
 

 

 

 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

วิทยาเขตสุรินทร- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

ประจำป'การศึกษา  ๒๕๖๔ 

(๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตสุรินทรJ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

 

 

 



 ๑ 

๑.  รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   

 

๑.๑     ผศ.ดร.ศันสนีย- จะสุวรรณ-   ประธานกรรมการ  

      

๑.๒  พระมหาสุเทพ  สุปณฑิโต, ผศ.  กรรมการ 

 

๑.๓  พระครูสิริธรรมบัณฑิต,ผศ.ดร.  กรรมการ 

 

๑.๔  รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น   กรรมการ 

 

๑.๕      นางสาวสกุณา  คงจันทร-   กรรมการและเลขานุการ 

     

 

๒.  บทสรุปผูHบริหาร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสสุรินทร- 

ประจำปTการศึกษา ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจประเมิน ไดWดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระหวXางวันที่ ๑๙ - ๒๑  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามระบบประกันคุณภาพในคูXมือของมหาวิทยาลัย โดยใชWตัว

บXงชี้ระดับหลักสูตร ๑๕ ตัวบXงช้ี และระดับวิทยาเขต ๒๐ ตัวบXงชี้ โดยประเมินผลการดำเนินงานในรอบปT

การศึกษา ๒๕๖๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) 

ในรอบปTการศึกษา ๒๕๖๔  วิทยาเขตสุรินทร- มีผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักในดWานการผลิต

บัณฑิต  การวิจัย  การบริการวิชาการ  และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  โดยจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

๕  หลักสูตร ไดWแกX ๑) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาสังคมศึกษา ๓) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ๔) หลักสูตรรัฐศาสตร

บัณฑิต  ๕) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท ๓  หลักสูตร คือ ๑) หลักสูตรพุทธศาสตร

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ๒) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ๓) 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ระดับปริญญาเอก  ๑  หลักสูตร คือ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี

บัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  โดยดำเนินการภายใตWเกณฑ-มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๘ 

 คณะกรรมการไดWดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาเขตสุรินทร-  ปTการศึกษา 

๒๕๖๔ พบวXา มีผลการดำเนินงานในภาพรวมไดW ๒.๙๓  คะแนน มีคุณภาพระดับพอใชW  โดยมีผลการประเมิน

รายองค-ประกอบ ดังตารางท่ี ๑ 

 



 ๒ 

ตารางท่ี 1 ผลการประเมินรายองคJประกอบ 

 

องคJประกอบ จำนวนตัวบWงช้ี คะแนนประเมิน ระดับคุณภาพ 

๑. การผลิตบัณฑิต ๘ ๓.๕๗ ระดับดี 

๒. การวิจัย ๔ ๓.๕๐ ระดับพอใชW 

๓. การบริการวิชาการ ๒ ๒.๕๐ ระดับตWองปรับปรุง 

๔. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ๒ ๑.๕๐ ระดับตWองปรับปรุงเรXงดXวน 

๕. การบริหารจัดการ ๔ ๒.๐๐ ระดับตWองปรับปรุง 

รวม ๒๐ ๒.๙๓ ระดับพอใช] 
  

  

จากตารางที่ ๑ วิทยาเขตสุรินทร- มีผลการดำเนินงานในภาพรวมอยูXในระดับพอใชW เมื่อพิจารณา

จำแนกแตXละองค-ประกอบ พบวXา วิทยาเขตสุรินทร- องค-ประกอบท่ีมีผลการดำเนินงานมีคุณภาพอยูXในระดับดี 

ไดWแกX องค-ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต องค-ประกอบที่มีคุณภาพอยูXในระดับพอใชW ไดWแกX องค-ประกอบท่ี ๒  

การวิจัย องค-ประกอบที่มีคุณภาพอยูXในระดับตWองปรับปรุง คือ องค-ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ และ

องค-ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ   สXวนองค-ประกอบที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการ

ดำเนินการมีคุณภาพอยูXในระดับตWองปรับปรุงเรXงดXวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓ 

๓.  บทนำ 

๓.๑ ช่ือสWวนงาน ท่ีต้ัง และประวัติความเป_นมาโดยยWอ 

๑) ช่ือสWวนงาน 

  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร-   

๒)  ท่ีต้ัง 

    ๓๐๕  หมูXท่ี  ๘  บWานโคกกระเพอ (หWวยเสนง)  ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร-   

    จังหวัดสุรินทร-  รหัสไปรษณีย-  ๓๒๐๐๐ โทรศัพท-  ๐๔๔ – ๑๔๒๑๐๗ 

๓) ประวัติความเป_นมาโดยยWอ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร- เปkนสXวนงานระดับวิทยาเขต ซึ่งไดWรับ

การอนุมัติใหWจัดต้ังข้ึนเปkนลำดับท่ี ๘ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ปmจจุบัน มหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร- มีสถานภาพเปkนมหาวิทยาลัยสงฆ-แหXงคณะสงฆ-ไทย และเปkน

มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ โดยตั้งอยูXบนพื้นที่ จำนวน ๑๐๐ ไรX หมูXที่ ๘ (หWวยเสนง) ตำบลนอกเมือง อำเภอ

เมือง จังหวัดสุรินทร- ๓๒๐๐๐ โดยมีประวัติการกXอต้ังและพัฒนาการ ดังน้ี 

พุทธศักราช ๒๕๒๙ โดยพระราชสิทธิโกศล เจWาคณะจังหวัดสุรินทร- และพระศรีธีรพงศ- ฝpายจัดการศึกษาของ

คณะสงฆ-จังหวัดสุรินทร- มีแนวคิดที่จะขยายการศึกษาของคณะสงฆ-จังหวัดสุรินทร-ใหWครบวงจรขึ้น ทั้งนี้ไดWรับ

ความเห็นชอบและความสนับสนุนจาก นายเสนอ มูลศาสตร- ผูWวXาราชการจังหวัดสุรินทร- 

 พระราชสิทธิโกศล เจWาคณะจังหวัดสุรินทร- จึงมีหนังสือนิมนต-เจWาคณะพระสังฆาธิการของจังหวัด

สุรินทร-มารXวมประชุมปรึกษาหารือที่อุโบสถวัดกลางสุรินทร- เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๒๙ ที่ประชุมมีมติเปkน

เอกฉันท-ใหWจัดต้ัง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร- ข้ึน ในปTพุทธศักราช ๒๕๓๐ แตX

ทางคณะสงฆ-จังหวัดสุรินทร- ไมXสามารถดำเนินการไดWทันที เน่ืองจากขาดบุคลากรผูWจะดำเนินการ  

 ปTพุทธศักราช ๒๕๓๑ คณะสงฆ-จังหวัดสุรินทร-พรWอมท้ังขWาราชการ คณาจารย- พXอคWาและประชาชน ไดW

พรWอมใจกันประชุมอีกครั้งหนึ่ง ที่วัดกลางสุรินทร- โดยมีพระราชสิทธิโกศล เจWาคณะจังหวัดสุรินทร- เปkน

ประธานฝpายสงฆ- และนายเถกิง เจริญศรี ผูWวXาราชการจังหวัดสุรินทร- เปkนประธานฝpายฆราวาส ที่ประชุมไดWมี

มติใหWดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร- ขึ้น โดยใชW

อาคารสถานที่ของวัดศาลาลอย อำเภอเมืองสุรินทร- เปkนสำนักงานและอาคารเรียนชั่วคราว ที่ประชุมไดW

มอบหมายใหW พระศรีธีรพงศ- รองเจWาคณะจังหวัดสุรินทร-ฝpายจัดการศึกษา (ปmจจุบัน พระธรรมโมลี,ดร. รอง

อธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร-) และพระมหาประจักษ- จกฺกธมฺโม พุทธศาสตรบัณฑิต (ปmจจุบัน พระครูปริยัติวิสุทธิ

คุณ,รศ.ดร.) พระจริยนิเทศก-ประจำจังหวัดสุรินทร- เปkนผูWแทนคณะสงฆ-จังหวัดสุรินทร- เปkนผูWดำเนินการขอ

อนุมัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร- ตXอมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได]ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๓๑ เม่ือ

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๓๑ มีมติเป_นเอกฉันทJให]จัดตั้ง วิทยาเขตสุรินทรJ ขึ้นใน โดยมีชื่อเต็มวWา “มหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภJ วิทยาเขตสุรินทรJ” และไดWทำการปฐมนิเทศเปsดการศึกษารุXน

แรก เม่ือวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๑ มีพระภิกษุสามเณรสมัครเปkนนิสิตรุXนแรกจำนวน ๔๙ รูป 



 ๔ 

พ.ศ.  ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดWรับพระราชบัญญัติรับรองสถานภาพความ

เปkนนิติบุคคลของมหาวิทยาลัย และมีพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย เรียกชื ่อวXา พระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยพระบาทสมเด็จพระเจWาอยูXหัวภูมิพลอดุลยเดช 

ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๐ และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา 

เลXมที่ ๑๑๔ ตอนที่ ๕๑ ก ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐  มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ- 

วิทยาเขตสุรินทร- จึงไดWชื่ออยXางเปkนทางการวXา “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต

สุรินทรJ” 

 พ.ศ.  ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร- ไดWยWายมาดำเนินการยัง

สถานที่ตั ้งถาวรบนเนื้อที่ ๑๐๐ ไรX ณ บWานโคกพระเพอ หมูXที่ ๘ (หWวยเสนง) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง 

จังหวัดสุรินทร- 
 

๓.๒ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศนJและพันธกิจ   

๑) ปรัชญา  :   

จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร-สมัยใหมX พัฒนาจิตใจและสังคม เช่ือมโยง

การเรียนรูWในภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบWาน 

 

๒) วิสัยทัศนJ  :    

   ศูนย-กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา  ที่สรWางคนดีและเกXงอยXางมีสมรรถภาพ จัดการศึกษาและ

วิจัยดีอยXางมีคุณภาพ บริการวิชาการดีอยXางมีสุขภาพ บริหารดีอยXางมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับภูมิภาคและ

ประเทศเพ่ือนบWาน 

 

 ๓) พันธกิจ   

    ๓.๑) ดWานการผลิตบัณฑิต     

    ๓.๒) ดWานการวิจัย  

    ๓.๓) ดWานการบริการวิชาการแกXสังคม     

    ๓.๔) ดWานการสXงเสริมพระพุทธศาสนาและทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๕ 

๓.๓ โครงสร]างองคJกร และโครงสร]างการบริหาร วิทยาเขตสุรินทรJ 

๑)  โครงสรWางองค-กร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒) โครงสรWางการบริหารงาน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๖ 

 

