
 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง รายงานการประเมินตนเอง   ระดับวิทยาเขตระดับวิทยาเขต  
(Self Assessment Report)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑ 

( ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ) 

 

ของ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตสุรินทร ์

 

 

 

เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
วันที่ ๑๑-๑๒  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 



ค ำน ำ 

   รายงานการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  ระดับวิทยาเขต  เล่มนี้ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ จัดท าขึ้นเพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและของรัฐ  ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยออกข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ก าหนดระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย (๑) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ (๒) 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ครอบคลุมพันธกิจทั้ง ๔ ด้านของมหาวิทยาลัย คือ การ
จัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย กรอบเวลาการด าเนินงาน
ระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และวิเคราะห์
ประเมินผลการด าเนินงานดังกล่าว โดยยึดตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช  ๒๕๕๙  ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือเสนอต่อส่วนงานต้น
สังกัด   

 อนึ่ง คณะท างานอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ 
ขอขอบคุณผู้บริหารทุกระดับที่ให้ข้อเสนอแนะ คณะท างานจัดท ารายงานการประเมินตนเองตาม
ความรับผิดชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  ตลอดกระทั่งนิสิตที่มี
ส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะด้านการด าเนินงานจากทุกส่วนงาน ซึ่งท าให้รายงานเล่มนี้ 
ส าเร็จสมบูรณ์ด้วยดี 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการ
ประเมินตนเองเล่มนี้  จะเป็นข้อมูลให้การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัย ด าเนินไปด้วยดี บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินคุณภาพ สะท้อนให้แก่วิทยาเขต  เพ่ือได้ทราบจุดอ่อน  จุดแข็ง  เป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพสืบต่อไป 
 
 
 
 

( พระธรรมโมลี,ดร ) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

 



ข 
 

สำรบัญ 
                หน้า 
ค ำน ำ  
สำรบัญ    
บทสรุปผู้บริหำร 
  
บทที่ ๑  บทน ำ    
 ๑.๑ ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ ๑
 ๑.๒ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ ๓ 
 ๑.๓ เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์บัณฑิต ๔ 
 ๑.๔ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร ๔ 
 ๑.๕  รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร และกรรมการสภาชุดปัจจุบัน ๖ 
 ๑.๖ หลักสูตรและจ านวนนิสิต ๗ 
 ๑.๗  อาจารย์และบุคลากร ๘ 
 ๑.๘ ข้อมูลพ้ืนฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ ๙ 
 ๑.๙ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา ๑๑ 
บทที่ ๒  ผลกำรประเมินตำมตัวบ่งช้ี  
 องค์ประกอบที่ ๑  การผลิตบัณฑิต ๑๖ 
 องค์ประกอบที่ ๒  การวิจัย  ๒๗ 
 องค์ประกอบที่ ๓  การบริการทางวิชาการ ๓๖ 
 องค์ประกอบที่ ๔  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๔๓ 
 องค์ประกอบที่ ๕  การบริหารจัดการ ๔๘ 
บทที่ ๓ สรุปผลกำรประเมิน  
  ๓.๑ ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ  ๖๔ 
  ๓.๒ ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ ๖๕ 
 
ภำคผนวก       
   ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ระดับวิทยาเขต และระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  
 

 

 

 



ค 
 

บทสรุปผู้บรหิำร 

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์  ตั้งอยู่  ณ  บ้านโคกกระเพอ  
หมู่ที่  ๘  ต าบลนอกเมือง  อ าเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  เปิด
การเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  ระดับปริญญาตรี  จ านวน  ๕  สาขาวิชา  ดังนี้  
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  สาขาวิชาสังคมศึกษา  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  สาขาวิชา
รัฐศาสตร์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  และหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  ระดับปริญญาโท  
จ านวน  ๑  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 
   ในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิทยาเขตสุรินทร์มีผลการด าเนินงานตามภารกิจหลักในด้านการ
จัดการศึกษา การผลิตบัณฑิต  การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ด้านการบริหารจัดการ รวมถึงผลการด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สรุป
ได้ดังนี ้
  
 ๑.๑ ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 
   ในปีการศึกษา ๒๕๖๑  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์  มีนิสิต
ทั้งหมด จ านวน ๓๘๙ รูป / คน  จ าแนกตามหลักสูตร  ดังนี้ 

หลักสูตร นิสิตบรรพชิต นิสิตคฤหัสถ์ รวม 
ระดับปริญญำตรี    
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๒๔ ๒ ๒๖ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ๓๑ ๕๕ ๘๖ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ๒๐ ๓๔ ๕๔ 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ๘๗ ๕๕ ๑๔๒ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๓๕ ๑๔ ๔๙ 

รวม ระดับปริญญำตรี ๑๙๗ ๑๖๐ ๓๕๗ 
  

ระดับปริญญำโท นิสิตบรรพชิต นิสิตคฤหัสถ์  
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๒๘ ๔ ๓๒ 

รวมจ ำนวนนิสิต  ทุกหลักสูตร ๓๘๙ 

ที่มำ : กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล ส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.    
        ๒๕๖๒ 
 
    
 



ง 
 

 
   ในปีการศึกษา ๒๕๖๑  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์  มีนิสิต
ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด จ านวน ๑๐๖ รูป / คน  จ าแนกตามหลักสูตร  ดังนี้ 
 

หลักสูตร นิสิตบรรพชิต นิสิตคฤหัสถ์ รวม 
ระดับปริญญำตรี    
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๕ ๑ ๖ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ๗ ๑๕ ๒๒ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ๖ ๔ ๑๐ 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ๒๒ ๒๑ ๔๓ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๑๑ ๕ ๑๖ 

รวม ระดับปริญญำตรี ๕๑ ๔๖ ๙๗ 
  

ระดับปริญญำโท นิสิตบรรพชิต นิสิตคฤหัสถ์  
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๘ ๑ ๙ 

รวมจ ำนวนนิสิต  ทุกหลักสูตร ๑๐๖ 
 
   ในปีการศึกษา ๒๕๖๑  วิทยาเขตสุรินทร์ ได้บริหารจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
๕ หลักสูตร และระดับปริญญาโท ๑ หลักสูตร รวม ๖ หลักสูตร  โดยมีผลการการประเมินอยู่ในระดับ
คุณภาพ “ดีมาก” (คะแนนเฉลี่ย ๓.๔๙) ดังแสดงในตาราง 
 

ที ่ หลักสูตร หน่วยนับ 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
๑ หลักสูตรทั้งหมดที่จัดการเรียนการสอนในส่วนจัดการศึกษานี้ หลักสูตร ๖ 
๒ คะแนนประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา 
คะแนน ๓.๒๒ 

๓ คะแนนประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา 

คะแนน ๓.๗๘ 

๔ คะแนนประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ 

คะแนน ๓.๗๘ 

๕ คะแนนประเมินหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คะแนน ๒.๙ 
๖ คะแนนประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คะแนน ๓.๒๔ 
๗ คะแนนประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา 
คะแนน ๔.๐๖ 



จ 
 

๘ ผลรวมค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร คะแนน ๒๐.๙๘ 
๙ ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตร คะแนน ๓.๔๙ 

 
   ๑.๒ ด้ำนกำรวิจัย  
   ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้อนุมัติริงบสนับสนุนโครงการวิจัย 
จ านวน ๑๒ โครงการ  จ านวนเงินอุดหนุน ๑,๔๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งแบ่งเป็นประเภทโครงการวิจัยชุด 
และโครงการวิจัยเดี่ยว เช่น โครงการวิจัยชุด เรื่อง การใช้อัตลักษณ์ของฐานทรัพยากรการท่องเที่ยว
ทางพระพุทธศาสนา จังหวัดสุรินทร์ โครงการวิจัยเดี่ยว เรื่อง การสร้างธรรมนูญศิลปวัฒนธรรมเพ่ือสุข
ภาวะของชุมชนด้วยหลักพุทธธรรมในเขตต าบลตากูก-ต าบลปราสาททอง อ าเภอเขวาสินรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ "การพัฒนารูปแบบและกิจกรรมการเสริมสร้างสุขภาวะผู้สูงอายุ" : กรณีศึกษากลุ่ม
ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะผู้สูงอายุวัดสันติวิเวก ต าบลตะเคียน อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ รูปแบบการ
จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะของผู้สูงอายุ พุทธศาสนากับการส่งเสริมการพัฒนาตนเอง ตามหลัก
ปัญญาภาวนา ของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์  และการพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนใน
จังหวัดสุรินทร์โดยใช้ กระบวนการทฤษฎี CLT  
 
   ๑.๓ ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
   ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จัดสรรงบประมาณด้านบริการวิชาการทั้งสิ้น ๒,๐๔๐,๐๐๐ บาท เพ่ือด าเนินงานโครงการ
ด้านการบริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาเชิงรุกที่ตอบสนองความต้องการของสังคม จ านวน ๒๑ 
โครงการ โครงการบริการวิชาการแก่สังคมของวิทยาเขตสุรินทร์ที่สร้างความเข้มแข็งก่อประโยชน์เกิด
คุณค่าต่อชุมชนและสังคมอย่างโดดเด่น ได้แก่ โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โครงการอบรม
เยาวชนภาคฤดูร้อน โครงการส่งเสริมพระบัณฑิตปฏิบัติศาสนกิจชายแดนจังหวัดสุรินทร์ โครงการ
ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐานและการเผยแผ่ และโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและความมั่นคงแห่ง
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 
   ๑.๔ ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   วิทยาเขตสุรินทร์  ด าเนินการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยบูรณาการเข้ากับพันธ
กิจอ่ืน ๆ  โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒  วิทยาเขตสุรินทร์ จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
และส่งเสริมการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ๑,๓๓๒,๙๖๐ 
บาท  เพ่ือสนับสนุนให้แต่ละส่วนงานของวิทยาเขตสุรินทร์ จัดโครงการตามวัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น โดยได้ด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ 
   
 
๒. ผลกำรประเมินตนเอง ระดับวิทยำเขต ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 



ฉ 
 

 
องค์ประกอบ คะแนนประเมิน ระดับคุณภำพ 

๑. การผลิตบัณฑิต ๓.๙๗ การด าเนินงานระดับดี 
๒. การวิจัย ๔.๖๗ การด าเนินงานระดับดีมาก 
๓. การบริการวิชาการ ๔ การด าเนินงานระดับดี 
๔. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๕ การด าเนินงานระดับดีมาก 
๕. การบริหารจัดการ ๔.๕ การด าเนินงานระดับดี 

รวม ๔.๓ กำรด ำเนินงำนระดับด ี
 
 
๓.  ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
   ๓.๑ ควรวางแผนพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคล 
ก าหนดเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งสร้างแรงจูงใจเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
   ๓.๒ ควรวางแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (ปฏิบัติการวิชาชีพ) จัดท าผลงานเพ่ือ
ขอรับประเมินบุคลากรในระดับที่สูงขึ้น และสร้างแรงจูงใจ การเข้าสู่ต าแหน่ง เพ่ือประโยชน์ในการ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้ความสามารถเต็มศักยภาพ และมีความประพฤติเหมาะสมแก่
การปฏิบัติหน้าที่ในวิทยาเขตสุรินทร์ 
   ๓.๓ ควรก าหนดภาระงานให้คณาจารย์เข้ามามีบทบาทในการบริการวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนาและน าผลการด าเนินงานบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนหรือการวิจัยให้มากขึ้น 
    ๓.๔ ควรจัดท าแผนงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ชัดเจน ควรมีการประเมินแผน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และผลสัมฤทธิ์ของโครงการ/กิจกรรม การบูรณาการเข้ากับการเรียน
การสอน การวิจัย การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และมีการน าผลการประเมินไปใช้ในปีการศึกษา
ถัดไป  ให้ครบตามวงจรคุณภาพ PDCA ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
 

 

 

 

 



บทท่ี ๑ 
บทน ำ 

๑.๑  ชื่อส่วนงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 
ชื่อส่วนงำน ที่ตั้ง 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์ 
 หมู่ที่  ๘  บ้านโคกกระเพอ  ต าบลนอกเมือง 
 อ าเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  รหัสไปรษณีย์  ๓๒๐๐๐ 
 โทรศัพท์  ๐๔๔ – ๑๔๒๑๐๗ 
 แฟ็กซ์     ๐๔๔ - ๑๔๒๑๐๘ 
 
ประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นส่วนงานระดับวิทยาเขต ซึ่ง
ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเป็นล าดับที่ ๘ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งได้รับการ
สถาปนาขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ มีสถานภาพ
เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย และเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยตั้งอยู่บนพ้ืนที่ 
จ านวน ๑๐๐ ไร่ หมู่ที่ ๘ (ห้วยเสนง) ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ โดยมี
ประวัติการก่อตั้งและพัฒนาการ ดังนี้ 
 แนวคิดท่ีจะตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี
พุทธศักราช ๒๕๒๙ โดยพระราชสิทธิโกศล เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ และพระศรีธีรพงศ์ ฝ่ายจัด
การศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ มีแนวคิดที่จะขยายการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ให้
ครบวงจรขึ้น ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบและความสนับสนุนจาก นายเสนอ มูลศาสตร์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุรินทร์ 
 พระราชสิทธิโกศล เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ จึงมีหนังสือนิมนต์เจ้าคณะพระสังฆาธิการของ
จังหวัดสุรินทร์มาร่วมประชุมปรึกษาหารือที่อุโบสถวัดกลางสุรินทร์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๒๙ ที่
ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ขึ้น ใน
ปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ แต่ทางคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ ไม่สามารถด าเนินการได้ทันที เนื่องจากขาด
บุคลากรผู้จะด าเนินการ  
 ปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์พร้อมทั้งข้าราชการ คณาจารย์ พ่อค้าและ
ประชาชน ได้พร้อมใจกันประชุมอีกครั้งหนึ่ง ที่วัดกลางสุรินทร์ โดยมีพระราชสิทธิโกศล เจ้าคณะ
จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเถกิง เจริญศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาส ที่ประชุมได้มีมติให้ด าเนินการขออนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ขึ้น โดยใช้อาคารสถานที่ของวัดศาลาลอย อ าเภอเมืองสุรินทร์ เป็น
ส านักงานและอาคารเรียนชั่วคราว ที่ประชุมได้มอบหมายให้ พระศรีธีรพงศ์ รองเจ้าคณะจังหวัด



