
 

 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย  วิทยำเขตสุรินทร์ 
ที่        /๒๕๖๒ 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะท ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ และจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR)   
ระดับวิทยำเขต  และระดับหลักสูตร  ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

............................................... 
เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร ์

เป็นไปอย่างมีระบบ  มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๐  วรรคแรก  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
พ.ศ. ๒๕๔๐  จึงแต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ระดับวิทยา
เขต  และระดับหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ดังนี้ 

   ๑. คณะท ำงำนอ ำนวยกำร 
    ๑. พระศรีวิสุทธิคุณ, ผศ.ดร.   ประธานคณะท างาน 
    ๒. พระครูศรีสุนทรสรกิจ, ผศ.ดร.   รองประธานคณะท างาน 
    ๓. รศ.ดร. ทวีศักดิ์  ทองทิพย์   รองประธานคณะท างาน 
    ๔. พระมหาวิศิต  ธีรว โส, ผศ.ดร.   คณะท างาน 
    ๕. พระอธิการเวียง  กิตฺติวณฺโณ, ดร.  คณะท างาน 
    ๖. พระมหายุทธพิชาญ  โยธสาสโน  คณะท างาน  
    ๗. พระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์, ดร.   คณะท างาน     
    ๘. นายพลนภัส   แสงศร ี    คณะท างาน 
    ๙. ผศ.ดร. ธนู   ศรีทอง      คณะท างาน 
    ๑๐. ผศ. บรรจง  โสดาดี         คณะท างาน 
     ๑๑. นายเศรษฐพร  หนุนชู   คณะท างาน 
    ๑๒. ดร.นนทวรรษ   แสงทองกูล      คณะท างาน     
    ๑๓. นางหอมหวล   ศรีทอง     คณะท างาน 
    ๑๔. นายอิทธิพล  จ านงรักษ์     คณะท างาน 
    ๑๕. นางสาวฐิติรัตน์  ดาทอง   คณะท างาน 
    ๑๖. พระปลัดวัชระ  วชิรญาโณ   คณะท างานและเลขานุการ 
    ๑๗. นายไชยรัตน์  ปัญญาเอก   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๑๘. นายเขมกร  อุส่าห์ดี     คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

   หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
   ๑.  วางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และวางระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของวิทยาเขตสุรินทร์ 
   ๒. อ านวยการ  พิจารณา  สั่งการ  ก ากับ  ติดตาม  และให้ความเห็น  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
            /คณะท างานระดับวิทยาเขต... 
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 ๒. คณะท ำงำน  ระดับวิทยำเขต (ส ำนักงำนวิทยำเขตสุรินทร์) 
       ๑. นายพลนภัส  แสงศรี    ประธานคณะท างาน 
    ๒. นางหอมหวล   ศรีทอง    คณะท างาน 
    ๓. นางสาวฐิติรัตน์  ดาทอง   คณะท างาน 
    ๔. นายธนวรรษ   ทวีเกิด     คณะท างาน 
    ๕. นางสาวอัมพร  ดวงเกตุ     คณะท างาน 
    ๖. นางสาวศิริลักษณ์  เติมกล้า     คณะท างาน 
    ๗. นางสาวจันทิรา  บุตรด ี   คณะท างาน 
    ๘. นางสาววาสนา  ดวงศรี     คณะท างาน 
    ๙. นายอิทธิพล  จ านงรักษ์   คณะท างานและเลขานุการ 
    ๑๐. นายสมหมาย   จรล าโกน       คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ  

   หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
   ๑. ก ากับ ติดตาม จัดเก็บข้อมูล  ปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และ
เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับวิทยาเขต  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑   
   ๒. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับวิทยาเขต  ส าหรับองค์ประกอบที่ ๕ 
การบริหารจัดการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ  และตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ระบบประกันคุณภาพหลักสูตร เกณฑ์การประเมินข้อที่ ๓ มีการจัดสรร
ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
   ๓.  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ต่อคณะท างานอ านวยการ  คณะอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์  และคณะกรรมกรรมการประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ เพื่อพิจารณา 
   ๕. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement  Plan) จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีที่ผ่านมา 
   ๖. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

   ๓. คณะท ำงำน  ระดับวิทยำเขต (ส ำนักวิชำกำรวิทยำเขตสุรินทร์) 
       ๑. พระปลัดวัชระ  วชิรญาโณ   ประธานคณะท างาน 
    ๒. พระครูสิริธรรมวรคุณ    คณะท างาน 
    ๓. นายไชยรัตน์  ปัญญาเอก     คณะท างาน 
    ๔. นางสาวเพ็ญศรี  อินทร์ชัย   คณะท างาน 
    ๕. นางชนาภา  เพียรประจ า   คณะท างาน 
    ๖. นางสาวณัฐตพร  บุญปก   คณะท างาน 
    ๗. นางธารทิพย์   จ านงรักษ์   คณะท างาน 
    ๘. นางจารุณี  นามวัฒน์    คณะท างาน 
    ๙. นายเขมกร   อุส่าห์ดี      คณะท างานและเลขานุการ 
    ๑๐. นายอนุสรณ์  ประกอบดี       คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ  
    ๑๑. นางสาวเกษศิรินทร์  ปัญญาเอก  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

   หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
   ๑. ก ากับ ติดตาม จัดเก็บข้อมูล  ปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และ
เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑   
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   ๒. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับวิทยาเขต  ส าหรับองค์ประกอบที่ ๒ 
การวิจัย  องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ  องค์ประกอบที่ ๔. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ 
จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ตัวบ่งชี้ ๕.๑ เกณฑ์การประเมินข้อที่ ๗. ด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้
ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ  และตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
   ๓.  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ต่อคณะท างานอ านวยการ  คณะอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์  และคณะกรรมกรรมการประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ เพื่อพิจารณา 
   ๕. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement  Plan) จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีที่ผ่านมา 
   ๖. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

   ๔. คณะท ำงำน  ระดับวิทยำเขต (วิทยำลัยสงฆ์สุรินทร์) 
       ๑. พระมหาวิศิต  ธีรว โส, ผศ.ดร.   ประธานคณะท างาน 
    ๒. ดร.นนทวรรษ   แสงทองกูล   คณะท างาน 
    ๓. พระมหาบุญชอบ  ปุญฺญสาทโร     คณะท างาน 
    ๔. นายธานินทร์  วรางกูร    คณะท างาน 
    ๕. พระครูสุนทรสีลวัฒน์      คณะท างานและเลขานุการ 
    ๖. นายวิรุณ   ทุนทอง          คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ  

   หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
   ๑. ก ากับ ติดตาม จัดเก็บข้อมูล  ปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และ
เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับวิทยาเขต  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑   
   ๒. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับวิทยาเขต  ส าหรับองค์ประกอบที่ ๑  
การผลิตบัณฑิต 
   ๓.  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ต่อคณะท างานอ านวยการ  คณะอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์  และคณะกรรมกรรมการประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ เพื่อพิจารณา 
   ๕. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement  Plan) จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีที่ผ่านมา 
   ๖. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

   ๕. คณะท ำงำน  ระดับหลักสูตรพุทธศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำวิชำพระพุทธศำสนำ 
       ๑. พระอธิการเวียง  กิตฺติวณฺโณ, ดร.  ประธานคณะท างาน 
    ๒. พระศรีวิสุทธิคุณ, ผศ.ดร.   คณะท างาน 
    ๓. พระมหาสมพาน   ชาคโร, ผศ.ดร.    คณะท างาน 
    ๔. รศ.ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย์   คณะท างาน 
    ๕. ดร.ธนรฐั  สะอาดเอ่ียม     คณะท างานและเลขานุการ 
    ๖. นายเอกภพ  แยบดี          คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
    ๗. นางสาวจิรารัตน์  พิมพ์ประเสริฐ  คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
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   หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
   ๑. ก ากับ ติดตาม จัดเก็บข้อมูล  ปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และ
เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา  ๒๕๖๑   
   ๒. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์   
   ๓.  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ต่อคณะท างานอ านวยการ  คณะอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์  และคณะกรรมกรรมการประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ เพื่อพิจารณา 
   ๕. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement  Plan) ระดับหลักสูตร จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และ
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีที่ผ่านมา 
   ๖. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

   ๖. คณะท ำงำน  ระดับหลักสูตรพุทธศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำพระพุทธศำสนำ 
       ๑. พระปลัดวัชระ  วชิรญาโณ     ประธานคณะท างาน 
    ๒. พระครูปรยัติวิสุทธิคุณ, ผศ.ดร.   คณะท างาน 
    ๓. พระสมพงษ์   ฐิตจิตฺโต      คณะท างาน 
    ๔. ผศ.บรรจง  โสดาดี          คณะท างานและเลขานุการ 
    ๕. นายธีรทิพย์  พวงจันทร์     คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

   หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
   ๑. ก ากับ ติดตาม จัดเก็บข้อมูล  ปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และ
เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา  ๒๕๖๑   
   ๒. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา  วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์   
   ๓.  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ต่อคณะท างานอ านวยการ  คณะอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์  และคณะกรรมกรรมการประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ เพื่อพิจารณา 
   ๕. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement  Plan) ระดับหลักสูตร จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และ
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีที่ผ่านมา 
   ๖. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