๓.๔  รายช่ือผู]บริหาร  และกรรมการบริหาร 

   ๑)  พระพรหมวชิรโมลี, ดร.  รองอธิการบดี 

   ๒)  พระครูศรีสุนทรสรกิจ, ผศ.ดร.    ผูWชXวยอธิการบดีฝpายบริหาร 

   ๓)  พระราชวิมลโมลี, ผศ.ดร.  ผูWชXวยอธิการบดีฝpายวิชาการ 

   ๔)  รศ.ดร.ทวีศักด์ิ   ทองทิพย-  ผูWชXวยอธิการบดีฝpายกิจการท่ัวไป 

   ๕)  พระปลัดวัชระ  วชิรญาโณ, ผศ.ดร. ผูWอำนวยการสำนักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร- 

   ๖)  พระครูวิริยปmญญาภิวัฒน-, ผศ.ดร. ผูWอำนวยการวิทยาลัยสงฆ-สุรินทร- 

   ๗)  นายพลนภัส  แสงศรี   ผูWอำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร- 

 ๘)  นางสาวฐิติรัตน-   ดาทอง  รองผูWอำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร- 

   ๙)  พระครูปลัดสุวัฒนอุดมคุณ  ผูWอำนวยการสำนักงานวิทยาลัยสงฆ-สุรินทร- 

   ๑๐)  นายไชยรัตน-  ปmญญาเอก  ผูWอำนวยการสXวนสนับสนุนวิชาการ 

   ๑๑)  นายอิทธิพล  จำนงรักษ-  ผูWอำนวยการสXวนงานบริหาร 

   ๑๒)  นางสาวศิริลักษณ-  เติมกลWา  ผูWอำนวยการสXวนคลังและทรัพย-สิน  

 

๓.๕ หลักสูตรและจำนวนนิสิต 
 

๓.๕.๑ หลักสูตรท่ีเปjดสอน 

ในปTการศึกษา  ๒๕๖๔  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร-  มีหลักสูตรท่ีเปsด

ดำเนินการเรียนการสอน รวม ๙ หลักสูตร  ดังน้ี 

   ๑) ระดับปริญญาตรี  เปsดสอน ๕ หลักสูตร  คือ  

    ๑.๑) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

    ๑.๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา 

    ๑.๓) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

    ๑.๔) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  และ 

    ๑.๕) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

   ๒) ระดับปริญญาโท  เปsดสอน ๓ หลักสูตร  คือ 

    ๒.๑) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

    ๒.๒) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา 

    ๒.๓) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

   ๓) ระดับปริญญาเอก  เปsดทำการเรียนการสอน ๑ หลักสูตร คือ 

    ๓.๑) หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

 

 



 ๗ 

๓.๕.๒ จำนวนนิสิต  

 ในปTการศึกษา ๒๕๖๔  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร-  มีนิสิตรวมท้ังส้ิน 

จำนวน ๔๖๕ รูป/คน  ดังแสดงตามตารางจำนวนหลักสูตร และจำนวนนิสิต ประจำปTการศึกษา ๒๕๖๔ ไดWดังน้ี 

 

ระดับ สังกัดคณะ ท่ี หลักสูตร 
จำนวนนิสิต 

รวม 
บรรพชิต คฤหัสถ. 

ปริญญาตรี 

พุทธศาสตร- ๑ พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๑๑๗ ๒ ๑๑๙ 

ครุศาสตร- 
๒ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ๔๓ ๓๑ ๕๘ 

๓ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ๑๘ ๑๘ ๓๖ 

สังคมศาสตร- 
๔ รัฐศาสตรบัณฑิต ๖๔ ๓๖ ๑๐๐ 

๕ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๒๓ ๒๐ ๔๓ 

รวมนิสิตระดับปริญญาตรี ๓๕๖ 

ปริญญาโท บัณฑิต

วิทยาลัย 

๖ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา 

๒๘ ๒ ๓๐ 

ปริญญาโท บัณฑิต

วิทยาลัย 

๗ ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคม

ศึกษา 

๑๖ ๑๕ ๓๑ 

ปริญญาโท บัณฑิต

วิทยาลัย 

๘ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ๑๖ ๑๔ ๓๐ 

ปริญญาเอก บัณฑิต

วิทยาลัย 

๙ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา 

๑๒ ๖ ๑๘ 

รวมนิสิตระดับปริญญาโท-เอก ๑๐๙ 

 

รวมนิสิต ประจำป'การศึกษา ๒๕๖๔ ๔๖๕ รูป/คน 

 

๓.๖  อาจารยJและบุคลากร 

 ๑) บุคลากรสายวิชาการ  

 ปTในปTการศึกษา ๒๕๖๔  มีอาจารย-ท้ังหมด ๓๙ รูป/คน จำแนกเปkน อาจารย-ท่ีไมXมีตำแหนXงทาง

วิชาการ ท่ีมีวุฒิปริญญาโท จำนวน ๑๕ รูป/คน อาจารย-ประจำท่ีไมXมีตำแหนXงทางวิชาการ ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

จำวน ๕  รูป/คน  อาจารย-ประจำมีตำแหนXงผูWชXวยศาสตราจารย- ท่ีมีวุฒิปริญญาโท จำนวน ๕  รูป/คน 

อาจารย-ประจำมีตำแหนXงผูWชXวยศาสตราจารย- ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  จำนวน  ๑๒  รูป/คน และอาจารย-ประจำมี

ตำแหนXงรองศาสตราจารย-  ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก จำนวน ๒ รูป/คน ดังปรากฏในตาราง  ดังน้ี 

 

 



 ๘ 

 

 ๒) จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน  จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

 ปTในปTการศึกษา ๒๕๖๔  มีบุคลากรประเภทตำแหนXงสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงานท่ัวไป (นับ

รวมอัตราจWางท่ีมีสัญญาจWางและคXาตอบแทน)  รวมท้ังหมด ๓๑  รูป/คน  อัตราประจำ ๑๑ รูป/คน อัตราจWาง 

๒๐  รูป/คน โดยจำแนกตามคุณวุฒิระดับต่ำกวXาปริญญาตรี  จำนวน ๑๒ รูป/คน ระดับปริญญาตรี จำนวน 

๑๑ รูป/คน ระดับปริญญาโท จำนวน ๘ รูป/คน ดังปรากฏตามตาราง ดังน้ี 

 

ท่ี ประเภท จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน จำแนกตามคุณวุฒิและระดับตำแหนWง 
‹ปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
ปฏิบัติการ ป. ช. บริหาร ป. ช. บริหาร ป. ช. บริหาร ป. ช. บริหาร 

๑ ประจำ ๑ ๒   ๓ ๑ ๔    ๖ ๑ ๔ 

๒ ลูกจWาง ๑๑ ๙         ๒๐   

 รวม ๑๒ ๑๑ ๘  ๓๑ รูป/คน 

หมายเหตุ : ป. = ปฏิบัติการ  ช. = ชำนาญการ  บริหาร = ผูWอำนวยการ,รองผูWอำนวยการ,ผูWอำนวยการสXวน 

 

 

 

 

 

 

ท่ี ประเภท 

จำนวนอาจารย1 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ 

๑ อาจารย(ประจำ     ๑ ๓   ๔ ๑๑ ๑  ๕ ๑๔ ๑  

๒ อาจารย(อัตราจ2าง     ๑๔ ๒   ๑ ๑ ๑  ๑๕ ๓ ๑  

    

รวม ๒๐ ๑๗ ๒  

รวมท้ังส้ิน ๓๙ รูป/คน 



 ๙ 

๔.  วิธีการประเมิน (เปNนการประเมินออนไลน-ผQาน ZOOM) 

 ๔.๑ การวางแผนและการประเมิน  

 -  กWอนการตรวจเย่ียม  (เปkนการประเมินออนไลน-)  

 คณะกรรมการฯ ศึกษารายงานการประเมินตนเองประจำปTการศึกษา ๒๕๖๔ ของวิทยาเขต            

สุรินทร- กXอนการตรวจประเมิน  

 -  ระหวWางการตรวจเย่ียม (เปkนการประเมินออนไลน-) 

 ๑) คณะกรรมการเขWาพบผูWบริหารและบุคลากรของวิทยาเขตสุรินทร-แนะนำคณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และช้ีแจงวัตถุประสงค-ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ๒) รับฟmงการรายงานสรุปการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของวิทยาเขตสุรินทร- 

๓) ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบรายงานการประเมินตนเอง และสัมภาษณ- 

ผูWเก่ียวขWองในการรวบรวมขWอมูล (เปkนการประเมินออนไลน-) 

 ๔) สัมภาษณ-ผูWบริหาร (เปkนการประเมินออนไลน-) 

 ๕) สัมภาษณ-ศิษย-เกXา  

๖) สัมภาษณ- บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ  

สัมภาษณ-ตัวแทนอาจารย- 

สัมภาษณ-ตัวแทนบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ 

๗) สัมภาษณ-ผูWใชWบัณฑิต  

 ๘) ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  

 ๙) แจWงผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปTการศึกษา ๒๕๖๔ (ดWวยวาจา) แกXผูWบริหาร 

คณาจารย- และบุคลากรของวิทยาเขตสุรินทร- 

 - หลังการตรวจเย่ียม (เปkนการประเมินออนไลน-ผXาน ระบบZOOM ) 

 จัดทำรายงานผลการประเมินฉบับสมบูรณ-และสXงใหW วิทยาเขตสุรินทร- และกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 ๔.๒ วิธีการตรวจสอบความถูกต]องนWาเช่ือถือของข]อมูล (เปkนการประเมินออนไลน-)  

 ๑) ผูWประเมินแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูWบริหาร สัมภาษณ- นิสิตปmจจุบัน ศิษย-เกXา ผูWใชWบัณฑิต

คณาจารย-และบุคลากร 

 ๒) ผูWประเมินศึกษาเอกสารและหลักฐานอWางอิง เชXน รายงานประจำปT รายงานการประชุม แผน 

กลยุทธ- บันทึกขWอความ ระเบียบ และประกาศตXาง ๆ ของวิทยาเขตสุรินทร- 

 ๓) ผูWประเมินตรวจสอบขWอมูลสารสนเทศของวิทยาเขตสุรินทร-เชXน จำนวนบุคลากร จำนวนนิสิต 

จำนวนผูWสำเร็จการศึกษา จำนวนหลักสูตร ฯลฯ 

 



 ๑๐ 

๕. ผลการประเมินรายตัวบQงชี้ (รายงานตามตาราง ป.๑) 

ตาราง ป. ๑ ผลการประเมินรายตัวบWงช้ีตามองคJประกอบคุณภาพ 

 
 