๒ 
 

สุรินทร์ฝ่ายจัดการศึกษา และพระมหาประจักษ์ จกฺกธมฺโม พุทธศาสตรบัณฑิต พระจริยนิเทศก์
ประจ าจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้แทนคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้ด าเนินการขออนุมัติจัดตั้ ง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ได้ประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๓๑ 
เม่ือวันที่ ๒๔ มีนำคม ๒๕๓๑ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดตั้ง วิทยำเขตสุรินทร์ ขึ้นใน “คณะ
สังคมศำสตร์” โดยมีชื่อเต็มว่ำ “มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ วิทยำเขต
สุรินทร์” 
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ท าการปฐมนิเทศ
เปิดการศึกษารุ่นแรก เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๑ มีพระภิกษุสามเณรสมัครเป็นนิสิตรุ่นแรก
จ านวน ๔๙ รูป และได้ประกอบพิธีเปิดป้าย ณ อาคารเรียนโรงเรียนปริยัติธรรม วัดศาลาลอย เมือง
สุรินทร์ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๑ โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายพิศาล มูลศาสตรสาทร ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่าย
ฆราวาส โดยมีเจ้าคณะจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง ๑๗ จังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๑๗ 
จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระสังฆาธิการ ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนร่วมในพิธีเป็น
จ านวนมาก 
 ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับ
พระราชบัญญัติรับรองสถานภาพความเป็นนิติบุคคลของมหาวิทยาลัย และมีพระราชบัญญัติของ
มหาวิทยาลัย เรียกช่ือว่า พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย เม่ือวันที่ ๒๑ กันยายน 
๒๕๔๐ และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มท่ี ๑๑๔ ตอนที่ ๕๑ ก ลงวันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๔๐  
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตสุรินทร์ จึงได้ชื่ออย่างเป็น
ทางการว่า “มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตสุรินทร์” 
 ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ย้ายมา
ด าเนินการยังสถานที่ตั้งถาวรบนเนื้อที่ ๑๐๐ ไร่ ณ บ้านโคกพระเพอ หมู่ที่ ๘ (ห้วยเสนง) ต าบลนอก
เมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
 ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ขยาย
การจัดการศึกษาไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจัดตั้ งเป็นห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ห้องเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดสอนสาขาวิชา
พระพุทธศาสนา 
 
 
 
 
 



๓ 
 

๑.๒ ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
    ปรัชญำ : จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและ
สังคม เชื่อมโยงการเรียนรู้ในภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบ้าน 
    ปณิธำน : ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ 
   สุภำษิต : ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต แปลว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 
   (ส .ส. ๑๕/๘/๕๑ (บาลี), ส .ส. ๑๕/๘๐/๘๕ (ไทย) ฉบับมหาจุฬาฯ) 
    วิสัยทัศน์ :  
  ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา ระดับนานาชาติ  ที่สร้างคนดีและเก่งอย่างมีสมรรถภาพ 
จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ  
ทั้งในระดับภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบ้าน 
   พันธกิจ : 
   มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  และมี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการด้านพระพุทธสาสนา  ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย  ให้การบริการแก่
สังคม  ส่งเสริมพระพุทธศาศาสนา  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  จึงก าหนดพันธ
กิจไว้  ๕  ด้าน  ดังนี้ 
   ๑) ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 
   มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีภูมิคุ้มกัน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ทักษะทางปัญญา  มี
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  มีความรับผิดชอบ  มีทักษะการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์  และ
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ทุกแห่งทั่วโลก 
 ๒) ด้ำนกำรวิจัย 
   มุ่งส่ ง เสริมการศึกษา  ค้นคว้าวิจัยให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา  เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนามนุษย์  สังคมและสิ่งแวดล้อม  ให้อยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสมดุลและสันติสุข  รวมทั้งการสร้างเครือข่ ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงในประเทศและ
ต่างประเทศ  เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยให้น าไปสู่ความเป็นสากล 
 ๓)  มุ่งเน้นกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรในรูปแบบท่ีหลำกหลำย  มีการบริหารเพ่ือพัฒนา
พระพุทธศาสนา  พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน  มีความมุ่งมั่นในการให้บริ การ
วิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม  รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้  และความร่วมมืออันดี
ระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับชาติและนานาชาติ 
 ๔)  ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 มุ่งส่งเสริมการศึกษาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมในประชาคมโลกด้าน
พระพุทธศาสนา  โดยการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย  เป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมี
คุณภาพ  เพ่ือน าไปสู่การรักษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่าง
มีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี  เพ่ือการสร้างสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นบุคคล  
องค์กรและสังคม 
 
 



๔ 
 

 ๕)  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร  ปรับปรุงกฎระเบียบ  การบริหาร  และพัฒนาบุคลากรให้เกิด
การบริหารการเปลี่ยนแปลง  โดยยึดหลักการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
๑.๓ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์มหำวิทยำลัย และอัตลักษณ์บัณฑิต      
   ๑.๓.๑  เอกลักษณ์มหำวิทยำลัย  :  บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
     ๑.๓.๒  อัตลักษณ์มหำวิทยำลัย   :  ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม 
   ๑.๓.๓  อัตลักษณ์บัณฑิต    :  มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
 
๑.๔ โครงสร้ำงองค์กร และโครงสร้ำงกำรบริหำร 
   ๑)  แสดงแผนผังโครงสร้างองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

    ๒) แสดงแผนผังโครงสร้างการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 

๑.๕  รำยช่ือผู้บริหำร กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรสภำชุดปัจจุบัน  
 ๑.๕.๑  รำยช่ือผู้บริหำรวิทยำเขตสุรินทร์  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑ 
   ๑)  พระธรรมโมลี, ดร.   รองอธิการบดี 
   ๒)  พระครูศรีสุนทรสรกิจ,ผศ.ดร.    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
   ๓)  พระศรีวิสุทธิคุณ,ผศ.ดร.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
   ๔)  รศ.ดร.ทวีศักดิ์   ทองทิพย์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
   ๕)  พระปลัดวัชระ  วชิรญาโณ  ผู้อ านวยการส านักวิชาการ 
   ๖)  พระมหาวิศิต  ธีรว โส, ผศ.ดร.  ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ 
   ๗)  นายพลนภัส  แสงศรี   อ านวยการส านักงานวิทยาเขต 
 ๘)  นางหอมหวล   ศรีทอง          รองผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต 
   ๑๓) นายนนทวรรษ  แสงทองกุล  ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ 
   ๑๔)  นายไชยรัตน์  ปัญญาเอก  ผู้อ านวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ 
   ๑๕)  นายอิทธิพล  จ านงรักษ์  ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร ส านักงานวิทยาเขต 
   ๑๖)  นางสาวฐิติรัตน์   ดาทอง  ผู้อ านวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน  

 ๑.๕.๒  รำยช่ือกรรมกำรประจ ำวิทยำเขตสุรินทร์  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๑ 
    ๑)  พระธรรมโมลี,ดร.    ประธานกรรมการ 
    ๒)  พระศรีวิสุทธิคุณ,ผศ.ดร.  กรรมการ 
    ๓)  พระครูศรีสุนทรสรกิจ,ผศ.ดร.  กรรมการ 
    ๔)  รศ.ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย์  กรรมการ 
  ๕)  พระมหาวิศิต  ธีรว โส,ผศ.ดร.  กรรมการ 
    ๖)  พระปลัดวัชระ  วชิรญาโณ  กรรมการ 
    ๗)  พระมหายุทธพิชาญ  โยธสาสโน กรรมการ 
    ๘)  ผศ.ดร.ธนู   ศรีทอง   กรรมการ 
    ๙)  นายพลนภัส   แสงศรี   กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๐)  นายอิทธิพล  จ านงรักษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

๑.๖  หลักสูตรและจ ำนวนนิสิต 
 ๑.๖.๑  หลักสูตร 
 ในปีการศึกษา  ๒๕๖๑  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์  มี
หลักสูตรที่เปิดด าเนินการเรียนการสอน รวม ๖ หลักสูตร  ดังนี้ 
   ๑) ระดับปริญญาตรี  เปิดสอน ๕ สาขาวิชา  คือ  
    ๑.๑) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
    ๑.๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา 
    ๑.๓) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
    ๑.๔) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
    ๑.๕) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
   ๒) ระดับปริญญาโท  เปิดสอน ๑ สาขาวิชา  คือ 
    ๒.๑) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 
 ๑.๖.๒  จ ำนวนนิสิต 
   ในปีการศึกษา ๒๕๖๑  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์  มีนิสิต
ทั้งหมด จ านวน ๓๘๙ รูป / คน  จ าแนกตามหลักสูตร  ดังนี้ 
 

หลักสูตร นิสิตบรรพชิต นิสิตคฤหัสถ์ รวม 
ระดับปริญญำตรี    
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๒๔ ๒ ๒๖ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ๓๑ ๕๕ ๘๖ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ๒๐ ๓๔ ๕๔ 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ๘๗ ๕๕ ๑๔๒ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๓๕ ๑๔ ๔๙ 

รวม ระดับปริญญำตรี ๑๙๗ ๑๖๐ ๓๕๗ 
  

ระดับปริญญำโท นิสิตบรรพชิต นิสิตคฤหัสถ์  
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๒๘ ๔ ๓๒ 

รวมจ ำนวนนิสิต  ทุกหลักสูตร ๓๘๙ 

ที่มำ : กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล ส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ.    
        ๒๕๖๒ 
 
 
 
 



๘ 
 

 
๑.๗  อำจำรย์และบุคลำกร 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์  มี
อาจารย์และบุคลากรทั้งสิ้น ๗๓ รูป/คน   ดังนี้ 
จ ำแนกตำมสำยงำน 

สำยงำน/บุคลำกร บุคลำกรประจ ำ ลูกจ้ำง รวม 
อาจารย์/สายวิชาการ ๑๘ ๑๔ ๓๒ 
บุคลากรสายปฏิบัติการ ๑๗ ๒๕ ๔๒ 

รวม ๓๕ ๓๙ ๗๔ 
 
จ ำแนกตำมวุฒิกำรศึกษำ 
สำยงำน/วุฒิกำรศึกษำ บุคลำกรประจ ำ ลูกจ้ำง รวม 

อำจำรย์ / สำยวิชำกำร    
ปริญญาตรี    
ปริญญาโท ๗ ๑๓ ๒๐ 
ปริญญาเอก ๑๑ ๑ ๑๒ 

รวมบุคลากรสายวิชาการท้ังสิ้น ๓๒ 
บุคลำกรสำยสนับสนุน    

ต ่ากว่าปริญญาตรี ๑ ๑๕ ๑๖ 
ปริญญาตรี ๖ ๑๐ ๑๖ 
ปริญญาโท ๑๐  ๑๐ 

รวมบุคลากรสายสนับสนุนทั้งสิ้น ๔๒ 
รวมบุคลำกรทั้งสิ้น ๗๔ รูป/คน 

ที่มำ : กลุ่มงานบริหาร งานบุคคล ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 
 

 
๑.๘  ข้อมูลพื้นฐำนโดยย่อเกี่ยวกับงบประมำณ และอำคำรสถำนที่ 

๑.๘.๑  งบประมำณ 
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์  มี

งบประมาณรายได้  ทั้งท่ีเป็นงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ และเงินรายได้ของวิทยาเขต  และ
งบประมาณรายจ่าย  ดังนี้ 
 

รำยกำรงบประมำณ  ปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ที ่ รำยกำรงบประมำณ จ ำนวน 
๑ รายรับทั้งหมดของมหาวิทยาลัย (ปีงบประมาณ) ๓๕,๑๐๘,๖๓๓.๙๔ 
๒ รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ ๔,๗๓๓,๑๘๗.๖๘ 

๓ 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของมหาวิทยาลัยโดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และ
ที่ดิน (ปีการศึกษา)  มิ.ย. ๖๑ – พ.ค. ๖๒ 

๓๕,๖๐๙,๓๗๙.๔๙ 

๔ 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของมหาวิทยาลัย โดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่
และท่ีดิน (ปีงบประมาณ) ต.ค. ๖๐ – ก.ย. ๖๑ 

๔๐,๓๒๑,๐๗๑.๗๙ 

๕ ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่และที่ดิน (ปีงบประมาณ) ๒,๐๓๔,๕๐๐ 
๖ ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ ๑,๐๘๕,๙๘๐ 
๗ ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ๙๓๒,๑๖๐ 
๘ ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ ๑๒๔,๑๔๖ 

๙ 
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์และศูนย์ สารสนเทศ 
(ปีงบประมาณ) 

๘๖๕,๗๑๐ 

๑๐ เงินเหลือจ่ายสุทธิ (ปีงบประมาณ) ๒,๖๒๖,๐๙๑ 
๑๑ สินทรัพย์ถาวร (ปีงบประมาณ)  ไม่รวมบริจาค ๕๗,๔๙๙,๐๖๗.๖๕ 

                                        รวมบริจาค   ๕๘,๒๗๕,๗๔๘.๒๙ 

ที่มำ : ส่วนคลังและทรัพย์สิน  ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์ ข้อมูล ณ  ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

 
   ๑.๘.๒  อำคำรสถำนที่ 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์  มี
อาคารเรียน  อาคารบริการและอาคารบริการ จ านวน  ๑๕  หลัง  ดังนี ้