   ๗. คณะท ำงำน  ระดับหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำสังคมศึกษำ 
       ๑. พระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์, ดร.     ประธานคณะท างาน 
    ๒. พระครูศรีสุนทรสรกิจ, ผศ.ดร.   คณะท างาน 
    ๓. พระครูสาธุกิจโกศล, ดร.     คณะท างาน 
    ๔. พระมหาสมบัติ   ฐานวโร   คณะท างาน 
    ๕. พระวีรศักดิ์   จนฺทว โส    คณะท างาน 
    ๖. พระปรัชญา  ชยวุฑฺโฒ         คณะท างานและเลขานุการ 
    ๗. พระเอกรัตน์   มหามงฺคโล     คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

   หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
   ๑. ก ากับ ติดตาม จัดเก็บข้อมูล  ปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และ
เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา  ๒๕๖๑   



๕ 
 

   ๒. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
สังคมศึกษา  วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์   
   ๓.  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ต่อคณะท างานอ านวยการ  คณะอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์  และคณะกรรมกรรมการประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ เพื่อพิจารณา 
   ๕. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement  Plan) ระดับหลักสูตร จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และ
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีที่ผ่านมา 
   ๖. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

   ๘. คณะท ำงำน  ระดับหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำกำรสอนภำษำอังกฤษ 
       ๑. ผศ.ดร.ธนู   ศรีทอง      ประธานคณะท างาน 
    ๒. พระครูโสภณธรรมาภิมณฑ์, ดร.  คณะท างาน 
    ๓. นางปัญวลี   เสริมทรัพย์     คณะท างาน 
    ๔. นางสาวณัชปภา   โพธิ์พุ่ม   คณะท างาน 
    ๕. นายชายชาญ  วงศ์ภักด ี   คณะท างานและเลขานุการ 

   หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
   ๑. ก ากับ ติดตาม จัดเก็บข้อมูล  ปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และ
เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา  ๒๕๖๑   
   ๒. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
การสอนภาษาอังกฤษ  วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์   
   ๓.  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ต่อคณะท างานอ านวยการ  คณะอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์  และคณะกรรมกรรมการประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ เพื่อพิจารณา 
   ๕. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement  Plan) ระดับหลักสูตร จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และ
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีที่ผ่านมา 
   ๖. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

   ๙. คณะท ำงำน  ระดับหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำรัฐศำสตร์ 
       ๑. นายเศรษฐพร   หนุนชู      ประธานคณะท างาน 
    ๒. ผศ.กฤษนันท์  แสงมาศ   คณะท างาน 
    ๓. พระครูสุธรรมกิจโกศล     คณะท างาน 
    ๔. พระเรืองเดช   โชติธมฺโม   คณะท างาน 
    ๕. พระครูปัญญาสุธรรมนิเทศก์   คณะท างานและเลขานุการ 

   หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
   ๑. ก ากับ ติดตาม จัดเก็บข้อมูล  ปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และ
เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา  ๒๕๖๑   
   ๒. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
รัฐศาสตร์  วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์   
   ๓.  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ต่อคณะท างานอ านวยการ  คณะอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์  และคณะกรรมกรรมการประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ เพื่อพิจารณา 



๖ 
 

   ๕. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement  Plan) ระดับหลักสูตร จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และ
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีที่ผ่านมา 
   ๖. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

   ๑๐. คณะท ำงำน  ระดับหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต  สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์ 
       ๑. พระมหายุทธพิชาญ   โยธสาสโน    ประธานคณะท างาน 
    ๒. พระมหาวิศิต   ธีรว โส, ผศ.ดร.   คณะท างาน 
    ๓. พระปลัดสุระ  ญาณธโร, ดร.     คณะท างาน 
    ๔. นายกิตติคุณ   ด้วงสงค์   คณะท างาน 
    ๕. พระมหาโชตนิพิฐพนธ์  สุทฺธจิตฺโต  คณะท างานและเลขานุการ 

   หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
   ๑. ก ากับ ติดตาม จัดเก็บข้อมูล  ปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และ
เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา  ๒๕๖๑   
   ๒. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับหลักสูตรรัฐประศาสศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์   
   ๓.  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ต่อคณะท างานอ านวยการ  คณะอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์  และคณะกรรมกรรมการประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ เพื่อพิจารณา 
   ๕. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement  Plan) ระดับหลักสูตร จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และ
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีที่ผ่านมา 
   ๖. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย 

   ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทาง
มหาวิทยาลัย  หากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ให้รายงานผู้บังคับบัญชา  หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทราบและพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

  สั่ง  ณ  วันที่         มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 

      (พระธรรมโมลี, ดร.) 
        รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ 
          มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 