องคJประกอบ เปnาหมาย 
ผลการประเมินรายตัวบWงช้ี 

ตามองคJประกอบคุณภาพ 

ผลการ

ดำเนินงาน 

คะแนนผล

การประเมิน 
การบรรลุ 

องคJประกอบท่ี ๑  การผลิตบัณฑิต 

   ตัวบ&งชี้ ๑.๑ ๓.๕๑ คะแนน 27.44 / 8 3.43 3.43 ไม&บรรลุ 

   ตัวบ&งชี้ ๑.๒ ร?อยละ ๓๕ (((19 x 100) / 39) x 5) /40 48.72 5 บรรลุ 

   ตัวบ&งชี้ ๑.๓ ร?อยละ ๔๕ (((19 x 100) / 39) x 5) /60 48.72 4.06 บรรลุ 

   ตัวบ&งชี้ ๑.๔ 
น?อยกว&าหรือเท&ากับร?อย

ละ ๕ (((604.83/39)-25)x100)/25 -37.97 5 บรรลุ 

   ตัวบ&งชี้ ๑.๕ ๖ ข?อ  5 4 ไม&บรรล ุ

   ตัวบ&งชี้ ๑.๖ ๖ ข?อ  3 3 ไม&บรรล ุ

   ตัวบ&งชี้ ๑.๗ ร?อยละ ๔๐ (((1 x 100) / 9) x 5) /50 11.11 1.11 ไม&บรรล ุ

   ตัวบ&งชี้ ๑.๘ ๓.๕๑ คะแนน 14.6 / 5 2.92 2.92 ไม&บรรล ุ

   คะแนนเฉล่ียองค-ประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต 3.57  

องคJประกอบท่ี ๒ การวิจัย 

   ตัวบ&งชี้ ๒.๑ ๕ ข?อ 
 

5 4 ไม&บรรล ุ

   ตัวบ&งชี้ ๒.๒ ๒๕,๐๐๐ บาท  0 0 ไม&บรรล ุ

   ตัวบ&งชี้ ๒.๓ ร?อยละ ๒๐ (((10.4 x 100) / 39) x 5) /20 26.67 5 บรรลุ 

   ตัวบ&งชี้ ๒.๔ ร?อยละ ๔๐ (((5 x 100) / 5) x 5) /50 100 5 บรรลุ 

   คะแนนเฉล่ียองค-ประกอบท่ี ๒ การวิจัย 3.50  

องคJประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ 

   ตัวบXงช้ี ๓.๑ ๖ ขWอ  6 5 บรรลุ 

   ตัวบXงช้ี ๓.๒ 

-ส:วนงานที่เป?ดสอน ๑-๗ หลัก 

สูตร ใหGมีค:าเปIาหมาย ๑ ชุมชน  

-ส:วนงานที่เป?ดสอนตั้งแต: ๘ 

หลักสูตรเปOนตGนไป ใหGมีค:า

เปIาหมาย ๒ ชุมชน 

 

0 0 ไมXบรรลุ 

   คะแนนเฉล่ียองค-ประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ 2.50  

องคJประกอบท่ี ๔ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 



 ๑๑ 

องคJประกอบ เปnาหมาย 
ผลการประเมินรายตัวบWงช้ี 

ตามองคJประกอบคุณภาพ 

ผลการ

ดำเนินงาน 

คะแนนผล

การประเมิน 
การบรรลุ 

   ตัวบ&งชี้ ๔.๑ ๖ ข?อ  4 3 ไม&บรรล ุ

   ตัวบ&งชี้ ๔.๒ ๑ วัดหรือชุมชน  0 0 ไม&บรรล ุ

   คะแนนเฉล่ียองค-ประกอบท่ี ๔ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 1.50  

องคJประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ 

   ตัวบ&งชี้ ๕.๑ ๖ ข?อ  4 3 ไม&บรรลุ 

   ตัวบ&งชี้ ๕.๒ ๖ ข?อ  6 5 บรรลุ 

   ตัวบ&งชี้ ๕.๓ ร?อยละ ๗๕  0 0 ไม&บรรล ุ

   ตัวบ&งชี้ ๕.๔ ๖ ผลงาน  0 0 ไม&บรรล ุ

   คะแนนเฉล่ียองค-ประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ 2.00  

รวมทุกองคJประกอบ 2.93 
การบรรลุ 
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ  

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดWประเมินเชิงคุณภาพโดยวิเคราะห-จุดแข็ง จุดท่ีควร

พัฒนา และแนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา ท้ัง ๕ องค-ประกอบ ดังน้ี 

 

องค-ประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต 

 

- จุดแข็ง  

มีการจัดบริการดWานตXาง ๆเปkนประโยชน-ใหWนิสิต 

 

- แนวทางเสริม 

ดWานการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนิสิต(องค-ประกอบท่ี 1.5 เกณฑ- ขWอ 4)  

และการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค-ของการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (องค-ประกอบท่ี1.6 เกณฑ- 

ขWอ 4) ควรมีการประเมินผลในเชิงลึก เนWนเชิงคุณภาพ รวมถึงการประเมินความสำเร็จในเชิงคุณภาพเพิ่มเติม 

เพื่อใหWไดWขWอมูลเชิงลึก เปkนขWอมูลสะทWอนกลับ สามารถนำไปสูXการพัฒนาการใหWบริการ(องค-ประกอบที่ 1.5) 

และนำไปสูXการกำหนดท่ีแทWจริง นอกเหนือจากการประเมินเชิงปริมาณ(ดWานความพึงพอใจ)  

 

 

 



 ๑๒ 

- จุดท่ีควรพัฒนา 

๑. การนำผลการประเมินไปปรับปรุง ทั้งการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ

นิสิต (องค-ประกอบที่ 1.5 เกณฑ- ขWอ 4) การประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค-ของการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา (องค-ประกอบท่ี 1.6 เกณฑ-)  

๒. การนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา (1.6 

เกณฑ-ขWอ 6) 

๓. การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการระหวXางศาสตร-.  

๔. การเตรียมการในการพัฒนาและประเมินนิสิต ใน 3 เรื่อง คือ (1) คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค- 

(2) ภาษาอังกฤษ และ (3) เทคโนโลยีสารสนเทศ (องค-ประกอบท่ี 1.8) 

 

- แนวทางปรับปรุง 

๑. การนำผลประเมิน มาปรับปรุงและพัฒนาดWานการใหWบริการและการใหWขWอมูลนิสิต ป.ตรี เพื่อสXง

ใหWผลการประเมินสูงขึ้นหรือเปkนไปตามความคาดหวังของนิสิต โดยผูWรับผิดชอบควรระบุประเด็นการปรับปรุง

และที ่มาของประเด็นใหWครบ โดยลงรูปสู Xจัดทำเปkนแผนพัฒนาการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนิสิต 

(องค-ประกอบที่ 1.5 เกณฑ- ขWอ 5)  โดยควรมีการระบุใหWชัดเจนวXากิจกรรมในแผนฯ หรือการปรับปรุงกิจกรรม

ตXางๆ ที ่ปรากฏในแผนฯ มาจากผลการประเมินหรือขWอเสนอแนะของนิสิต หรือคณะกรรมการตXาง ๆท่ี

เกี่ยวขWองของสXวนงานในดWานไหนอยXางไร เพื่อใหWการปรับปรุงกิจกรรมทุกกิจกรรมสอดคลWองกับความตWองการ

และครอบคลุมทุกขWอเสนอแนะ 

๒. การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่สXงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูWตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหXงชาติ ๕ ประการ สXวนงานที่เกี ่ยวขWองควรดำเนินการใหWครบถWวน รวมถึงควรมีการ

ประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค-ของกิจกรรมเหลXานั้นใหWครบถWวนทุกโครงการ/กิจกรรม เพื่อนำผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานมาพัฒนาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมใหWสามารถตอบปรัชญา วัตถุประสงค- 

และอัตลักษณ-ของบัณฑิตในหลักสูตร รวมถึงความสอดคลWองกับคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาครบถWวนท้ัง 5 ดWาน (องค-ประกอบท่ี 1.6 เกณฑ-ของ 2 ,4)  

๓. หนXวยงานที ่เกี ่ยวขWอง (ฝpายแผนฯ ) ควรมีการกำกับติดตามการประเมินความสำเร็จตาม

วัตถุประสงค-ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ( โดยกิจการนิสิต หรือสXวนงานที่ไดWรับมอบหมาย) ใหWนำผล

การประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิตอยXางเปkนรูปธรรม นำเขWาสูXการ

รับทราบรับรองผลการประเมินและแผนการจจัดกิจกรรมนิสิตที ่ผ XานการปรับปรุงแลWวจากที ่ประชุม

คณะกรรมการฯสXวนงานทุกระดับ (องค-ประกอบท่ี 1.6 เกณฑ-ของ 5 ,6)  

๔. วิทยาเขตควรมีการออกแบบหลักสูตรที่มีความหลากหลาย ตอบสนองความตWองการของผูWเรียน 

และสถานการณ-โลกที่เปลี่ยนแปลงไป โดยออกแบบหลักสูตรที่บูรณาการระหวXางศาสตร- ที่เนWนมีผลลัพธ-การ

เรียนรูWที่ครอบคลุมผลลัพธ-ผูWเรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ ทั้ง ๓ ดWาน คือ (๑) บุคคลผูWมี

ความรูW (๒) ผูWรXวมสรWางสรรค-นวัตกรรม และ (๓) พลเมืองท่ีเขWมแข็ง (องค-ประกอบท่ี 1.7) 



 ๑๓ 

๕. วิทยาเขตและหลักสูตร ควรรXวมกันการออกแบบกิจกรรมในการเตรียมความพรWอมนิสิตเพื่อรับการ

ประเมิน  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค-ของมหาวิทยาลัย ทักษะภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตามเกณฑ-ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด (โดยเฉพาะสำหรับนิสิตชั้นปTสุดทWาย)   โดยการจัดทำเปkนรายวิชาเลือกเสรีไมX

คิดหนXวย หรือเปkนกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อใหWนิสิตชั้นปTสุดทWาย เปkนตWน เพื่อใหW นิสิตชั้นปTสุดทWาย/บัณฑิต

ปริญญาตรีทุกหลักสูตรมีผลการประเมินณลักษณะบัณฑิตที ่พึงประสงค-ของมหาวิทยาลัย( มีทักษะ

ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผXานเกณฑ-ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด (องค-ประกอบท่ี 1.8) 

 

 

องคJประกอบท่ี ๒ งานวิจัย 

 

- จุดแข็ง  

๑. คณาจารย-ของวิทยาเขตสุรินทร- มีความตระหนักและความกระตือรือรWนในการเขียนและเสนอ

งานวิจัย เอกสาร ตำรา อยXางตXอเน่ือง ท้ังงานเฉพาะรายบุคคลและงานกลุXม 

๒. คณาจารย-มีผลงานวิชาการท่ีไดWตีพิมพ-ในวารสารและการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 

วิทยาเขตมีวารสารท่ีไดWรับการรับรองจากศูนย-ดัชนีการอWางอิงวารสารไทย (TCI กลุXม ๒) 