 

ที ่ ชื่ออำคำร/จ ำนวน 
พื้นที่ใช้สอย

(ตรม.) 
ประโยชน์ใช้สอย 

๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา  
(๓ ชั้น ๑ หลัง) 

๒,๖๐๑ เป็นส านักงาน/ที่เรียน 

๒ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(๓ ชั้น ๑ หลัง) 

๑,๓๖๘ เป็นห้องสมุด/ส านักงาน/
ศึกษาค้นคว้าวิจัย 

๓ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  
(๓ ชั้น ๑ หลัง) 

๑,๓๑๓ เป็นส านักงาน/ที่เรียน 

๔ อาคารส านักงานวิทยาเขต (เก่า) (๑ ชั้น ๑ หลัง) ๒๐๔ เป็นที่เก็บพัสดุ 
๕ ศาลาปฏิบัติธรรมพระวิเทศธรรมรังสี  

(๑ ชั้น ๑ หลัง) 
๗๒๙ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม 

๖ อาคารกุฎีรับรอง (๑ ชั้น ๖ หลัง) ๒๘๐ เป็นที่พักพระวิปัสสนาจารย์ 
๗ อาคารรับรอง(กุฎีสมเด็จฯ) (๑ ชั้น ๑ หลัง) ๑๖๒ เป็นที่รับรองพระอาคันตุกะ 
๘ อาคารอเนกประสงค์ (๑ ชั้น ๑ หลัง) ๖๒๑ เป็นห้องประชุม/สัมมนา 
๙ อาคารศาลาปฏิบัติธรรม (๑ ชั้น ๑ หลัง) ๘๐ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม 

๑๐ อาคารพระธรรมโมลี (สนง.วข. ใหม่)  
(๓ ชั้น ๑ หลัง) 

๑,๗๗๓ เป็นส านักงานและห้องเรียน 

๑๑ อาคารพระพรหมบัณฑิต (๓ ชั้น ๑ หลัง) ๓,๒๘๓.๕ เป็นส านักงานและห้องเรียน 
๑๒ โรงจอดรถ (๑ ชั้น ๒ หลัง) ๖๐๐ เป็นสถานที่จอดรถ 

ที่มา :  กลุ่มงานทรัพย์สินและพัสดุ  ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์ ข้อมูล ณ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

๑.๙  ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ 
ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน 

ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
กำรด ำเนินงำนปรับปรุง 
ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

องค์ประกอบที่ ๑ กำรผลิตบัณฑิต 
๑. การให้ความรู้ และข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์แก่ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์
เก่า 

๑. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิตใน
ภาพรวมของวิทยาเขต 
๒. จัดหาข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นิสิต บนบอร์ดประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์ของวิทยาเขต 
๓. จัดปัจฉิมนิเทศแก่นิสิตชั้นปีที่ ๔ เพ่ือเตรียมความพร้อมใน
การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 
๔. จัดข้อมูลความรู้ให้แก่ศิษย์เก่าบนเว็บไซต์ 

๒. การจัดท าแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิตประจ าปี ในภาพรวม
ของวิทยาเขตท่ีส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง ๕ 
ด้าน อย่างเหมาะสมและครบถ้วน 

๑. แปลงแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒เป็น
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๒. ก าหนดวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๓. การก ากับติดตามแผนพัฒนา
กิจกรรมนิสิต 

๑. จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในเรื่องการ
ก าหนดตัวชี้วัดและประเมินโครงการกิจกรรมและแผนตาม
วัตถุประสงค์ 
๒. ติดตามและประเมินผลตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
และค่าเป้าหมายของโครงการ กิจกรรมและแผนพัฒนากิจกรรม
นิสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๓. น าผลการประเมินฯ ปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

องค์ประกอบที่ ๒ กำรวิจัย  
๑. งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์
และการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

๑. ก าหนดเงื่อนไขความส าเร็จของงานวิจัย  โดยอาจารย์และ
นักวิจัย ต้องตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ 
๒. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์และนักวิจัยเพ่ือเขียนบทความ



๑๒ 
 

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

กำรด ำเนินงำนปรับปรุง 
ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

วิจัยตีพิมพ์ในวารสารของหน่วยงานภายนอกมากขึ้น 
๒. การคัดเลือกและสังเคราะห์
งานวิจัยเพ่ือการเผยแพร่สู่
สาธารณชน 

๑. ก าหนดนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัยในลักษณะ
บูรณาการ ร่วมกันในหลายวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ 
๒. จัดให้มีระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยง ซึ่งจะท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา 
และให้ค าแนะน าแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการ
ท าวิจัย 
๓. ส ารวจความต้องการของชุมชนเพ่ือน ามาพัฒนาโจทย์วิจัย  
โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์และนักวิจัยจากหลายส่วนงาน 
๔. จัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาขีดความสามารถ
การขอทุนวิจัยจากภายนอก 
๕. จัดกิจกรรมการเขียนโครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์
และนักวิจัยเขียนโครงการวิจัยขอทุนจากภายนอก 
๖. สร้างเครือข่ายการวิจัยแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นการท าวิจัย
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก 
๗. ก าหนดเป้าหมายร้อยละ ๒๐ ของโครงการวิจัยของวิทยาเขต 
ต้องมีงานวิจัยที่ได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอก 

องค์ประกอบที่ ๓ กำรบริกำรวิชำกำร 
๑. กระบวนการได้มาของแผน
บริการวิชาการ ซึ่งไม่ปรากฏผล
การประชุมของคณะกรรมการ
บริการวิชาการท่ียกร่างแผนฯ การ
มีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องการ
ท า SWOT ของแผนในปีที่ผ่านมา 
ตัวบ่งชี้ หรือตัวชี้วัด
(KPI) ความส าเร็จของแผนฯ การ
ได้รับการอนุมัติจากกรรมการ
ประจ าวิทยาเขต 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ 
๒. ประชุมทบทวน ประเมินแผนบริการวิชาการและการใช้
ประโยชน์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา 
๓. ส ารวจความต้องการของชุมชน 
๔. จัดท าแผนบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ 
๕. น าเสนอแผนฯ ต่อที่ประชุมของคณะกรรมการประจ าวิทยา
เขตเพ่ือพิจารณา 

๒. จ านวนโครงการที่ระบุในแผน
บริการวิชาการ มีทั้งหมด ๑๕ 
โครงการ มีงบประมาณท้ังในและ
นอกทั้งหมด ๒,๕๘๐,๐๐๐ 
บาท แต่พบว่ามีการรายงานผลการ
ด าเนินงาน ๓ โครงการ คือ ๑) 

๑. คณะกรรมการบริการวิชาการ ก ากับติดตาม การด าเนิน
โครงการที่บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่เก่ียวข้องกับ
การบริการวิชาการ ทุกระยะ ๓ เดือน, ๖ เดือน, ๙ เดือน และ
ระยะ ๑๒ เดือน 
๒. ประชุมการก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน



๑๓ 
 

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

กำรด ำเนินงำนปรับปรุง 
ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

โครงการต้นกล้าคุณธรรมน า
เยาวชน ร่วมต้านการทุจริตอย่าง
ยั่งยืน  ๒) โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคง
ของชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 
๓) โครงการศูนย์วิปัสสนากัมมัฎ
ฐานและการเผยแผ่  แต่รูปแบบ
รายงานผลการด าเนินโครงการไม่
เป็นไปตามแบบที่ก าหนดไว้ในท้าย
แผนท าให้การสรุปผลไม่ชัดเจน
เป็นรูปธรรม 

โครงการบริการวิชาการ ตามแผนบริการวิชาการและการใช้
ประโยชน์ ตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ท้ายแผนบริการวิชาการและ
การใช้ประโยชน์ ให้ครบถ้วน 

๓. ไม่พบว่ามีการประเมิน
ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน
บริการวิชาการ และไม่พบว่ามีการ
น าเสนอคณะกรรมการประจ า
วิทยาเขต เพ่ือพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือน ากลับมา
ปรับปรุงแผนบริการวิชาการ 

๑. ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ เพื่อรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ทุกโครงการตามแผนบริการ
วิชาการและการใช้ประโยชน์  
๒. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนบริการวิชาการและ
การใช้ประโยชน์ 
๓. น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ และผลการ
ประเมินแผนฯ ต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตเพ่ือพิจารณา 
๔. น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต เพ่ือ
พัฒนาปรับปรุงการจัดท าแผนบริการวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ต่อไป 

องค์ประกอบที่ ๔  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โครงการมีจ านวนมากส่งผลให้เกิด
ความยากล าบากในการประเมิน
และน าผลการการประเมินไป
ปรับปรุงแผนและกิจกรรมในการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๒. ประชุมทบทวน ประเมินแผนการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา 
๓. ก าหนดส่วนงาน ผู้รับผิดชอบการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
๔. จัดท าแผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ 
๕. น าเสนอแผนฯ ต่อที่ประชุมของคณะกรรมการประจ าวิทยา
เขตเพ่ือพิจารณา 
๖. คณะกรรมการฯ ประชุมการก ากับ ติดตาม และรายงานผล



๑๔ 
 

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

กำรด ำเนินงำนปรับปรุง 
ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

การด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทุกไตร
มาส  
๗. ประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  เพ่ือ
รายงานผลการด าเนินงานโครงการทุกโครงการตามแผนท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๘. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 
๙. น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ และผลการ
ประเมินแผนฯ ต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตเพ่ือพิจารณา 
๑๐. น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต เพ่ือ
พัฒนาปรับปรุงการจัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณต่อไป 

องค์ประกอบที่ ๕  กำรบริหำรจัดกำร 
๑. แม้ว่าวิทยาเขตฯ จะมีการวาง
ระบบส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการความรู้ให้แก่บุคลากรได้ดี
แล้ว แต่เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
ควรจะขับเคลื่อนการจัดการความรู้
ในประเด็นด้านการผลิตบัณฑิต
และการวิจัย ซึ่งเป็นพันธกิจหลัก
ของสถาบันอุดมศึกษาให้เด่นชัด 
เข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อให้บรรลุ
เป้าประสงค์ของวิทยาเขตฯ 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการความรู้ KM ที่มี
ผู้ทรงคุณวุฒิประกอบอยู่ด้วย ๓ ท่าน 
๒. จัดท าแผน KM ให้ครอบคลุม โดยเน้นด้านการผลิตบัณฑิต
และการวิจัย เป็นพิเศษ 
๓. ด าเนินงานตามแผน 
๔. ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน ทุกไตรมาส 
๔. ประเมินความส าเร็จของแผนฯ 
๕. รายงานต่อคณะกรรการประจ าวิทยาเขตเพ่ือพิจารณา 

๒. แผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรทั้งสายวิชาการ และสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพ 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร สายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ ระยะ ๕ ปี ให้
สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔  
๒. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ รายบุคคล ตาม
รูปแบบที่ก าหนด 
๓. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ รายบุคคล 



๑๕ 
 

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

กำรด ำเนินงำนปรับปรุง 
ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

ตามรูปแบบที่ก าหนด 
๔.. ด าเนินงานตามแผน 
๕. ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน ทุกไตรมาส 
๖. ประเมินความส าเร็จของแผนฯ 
๗. รายงานต่อคณะกรรการประจ าวิทยาเขตเพ่ือพิจารณา 
๘. น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต เพ่ือ
พัฒนาปรับปรุงการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และ
สายปฏิบัติวิชาชีพ ในปีถัดไป 

 
 
 



บทที่ ๒ 
ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 

องค์ประกอบที่ ๑   การผลิตบัณฑิต 
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์   
ผลการด าเนินงาน 
 

ที ่ หลักสูตร หน่วยนับ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑ หลักสูตรทั้งหมดที่จัดการเรียนการสอนในส่วนจัดการศึกษานี้ หลักสูตร ๖ 
๒ คะแนนประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา 
คะแนน ๓.๒๒ 

๓ คะแนนประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม
ศึกษา 

คะแนน ๓.๗๘ 

๔ คะแนนประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ 

คะแนน ๓.๗๘ 

๕ คะแนนประเมินหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คะแนน ๒.๙ 
๖ คะแนนประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คะแนน ๓.๒๔ 
๗ คะแนนประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา 
คะแนน ๔.๐๖ 

๘ ผลรวมค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร คะแนน ๒๐.๙๘ 
๙ ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตร คะแนน ๓.๔๙ 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๓.๕๑ คะแนน ๓.๔๙ ๓.๔๙ ไมบ่รรลุ 

 
 
 
 
 



๑๗ 
 

รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๑-๑ รายงานผลการประเมินคุณภาพฯ หลักสูตร พธ.บ.(พระพุทธศาสนา) 
๑.๑-๒ รายงานผลการประเมินคุณภาพฯ หลักสูตร ค.บ.(สังคมศึกษา) 
๑.๑-๓ รายงานผลการประเมินคุณภาพฯ หลักสูตร ค.บ.(การสอนภาษาอังกฤษ) 
๑.๑-๔ รายงานผลการประเมินคุณภาพฯ หลักสูตร ร.บ. (รัฐศาสตร์) 
๑.๑-๕ รายงานผลการประเมินคุณภาพฯ หลักสูตร รป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) 
๑.๑-๖ รายงานผลการประเมินคุณภาพฯ หลักสูตร พธ.ม. (พระพุทธศาสนา) 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒   อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 
ผลการด าเนินงาน  
 

ที ่ รายการ หน่วยนับ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑ จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รูป/คน ๓๒ 
๒ จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  รูป/คน ๑๓ 
๓ ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ ๔๐.๖๒ 
๔ แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดย

ก าหนดให้คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๔๐ 
คะแนน 

๕.๐๘ 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ ๓๕ ร้อยละ ๔๐.๖๒ ๕ บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๒-๑ ฐานข้อมูลอาจารย์ประจ าวิทยาเขต แยกตามคุณวุฒิปริญญาเอก  

