.00-11.00 น. 

 
สัมภาษณ์ 
- 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 
 

สัมภาษณ์ 
- ตัวแทนอาจารย์ทุกคณะ 

ห้องประชุม         
รองอธิการบดี 

ชั้น 8  อาคาร 48 

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

สัมภาษณ์ 
- ตัวแทนเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน 

ห้องประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 

ชั้น 8  อาคาร 48 

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

สัมภาษณ์ 
- ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน/ตัวแทนสภานักศึกษา/

ตัวแทนองค์กรนักศึกษา 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 48 

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

สัมภาษณ์ 
- 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 
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 วันพุธ ที ่26 สิงหาคม 2563 
 

เวลา กิจกรรม สถานที ่ 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 
คณาจารย์และบคุลากร  ด้วยวาจา 

ห้องประชุมชั้น 7 
อาคาร 48 

 
หมายเหตุ    
-  รับประทานอาหารกลางวัน  เวลา 12.00 – 13.00 น.          
-  ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเห็นชอบของคณะกรรมการ  
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การเตรียมบุคคลเข้ารับการสัมภาษณ์ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา พ.ศ. 2562  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
วันที ่25 สิงหาคม 2563 

ระดับส านักสถาบัน 
เวลา กิจกรรม สถานที่ 

09.00 - 10.00 น. 
 

สัมภาษณ์เชิงนโยบาย 
- ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 

ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8  อาคาร 48 

10.00 - 11.00 น. 
 

สัมภาษณ์ 
- ตัวแทนเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน ๆ ละ 1 คน 

ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8  อาคาร 48 

 

 

การเตรียมบุคคลเข้ารับการสัมภาษณ์ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา พ.ศ. 2562  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
วันที ่25 สิงหาคม 2563 

ระดับคณะ 
เวลา กิจกรรม สถานที่ 

09.00 - 10.00 น. 
 

สัมภาษณ์เชิงนโยบาย 
- คณบดี 

ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8  อาคาร 48 

10.00 - 11.00 น. 
 

สัมภาษณ์ 
- ตัวแทนอาจารย์ทุกคณะ ๆ ละ 1 คน 

ห้องประชุมรองอธิการบดี ชั้น 8  อาคาร 48 

สัมภาษณ์ 
- ตัวแทนเจ้าหน้าที่ทุกคณะ ๆ ละ 1 คน 

ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 8  อาคาร 48 

สัมภาษณ์ 
- ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบันทุกคณะ ๆ ละ 1 คน 

ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 48 
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การเตรียมบุคคลเข้ารับการสัมภาษณ์ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา พ.ศ. 2562  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
วันที ่25 สิงหาคม 2563 

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

(**********สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์***********) 

ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 48 
 

 
 

การเตรียมบุคคลเข้ารับการสัมภาษณ์ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  

วันที ่25 สิงหาคม 2563 
กองพัฒนานักศึกษา 

เวลา กิจกรรม สถานที่ 

10.00 - 11.00 น. 
 

สัมภาษณ์ 
- ตัวแทนศิษย์ปัจจุบัน/ตัวแทนสภานักศึกษา/ตัวแทนองค์กรนักศึกษา 

ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร 48 
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การเตรียมบุคคลเข้ารับการสัมภาษณ์ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา พ.ศ. 2562  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  
วันที ่25 สิงหาคม 2563 

หน่วยงานภายนอก/ชุมชน ท้องถิ่น 
เวลา กิจกรรม สถานที่ 

10.00 - 11.00 น. 
 

สัมภาษณ์ 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาหรือตัวแทน 
- นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หรือตัวแทน 
- นายกเทศบาลเมืองเขารูปช้าง หรือตัวแทน 
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา หรือตัวแทน 

ห้องรับรอง ชั้น 8 อาคาร 48 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท ำโดยงำนมำตรฐำนและประกันคณุภำพ  

ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 