 

- จุดท่ีควรพัฒนา 

๑. ขWอมูลในระบบสารสนเทศงานวิจัยยังไมXครอบคลุม เพื่อนำไปใชWประโยชน-ในการบริหารและตัดสินใจ

ของผูWบริหารไดW และสXวนใหญXเปkนขWอมูลท่ียังไมXมีการวิเคราะห-และสังเคราะห-ใหWเปkนสารสนเทศ 

๒. การจัดต้ังกองทุนเพ่ืองานวิจัยหรืองานสรWางสรรค-ของวิทยาเขตยังไมXเปkนรูปธรรมท่ีชัดเจน 

๓. การจัดต้ังหนXวย/ศูนย-วิจัยเพ่ือการใหWคำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

๔. การทำแผนการวิจัยประจำปTการศึกษา วางแผนการพัฒนาบุคลากรใหWมีผลงานวิจัย หรือผลงานทาง

วิชาการ และการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือการทำงานวิจัย 

  

- แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 

๑. ควรสำรวจและจัดทำฐานขWอมูลที่จำเปkนตXอการบริหารงานวิจัยในประเด็น บุคลากร คุณวุฒิ 

โครงการวิจัย เงินสนับสนุนการวิจัยภายในและภายนอก บทความวิจัย แหลXงเผยแพรXผลงานวิจัย การนำ

งานวิจัยไปใชWประโยชน-โดยแสดงขWอมูลในเชิงสถิติซ่ึงสามารถสืบคWนไดWงXาย เปรียบเทียบอยXางนWอยยWอนหลัง ๕  

ปTเพ่ืออำนวยความสะดวกแกXผูWบริหารในการวางแผนพัฒนางานวิจัย 

๒. ควรมีการจัดตั้งกองทุนเพื่องานวิจัยหรืองานสรWางสรรค-ของวิทยาเขตสุรินทร- เพื่อการสนับสนุนทุน

วิจัยแกXคณาจารย- พรWอมกับมีระบบและกลไกในการขับเคลื่อนกองทุนวิจัยใหWเปkนไปอยXางตXอเนื่องและเปkนการ

สXงเสริมสนับสนุนใหWอาจารย-ประจำวิทยาเขตสุรินทร-ไดWรับทุนวิจัย และมีผลงานวิจัยหรืองานสรWางสรรค-ท่ี

เพียงพอตXอสัดสXวนของจำนวนคณาจารย-ท้ังหมดและเปkนไปตามเกณฑ-มาตรฐานในปTการศึกษาถัดไป 

๓. ควรจัดต้ังหนXวย/ศูนย-วิจัยเพ่ือการใหWคำปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 



 ๑๔ 

๔. ควรวางแผนการพัฒนาบุคลกร ใหWมีผลงานที่ตีพิมพ-เผยแพรXในวารสารฐาน SCOPUS ฐาน ๑ และ 

ฐาน ๒ ใหWครอบคลุมทุกหลักสูตร โดยกำหนดเป�าหมายจำนวนตีพิมพ-ในแตXละปTการศึกษาลXวงหนWาระยะยาว

และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยXางพอเพียง 

๕. วิทยาเขตควรมีนโยบายหรือประกาศแนวทางการสXงเสริมและสนับสนุนใหWอาจารย-ทุกทXาน ตลอด

ถึง บุคลากรสายสนับสนุนที่มีความสนใจดWานการวิจัย ไดWจัดทำโครงการ ของบประมาณการวิจัยจากหนXวยงาน

ภายนอกอยXางท่ัวถึง 

๖. ควรหาแหลXงทุนวิจัยภายนอกเพื่อการสนับสนุนใหWคณาจารย-ไดWใชWองค-ความรูWตามศาสตร-สาขาเพ่ือ

การทำงานวิจัยและพัฒนาชุมชนและสังคมใหWสามารถพ่ึงพาตนเองไดWและเกินสันติสุข 

 

องคJประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ 

 

- จุดแข็ง      

 

-   แนวทางเสริม 

 

-   จุดท่ีควรพัฒนา 

๑.  ขาดการประเมินแผนการบริการวิชาการ   

๒.  ขาดการนำผลการเมินแผนการบริการวิชาการมาปรับปรุงพัฒนา 

   

- แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 

๑.  ควรมีการประเมินแผนการบริการวิชาการ  

๒.  ควรการนำผลการเมินแผนการบริการวิชาการมาปรับปรุงพัฒนา 3. ควรกำหนดชุมชนเขWมแข็งไวWใน

แผนการบริการวิชาการอยXางเปkนรูปธรรม 

 

องคJประกอบท่ี ๔ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  

 

- จุดแข็ง      

 

- แนวทางเสริม 

 

- จุดท่ีควรพัฒนา 

๑. ไมXมีแผนดWานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (แผนที่นำมาแสดงเปkน (รXาง) แผนฯปTงบประมาณ 

๒๕๖๓) 

๒. ไมXมีการประเมินผลแผนฯ 



 ๑๕ 

- แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 

๑. ทบทวน ปรับปรุง กระบวนการและจัดทำแผนดWานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมใหWมีการกำหนด

เป�าหมาย วัดถุประสงค- ตัวบXงชี้วัดความสำเร็จใหWสะทWอนผลลัพธ-ที่สXงผลตXอความสำเร็จของแผนดWานทำนุ

บำรุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัย 

๒. พัฒนาระบบและกลไกการประเมินความสำเร็จใหWสะทWอนผลลัพธ-แผนดWานทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 

องคJประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ  

 

- จุดแข็ง 

๑. ความเปkนหนXวยงานเฉพาะทางท่ีโดดเดXน 

๒. ความเขWมแข็งและศักยภาพของบุคลากร 

 

- จุดท่ีควรพัฒนา 

๑. การเขียนรายงานผลการดำเนินงาน  

๒. การทบทวนผลการดำเนินงานในปTท่ีผXานมาเพ่ือนำมาเปkนแนวทางพัฒนาในปTตXอไป 

๓. การเช่ือมโยงผลการวิเคราะห- SWOT และนำไปสูXการทำแผนปฏิบัติการประจำปT 

๔. การดำเนินการดWานความเสี ่ยงที ่เกิดจากผลกระทบภายนอกที ่สXงผลตXอการดำเนินงานของ

หนXวยงาน 

๕. การดำเนินการจัดการความรูWเพ่ือใหWเกิดประโยชน-ตXอการพัฒนาหนXวยงาน 

๖. การทำแผนพัฒนาบุคลากรเปkนรายบุคคล 

๗. การนำเสนอผลการปฏิบัติงานตXอผูWบริหารและระดับคณะกรรมการท่ีเก่ียวขWอง 

๘. การสรWางเครือขXายระหวXางประเทศ 

๙. การพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในทุกมิติ 

  

- แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 

๑. ควรเขียนรายงานผลการดำเนินงานโดยการนำเสนอผลการปฏิบัติงานใหWชัดเจนและครบถWวน โดย

ตอบใหWครบตามเกณฑ-การประเมิน เชXน มีระบบและกลไก ตWองเขียนใหWเห็นความเปkนระบบ โดยอาจจะใชW

แผนภูมิประกอบ กลไกในการกำกับติดตามเพ่ือใหWเกิดผลสำเร็จในการดำเนินงาน 

๒. ควรจัดทำแผนกลยุทธ-โดยการนำผลการดำเนินงานในปTที่ผXานมาเปkนแนวทางพัฒนา เพื่อพัฒนา

คุณภาพของหนXวยงานใหWดีข้ึน 

๓. ควรมีการทบทวนการวิเคราะห- SWOT เชื่อมโยงสูXแผนตXางๆของหนXวยงานและนำไปใชWใหWเกิด

ประโยชน-สูงสุดในการทำแผนปฏิบัติการประจำปT 



 ๑๖ 

๔. ควรมีการทบทวนการวิเคราะห-ความเสี่ยงที่เกิดจากผลกระทบภายนอกที่สXงผลตXอการดำเนินงาน

ของหนXวยงานและนำมาสูXแนวทางแกWไข 

๕. ควรใชWกิจกรรมการจัดการความรู Wเพื ่อถอดบทเรียนและนำมาเปkนแนวปฏิบัติที ่ดีเพื ่อใหWเกิด

ประโยชน-ตXอการพัฒนาหนXวยงานและการสรWางองค-ความรูWใหมX 

๖. ควรจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนเปkนรายบุคคล เพื่อเปkนแนวทางใน

การพัฒนาศักยภาพและเปkนระบบ ตรงกับสายงานท่ีปฏิบัติ 

๗. ควรนำเสนอผลการปฏิบัติงานตXอผูWบริหารและระดับคณะกรรมการท่ีเก่ียวขWอง เพ่ือนำขWอเสนอแนะ

มาพัฒนาตXอยอดเพ่ือความสำเร็จของทุกโครงการและกิจกรรม 

๘.ในโอกาสของพื้นที่ ที ่มีโอกาสในการสรWางเครือขXายระหวXางประเทศ ควรจะใชWชXองทางใหWเกิด

ประโยชน-ท้ังทางวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

๙. ควรประชาสัมพันธ-และพัฒนาคุณภาพงานวิชาการในทุกมิติสู Xสาธารณะทั้งในระดับชาติและ

นานาชาติ 

  

ข]อเสนอแนะอ่ืนๆ 

ควรเพิ่มรายชื่อของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ตำแหนXง วันที่เริ่มปฏิบัติงาน วันท่ี

ลาออก ในสXวนของขWอมูลของหนXวยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๑๗ 

๖ . ผลการประเมินตามองคJประกอบคุณภาพ ตามตาราง ป.๒ 

 

องค.ประกอบ 

คะแนนเฉลี่ยองค.ประกอบ ผลการประเมิน 

จำนวน 

ตบช. 
ป1จจัยนำเข6า กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ= 

คะแนน

เฉลี่ย 

๐.๐๐-๑.๕๐ การดำเนินงานต1องปรับปรุงเร7งด7วน 

๑.๕๑-๒.๕๐ การดำเนินงานต1องปรับปรุง 

๒.๕๑-๓.๕๐ การดำเนินงานระดับพอใช1 

๓.๕๑-๔.๕๐ การดำเนินงานระดับดี 

๔.๕๑-๕.๐๐ การดำเนินงานระดับดีมาก 

องค=ประกอบ 1 8 

(๑.๒) 5, 

(๑.๓) 4.06, 

(๑.๔) 5 

(๑.๕) 4, 

(๑.๖) 3 
(๑.๑) 3.43 

(๑.๗) 1.11, 

(๑.๘) 2.92 
3.57 การดำเนินงานระดับด ี

องค=ประกอบ 2  4 (๒.๒) 0 (๒.๑) 4 (๒.๓) 5 (๒.๔) 5 3.5 การดำเนินงานระดับพอใชG 

องค=ประกอบ 3  2 
 

(๓.๑) 5 
 

(๓.๒) 0 2.5 การดำเนินงานตGองปรับปรุง 

องค=ประกอบ 4  2 
 

(๔.๑) 3 
 

(๔.๒) 0 1.5 การดำเนินงานตGองปรับปรุงเร:งด:วน 

องค=ประกอบ 5  
4 

 
(๕.๑) 3, 

(๕.๒) 5 

 
(๕.๓) 0, 

(๕.๔) 0 

2 การดำเนินงานตGองปรับปรุง 

คะแนนเฉลี่ย  
 

3.52 3.86 4.24 1.95 2.93 การดำเนินงานระดับพอใชG 

 