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 



๑๘ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓   อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
ผลการด าเนินงาน 
 

ที ่ รายการ หน่วยนับ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑ จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รูป/คน ๓๒ 
๒ จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการทั้งหมด  รูป/คน ๑๐ 

  ๒.๑  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

รูป/คน ๘ 

  ๒.๒ จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ 

รูป/คน ๑ 

  ๒.๓ จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ รูป/คน  
๓ ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ ๒๘.๑๓ 
๔ แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดย

ก าหนดให้คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ 
คะแนน ๒.๓๔ 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ ๔๕ ร้อยละ ๒๘.๑๒ ๒.๓๔ ไม่บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๓-๑ ฐานข้อมูลอาจารย์ประจ าวิทยาเขต แยกตามต าแหน่งทางวิชาการ    

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๔   จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
ผลการด าเนินงาน 
 

ที ่ รายการ หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 
๑ จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของ 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
FTES 

๒๙.๔๗ 

๒ จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 

FTES 
๙๘.๒๒ 

๓ จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของ 
หลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

FTES 
๕๓.๑๗ 

๔ จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของ 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

FTES 
๑๕๓.๖๙ 

๕ จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของ 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

FTES 
๖๑.๐๓ 

๖ จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของ 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
(ใช้จ านวนที่ปรับค่าเป็นระดับปริญญาตรีแล้ว) 

FTES 
๒๕.๒๐ 

๗ รวมจ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของทุก
หลักสูตร 

FTES 
๔๒๐.๗๘ 

๘ จ านวนอาจารย์ทั้งหมด รูป/คน ๓๒ 
๙ สัดส่วนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ ากลุ่มสาขา

สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์/ครุศาสตร์ (ข้อ ๖ หารด้วย ข้อ ๗) 
รูป/คน 

๑๓.๑๕ 

๑๐ ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน รูป/คน ๒๕ 
๑๑ ร้อยละของค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ -๔๗.๔๐ 
๑๒ คะแนนผลการด าเนินงานหลักสูตร 

๑๑.๑ ร้อยละของค่าความแตกต่างไม่เกินร้อยละ ๑๐ = ๕  
คะแนน 

   ๑๑.๒ ค่าร้อยละของค่าความแตกต่างเกินร้อยละ ๒๐ = ๐ 
คะแนน 

   ๑๑.๓ ค่าร้อยละของค่าความแตกต่างตั้งแต่ ๑๐.๐๑ และ
ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ให้น ามาคิดคะแนน โดยใช้สูตรค านวณหาค่า
คะแนน 

คะแนน 

๕ 

    หมายเหตุ : การปรับค่าเป็นระดับปริญญาตรี คือ ๑.๘ x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
 



๒๐ 
 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 

ร้อยละ ๕ 
-๔๗.๔๐ ๕ บรรลุ 

รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
๑.๔-๑ ตารางค านวณหาค่า FTES นิสิตที่ลงทะเบียน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕   การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
๑ .จัดบริการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการและการใช้ชีวิตแก่
นิสิตในคณะ 

 - วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ ได้จัดท าค าสั่ง
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้
ค าปรึกษาแก่นิสิตทั้งทางวิชาการและ
การใช้ชีวิตแก่นิสิต ทุกชั้น/ปีตลอดภาค
การศึกษาโดยมีค าสั่ง ดังนี้ 
๑. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและแนะ
แนวการศึกษา นิสิตชาวต่างประเทศ 
๒. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและแนะ
แนวการศึกษา สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ 
๓. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและแนะ
แนวการศึกษา สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา 
๔. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและแนะ
แนวการศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา 
๕.แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและแนะ
แนวการศึกษาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
และแนะแนวการศึกษา สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
๖. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและแนะ
แนวการศึกษาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
และแนะแนวการศึกษา สาขาวิชา
รัฐศาสตร์ และให้ค าปรึกษาการใช้ชีวิต
แก่นิสิตในคณะจ านวน ๑๑  ครั้ง 
- แบ่งเป็นเรื่องปัญหาการออกหนังสือ
รับรองของนิสิตต่างชาติ ๑ ครั้ง 
- เรื่องการรับบริการสิ่งอ านวยความ
สะดวกร่วมกิจกรรม  ๑๐ ครั้ง 

๑.๕.๑-๑ ค าสั่งวิทยาเขต
สุรินทร์ แต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาและแนะแนว
การศึกษา นิสิตชาว
ต่างประเทศ 
๑.๕.๑-๒ ค าสั่งวิทยาเขต
สุรินทร์ แต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาและแนะแนว
การศึกษา สาขาวิชาการ
สอนภาษาอังกฤษ 
๑.๕.๑-๓ ค าสั่งวิทยาเขต
สุรินทร์ แต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาและแนะแนว
การศึกษา สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา 
๑.๕.๑-๔ ค าสั่งวิทยาเขต
สุรินทร์ แต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาและแนะแนว
การศึกษา สาขาวิชาสังคม
ศึกษา 
๑.๕.๑-๕ ค าสั่งวิทยาเขต
สุรินทร์ แต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาและแนะแนว
การศึกษา สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ 
๑.๕.๑-๖ ค าสั่งวิทยาเขต
สุรินทร์ แต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษาและแนะแนว



๒๒ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
 การศึกษา สาขาวิชา

รัฐศาสตร์ 
๑.๕.๑-๗ หลักฐานการให้
ค าปรึกษา จ านวน ๑๑ ครั้ง  

๒. มีการให้ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นิสิต 

- วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ ได้จัดท าบอร์ด
ประชาสัมพันธ์และขออนุมัติเฟสบุ๊ค 
ส่วนงานเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์
หาแหล่งงานให้กับนิสิตทั้งแบบเต็ม
เวลาและนอกเวลา  โดยวิธีการหา
ข้อมูลจากจัดหางานจังหวัดและ
เจ้าของกิจการที่ประกาศรับสมัครงาน 

๑.๕.๒-๑ – บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ 
๑.๕.๒-๒ เฟสบุ๊ค ส่วนงาน 

๓. จัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเ พ่ือการท างานเมื่ อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นิสิต 

- วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ ได้ด าเนินการ
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้กับ
นิสิตปีสุดท้าย โดยเชิญส่วนงานอื่นๆมา
ให้ความรู้ เช่น จัดหางานจังหวัด
สุรินทร์ 

๑.๕.๓-๑ รายงานผล
โครงการการปัจฉิมนิเทศ 
หรือโครงการจัดให้นิสิตปี
สุดท้าย 
๑.๕.๓-๒ ก าหนดการจัด
งานของโครงการ 

๔. ประเมินคุณภาพของการ
จัดกิจกรรมและการจัดบริการ
ในข้อ ๑-๓ ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 
๓.๕๑ จาก คะแนนเต็ม ๕ 

 - ได้ด าเนินการประเมินผลคุณภาพ
การให้บริการในแต่ละด้าน ดังนี้ 
๑. ประเมินผลจัดบริการให้ค าปรึกษา
ทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิต มี
ระดับความพึงพอใจที่ ๔.๑๘ 
๒. ประเมินผลการให้ข้อมูลที่ให้บริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรแก่นิสิต มี
ระดับความพึงพอใจที่ ๔.๑๑  
๓. ประเมินผลการจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษา มีระดับความพึงพอใจที่ 
๔.๑๒ และมีความพึงพอใจโดยรวมที่ 
๔.๑๔  

๑.๕.๔-๑ รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการ 
ข้อ ๑-๓ 
๑.๕.๔-๒ แบบประเมิน
คุณภาพของการจัดกิจกรรม
และการจัดบริการ 



๒๓ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
๕. น าผลการประเมินจากข้อ 
๔ มาปรั บปรุ ง พัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูล 
เ พ่ือส่ ง ให้ ผลการประ เมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของนิสิต 

- ได้น าผลจาการประเมินคุณภาพของ
การจัดกิจกรรมและการจัดบริการ
เสนอกรรมการกิจการนิสิตเพื่อ
ปรับปรุงในส่วนที่ยังไม่บรรลุ 

๑.๕.๕-๑ รายงานผลการ
ประชุมคณะกรรมการ 

๖. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ ในการประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์เก่า 

- วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ได้จัดความรู้ที่
เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่
ศิษย์เก่า  โดยการประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์และเฟสบุ๊คส่วนงาน   

๑.๕.๖-๑ เว็บไซต์วิทยาเขต
สุรินทร์ 
๑.๕.๖-๒ เฟสบุ๊ค ส่วนงาน/ 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
๑.๕.๖-๓ รายงานผล
โครงการให้ความแก่ศิษย์เก่า 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน ๕  
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๓-๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๖ ข้อ 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๖ ข้อ ๖ ข้อ ๕ บรรลุ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๖   กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
๑. จัดท าแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิตในภาพรวมของ
คณะโดยให้นิสิตมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนและการจัด
กิจกรรม 

- วิทยาลัยสงฆ์ได้จัดท าแผนกิจกรรม
พัฒนานิสิตโดยให้ตัวแทนนิสิตมีส่วนใน
การจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานิสิต 

๑.๖.๑-๑ แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
๑.๖.๑-๒ ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต 

๒. ในแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต ให้ด าเนินกิจกรรม
ที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่ ง ช าติ  ๕  ประการ  ใ ห้
ครบถ้วนประกอบด้วย 
   ๑) คุณธรรม จริยธรรม 
   ๒) ความรู้ 
   ๓) ทักษะทางปัญญา 
   ๔)  ทักษะความสัม พันธ์
ร ะหว่ า งบุ คคลและความ
รับผิดชอบ 
   ๕) ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ ได้ด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนานิสิตทุกกิจกรรมมุ่ง
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานทั้ง ๖ ด้าน 
๑) คุณธรรม จริยธรรม 
- โครงการปฎิบัติวิปัสสนากัมมัฎฐาน 
๒) ด้านความรู้ 
- โครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
- โครงการนิเทศการใช้ห้องสมุด 
๓) ทักษะทางปัญญา 
- โครงการเทศน์มหาชาติ ทรงเครื่อง 
๔) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
- โครงการเสริมทักษะความสามารถ
และกิจกรรมกีฬานิสิต 
๕) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
- โครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑.๖.๒-๑ แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ซึ่งมีโครงการพัฒนา
นิสิต ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ ๕ ประการ
แผนการจัดกจิกรรมพัฒนา
นิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๑  

๓. จัดกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพแก่
นิสิต 

- วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ได้จัดกิจกรรมให้
ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
แก่นิสิต ชั้นปีที่ ๑ ให้ความรู้ในด้าน 
PDCA  ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
และจัดให้มีการบรรยายในคาบ

๑.๖.๓-๑ รายงานผลโครงการ
ให้ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพแก่นิสิต 



๒๕ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
กิจกรรมรวมทุกวันพฤหัสบดี 

๔. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มี
การประเมินผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
และน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงานครั้ง
ต่อไป 

ทุกโครงกิจกรรมได้ประเมินผลตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือเสนอ
คณะกรรมการโครงการ 

๑.๖.๔-๑ รายงานผลการ
ประเมินแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต 
๑.๖.๔-๒ รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต 
 

๕. ประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต 

- ๑.๖.๕-๑ 

๖ .  น าผลการประ เมิน ไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นิสิต 

- ๑.๖.๖-๑ 

 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน ๕  
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๓-๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๖ ข้อ 
 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๖ ข้อ ๔ ข้อ ๔ ไม่บรรลุ 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 
 

วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๑ 
จุดแข็ง 
   - 
จุดที่ควรพัฒนา 
   ๑. การจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในภาพรวมของ
วิทยาเขต ที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง ๕ 
ด้าน ยังไม่เหมาะสม และครบถ้วน 
   ๒. การให้ความรู้ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า ยังไม่เป็นรูปธรรม 
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 

  ๑. ควรมีการมอบหมายผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง จัดท าแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิตในภาพรวมของวิทยาเขต ที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง ๕ ด้าน อย่างครบถ้วนโดยระบุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผน อีกท้ัง
ควรให้นิสิตมสี่วนร่วมในการด าเนินการทั้งการจัดท าแผน และการจัดกิจกรรม เมื่อสิ้นปีการศึกษาควร
ประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผน น ามาปรับปรุงและพัฒนาแผนในปีการศึกษาต่อไป 
   ๒. ควรมีระบบและการบริหารการให้ความรู้แก่ศิษย์ปัจจุบัน ด้านทักษะวิชาการอย่าง
ครอบคลุม การให้ความรู้แก่ศิษย์เก่าด้านการมีงานท าอย่างทั่วถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

องค์ประกอบที ่๒  งานวิจัย 
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส านักวิชาการ วิทยาเขตสุรินทร์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
๑. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงานวิจัยที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

    วิทยาเขตสุรินทร์ พัฒนาระบบ
สารสนเทศบริหารงานวิจัยเพื่อให้ทุก
ส่วนงานทั้งภายในและภายนอก
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ เป็น
เว็บไซต์ของวิทยาเขตสุรินทร์ที่มี
ข้อมูลซึ่งจัดท าเป็นสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารงานวิจัย เช่น ข้อมูลการ
ท าวิจัยของอาจารย์ทั้งหมดในวิทยา
เขตสุรินทร์ ข้อมูลแหล่งเงินทุนทั้ง
ภายใน และภายนอก และมีการ
จัดท าระบบการจัดการสารสนเทศ
การวิจัย  เพ่ือเป็นฐานข้อมูล
นักวิจัย  ประกอบด้วย โครงการวิจัย 
งบประมาณ แหล่งทุน การตีพิมพ์
เผยแพร่ ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล 
การน าไปใช้ประโยชน์โดยข้อมูลที่ได้
ใช้เป็นข้อมูลตั้งต้นในการจัดท า
ระบบสารสนเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัย 

๒.๑.๑-๑ เว็บไซต์งานประกัน
คุณภาพการศึกษา กลุ่ม
งานวิจัยและคุณภาพ
การศึกษา ส านักวิชาการ
วิทยาเขตสุรินทร์ 
www.qasurin.mcu.ac.th 
๒.๑.๑-๒ ฐานข้อมูล อาจารย์
ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ 
๒.๑.๑-๓ ฐานข้อมูลการ
ด าเนินงาน ด้านการวิจัย 
๒.๑.๑-๔ ระบบรายงานผล
การด าเนินงานด้านการวิจัย 

๒. สนับสนุนพันธกิจด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน
ประเด็นต่อไปนี้ 
   - ห้องปฏิบัติการวิจัยฯหรือ
ห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์หรือ
หน่วยวิจัยฯหรือศูนย์เครื่องมือ
หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยฯ 
   - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
   - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือ

วิทยาเขตสุรินทร์มีการสนับสนุนพันธ
กิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์แก่
คณาจารย์และบุคลากรในประเด็น
ต่อไปนี้ 

๑) ห้องปฏิบัติการวิจัย หน่วย
วิจัย                                                    

๒) ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลสนับสนุนงานวิจัย  วิทยาเขต
สุรินทร์ได้ด าเนินการและจัดห้องสมุด
ให้เป็นแหล่งค้นคว้าเพ่ือสนับสนุน
งานวิจัยโดยอาจารย์ นักวิชาการ 

๒.๑.๒-๑ ห้องปฏิบัติการวิจัย 
(ดูภาพจริง) 
๒.๑.๒-๒ ห้องสมุดและ
เทคโนโลยีสารสนเทศวิทยา
เขตสุรินทร์ (ดูภาพจริง) 
 

http://www.qasurin.mcu.ac.th/


๒๘ 
 

การรักษาความปลอดภัยในการ
วิจัยฯเช่นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
    - กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริม
งานวิจัยฯเช่นการจัดประชุม
วิชาการการจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ 
(visitingprofessor) 

นักวิจัย นิสิตทั้งระดับบัณฑิตศึกษา
และระดับปริญญาบัณทิต สามารถ
เข้าถึงแหล่งสารสนเทศเพ่ือการวิจัยที่
ส าคัญได้ดังนี้๑) ด้านทรัพยากร
สารสนเทศเพ่ือการวิจัย ประกอบด้วย
วิทยานิพนธ์ ๒๑๖๗ รายการ  
ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online 
Database) ส าหรับสืบค้นบทความ
วิจัยเฉพาะด้านจ านวน ๑๓ ฐาน   
    นอกจากนี้อาจารย์ประจ า และนิสิต
ยังสามารถสืบค้นบทความวิจัยจากฐาน 
ข้อมูล ออนไลน์ที่มีให้บริการ 

๓) ด้านบริการสนับสนุนการวิจัย 
ประกอบด้วย การให้บริการยืม-คืน 
ประกอบไปด้วยบทความวารสาร 
หนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

๔) สิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
การรักษาความปลอดภัยในการวิจัย
หรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
มีระบบรักษาความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ เช่น มีเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่ประจ า
อาคารปฏิบัติการต่างๆ 

๕) กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริม
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การ
จัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
(visiting professor) วิทยาเขตสุรินทร์
มีการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการด้านการ
วิจัยในหลายรูปแบบ ได้แก่  
    - ส่งเสริมให้คณาจารย์ได้น าเสนอ
ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ  



๒๙ 
 

    - การน าเสนอผลงานวิจัยในงาน
มหกรรมผลงานวิจัย 
    - การเชิญศาสตราจารย์อาคันตุกะ
หรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) โดยวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์
ได้อาราธนานิมนต์พระราชปริยัติกวี, 
ศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมาให้
ค าปรึกษาในการท าวิจัยส าหรับนิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา  

๓. จัดสรรงบประมาณของ
คณะเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

    วิทยาเขตสุรินทร์ได้จัดท าโครงการ
สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
เ พ่ือพัฒนาบุคลากร ของวิทยาเขต
สุรินทร์ เพ่ือสนับสนุนทุนอุดหนุนการ
วิ จั ย แก่ คณ าจ า ร ย์  เ พ่ื อ ส่ ง เ ส ริ ม 
สนับสนุนการสร้ า ง เครื อข่ ายวิจั ย
ร่ ว ม กั บ ห น่ ว ย ง า น อ่ื น   เ พ่ื อ
ประสานงานและสนับสนุนทุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยกับ ศูนย์วิจัย และ
ห น่ ว ย ง า น อ่ื น แ ล ะ จั ด ใ ห้ มี ก า ร
ประชาสัมพันธ์ข่าวการขอรับทุนจาก
แหล่งทุนวิจัยต่างๆ ทั้งในรูปแบบของ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออ่ืนๆ เพ่ือให้
คณาจารย์และนักวิจัยสามารถเข้าถึง
รายละเอียดแหล่งทุนได้อย่างสะดวก
รวดเร็ว 

๒.๑.๓-๑. แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ 
๒.๑.๓-๒. โครงการสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
๒.๑.๓-๓. แผ่นโปสเตอร์
ประชาสัมพันธ์ข่าวการขอรับ
ทุนจากแหล่งทุนวิจัยต่างๆ 

๔. จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไก
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ ให้แก่คณาจารย์และ
นักวิจัย โดยมีสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
ท าหน้าที่สนับสนุนการด าเนินงานใน
เรื่องต่างๆ เช่น  

- การจัดท าวารสาร วารสาร 
วนัมฎองแหรกพุทธศาสตร์ปริทรรศ 
โดย มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
การเผยแพร่บทความทางวิชาการและ

๒.๑.๔-๑ ประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
ตีพิมพ์บทความวิจัย 
๒.๑.๔-๒ ประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
เสนอผลงานวิจัยในการประชุม



๓๐ 
 

ผลงานวิจัย อีกท้ังเป็นการยกระดับ
คุณภาพผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับใน
แวดวงวิชาการในระดับสากล ปัจจุบัน 
วารสารวนัมฎองแหรกพุทธศาสตร์
ปริทรรศเป็นวารสารของวิทยาเขต
สุรินทร์  ในอนาคตกองบรรณาธิการ
วารสารได้วางแผนการน าวารสารเพ่ือ
ขอรับการพิจารณาให้อยู่ในฐานข้อมูล 
TCI และยกระดับวารสารเข้าสู่ระดับ
สากลต่อไป 

ทางวิชาการภายในประเทศ
๒.๑.๔-๓ วารสารวนัมฎองแห
รกพุทธศาสตร์ปริทรรศ 

๕. มีการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์และนักวิจัยมีการสร้าง
ขวัญและก าลังใจตลอดจนยก
ย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ดีเด่น 

    วิทยาเขตสุรินทร์มีการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย โดยการ
สร้างขวัญก าลังใจ ตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ดีเด่น และให้การ
สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยตามพันธ
กิจหลัก คือ สนับสนุนด้านการจัด
อบรมสัมมนาให้ความรู้ด้านการวิจัยแก่
บุคลากรตลอดปีงบประมาณ 
    วิทยาเขตสุรินทร์มีการพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัย งานสร้างสรรค์
ให้แก่คณาจารย์และนักวิจัย ดังนี้   

 ๑) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้มีการ
สนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากร
ของวิทยาเขตสุรินทร์เข้ารับการอบรม
โครงการ “สร้างนักวิจัย”(ลูกไก่)รุ่นที่ 
๗ เพ่ือให้นักวิจัยรุ่นใหม่ที่สนใจเรียนรู้
กระบวนการวิจัยที่มุ่งเน้นการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงให้กับชุมชน สังคม และ
ท้องถิ่นและเพ่ือพัฒนาทักษะและ
ศักยภาพ ของนักวิชาการ บุคคลากร
จากภาครัฐ หรือเอกชน ในการใช้
กระบวนการวิจัยเป็นเครื่องมือในการ
ท างานแก้ไขปัญหา   

๒) มีการสร้างแรงจูงใจแก่นักวิจัย 
โดยมีงบประมาณสนับสนุนการไป

๒.๑.๕-๑. โครงการสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
๒.๑.๕-๒. ภาระงานของ
บุคลากรสายวิชาการ 
๒.๑.๕-๓ . เกียรติบัตรผู้ผ่าน
การอบรมโครงการ “สร้าง
นักวิจัย”(ลูกไก่) รุ่นที่ ๘ 
๒.๑.๕-๔. รางวัลประกาศ 
เชิดชูเกียรติอาจารย์ผู้ที่
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ยก
ย่องให้เป็นนักวิจัยดีเด่น
ประจ าปี 



๓๑ 
 

เสนอผลงาน การตีพิมพ์บทความ และ
รางวัลสมนาคุณการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
ในวารสารวิชาการ 

๓) มีการก าหนดเกณฑ์ภาระงาน
ในการท าวิจัยโดยให้เป็นส่วนหนึ่งของ
การประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี
ของคณาจารย์     

๔) มีการคัดเลือกอาจารย์ที่ท า
การวิจัย เพื่อเป็นการสนับสนุน 
ส่งเสริม ยกย่อง ประกาศ เชิดชูเกียรติ 
สร้างขวัญและก าลังใจอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยที่ท าหน้าที่ด้านการวิจัย 
เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณ
อาจารย์ผู้เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งปี
การศึกษา ๒๕๖๑ จากรองอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร จ านวน ๑ รูป คือ  
    -พระมหาวิศิต ธีรว โส ผศ,ดร.  
ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ /
อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  

๖. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยใน
การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด 

    วิทยาเขตสุรินทร์มีการสนับสนุนใน
เรื่องการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์โดย
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ด าเนินการ
ก าหนดขั้นตอนต่างๆ ในเรื่องการจด
ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 
ทรัพย์สินทางปัญญา ของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือช่วย
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์  
- จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยว่าด้วย
หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรสิทธิ
ประโยชน์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา  

๒.๑.๖-๑ สัญญารับ
ทุนอุดหนุนการวิจัย 

 
 
 
 



๓๒ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน๑  คะแนน ๒  คะแนน๓  คะแนน๔  คะแนน๕  
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๓-๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๖ ข้อ 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๖  ข้อ ๖  ข้อ ๕ บรรลุ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดชองตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
ผลด าเนินงาน 

ที ่ รายการ หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 
๑ จ านวนอาจารย์ประจ า (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวม

ผู้ลาศึกษาต่อ) 
รูป/คน ๓๒ 

๒ จ านวนนักวิจัย (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลา
ศึกษาต่อ) 

รูป/คน - 

๓ จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด (นับเฉพาะที่
ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 

รูป/คน ๓๒ 

๔ จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกทั้งหมด บาท ๑,๔๐๐,๐๐๐ 
    ๔.๑ จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายใน บาท ๑,๔๐๐,๐๐๐ 
    ๔.๒ จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก บาท - 

๕ แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดย
ก าหนดให้คะแนนเต็ม ๕ = ๒๕,๐๐๐ 

๕ คะแนน ๔๓,๗๕๐ 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๒๕,๐๐๐ บาท ๔๓,๗๕๐ ๕ บรรลุ 

 
 
 
 



๓๓ 
 

รายการหลักฐาน  
เอกสารหลักฐานอ้างอิง :           
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๒.๒-๑ ฐานข้อมูลอาจารย์ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๒.๒-๒ สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยของอาจารย์ประจ า  ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลผลิต 
ผลงานวิชาการ 

ที ่ รายการ หน่วยนับ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑ จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๒๐ เรื่อง ๓๔ 
๒ จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๔๐ เรื่อง ๔ 
๓ จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๖๐ เรื่อง  
๔ จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๘๐ เรื่อง ๒ 
๕ จ านวนผลงานวิชาการท้ังหมดที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๑.๐๐ เรื่อง  

๕.๑ จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ เรื่อง  
๕.๒ จ านวนผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร เรื่อง  
๕.๓ จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่ง 
ทางวิชาการแล้ว 

เรื่อง ๑ 

๕.๔ จ านวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้  
      ด าเนินการ 

เรื่อง  

๕.๕ จ านวนต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทาง 
วิชาการแล้ว 

เรื่อง  

๕.๖ จ านวนต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ 
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมิน 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เรื่อง ๑ 

 
 
 
 
 



๓๔ 
 

ผลการด าเนินงาน 
ที ่ รายการ หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 
๑ จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รูป/คน ๓๒ 
๒ ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์ ของ

อาจารย์ประจ า 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนัก ๑๒ 

๓ ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการ/ผลงาน
สร้างสรรค์ ของอาจารย์ประจ า 

ร้อยละ ๓๗.๕ 

๔ แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดย 
ก าหนดให้คะแนนเต็ม ๕ = รอ้ยละ ๒๐ 

คะแนน ๙.๓๗ 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๓๗.๕ ๕ บรรลุ 

 
รายการหลักฐาน  
รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

๒.๓-๑ ฐานข้อมูลอาจารย์ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๒.๓-๒ ผลงานวิชาการของคณาจารย์ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๒ 
จุดแข็ง 

๑.วิทยาเขตสุรินทร์มีการจัดท าและพัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัยของอาจารย์เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 
 ๒. วิทยาเขตสุรินทร์มีบุคลากรที่สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์คัดเลือกให้ท าหน้าที่ประสานงาน
ข้อมูลข่าวสารด้านการวิจัยและคอยให้การสนับสนุนด้านการวิจัยแก่คณาจารย์ และนักวิจัย 

จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนมีค่อนข้างน้อย 
 ๒. งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ และได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญาหรือน าไปใช้ประโยชน์ในระดับนานาชาติมีค่อนข้างน้อย 
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. จัดท าประกาศและก าหนดให้คณาจารย์ในสาขาวิชาต่างๆ  จัดท างานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องสาขาวิชาละ ๒ เรื่องต่อปี 
 ๒. ควรมีมาตรการในการส่งเสริม สนับสนุน คณาจารย์ให้มีการท าการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์การตีพิมพ์เผยแพร่ในแหล่งที่มีคุณภาพ เพ่ิมมากขึ้น 



๓๕ 
 

 ๓. ควรมีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์เพ่ือเป็นองค์ความรู้ที่คนเข้าใจง่ายและเผยแพร่สู่สาธารณะ รวมทั้งการคุ้มครอง
สิทธิ์ของงานวิจัย 
 ๔.  ควรด าเนินการจัดท าหน่วยวิจัยประจ าวิทยาเขต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

องค์ประกอบที่ ๓    การบริการวิชาการ 

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส านักวิชาการ วิทยาเขตสุรินทร์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑   การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
๑. จัดท าแผนการบริการ
วิชาการประจ าปีที่สอดคล้อง
กับความต้องการของสังคม
และก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จในระดับแผน
และโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมและเสนอกรรมการ
ประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา
อนุมัติ 

         วิทยาเขตสุรินทร์ โดยสานักงาน
วิชาการ มีระบบและกลไกลในการ
ให้บริการ โดยก าหนดพ้ืนที่ในการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และ
ส ารวจความต้องการของชุมชน เพ่ือ
ประกอบการก าหนดทิศทางและ
ด าเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการวิทยา
เขตสุ รินทร์ประจ าปี งบประมาณ 
๒๕๖๑ ที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน และมีการจัดท าแผน
บริการแก่สังคม วิทยาเขตสุรินทร์
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตามพันธ
กิจของวิทยาเขตเสนอที่ ประชุ ม
คณะกรรมการการบริการวิชาการแก่
สังคมโดยจัดท าแบบส ารวจความ
ต้องการในการรับบริการวิชาการแก่
ชุมชนในเรื่องต่างๆ เพ่ือตอบสนอง
ตามความต้องการของชุมชน รวมทั้ง
ข้อเสนอในการจัดอบรมครั้งต่อไปของ
แต่ละโครงการซึ่งการส ารวจความ
ต้องการนั้นพบว่าต้องการให้วิทยาเขต
บริการวิชาการในเรื่อง การให้ความรู้
เ รื่ อ คุ ณ ธ ร ร ม  จ ริ ย ธ ร ร ม  ก า ร
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น 

     นอกจ ากนี้ โ ค ร ง ก า รบ ริ ก า ร
วิชาการต่างๆ ของวิทยาเขตสุรินทร์ 
มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จจาก
การด าเนินงาน ซึ่งประกอบไปด้วย
ตั วชี้ วั ด เชิ งปริ มาณ ตั วชี้ วั ด เชิ ง

๓ .๑ .๑ -๑  ร า ย ง า น ผ ล
ด าเนินงานบริการวิชาการแก่
สังคมประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑-๖๒ 
๓ .๑ .๑ -๒ แผนปฏิ บั ติ ก า ร
วิทยาเขตสุ รินทร์ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑-๖๒ 
๓.๑.๑-๓ ค าสั่งแต่งตั้ง
กรรมการบริการวิชาการและ
สังคม 
๓.๑.๑-๔ แผนบริการวิชาการ
และแผนการใช้ประโยชน์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
๓.๑.๑-๕ รายงานการประชุม
กรรมการบริการวิชาการแก่
สังคม 
๓ .๑ .๑-๖ แผนพัฒนาวิทยา
เขตสุรินทร์ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๓.๑.๑-๗ รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยา
เขตสุรินทร์ 



๓๗ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
คุณภาพ ตัวชี้วัดเชิงเวลาและตัวชี้วัด
เชิงต้นทุน โดยก าหนดเป้าหมายตาม
แผนเป็นร้อยละ จ านวนคนและ
จ านวนเงินจากการให้บริการทาง
วิชาการและเสนอคณะกรรมการการ
บริการวิชาการแก่สังคมพิจาณา และ
เสนอเข้าที่ประชุมผู้บริหารวิทยาเขต
สุรินทร์เพื่อพิจารณา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

๒. โครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมตามแผน มีการ
จัดท าแผนการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการ
เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนา
นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

       ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วิทยา
เขตสุรินทร์ ได้ด า เนินงานบริการ
วิ ช า ก า ร แ ก่ สั ง ค ม จ า น ว น  ๒ ๑
กิจกรรม/โครงการ โดยทุกกิจกรรม/
โครงการ มีการระบุการใช้ประโยชน์
จากการบริการวิชาการที่มีต่อนิสิต 
หรือชุมชน หรือสังคม ในจ านวนนี้มี
โครงการที่ระบุการใช้ประโยชน์ต่อ
นิสิตจ านวน ๒ โครงการและระบุการ
ใช้ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม 
จ านวน ๓  กิจกรรม/โครงการ 

๓.๑.๒-๑ แผนบริการวิชาการ
แ ล ะ ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
๓.๑.๒-๒ ตารางสรุปการ 
ใช้ประโยชน์จากกาบริการ
วิชาการแก่สังคมประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑-๖๒ 

๓. โครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมในข้อ ๑ อย่างน้อย
ต้องมีโครงการที่บริการแบบ
ให้เปล่า 

วิทยาเขตสุรินทร์มีการจัดโครงการ
บริการวิชาการท้ังแบบคิด
ค่าบริการ (เก็บลงทะเบียน) ตาม
อัตราที่วิทยาลัยก าหนดและโครงการ
ที่แบบให้เปล่า (ไม่เกบ็
ค่าลงทะเบียน) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
โครงการที่ได้รับงบประมาณแผ่นดิน
หรือเงินรายได้ของวิทยาเขตสุรินทร์
หรือเงินสนับสนุนจากหน่วยงาน
อ่ืนๆ โดยโครงการที่ระบุไว้ในแผน
บริการวิชาการแก่สังคม
จ านวน ๑ โครงการ   
   ๑) โครงการส่งเสริม
คุณธรรม  จริยธรรมและความม่ันคง
แห่งสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 

๓ . ๑ . ๓ -๑  ร า ย ง า น ผ ล
ด าเนินงานบริการวิชาการและ
แ ผ น ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๖๒ 
๓.๑.๓-๒ โครงการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมและความ
มั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ 
 



๓๘ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
๔. ประเมินความส าเร็จตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมใน
ข้อ ๑ และน าเสนอกรรมการ
ประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา 

         วิทยาเขตสุ ริ นทร์  โดยสา
นั ก ง าน วิ ช า ก า รมี ก า รป ร ะ เ มิ น
ความส า เร็ จตามตัว วั ดของแผน
บริการวิ ช าการและแผนการใช้
ประโยชน์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๖๒ 
ซึ่งระบุตัวชี้วัดเพ่ือก ากับ ติดตามการ
ด า เ นิ น ง า น แ ล ะ ใ ห้ บ ร ร ลุ ต า ม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
       นอกจากนี้  โครงการบริการ
วิ ชาการแก่สั งคมของวิทยา เขต
สุ ริ นทร์ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นแผนบริ ก า ร
วิชาการและแผนการใช้ประโยชน์ 
ปี งบประมาณ ๒๕๖๒ จะมีการ
ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
ให้บริการวิชาการและแผนการใช้
ประโยชน์ ตามตัวบ่งชี้ที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการก าหนดไว้  โดยก าหนด
ตั วชี้ วั ด เชิ งปริ มาณ ตั วชี้ วั ด เชิ ง
คุณภาพ ตัวชี้วัดเชิงเวลา และตัวชี้วัด
เชิงต้นทุน โดยผู้รับผิดชอบโครงการ
จะสรุปผลการด าเนินงานและเสนอ
คณะกรรมการบริการวิชาการแก่
สังคม เพ่ือพิจารณาทุกโครงการ และ
ไ ด้ น า เ ส น อ ต่ อ ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตเพ่ือ
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะต่อไป 

๓.๑.๔-๑ รายงานผลการ 
ด าเนินงานตามแผนบริการ
วิ ช า ก า ร แ ล ะแ ผน ก า ร ใ ช้
ประ โ ยชน์  ปี งบประมาณ 
๒๕๖๑ 
๕.๒.๓-๒ ผลประเมินแผนการ
ด าเนินงานด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 
๕.๒.๓-๓ รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริการวิชาการ
แก่สังคม 
๕.๒.๓-๔ รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยา
เขตสุรินทร์ 

๕. น าผลการประเมินตามข้อ 
๔ มาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการให้บริการวิชาการ
สังคม 

       วิทยาเขตสุรินทร์ ได้น าผลการ
ประเมินแผนการบริการวิชาการและ
แผนการใช้ประโยชน์ ปีงบประมาณ 
๒ ๕ ๖ ๒  เ ข้ า ว า ร ะ ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต เพ่ือ
พิจารณา ให้ข้อเสนอแนะ และจัดท า
แผนบริการวิชาการและแผนการใช้
ประโยชน์ ในปีงบประมาณถัดไป  

๓.๑.๔-๑ รายงานผลการ 
ด าเนินงานตามแผนบริการ
วิ ช า ก า ร แ ล ะแ ผน ก า ร ใ ช้
ประ โ ยชน์  ปี งบประมาณ 
๒๕๖๒ 
๕.๒.๓-๒ รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยา
เขตสุรินทร์ 
 



๓๙ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
๖. คณะมีส่วนร่วมในการ
บริการวิชาการแก่สังคมใน
ระดับสถาบัน 

วิทยาเขตสุรินทร์ ซึ่งเป็นหน่วยงาน
ภายใต้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย มีส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการแก่สังคมในระดับ
มหาวิทยาลัย โดยได้จัดท าแผนการ
บริการวิชาการและการใช้
ประโยชน์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภา
ยใต้กรอบของแผนปฏิบัติการวิทยา
เขตสุรินทร์ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑-๖๒ ซึ่งอยู่
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย อีกทั้งโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมของวิทยาเขต
สุรินทร์ที่จัดขึ้น มีการระบุความ
สอดคล้องกับแผนของ
มหาวิทยาลัย เช่นแผนพัฒนา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ระยะที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย กลยุทธ์/มาตรการ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับแผนของ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้แผนการ
ด าเนินงานของวิทยาลัยเขตสุรินทร์
สอดคล้องและตอบสนองต่อนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย โดยในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ วิทยาเขตสุรินทร์มี
ส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่
สังคมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัยประกอบด้วย 
      ๑. มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
โครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการที่
มหาวิทยาลัยฯด าเนินการ
ต่อเนื่อง ตั้งแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วิทยาเขต
สุรินทร์ มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน

๓.๑.๖-๑ แผนพัฒนา 
วิทยาเขตสุรินทร์ระยะที่ ๑๒ 
(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
๓ .๑ .๖ -๒ แผนปฏิ บั ติ ก า ร
วิทยาเขตสุ รินทร์ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ 
๓.๑.๖-๓ แผนบริการวิชาการ
และแผนการใช้ประโยชน์ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
๓ .๑ .๖ -๔ โครงการบริการ
วิชาการที่มีการระบุความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น ข อ ง
มหาวิทยาลัย 
๓.๑.๖-๕ รายงานผลด าเนิน
โครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน 
๓.๑.๖-๖  รายงานผลด าเนิน
โครงการบรรพชาและอบรม
เยาวชนภาคฤดูร้อน 

 



๔๐ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
โครงการโดยดูแลพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน จังหวัดสุรินทร์โดยในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ มีพระสอน
ศีลธรรมในโรงเรียนในการดูแล
จ านวน ๔๒๘ รูป โรงเรียน จ านวน 
๔๒๘ โรงเรียน  
      ๒. มีส่วนร่วมในการด าเนิน
โครงการบรรพชาและอบรมเยาวชน
ภาคฤดูร้อน โดยวิทยาเขตสุรินทร์
ร่วมกับกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ด าเนินการเป็นประจ าทุก
ปี โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๑ นี้ มี
การด าเนินงานจ านวน ๑ โครงการ 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน ๕  
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๓-๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๖ ข้อ 
 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๖ ข้อ ๕ ข้อ ๔ ไมบ่รรลุ 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 
 

วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบท่ี ๓ 
จุดแข็ง 
   วิทยาเขตสุรินทร์มีการด าเนินโครงการบริการทางวิชาการตามแผนที่ได้วางไว้อย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องตามตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด  รวมถึง
คณาจารย์วิทยาเขตสุรินทร์ส่วนมากมีความรู้ ความสามารถและใส่ใจต่อการให้การบริการวิชาการแก่
สังคม เพ่ือให้บรรลุตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
จุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนการบริการทางด้านวิชาการแก่สังคมและน าเสนอ
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต 
   ๒. มุ่งเน้นความโดดเด่นขององค์กรและข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันและทันสมัยนอกจากนั้น
ควรมีการประเมินสัมฤทธิผลโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมและน าผลการประเมินไป
พิจารณาปรับปรุงในปีต่อไป 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
๑. วิทยาเขตสุรินทร์ ควรด าเนินการให้มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาและการบริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย และน าผล
ของการวิจัยมาประเมินเพ่ือพัฒนาองค์กรหรือชุมชนในปีการศึกษาถัดไป 

๒. ส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ ควรด าเนินการให้มีระบบและกลไกในการบริการทาง
วิชาการแก่สังคมตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยโดยจัดหาแหล่งให้บริการและก าหนดการให้บริการ
วิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติและจัดให้มีการให้บริการวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาในปีต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

องค์ประกอบที่ ๔   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส านักวิชาการ วิทยาเขตสุรินทร์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
๑. ก าหนดผู้รับผิดชอบใน
การท านุบ ารุ งศิลปะและ
วัฒนธรรม 