จากตาราง ป.๒  วิทยาเขตสุรินทร- มีผลการดำเนินงานในภาพรวมอยูXในระดับพอใชW เม่ือพิจารณา

จำแนกแตXละองค-ประกอบ พบวXา วิทยาเขตสุรินทร- องค-ประกอบท่ีมีผลการดำเนินงานมีคุณภาพอยูXในระดับดี 

ไดWแกX องค-ประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต องค-ประกอบท่ีมีคุณภาพอยูXในระดับพอใชW ไดWแกX องค-ประกอบท่ี ๒  

การวิจัย องค-ประกอบท่ีมีคุณภาพอยูXในระดับตWองปรับปรุง คือ องค-ประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ และ

องค-ประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ   สXวนองค-ประกอบท่ี ๔ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มีผลการ

ดำเนินการมีคุณภาพอยูXในระดับตWองปรับปรุงเรXงดXวน  

จากผลการดำเนินงานของวิทยาเขตสุรินทร- ปTการศึกษา ๒๕๖๔  เม่ือพิจารณาจากปmจจัยท้ัง ๓ ดWาน 

พบวXา  

(๑) ดWานปmจจัยนำเขWา มีคะแนนเฉล่ีย  ๓.๕๒   อยูXในระดับ  ดี 

(๒) ดWานกระบวนการ มีคะแนนเฉล่ีย  ๓.๘๖   อยูXในระดับ  ดี 

(๓) ดWานผลผลิต  มีคะแนนเฉล่ีย  ๔.๒๔   อยูXในระดับ  ดี 

(๔) ดWานผลลัพธ-  มีคะแนนเฉล่ีย  ๑.๙๕   อยูXในระดับ  ตWองปรับปรุง 

 



 ๑๘ 

๗. ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ ตามเกณฑ-มาตรฐาน 

องคJประกอบ เปnาหมาย 

เกณฑJมาตรฐานท่ีได]ดำเนินการแล]ว  

(ข]อท่ี) คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

องคJประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ:งชี้ ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ๓.๕๑ คะแนน 27.44 / 8 3.43 

ตัวบ:งชี้ ๑.๒ อาจารย.ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก รGอยละ ๓๕ (((19 x 100) / 39) x 5) /40  5 

ตัวบ:งชี้ ๑.๓ อาจารย.ประจำคณะที่ดำรงตำแหน:งทางวิชาการ รGอยละ ๔๕ (((19 x 100) / 39) x 5) /60  4.06 

ตัวบ:งชี้ ๑.๔ จำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท:าต:อจำนวนอาจารย.ประจำ นGอยกว:าหรือเท:ากับ 

รGอยละ ๕ 
(((604.83/39)-25)x100)/25  5 

ตัวบ:งชี้ ๑.๕ การบริการนิสิตระดับปริญญาตร ี ๖ ขGอ ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ ✓  4 

ตัวบ:งชี้ ๑.๖ กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตร ี ๖ ขGอ ✓ ✓ ✓ ✘ ✘ ✘  3 

ตัวบ:งชี้ ๑.๗ หลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรใหม: หรือหลักสูตรไม:มี

ปริญญา (non degree) ที่เปOนหลักสูตรบูรณาการระหว:างศาสตร. 

หรือหลักสูตร ๒ ปริญญา หรือหลักสูตรขGามสถาบัน มีผลลัพธ.การ

เรียนรูGดGานบุคคลผูGมีความรูG ดGานผูGร:วมสรGางสรรค.นวัตกรรมและ ดGาน

พลเมืองที่เขGมแข็ง 

รGอยละ ๔๐ (((1 x 100) / 9) x 5) /50  1.11 

ตัวบ:งชี้ ๑.๘ ผลการประเมินบัณฑิตปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะบัณฑิต

ที่พึงประสงค. สอบผ:านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓.๕๑ คะแนน 14.6 / 5  2.92 

องคJประกอบท่ี ๒ การวิจัย 

ตัวบ:งชี้ ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สรGางสรรค. 

๖ ขGอ 
✓ ✓ ✘ ✓ ✓ ✓  4 

ตัวบ:งชี้ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรGางสรรค. ๒๕,๐๐๐ บาท  0 

ตัวบ:งชี้ ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย.ประจำและนักวิจัย รGอยละ ๒๐ (((10.4 x 100) / 39) x 5) /20  5 

ตัวบ:งชี้ ๒.๔ งานวิจัยพัฒนาองค.ความรูGหรือนวัตกรรมทาง

พระพุทธศาสนาที่มีการนำไปใชGประโยชน. 

รGอยละ ๔๐ 
(((5 x 100) / 5) x 5) /50  5 

องคJประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ 

ตัวบ:งชี้ ๓.๑ การบริการวิชาการแก:สังคม ๖ ขGอ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  5 

ตัวบ:งชี้ ๓.๒ ผลการบริการวิชาการที่เสริมสรGางความเขGมแข็งแก:

ชุมชน 

-ส:วนงานที่เป?ดสอน 

๑-๗ หลัก สูตร ใหGมี

ค:าเปIาหมาย ๑ ชุมชน  

-ส:วนงานที่เป?ดสอน

ตั้งแต: ๘ หลักสูตร

เปOนตGนไป ใหGมีค:า

เปIาหมาย ๒ ชุมชน 

 
0 

 



 ๑๙ 

องคJประกอบ เปnาหมาย 

เกณฑJมาตรฐานท่ีได]ดำเนินการแล]ว  

(ข]อท่ี) คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

องคJประกอบท่ี ๔ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ:งชี้ ๔.๑ ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ๖ ขGอ ✓ ✓ ✓ ✘ ✘ ✓ ✘  3 

ตัวบ:งชี้ ๔.๒ ผลของการสืบสาน รักษาและต:อยอดศิลปวัฒนธรรม

ทางพระพุทธ ศาสนาแบบสรGางสรรค. 

๑ วัด/ชุมชน 
 0 

องคJประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ 

ตัวบ:งชี้ ๕.๑ การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ.ตาม

พันธกิจ กลุ:มสถาบัน และเอกลักษณ.ของคณะ 

๖ ขGอ 
✓ ✓ ✘ ✓ ✘ ✘ ✓  3 

ตัวบ:งชี้ ๕.๒ ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร ๖ ขGอ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  5 

ตัวบ:งชี้ ๕.๓ ผลการดำเนินการเครือข:ายความร:วมมือในประเทศหรือ

ต:างประเทศ 

รGอยละ ๗๕ 
 0 

ตัวบ:งชี้ ๕.๔ ผลงานดGานการศึกษา วิจัย บริการวิชาการและทำนุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ไดGรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาต ิ

๖ ผลงาน 
 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๐ 

๘. ภาคผนวก 

 ๘..๑ กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผWานระบบการประชุมออนไลนJ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขตสุรินทรJ 

ในวันท่ี ๑๙ - ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
 
 

 วันท่ี  ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

เวลา กิจกรรม 

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมเตรียมความพร2อม และวางแผนการ

ตรวจประเมินผLานห2องประชุมออนไลน( 

เวลา ๐๘.๔๕ น. ผู2บริหาร คณาจารย( เจ2าหน2าท่ี มจร.วิทยาเขตสุรินทร( และคณะกรรมการพร2อมกัน    

ท่ีห2องประชุมออนไลน( 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. - พระพรหมวชิรโมลี, ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตสุรินทร( นำบูชาพระรัตนตรัย  

 - ผศ.ดร. ศันสนีย1 จะสุวรรณ1 ประธานกรรมการแนะนำคณะกรรมการฯ  และชี้แจงวัตถุประสงค(ของ

การตรวจประเมิน  

  - ผูLบริหาร วิทยาเขตสุรินทร1  สรุปผลการดำเนินเนินงานท่ีโดดเดLนตามพันธกิจ ๔ ด2าน 

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐ น. คณะกรรมการฯ สัมภาษณ( พระพรหมวชิรโมลี, ดร. รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตสุรินทร( 

เวลา ๑๑.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพลและรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. คณะกรรมการ สัมภาษณ( ผู2บริหาร (ผู2ชLวยอธิการบดี ผู2อำนวยการ รองผู2อำนวยการ) 

 ผLานห2องประชุมออนไลน( 

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ตรวจเอกสารและสัมภาษณ(ผู2รับผิดชอบแตLละองค(ประกอบผLานห2องประชุมออนไลน( 

- ผศ.ดร. ศันสนีย1 จะสุวรรณ1 ประธานกรรมการ รับผิดชอบองค(ประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ 

- พระครูสิริธรรมบัณฑิต,ผศ.ดร. กรรมการ รับผิดชอบองค(ประกอบท่ี ๒ การวิจัย  

- พระมหาสุเทพ  สุปณฺฑิโต,ผศ. กรรมการ รับผิดชอบองค(ประกอบท่ี ๔ การทำนุบำรุงศิลปะ 

     และ วัฒนธรรม 

- รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น กรรมการ รับผิดชอบองค(ประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ 

- อ.สกุณา คงจันทร1 กรรมการและเลขานุการ รับผิดชอบ องค(ประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต 

เวลา ๑๖:๐๐ – ๑๗:๐๐ น. คณะกรรมการฯ ประชุมเพ่ือพิจารณาความก2าวหน2าการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ 

 

 

 

 



 ๒๑ 

 

วันท่ี ๒๐  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

เวลา กิจกรรม 

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๕ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมเตรียมความพร2อม และวางแผนการ

ตรวจประเมิน วันท่ีสอง ผLานห2องประชุมออนไลน( 

เวลา ๐๙:๐๐ – ๑๑:๐๐ น. สัมภาษณ( ผLานห2องประชุมออนไลน( 

เวลา ๐๙:๐๐ - ๑๐:๐๐ น. สัมภาษณ1 ช[วงท่ี ๑  

- กลุ[มท่ี ๑  ผศ.ดร. ศันสนีย1 จะสุวรรณ1 ,พระมหาสุเทพ  สุปณฑิโต,ผศ.  
                   สัมภาษณ(บุคลากรสายสนับสนุน 