     มหาวิทยาลัยก าหนดส่วนงานมีภารกิจ
ในด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ดังนี้ 
    ส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์  มี
ภารกิจเกี่ยวกับงานวิชาการของวิทยาเขต
ในส่วนงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม 
    กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม  ปฏิบัติงานจัดกิจกรรม  
ส่งเสริม สนับสนุน  เผยแผ่  ทะนุบ ารุง
พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  งาน
บริการฝึกอบรมเก่ียวกับคุณธรรม  
จริยธรรม  วิปัสสนากัมมัฏฐาน  งานพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน  งานบรรพชา
และอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนหรืออ่ืนๆ  
และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
     วิทยาเขตสุรินทร์ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑  ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของ
บุคลากรจากทุกสาขาวิชาและจากทุก
หลักสูตร เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบหลักใน
การด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยให้บุคลากรและนิสิต
จัดโครงการ/กิจกรรม และมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย  
 

๔.๑.๑-๑ ประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง 
ภารกิจ อ านาจหน้าที่ 
และความรับผิดชอบของ
ส่วนงานในมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๔.๑.๑-๒  โครงสร้างการ
บริหารงานของวิทยาเขต
สุรินทร์ 
๔.๑.๔-๓ ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
โครงการต่างด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑   



๔๓ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
๒. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และ
ก า ห น ด ตั ว บ่ ง ชี้ วั ด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน ร วมทั้ ง จั ดสร ร
งบประมาณเพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผน 

    วิทยาเขตสุรินทร์ได้มอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม จัดท าแผนงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมประจ าปีการศึกษา
๒๕๖๑ ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ ๕ ปี 
เสนอต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต
เพ่ือพิจารณาก่อนด าเนินงานตามแผน ซ่ึง
แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ประกอบด้วย 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน และตัวชี้วัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน
โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการ และ
งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงาน 

๔.๑.๒-๑ แผนงานด้าน
การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ 

๓.ก ากับติ ดตามให้มี การ
ด าเนินงานตามแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  ในปีการศึกษา ๒๕๖๑  วิทยาเขต
สุรินทร์มอบหน้าที่ให้คณะกรรมการจัดท า
แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ได้จัดท า
รายละเอียดของแต่ละโครงการ/กิจกรรมที่
ก าหนดไว้ในแผนงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีการก าหนด 
หลักการเหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
ความส าเร็จของโครงการ/
กิจกรรม  ก าหนดการ และงบประมาณ
ส าหรับด าเนินการเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาเขตเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
ก่อนด าเนินงานล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ 
สัปดาห์  และเม่ือด าเนินการแล้วเสร็จต้อง
สรุปประเมินผลการด าเนินงานเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารโครงการ เพ่ือ
พิจารณา  

๔.๑.๓-๑  รายงานผล
การด าเนินโครงการ
ต่างๆตามแผนงานท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

๔. ประเมินความส าเร็จตาม
ตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้าน
ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม 

    วิทยาเขตสุรินทร์ก าหนดให้
คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ได้ประเมินผลการด าเนินงานโครงการ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตาม
แผนงานและประเมินความส าเร็จตาม
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

๔.๑.๔-๑  การ
ประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผนงาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ 
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๔๔ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

๕. น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

    จากการประเมินผลแผนงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม พบว่า ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ยังไม่บรรลุเป้าหมายใน
บางตัวบ่งชี้ เนื่องจากการจัดกิจกรรม/
โครงการบุคลากรไม่สามารถเข้าร่วมได้
โดยพร้อมเพรียงกัน 
    - คณะกรรมการประเมินแผนให้
ข้อเสนอแนะในภาพรวมว่าควรปรับปรุง
การเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน โดยรวบรวมกิจกรรมหรือ
บทความด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
จัดเป็นหมวดหมู่ และเผยแพร่ผ่านทาง
เว็บไซต์ของวิทยาเขตและได้มอบหมายให้
คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ น าไป
ด าเนินการในปีการศึกษาถัดไป  

๔.๑.๕-๑ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาเขต ครั้งที่
๒/๒๕๖๑ วาระท่ี ๔.๔
การประเมินผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ๒๕๖๑  

๖. เผยแพร่กิจกรรมหรือการ
บริการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ต่ อ
สาธารณชน 

     วิทยาเขตสุรินทร์ได้มีการน าผลงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนโดยผ่านช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ  เช่น 
บอร์ดประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์, เฟสบุ๊ค, 
นิทรรศการและแผ่นพับประชา
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย  อาทเิช่น 
ประเพณีโครงการอนุรักษ์สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมไทย (รดน้ าด าหัวเนื่องใน
วันสงกรานต์) โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่บูรณาการเข้ากับการ
เรียนการสอนดังนี้ 
    ๑) โครงการถวายเทียนพรรษา  
    ๒) โครงการสืบสานประเพณีเทศน์
มหาชาติ 

๔.๑.๖-๑  โครงการจัด
นิทรรศการเนื่องในวัน
ส าคัญทาง
พระพุทธศาสนาและวัน
ส าคัญของชาติ  ประจ าปี
งบประมา๒๕๖๑ 
๔.๑.๖-๒  ห้องพุทธศิลป์ 
(สถานที่จริง) 
๔.๑.๖-๓  ฐานข้อมูล
เอกสารใบลานมหา
วิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  วิทยา
เขตสุรินทร์ 
๔.๑.๖-๔  แผ่นพับ
แนะน ากิจกรรมวันวิ
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๔๕ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
    ๓) โครงการกระท าสามีจิกรรมแด่พระ
มหาเถระเทศกาลเข้าพรรษ 
    ๔) โครงการจัดนิทรรศกาลเนื่องในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนาฯและวันส าคัญ
ของชาติ 

สาขบูชา 

๗ .  ก า ห น ด ห รื อ ส ร้ า ง
มาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมและมีผลงาน
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

-  

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน ๕  
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๓-๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๖-๗ ข้อ 
 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๖  ข้อ ๖ ข้อ  ๕ บรรลุ 

 
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่  ๔ 
จุดแข็ง 
 ๑. มีการจัดท าระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบ
ที่ก าหนด 

๒. มีการจัดท าขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการบริหารงานการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๓. มีการด าเนินกิจกรรมการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ  เช่น นิทรรศการทางพระพุทธศาสนา

วารสารมหาจุฬาคชสาร เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค  แผ่นพับและบอร์ดประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย อย่าง
ต่อเนื่อง 

๔.มีอาคารสถานที่สะอาดภูมิทัศน์สวยงามเหมาะส าหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
 
 
 



๔๖ 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. การก าหนดมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน

ระดับชาติ 
๒. การประเมินแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการจัดกิจกรรม/โครงการ การน าผล

การประเมินไปปรับปรุงที่เป็นรูปธรรม  

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
- วิทยาเขตสุรินทร์ควรสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมให้มีผลงานเป็นที่

ยอมรับในระดับนานาชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

องค์ประกอบที่ ๕    การบริหารจัดการ 

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม

สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
๑. พัฒนาแผนกลยุทธ์จาก
ผลการวิเคราะห์ SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของ
คณะและสถาบันรวมทั้ง
สอดคล้องกับกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ 
และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์
ทางการเงินและแผนปฏิบัติ
การประจ าปีตามกรอบเวลา
เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแผนกล
ยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับ
สถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

     วิ ทย า เ ขตสุ ริ นท ร์  ไ ด้ จั ดท า ร่ า ง
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี 
(ฉบับที่ ๕ ระยะที่ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔) แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนกล
ยุทธ์ ทา งการ เ งิ น  มี กา รด า เ นิ นการ
ปรับปรุ งแผนฯจากผลการวิ เคราะห์ 
SWOT ในแต่ละด้าน น าไปสู่การพัฒนา 
ก าหนด ปรับปรุง นโยบาย และน าไปสู่
ก า รปฏิ บั ติ  ( Implementation)  ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย สภาพความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนจริงให้บรรลุผล ตามเป้าหมาย ตาม
แผนกลยุทธ์  ที่ก าหนดไว้   ตามกรอบ
ระยะเวลาที่ชัดเจน โดยในแต่ละส่วนงาน
ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามล าดับขั้นตอนที่
ก าหนดไว้ 

๕ .๑ .๑ -๑  แผน พัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี 
(ฉบับที่  ๕ ระยะที่  ๑๒ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
๕.๑.๑-๒ แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี ๒๕๖๑ 
๕.๑.๑-๓ แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน  
๕ . ๑ . ๑ -๔  โ ค ร ง ก า ร
ป รั บ ป รุ ง แ ผ น พั ฒ น า
มหาวิทยาลัยฯ 
 
 

๒. ด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบ
ไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่
ละหลักสูตรสัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพ่ือพัฒนานิสิต อาจารย์ 
บุคลากร การจัดการเรียน
การสอน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาส
ในการแข่งขัน 

     วิทยาเขตสุรินทร์ ได้จัดท ารายงาน
วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ประกอบด้วย 
หลักสูตรสาขาวิชา จ านวน ๖ หลักสูตร 
วิเคราะห์ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
นิสิต อาจารย์ และบุคลากร วิเคราะห์
ข้อมูลด้านความคุมค่าของการบริหาร
หลักสูตรต่อต้นทุนการผลิต ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ในการผลิตบัณฑิต วิเคราะห์
ปัจจัยโอกาสในการแข่งขัน โดยสอดคล้อง
กับปัจจัยภายในที่เกี่ยวข้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ แนวนโยบายที่เกี่ยวข้อง และ
ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบกับโอกาส

๕ . ๑ . ๒ -๑  ร า ย ง า น
วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล ท า ง
การเงิน วิทยาเขตสุรินทร์ 
๕.๑.๒-๒ แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 
๕.๑.๒ -๓ รายงานการ
ประชุมคณะอนุกรรมการ
การ เ งิ นและทรัพย์ สิ น 
วิทยาเขตสุรินทร์ 
 



๔๘ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
ในการด าเนินกิจกรรม ให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ได้ 

๓. ด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยง ที่เป็นผล
จากการวิเคราะห์และระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่
สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ
การด าเนินงานตามพันธกิจ
ของคณะและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 

     วิทยาเขตสุรินทร์ จัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยง ที่สอดคล้องกับแผนบริหาร
ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยวิเคราะห์
ข้อมูลจากปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 
และปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ อันจะ
ส่งผลกระทบต่อการด า เนินงานไปสู่
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ได้ ทั้งนี้ ได้จัดท า
กระบวนการในการด าเนินงาน ตามล าดับ
ขั้นตอน ดังนี้:-  ๑) ก าหนดวัตถุประสงค์
ในการด าเนินงาน ๒) ระบุปัจจัยความ
เสี่ยง ๓) ประมินความเสี่ยง ๔) จัดการ
ความเสี่ยง ๕) การก ากับควบคุม ติดตาม 
ผลการด าเนินการ พร้อมทั้งรายงานผล
การด าเนินงานและประสานงานกับ ส่วน
ตรวจสอบภายใน ส านักงานอธิการบดี 
ผู้ รับผิดชอบในภาพรวมเกี่ยวกับการ
จัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

๕.๑.๓ -๑ ค าสั่ งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการบริหาร
ความ เสี่ ย ง  วิ ทยา เขต
สุรินทร์ 
๕.๑ .๓ -๒ แผนบริหาร
ความเสี่ยง 
๕.๑.๓ -๓  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ 
๕.๑.๓-๔ รายงานผลการ
ด าเนินงานจัดการความ
เสี่ยงวิทยาเขตสุรินทร์ 
 
 

๔. บริหารงานด้วยหลัก   
ธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน
ทั้ง ๑๐ ประการที่แสดงผล
การด าเนินงานอย่างชัดเจน 

     ผู้บริหารวิทยาลัยบริหารงานด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงผลประโยชน์
ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีเหมาะสม ๑๐ องค์ประกอบ 
ดังนี้ :- 
๑) หลักประสิทธิผล (Effectiveness)       
    พันธกิจด้านการผลิบัณฑิตของ วิทยา
เขตสุรินทร์มีการก าหนดยุทธศาสตร์ด้าน
การผลิตบัณฑิต ให้มีการผลิตบัณฑิตให้มี
ปฏิปทาน่าเลื่อมใส โดยเฉพาะบัณฑิตท่ี
เป็นพระสงฆ์ และส าหรับบัณฑิตคฤหัสถ์
จะต้องมีบุคลิกภาพท่ีดี ประพฤติปฏิบัติ
ตนโดยใช้หลักธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาเป็นส าคัญ (๕.๑-๔-๒) 
 

๕ .๑ -๔ -๑  แผน พัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี 
(ฉบับที่  ๕ ระยะที่  ๑๒ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
 
 
๕.๑-๔-๒ ผลการประเมิน
คุณภาพบัณฑิต 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๙ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
๒)  หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
     มหาวิทยาลัยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ด้าน
การบริหาร โดยเน้นหลักบริหารดีอย่างมี
ประสิทธิภาพ มุ่งพัฒนาการบริหารจัดการ
ตามหลักนิติธรรม จริยธรรม ความส านึก
รับผิดชอบ การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และความคุ้มค่า รวมทั้ง
สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรเพ่ือก้าวไปสู่ความเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง  รวมทั้ง
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการ
ด าเนินกิจกรรม โครงการต่างๆ ตามหลัก
ความคุ้มค่าในการลงทุนด้านงบประมาณ 
(๕.๑-๔-๓,๔) 
๓) หลักการตอบสนอง
(Responsiveness) 
   พันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการ
บริการวิชาการวิชาการแก่สังคม ในสภาพ
ปัจจุบันรัฐบาลเล็งเห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับ
สังคม ในส่วนที่เกี่ยวข้องเยาวชน รัฐบาล
พยายามสนับสนุนงบประมาณโครงการใน
ภาครัฐเพื่อพัฒนา ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ให้กับเยาวชนของ ชาติ ซึ่ง
สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่
มุ่งเน้นจัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
เยาวชนในเขตบริการและผู้ที่สนใจ ถือ
เป็นการตอบสนองนโยบายภาครัฐ และ
ตอบสนองแก้ปัญหาสังคมได้อีกทาง (๕.๑-
๔-๕) 
๔) หลักภาระรับผิดชอบ 
(Accountability) 
    วิทยาเขตสุรินทร์ จัดตั้งภายใต้พ้ืนที่ป่า
สาธารณประโยชน์ ที่ประชาชนชาวบ้าน
ใช้เป็นพ้ืนที่ท ามาหากินมาช้านาน โดย
มุ่งหวังที่จะสร้างและเปิดโอกาสให้บุตร