- กลุ[มท่ี ๒  พระครูสิริธรรมบัณฑิต,ผศ., รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น   

               สัมภาษณ( อาจารย( 

เวลา ๑๐:๐๐ - ๑๑:๐๐ น. สัมภาษณ1 ช[วงท่ี ๒  

กลุ[มท่ี ๓   พระครูสิริธรรมบัณฑิต,ผศ., รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น   
               สัมภาษณ( นิสิต / ศิษย(เกLา / ผู2ใช2บัณฑิต 

เวลา ๑๑:๐๐ – ๑๓:๐๐ น. ฉันภัตตาหารเพลและรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๓:๐๐ – ๑๕:๓๐ น. ตรวจเอกสารและสัมภาษณ(ผู2รับผิดชอบแตLละองค(ประกอบผLานห2องประชุมออนไลน( (ตLอ) 

เวลา ๑๕:๓๐ – ๑๗:๐๐ น. คณะกรรมการฯ ประชมุสรุปผลการประเมิน ผา่นห้องประชมุออนไลน์ 

 เลขาฯ คณะกรรมการ จัดทำรายงานผลการประเมินเพ่ือเตรียมนำเสนอ 

 

 วันท่ี ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

เวลา กิจกรรม 

เวลา ๐๘:๓๐ – ๐๙:๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมเตรียมความพร2อม  

ผLานห2องประชุมออนไลน(  

เวลา ๐๙:๐๐ – ๑๑:๐ น. นำเสนอผลการประเมินแก[ผูLบริหาร วิทยาเขตสุรินทร1 ดLวยวาจาผ[าน หLองประชุมออนไลน1 

 

หมายเหตุ  กำหนดการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดWตามความเหมาะสม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๒ 

 

๘.๒ คำส่ังแตWงต้ังคณะกรรมการ 

 

 

 
 

 



 ๒๓ 

 

๘.๓ ข]อสะท]อนจากการสัมภาษณJผู]มีสWวนได]สWวนเสีย 

๑) เพ่ือใหWเทXาทันการเปล่ียนแปลงของสังคม วิทยาเขตสุรินทร-มีแนวทางในการปรับตัวอยXางไร 

- ปรับแผนฯ วิทยาเขต ใหWสอดคลWองกับการเปล่ียนแปลง 

- มีการประชุมบุคลากรทุกเดือน เพ่ือปรับทิศทางการทำงานรXวมกัน 

๒) อะไรคือจุดแข็งของวิทยาเขต 

- การผลิตบัณฑิต โดยเฉพาะการทำงานดWานการผลิตรXวมกับคณะสงฆ-  

๓) ในชXวงวิกฤตการณ-โควิด 19 ในรอบปTท่ีผXานมา วิทยาเขตสุรินทร-แกWปmญหาอยXางไร 

-  เนWนการดำเนินการดWานการรับผิดชอบตXอสังคม ดWวยการจัดทำศูนย-พักคอยในวิทยาเขต 

๔) กรณีท่ีปTการศึกษา ๒๕๖๔  วิทยาเขตสุรินทร- ไมXไดWรับทุนงานวิจัย วิทยาเขตสุรินทร-วางแผนการพัฒนา

งานวิจัยอยXางไร 

- ขับเคล่ือนงานวิจัยผXานกองทุนวิจัย วิทยาเขตสุรินทร- 

๕) วิสัยทัศน- แผนฯ ๑๒ วิทยาเขตสุรินทร- มีการดำเนินงานบรรลุเป�าหมายหรือไมXอยXางไร 

- แผนฯ ๑๒ วิทยาเขตสุรินทร-  บรรลุเป�าหมายบางตัว และไดWมีการปรับวิสัยทัศน-ในแผนพัฒนาฯ    

วิทยาเขต ระยะท่ี ๑๓ ดังน้ี 

(๑) เนWนศาสนสถาน 

(๒) เนWนศาสนบุคคล 

(๓) เนWนศาสนพิธี 

(๔) เนWนศาสนธรรม 

๖) ความเส่ียงขององค-กรในการดำเนินงาน มีประเด็นอะไรบWาง และดำเนินการลดความเส่ียงอยXางไร 

- ประเด็นการเรียนรXวมกันระหวXางบรรพชิตและคฤหัสถ- แกWไขดWวยการจัดปฐมนิเทศ ทำความเขWาใจใหW

นิสิตในเร่ืองการประพฤติปฏิบัติใหWเหมาะสม  

- ประเด็นอัตรานิสิตใหมXลดลง และ Unit Cost บางหลักสูตรมีผลการคำนวณตWนทุนตXอหนXวยสูงมาก 

แกWปmญหาดWวยการทำงานรXวมกับคณะสงฆ- จ.สุรินทร- เชXนโครงการศาสนทายาท และทำ KM ใหWกับ

หลักสูตรอ่ืน ๆ ไดWเรียนรูWรXวมกันเพ่ือแกWไขปmญหาเร่ืองจำนวนนิสิตลดลงไดW  

- มีการเปล่ียนแปลงอาจารย-ผูWรับผิดชอบหลักสูตรบXอย ขาดความตXอเน่ืองสXงผลตXอคุณภาพหลักสูตร  

๗) มีแนวทางการปรับปรุงเพ่ือกระตุWนใหWบุคคลตระหนักถึงความเส่ียงขององค-กรอยXางไร  

- จัดทำแผนสำรองเพ่ือป�องกัน(แผนการจัดการความเส่ียงฯ) แผนฯเพ่ิมจำนวนนิสิต เชXน หลักสูตรพุทธฯ 

ดำเนินการ  

- จัดทำ On the job training  ภายในองค-กรดWวยการถXายทอดองค-ความรูW 

o ขาดความรูW  ใหWความรูW 

o ขาดทักษะ  ฝ�กปฏิบัติเพ่ิมข้ึน 



 ๒๔ 

- ออกแบบการควบคุมภายในองค-กร ใหWสXวนงานรายงานผลการดำเนินงานตXอคณะกรรมการวิทยาเขตทุก

ระดับการประชุม เพ่ือลดความเส่ียง ถือเปkนเคร่ืองมือ ในการกำกับ/ติดตามงานในทุกสXวนอยXางเปkนระบบ 

๘.๔ ภาพกิจกรรม 

 

 



 ๒๕ 

 

 

 

 

 



 ๒๖ 

 

 

 

 

 



 ๒๗ 

 

 

 

 

 



 ๒๘ 

 

 

 

 



 ๒๙ 

๘.๕ ข]อมูลพ้ืนฐาน (ท่ีผWานการปรับแก]โดยคณะกรรมการ) 

ท่ี ขWอมูลพ้ืนฐาน จำนวน 

องค-ประกอบ 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบXงช้ี ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

1 ผลรวมคXาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  27.44 

2 จำนวนหลักสูตรท่ีเปsดสอนท้ังหมด 8 

3 - ---ระดับปริญญาตรี 4 

4 - ---ระดับ ป.บัณฑิต 0 

5 - ---ระดับปริญญาโท 3 

6 - ---ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 

7 - ---ระดับปริญญาเอก 1 

8 - ---จำนวนศูนย-จัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ังท้ังหมด 0 

9 จำนวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีต้ัง 0 

10 - ---ระดับปริญญาตรี 0 

11 - ---ระดับ ป.บัณฑิต 0 

12 - ---ระดับปริญญาโท 0 

13 - ---ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 

14 - ---ระดับปริญญาเอก 0 

ตัวบXงช้ี ๑.๒ อาจารย-ประจำคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

1 จำนวนอาจารย-ประจำท้ังหมด รวมท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตXอ 39 

2 
- -จำนวนอาจารย-ประจำท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตXอ วุฒิปริญญาตรี

หรือเทียบเทXา  
0 

3 
- -จำนวนอาจารย-ประจำท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตXอ วุฒิปริญญาโท

หรือเทียบเทXา 
4 

4 
- -จำนวนอาจารย-ประจำท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตXอ วุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเทXา  
19 

ตัวบXงช้ี ๑.๓ อาจารย-ประจำคณะท่ีดำรงตำแหนXงทางวิชาการ 

1 จำนวนอาจารย-ประจำท้ังหมดท่ีดำรงตำแหนXงอาจารย- (ไมXมีตำแหนXงทางวิชาการ) 20 



 ๓๐ 

ท่ี ขWอมูลพ้ืนฐาน จำนวน 

2 
- ---จำนวนอาจารย-ประจำ (ท่ีไมXมีตำแหนXงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเทXา 
0 

3 
- ---จำนวนอาจารย-ประจำ (ท่ีไมXมีตำแหนXงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ

เทียบเทXา 
15 

4 
- ---จำนวนอาจารย-ประจำ (ท่ีไมXมีตำแหนXงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ

เทียบเทXา 
5 

5 จำนวนอาจารย-ประจำท้ังหมดท่ีดำรงตำแหนXงผูWชXวยศาสตราจารย-  17 

6 
- ---จำนวนอาจารย-ประจำตำแหนXงผูWชXวยศาสตราจารย- ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเทXา 
0 

7 
- ---จำนวนอาจารย-ประจำตำแหนXงผูWชXวยศาสตราจารย- ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ

เทียบเทXา 
5 

8 
- ---จำนวนอาจารย-ประจำตำแหนXงผูWชXวยศาสตราจารย- ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ

เทียบเทXา 
12 

9 จำนวนอาจารย-ประจำท้ังหมดท่ีดำรงตำแหนXงรองศาสตราจารย- 2 

10 
- ---จำนวนอาจารย-ประจำตำแหนXงรองศาสตราจารย- ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเทXา 
0 

11 
- ---จำนวนอาจารย-ประจำตำแหนXงรองศาสตราจารย- ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ

เทียบเทXา 
0 

12 
- ---จำนวนอาจารย-ประจำตำแหนXงรองศาสตราจารย- ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ

เทียบเทXา 
2 

13 จำนวนอาจารย-ประจำท้ังหมดท่ีดำรงตำแหนXงศาสตราจารย- 0 

14 
- ---จำนวนอาจารย-ประจำตำแหนXงศาสตราจารย- ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี หรือ

เทียบเทXา 
0 

15 
- ---จำนวนอาจารย-ประจำตำแหนXงศาสตราจารย- ท่ีมีวุฒิปริญญาโท หรือ

เทียบเทXา 
0 

16 
- ---จำนวนอาจารย-ประจำตำแหนXงศาสตราจารย- ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก หรือ

เทียบเทXา 
0 

17 จำนวนอาจารย-ประจำท่ีดำรงตำแหนXงทางวิชาการท้ังหมด 19 

ตัวบXงช้ี ๑.๔ จำนวนนักศีกษาเต็มเวลาเทียบเทXาตXอจำนวนอาจารย-ประจำ 



 ๓๑ 

ท่ี ขWอมูลพ้ืนฐาน จำนวน 

1 จำนวนนักศึกษาปmจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 456 

2 - ---จำนวนนักศึกษาปmจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาตรี 356 

3 - ---จำนวนนักศึกษาปmจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 0 

4 - ---จำนวนนักศึกษาปmจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท 91 

5 - ---จำนวนนักศึกษาปmจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 

6 - ---จำนวนนักศึกษาปmจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาเอก  18 

7 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทXา (FTES) รวมทุกหลักสูตร 604.83 

8 - ---ระดับอนุปริญญา 0 

9 - ---ระดับปริญญาตรี 422.74 

10 - ---ระดับ ป.บัณฑิต 0 

11 - ---ระดับปริญญาโท 152.39 

12 - ---ระดับ ป.บัณฑิตข้ันสูง 0 

13 - ---ระดับปริญญาเอก 29.7 

ตัวบXงช้ี ๑.๕ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ตัวบXงช้ี ๑.๖ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ตัวบXงช้ี ๑.๗ หลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรใหมX หรือหลักสูตรไมXมีปริญญา (non degree) ท่ีเปkนหลักสูตร

บูรณาการระหวXางศาสตร- หรือหลักสูตร ๒ ปริญญา หรือหลักสูตรขWามสถาบัน มีผลลัพธ-การเรียนรูWดWาน

บุคคลผูWมีความรูW ดWานผูWรXวมสรWางสรรค-นวัตกรรมและ ดWานพลเมืองท่ีเขWมแข็ง 

1 

จำนวนหลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรใหมX หรือหลักสูตรไมXมีปริญญา (non 

degree) ท่ีมีการบูรณาการระหวXางศาสตร- หลักสูตร ๒ ปริญญาและหลักสูตรขWาม

สถาบัน มีผลลัพธ-การเรียนรูWของคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย 

1 

2 
จำนวนหลักสูตรประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอกท่ีเปsด

สอนท้ังหมดของคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลั 
9 

ตัวบXงช้ี ๑.๘ ผลการประเมินบัณฑิตปริญญาตรีท่ีมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค- สอบผXานภาษาอังกฤษ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 

ผลรวมคะแนนประเมินบัณฑิตปริญญาตรีทุกหลักสูตรท่ีมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค-ของมหาวิทยาลัย มีทักษะภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม

เกณฑ-ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

14.6 

2 จำนวนหลักสูตรปริญญาตรีท้ังหมดของคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย 5 



 ๓๒ 

ท่ี ขWอมูลพ้ืนฐาน จำนวน 

องค-ประกอบ 2 การวิจัย 

ตัวบXงช้ี ๒.๑ ระบบและกำลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรWางสรรค- 

ตัวบXงช้ี ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรWางสรรค- 

1 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกท้ังหมด 0 

2 อาจารย-ประจำและนักวิจัยท้ังหมด (ไมXนับผูWลาศึกษาตXอ) 39 

3 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรWางสรรค-จากภายในสถาบัน 0 

4 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรWางสรรค-จากภายนอกสถาบัน 0 

5 จำนวนอาจารย-ประจำท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมXนับรวมผูWลาศึกษาตXอ) 39 

6 จำนวนนักวิจัยประจำท่ีปฏิบัติงานจริง (ไมXนับรวมผูWลาศึกษาตXอ) 0 

7 จำนวนอาจารย-ประจำท่ีลาศึกษาตXอ 0 

8 จำนวนนักวิจัยประจำท่ีลาศึกษาตXอ 0 

9 จำนวนอาจารย-ประจำและนักวิจัยท้ังหมด 39 

ตัวบXงช้ี ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย-ประจำและนักวิจัย 

1 ผลรวมถXวงน้ำหนักของผลงานวิชาการ/ผลงานสรWางสรรค- ของอาจารย-ประจำ 10.40 

2 จำนวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ- 0 

3 
---บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ-ท่ีตีพิมพ-ในรายงานสืบเน่ือง

จากการประชุมวิชาการระดับชาติ (๐.๒) 
17 

4 

---บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ-ท่ีตีพิมพ-ในรายงานสืบเน่ือง

จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ี

ไมXอยูXในฐานขWอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาวXาดWวย หลักเกณฑ-การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับการ

เผยแพรXผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตXสถาบันนำเสนอสภาสถาบันอนุมัติและ

จัดทำเปkนประกาศใหWทราบเปkนการท่ัวไป และแจWงใหW กพอ./กกอ.ทราบ

ภายใน 30 วันนับแตXวันท่ีออกประกาศ (๐.๔) 

0 

5 ---ผลงานท่ีไดWรับการจดอนุสิทธิบัตร (๐.๔) 0 

6 
---บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ-ท่ีตีพิมพ-ในวารสารทางวิชาการ

ท่ีปรากฏในฐานขWอมูล TCI กลุXมท่ี 2  (๐.๖) 
13 

7 
---บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ-ท่ีตีพิมพ-ในวารสารทางวิชาการ

ระดับนานาชาติท่ีไมXอยูXในฐานขWอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
1 



 ๓๓ 

ท่ี ขWอมูลพ้ืนฐาน จำนวน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวXาดWวย หลักเกณฑ-การพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สำหรับการเผยแพรXผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตXสถาบันนำเสนอสภาสถาบัน

อนุมัติและจัดทำเปkนประกาศใหWทราบเปkนการท่ัวไป และแจWงใหW กพอ./กกอ.

ทราบภายใน 30 วันนับแตXวันท่ีออกประกาศ (ซ่ึงไมXอยูXใน Beall’s list) หรือ

ตีพิมพ-ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขWอมูล TCI กลุXมท่ี 1 (๐.๘) 

8 

---บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ-ท่ีตีพิมพ-ในวารสารทางวิชาการ

ระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขWอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วXาดWวยหลักเกณฑ-การพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสำหรับการเผยแพรXผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  (๑.๐๐) 

7 

9 ---ผลงานไดWรับการจดสิทธิ  (๑.๐๐) 0 

10 
---ผลงานวิชาการรับใชWสังคมท่ีไดWรับการประเมินผXานเกณฑ-การขอตำแหนXงทาง

วิชาการแลWว  (๑.๐๐) 
0 

11 ---ผลงานวิจัยท่ีหนXวยงานหรือองค-กรระดับชาติวXาจWางใหWดำเนินการ  (๑.๐๐) 0 

12 
---ผลงานคWนพบพันธุ-พืช พันธุ-สัตว- ท่ีคWนพบใหมXและไดWรับการจด

ทะเบียน  (๑.๐๐) 
0 

13 
---ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดWรับการประเมินผXานเกณฑ-การขอตำแหนXง

ทางวิชาการแลWว  (๑.๐๐) 
0 

14 

---ตำราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผXานการพิจารณาตามหลักเกณฑ-การประเมิน

ตำแหนXงทางวิชาการ แตXไมXไดWนำมาขอรับการประเมินตำแหนXงทาง

วิชาการ  (๑.๐๐) 

0 

15 
---งานสรWางสรรค-ท่ีมีการเผยแพรXสูXสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือผXาน

ส่ืออิเล็กทรอนิกส- online 
0 

16 ---งานสรWางสรรค-ท่ีไดWรับการเผยแพรXในระดับสถาบัน 0 

17 ---งานสรWางสรรค-ท่ีไดWรับการเผยแพรXในระดับชาติ 0 

18 ---งานสรWางสรรค-ท่ีไดWรับการเผยแพรXในระดับความรXวมมือระหวXางประเทศ 0 

19 ---งานสรWางสรรค-ท่ีไดWรับการเผยแพรXในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 

20 ---งานสรWางสรรค-ท่ีไดWรับการเผยแพรXในระดับนานาชาติ 0 

ตัวบXงช้ี ๒.๔ งานวิจัยพัฒนาองค-ความรูWหรือนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีมีการนำไปใชWประโยชน- 

1 งานวิจัยพัฒนาองค-ความรูWหรือนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีนำไปใชWประโยชน- 5 



 ๓๔ 

ท่ี ขWอมูลพ้ืนฐาน จำนวน 

2 จำนวนงานวิจัยท้ังหมดของคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย 5 

องค-ประกอบ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบXงช้ี ๓.๑ การบริการวิชาการแกXสังคม 

ตัวบXงช้ี ๓.๒ ผลการบริการวิชาการท่ีเสริมสรWางความเขWมแข็งแกXชุมชน 

1 
จำนวนชุมชนท่ีคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัยใหWบริการวิชาการ จนเกิดเปkนชุมชน

เขWมแข็ง 
0 

องค-ประกอบ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวํฒนธรรม 

ตัวบXงช้ี ๔.๑ ระบบและกำลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวํฒนธรรม 

ตัวบXงช้ี ๔.๒ ผลของการสืบสาน รักษาและตXอยอดศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธ ศาสนาแบบสรWางสรรค- 

1 
จำนวนวัดหรือชุมชนไดWรับสืบสาน รักษาและตXอยอดศิลปวัฒนธรรมทาง

พระพุทธศาสนาแบบสรWางสรรค- 
0 

องค-ประกอบ 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบXงช้ี ๕.๑ การบริหารของคณะเพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธ-ตามพันธกิจ กลุXมสถาบัน และเอกลักษณ-ของ

คณะ 

ตัวบXงช้ี ๕.๒ ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตัวบXงช้ี ๕.๓ ผลการดำเนินการเครือขXายความรXวมมือในประเทศหรือตXางประเทศ 

1 ขWอตกลงความรXวมมือในประเทศหรือตXางประเทศท่ีมีการปฏิบัติท่ีชัดเจน 0 

2 
จำนวนขWอตกลงการรXวมมือในประเทศหรือตXางประเทศของคณะ วิทยาเขตหรือ

วิทยาลัย 
0 

ตัวบXงช้ี ๕.๔ ผลงานดWานการศึกษา วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรมท่ีไดWรับรางวัล

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

1 
จำนวนผลงานดWานการศึกษา วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ท่ีไดWรับ รางวัล ระดับชาติหรือนานาชาติ 
0 

 

 

 

 

 

 



 ๓๕ 

๘.๖ บันทึกข]อความ 

 ๑) บันทึกขWอความสXงผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แกXสXวนงาน    

  

บันทึกข(อความ 
 

สWวนงาน   คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ท่ี   พิเศษ/๒๕๖๕               วันท่ี       ๙   กันยายน   ๒๕๖๕   

เร่ือง สXงรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปTการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

เรียน      พระพรหมวชิรโมลี, ดร.  รองอธิการบดี วิทยาเขตสุรินทร( 

 

 ตามท่ี คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ไดWดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ วิทยาเขตสุรินทร( 

ในวันท่ี ๑๙ – ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ความทราบแลWว น้ัน 

บัดนี้ คณะกรรมการไดWตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสXวนงานของทXาน เสร็จเปkนท่ี

เรียบรWอยแลWว จึงเรียนมาเพื่อสXงรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แกXสXวนงานของทXาน ในกรณี

ที่ทXานเห็นวXาขWอมูลไมXตรงกับผลการประเมินของคณะกรรมการ สXวนงานสามารถแจWงและสXงขWอมูลเพิ่มเติมไดW 

ภายในเวลา ๗ วันทำการ 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดำเนินการตXอไป 

 

 

 

    (ผู]ชWวยศาสตราจารยJ.ดร. ศันสนียJ จะสุวรรณJ) 

 ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

 วิทยาเขตสุรินทร( 

 

 

ประสานงาน 

อ.สกุณา คงจันทรJ   กรรมการและเลขานุการ 

โทร. ๐๘๙ ๒๖๔ ๐๔๙๐ 



 ๓๖ 

๒) บันทึกขWอความสXงผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแกXกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (รองอธิการบดีฝpายวิชาการ) 
 

 

บันทึกข(อความ 
 

สWวนงาน   คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ท่ี   พิเศษ/๒๕๖๕               วันท่ี     ๙   กันยายน   ๒๕๖๕   

เร่ือง สXงรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปTการศึกษา ๒๕๖๔ 

 

เรียน     พระสุวรรณเมธาภรณJ ผศ. รองอธิการบดีฝpายวิชาการ 

            กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 ตามท่ีคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย ไดWดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ วิทยาเขตสุรินทร( 

ในวันท่ี ๑๙ – ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ความทราบแลWว น้ัน 

บัดนี้ คณะกรรมการไดWตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสXวนงานดังกลXาว เสร็จเปkนท่ี

เรียบรWอยแลWว จึงเรียนมาเพ่ือสXงรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือเก็บไวWเปkนหลักฐาน  
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และดำเนินการตXอไป 

  

 

    (ผู]ชWวยศาสตราจารยJ.ดร. ศันสนียJ จะสุวรรณJ) 

 ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

 วิทยาเขตสุรินทร( 

 

 

ประสานงาน 

อ.สกุณา คงจันทรJ   กรรมการและเลขานุการ 

โทร. ๐๘๙ ๒๖๔ ๐๔๙๐ 

 
 

 



 ๓๗ 

เปnาหมายของตัวบWงช้ีประกันคุณภาพการศึกษา ป'การศึกษา ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕  

 

 ขWอ ๑  เป�าหมายของตัวบXงช้ีประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  
 

องคJประกอบ/ตัวบWงช้ีคุณภาพ เปnาหมาย 

องคJประกอบท่ี ๑ การกำกับมาตรฐาน  

     ๑.๑  การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ-มาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดโดย สกอ. ผXานทุกขWอ 

องคJประกอบท่ี ๒ บัณฑิต  

     ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหXงชาติ ๔.๒๕ คะแนน 

     ๒.๒ (ปริญญาตรี) รWอยละของของบัณฑิตบรรพชิตปริญญาตรีที่ปฏิบัติหนWาที่สนองงาน

คณะสงฆ-และบัณฑิตคฤหัสถ-ปริญญาตรีท่ีไดWงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปT 

รWอยละ ๙๕ 

     ๒.๒ (ปริญญาโท) ผลงานของนิสิตและผูWสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดWรับ 

           การตีพิมพ-หรือเผยแพรX 

รWอยละ ๖๕ 

     ๒.๒ (ปริญญาเอก) ผลงานของนิสิตและผูWสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีไดWรับ 

           การตีพิมพ-หรือเผยแพรX 

รWอยละ ๖๕ 

     ๒.๓  บัณฑิตปริญญาตรีมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค- สอบผXานภาษาอังกฤษ

และ เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเกณฑ-ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

๓.๕๑ คะแนน 

         ๒.๓.๑  รWอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค- รWอยละ ๖๐ 

         ๒.๓.๒  รWอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีสอบผXานภาษาอังกฤษ รWอยละ ๖๐ 

         ๒.๓.๓  รWอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีสอบผXานเทคโนโลยีสารสนเทศ รWอยละ ๖๐ 

องคJประกอบท่ี ๓ นิสิต  

     ๓.๑ การรับนิสิต ๔ คะแนน 

     ๓.๒ การสXงเสริมและพัฒนานิสิต ๔ คะแนน 

     ๓.๓ ผลท่ีเกิดกับนิสิต ๔ คะแนน 

องคJประกอบท่ี ๔ อาจารยJ  

     ๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย- ๔ คะแนน 

     ๔.๒ คุณภาพอาจารย-ผูWรับผิดชอบหลักสูตร  

         ๔.๒.๑ รWอยละของอาจารย-ผูWรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีมีคุณวุฒิ 

                   ปริญญาเอก 

รWอยละ ๒๐ 

         ๔.๒.๒ รWอยละของอาจารย-ผูWรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาโทท่ีมีคุณวุฒิ 

                   ปริญญาเอก 

รWอยละ ๘๐ 



 ๓๘ 

องคJประกอบ/ตัวบWงช้ีคุณภาพ เปnาหมาย 

         ๔.๒.๓ รWอยละของอาจารย-ผูWรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอกท่ีมีคุณวุฒิ 

                   ปริญญาเอก 

รWอยละ  ๑๐๐ 

         ๔.๒.๔ รWอยละของอาจารย-ผูWรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีดำรงตำแหนXง 

                  ทางวิชาการ 

รWอยละ ๔๐ 

         ๔.๒.๕ รWอยละของอาจารย-ผูWรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาโทท่ีดำรงตำแหนXง 

                  ทางวิชาการ 

รWอยละ ๖๐ 

         ๔.๒.๖ รWอยละของอาจารย-ผูWรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอกท่ีดำรงตำแหนXง 

                  ทางวิชาการ 

รWอยละ ๘๐ 

         ๔.๒.๗  ผลงานวิชาการของอาจารย-ผูWรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาตรี รWอยละ ๑๕ 

         ๔.๒.๘  ผลงานวิชาการของอาจารย-ผูWรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาโท รWอยละ ๔๐ 

         ๔.๒.๙  ผลงานวิชาการของอาจารย-ผูWรับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาเอก รWอยละ ๕๐ 

         ๔.๒.๑๐ จำนวนบทความของอาจารย-ผูWรับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกท่ีไดWรับ 

                   การอWางอิงในฐานขWอมูล TCI  และ SCOPUS ตXอจำนวนอาจารย-ประจำ 

                   หลักสูตร  

๒ บทความ 

     ๔.๓ ผลท่ีเกิดกับอาจารย- ๔ คะแนน 

องคJประกอบท่ี ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู]เรียน  

     ๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร ๔ คะแนน 

     ๕.๒ การวางระบบผูWสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ๔ คะแนน 

     ๕.๓ การประเมินผูWเรียน ๔ คะแนน 

     ๕.๔ ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ รWอยละ ๑๐๐ 

องคJประกอบท่ี ๖ ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู]  

     ๖.๑ ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูW ๔ คะแนน 

ขWอ ๒  เป�าหมายของตัวบXงช้ีประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 
  

องคJประกอบ/ตัวบWงช้ีคุณภาพ เปnาหมาย 

องคJประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต  

     ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ๓.๕๑ คะแนน 

     ๑.๒ อาจารย-ประจำท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก รWอยละ ๓๕ 

     ๑.๓ อาจารย-ประจำท่ีดำรงตำแหนXงทางวิชาการ รWอยละ ๔๕ 



 ๓๙ 

องคJประกอบ/ตัวบWงช้ีคุณภาพ เปnาหมาย 

     ๑.๔ จำนวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทXาตXอจำนวนอาจารย-ประจำ นWอยกวXาหรือ

เทXากับรWอยละ 

๕ 

     ๑.๕ การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี  ๖ ขWอ 

     ๑.๖ กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี ๖ ขWอ 

     ๑.๗  หลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรใหมX หรือหลักสูตรไมXมีปริญญา (non degree) 

ท่ีเปkนหลักสูตรบูรณาการระหวXางศาสตร- หรือหลักสูตร ๒ ปริญญา หรือหลักสูตรขWาม

สถาบัน มีผลลัพธ-การเรียนรูWดWานบุคคลผูWมีความรูW ดWานผูWรXวมสรWางสรรค-นวัตกรรมและ 

ดWานพลเมืองท่ีเขWมแข็ง 

รWอยละ ๔๐ 

     ๑.๘  ผลการประเมินบัณฑิตปริญญาตรีท่ีมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค- สอบผXาน

ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓.๕๑ คะแนน 

องคJประกอบท่ี ๒ การวิจัย  

     ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรWางสรรค-  ๖ ขWอ 

     ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรWางสรรค- ๒๕,๐๐๐ บาท 

     ๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารย-ประจำและนักวิจัย รWอยละ ๒๐ 

     ๒.๔ งานวิจัยพัฒนาองค-ความรูWหรือนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีการนำไปใชW

ประโยชน- 

รWอยละ ๔๐ 

องคJประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ  

     ๓.๑ การบริการวิชาการแกXสังคม  ๖ ขWอ 

     ๓.๒ ผลการบริการวิชาการท่ีเสริมสรWางความเขWมแข็งแกXชุมชน  -สXวนงานท่ีเปsด

สอน ๑-๗ หลัก 

สูตร ใหWมีคXา

เป�าหมาย ๑ 

ชุมชน  

-สXวนงานท่ีเปsด

สอนต้ังแตX ๘ 

หลักสูตรเปkนตWน

ไป ใหWมีคXา

เป�าหมาย ๒ 

ชุมชน 



 ๔๐ 

องคJประกอบ/ตัวบWงช้ีคุณภาพ เปnาหมาย 

องคJประกอบท่ี ๔ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    

     ๔.๑ ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ๖ ขWอ 

     ๔.๒  ผลของการสืบสาน รักษาและตXอยอดศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธ ศาสนาแบบ

สรWางสรรค- 

๑ วัดหรือชุมชน 

องคJประกอบท่ี ๕  การบริหารจัดการ  

     ๕.๑ การบริหารเพื ่อการกำกับติดตามผลลัพธ-ตามพันธกิจ กลุ Xมสถาบัน และ 

            เอกลักษณ-ของคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ- 

๖ ขWอ 

     ๕.๒ ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร ๖ ขWอ 

     ๕.๓  ผลการดำเนินการเครือขXายความรXวมมือในประเทศหรือตXางประเทศ รWอยละ ๗๕ 

     ๕.๔  ผลงานดWานการศึกษา วิจัย บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรมท่ี

ไดWรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 

๖ ผลงาน 

 

 

 



 ๔๑ 

 



 ๔๒ 

 



 ๔๓ 

 



 ๔๔ 

 



 ๔๕ 

 



 ๔๖ 

 

 

 
 