๕.๑ -๔ -๓  รายงานการ
วิเคราะห์ผลการด าเนิน
โครงการต่างๆของวิทยา
เขตสุรินทร์ 
๕ . ๑ -๔ -๔  ผ ล ก า ร
วิเคราะห์ความคุ้มค่าด้าน
การใช้จ่ายงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๑ -๔ -๕ เอกสารสรุป
โครงการด้านการบริการ
วิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จั ด อ บ ร ม คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมให้กับเยาวชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๑-๔-๖ หลักฐานการ
ประชุมร่วมระหว่างผู้น า
ชุมชนกับผู้บริหารวิทยา
เขตสุรินทร์ 
๕.๑-๔-๗ ภาพการร่วม
ปลูกป่าทดแทนระหว่าง



๕๐ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
หลานของประชาชนได้มีการศึกษาระดับ
ดับที่สูงขึ้น พร้อมทั้งเป็นองค์กรที่อนุรักษ์
ทรัพยากรไปพร้อมๆกัน ดังนั้นในหลัก
ภาระความรับผิดชอบที่จ าเป็นต้องแบก
รับภารกิจเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
ตามนโยบายแล้ว มีความจ าเป็นและ
ตระหนักท่ีจะต้องตอบแทนความคาดหวัง
ของประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุก
มิติ (๕.๑-๔๖ ถึง ๗) 
๕) หลักความโปร่งใส (Transparency)   
    กระบวนการด าเนินกิจกรรมของวิทยา
เขตสุรินทร์ ให้บรรลุตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยทั้ง ๕ ด้าน ล้วนมีความ
เกี่ยวข้องหลักความโปร่งใส่ในทุกด้าน 
ยกตัวอย่างเริ่มจากกระบวนการด้าน
งบประมาณ ที่เปิดโอกาสให้องค์กรจาก
ภายและองค์กรภายนอกเข้าสอบทาน
งบประมาณ และตรวจสอบการใช้
งบประมาณโดยเป็นไปตามหลักสากลเช่น
เดี่ยวกับภายนอก (๕.๑-๔-๘) 
กระบวนการรับบุคลากร เช่น ต าแหน่ง 
อาจารย์ วิทยาเขตสุรินทร์ ได้เปิดโอกาส
ให้มีตัวแทนจากส่วนสาขาวิชาผู้รับได้เข้า
มามีส่วนร่วมในการรับบุคลากรให้เป็นไป
ตามความต้องการ (๕.๑-๔-๙) 
๖) หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  
   ในด้านกระบวนการบริหารจัดการ 
มหาวิทยาลัย ได้เปิดโอกาสให้บุคลากร ได้
มีส่วนร่วมในการรับรู้ ท าความเข้าใจ ร่วม
แสดงทศันะ ความคิดเห็นที่จะก าหนด
นโยบาย การจัดท าแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยระยะ ๕ ปี รวมถึงการร่วม
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง
สัดส่วนตัวแทนจากประชาชน และผู้มี

ม ห า วิ ท ย า ลั ย  กั บ 
ประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
๕ . ๑ -๔ -๘  ก า ร เ ข้ า
ตรวจสอบงบประมาณ 
จากส่วนตรวจสอบภายใน 
และภายนอก 
๕.๑-๔-๙ การด าเนินการ
สอบคัดเลือกบุคลากรสาย
วิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๑-๔-๑๐ การประชุม
ร ะ ด ม ค ว า ม คิ ด เ พ่ื อ
ด า เ นิ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ระยะ ๕ ปี  ( ฉบับที่  ๕ 
ระยะที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ๒๕๖๔) 
 
 
 



๕๑ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วม
ในการรับรู้ เรียนรู้ท าความเข้าใจ ร่วม
แสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา  ประเด็นที่
ส าคัญที่เก่ียวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วม
การแก้ไข ปัญหา ร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาใน
ฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา (๕.๑-๔-๑๐) 
๗) หลักการกระจายอ านาจ 
(Decentralization) 
ผู้บริหารมีการถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ
รวมถึงการมอบอ านาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการ
ด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยจัดท าค าสั่ง
มอบอ านาจให้ผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติ
หน้าที่แทน ก าหนดผู้รับผิดชอบและการ
มอบหมายงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ตามโครงสร้างการบริหารงานของวิทยา
เขตสุรินทร์ (๕.๑-๔-๑๑) 
๘)  หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
    ผู้บริหารมีการบริหารภายใต้หลัก
กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ในการ
บริหารงานด้วยความเป็นธรรมไม่เลือก
ปฏิบัติ และมีการบริหารงานภายใต้
ระเบียบบริหารงานบุคคล การบริหาร
จัดการงบประมาณและการบริหารงาน
พัสดุ (๕.๑-๔-๑๒ ถึง ๑.๑-๔-๑๓) 
๙)  หลักความเสมอภาค (Equity) 
     วิทยาเขตสุรินทร์ มีการปฏิบัติต่อ
บุคลากรอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการ
แบ่งแยกทั้งบุคลากรและนิสิต ดังนี้ :- 
   - การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการมี
ส่วนร่วมด้านกีฬา (๕.๑-๔-๑๔) 
   - การมีส่วนร่วมในการร่วมกิจกรรมกับ
จังหวัดเช่นกิจกรรมการแห่เทียนพรรษา
ประจ าปี (๕.๑-๔-๑๕) 

 
 
 
 
 
 
 
๕ . ๑ -๔ -๑ ๑  ค า สั่ ง
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๑-๔-๑๒ ระเบียบการ
บริหารงานบุคคล 
๕.๑-๔-๑๓ ระเบียบด้าน
การบริหารงบประมาณ 
 
 
 
 
๕.๑-๔-๑๔ โครงการกีฬา
บุคลากร /นิสิต 
๕.๑-๔-๑๕ โครงการแห่
เทียนพรรษา 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
๑๐) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus 
Oriented) 
     พันธกิจของมหาวิทยาลัย ทั้ง ๕ ด้าน 
ยกตัวอย่างจาก การจัดสรรงบประมาณ
จ าเป็นให้กับส่วนงานผู้รับผิดชอบตาม
พันธกิจ ที่จะต้องให้บุคลากรแต่ละส่วน
งานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
ภายใต้การตงลงโดยเน้นเสียงข้างมาก 
หรือ ความเห็นพ้องต้องกัน โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นส าคัญ 
(๕.๑-๔-๑๖) 

๕.๑-๔-๑๖ ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิเคราะห์
ค ว ามต้ อ ง ก า ร ใ ช้ แ ล ะ
จัดสรรงบประมาณ 
  

๕. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจาก
ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์
ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
ตามประเด็นความรู้  อย่าง
น้อยครอบคลุมพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและน ามาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

วิ ท ย า เ ขตสุ ริ นท ร์  ไ ด้ จั ด ท า
แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM) 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (๕.๑-๕-๑) 
และได้มีการปรับใช้เพ่ือให้สอดคล้องกับ
แผนแม่บทด้านการจัดการความรู้ของ
มหาวิทยาลัย หลังจากจัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรเกิด
ความรู้ ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับการ
จัดการความรู้  (Knowledge 
Management) เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากประสบการณ์ ในการท างานของ
บุคลากรแต่ละส่วนงาน และเพ่ือให้เกิด
การพัฒนางานของวิทยาเขต โดยมุ่งหวัง
ไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ และสร้างผู้
ประสานงาน (KM Facilitator) ให้เป็นผู้
ประสานงาน และกระตุ้นให้ เกิดการ
เรียนรู้ เพ่ือให้สามารถสร้างแรงจูงใจใน
การปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มุ่ ง เน้น พัฒนาระบบการบริหารงาน 
ปรับปรุ งกระบวนการ เ พ่ือยกระดั บ
ศักยภาพขององค์กรให้มีความเป็นมือ
อาชี พ  ( High Performance 
Organization)  ก า ร บ ริ ก า ร อ ย่ า ง มี
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  ก า ร บู ร ณ า กา ร ก า ร

๕.๑.๕-๑ แผนปฏิบัติการ
การจัดการความรู้ (KM) 
ป ร ะ จ า ปี ก า ร ศึ ก ษ า 
๒๕๖๑  
๕ . ๑ . ๕ -๒  เ อ ก ส า ร
โครงการจัดการความรู้
เพ่ือพัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็นเลิศ (KM) ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ 
๕.๑.๕-๓ คู่มือการจัดการ
ความรู้ (KM)  
๕ . ๑ . ๕ -๔  เ อ ก ส า ร
กิ จก ร รมการน า เ สนอ
ผลงานการจัดการความรู้
จากงานที่ปฏิบัติ 
๕.๑ .๕ -๕ ผลงานการ
จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ข อ ง
บุคลากร 
๕.๑.๕ -๖ การถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ไป
ยังส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 
   



๕๓ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
ด าเนินงานในส่วนต่างๆอย่างสอดคล้อง
กัน การสร้างเครือข่ายการท างานร่วมกัน 
(Collaboration) การยกระดับองค์กรให้
มีความเชื่อม่ัน (Integrity)  

ในปี ๒๕๖๑ วิทยาเขตสุรินทร์ ได้
จัดโครงการจัดการความรู้ เ พ่ือพัฒนา
องค์กรสู่ความเป็นเลิศ “วันจัดการ
ความรู้” (KM Day) เมื่อวันที่ ๒๕ 
กันยายน ๒๕๖๑ โดยให้บุคลากรน าเสนอ
ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน 

 
๖. การก ากับติดตามผลการ
ด า เนินงานตามแผนการ
บ ริ ห า ร แ ล ะแ ผ น พั ฒ น า
บุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

         วิทยาเขตสุรินทร์  ได้มีการก ากับ
ติดตามผลการด าเนินการตามแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย แผนปฏิบัติการประจ าปี 
แผนพัฒนาบุคลากร ทั้งสายสนับสนุน 
และสายวิชาการโดยคณะกรรมการก ากับ
ติดตามผลการด าเนินการตามแผนงาน
ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ และคณะกรรมการประจ าวิทยา
เขตสุรินทร์ 

๕.๑.๖ -๑ ค าสั่ งแต่งตั้ ง
กรรมการก ากับติดตามผล
ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
แผนงานของมหาวิทยาลัย 
ป ร ะ จ า ปี ง บ ปร ะม า ณ 
๒๕๖๑ 
๕.๑.๖ -๑ ผลการก ากับ
ติดตามผลการด าเนินงาน
ต า ม แ ผ น ง า น ข อ ง
มหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ 

๗. ด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามระบบและกลไกที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและพัฒนาการของ
คณะที่ได้ปรับให้การ
ด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารงานคณะ
ตามปกติที่ประกอบด้วย การ
ควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพและการ
ประเมินคุณภาพ 

   วิทยาเขตสุรินทร์ด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  โดยใช้เกณฑ์
ประเมินของส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เป็นหลัก แบ่งเป็น ๒ 
ระดับ ได้แก่ (๑) ระดับหลักสูตร (๒) 
ระดับวิทยาเขต ใช้ระบบให้คะแนนเต็ม ๕ 
คะแนน   
   คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ เป็น
กลไกในการบริหารและก ากับดูแลการ
ประกันคุณภาพของวิทยาเขต  มีส านัก
วิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ด าเนินงานให้
เป็นไปตามนโยบาย ระบบ หลักเกณฑ์ 

๕.๑.๗-๑ ค าสั่ง
มหาวิทยาลัย เรื่อง 
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ 
๕.๑.๗-๒ แผนยุทธศาสตร์
การประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔ 
๕.๑.๗-๓ แผนกิจกรรม
การด าเนินงานประกัน



๕๔ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาเขต 
   ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิทยาเขต
สุรินทร์ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔ โดยได้ก าหนดปรัชญาของ
งานประกันคุณภาพการศึกษาว่า “การ
ประกันคุณภาพการศึกษา คือ เครื่องมือ
พัฒนามหาวิทยาลัย” วิสัยทัศน์ว่า “เป็น
มหาวิทยาลัยที่ได้รับรองคุณภาพ
การศึกษาทุกหลักสูตร” ประกอบด้วย ๓ 
ยุทธศาสตร์ คือ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบการ
ควบคุมคุณภาพการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย 
   ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ประเมินคุณภาพ
การศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ อนุมัติ
แผนกิจกรรมการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ ระดับ
หลักสูตร และระดับวิทยาเขต ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ เพ่ือเป็นเครื่องมือใน
การก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
   วิทยาเขตสุรินทร์ก ากับติดตามส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุกส่วนงานด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารงานวิทยาเขต
ตามปกติ ดังนี้ 
 

คุณภาพการศึกษาตามตัว
บ่งชี้ ระดับหลักสูตร และ
ระดับวิทยาเขต ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 
๕.๑.๗-๔ ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานประกัน
คุณภาพการศึกษา และ
จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับวิทยา
เขต และระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
๕.๑.๗-๕ ประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง
เป้าหมายของตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๕.๑.๗-๖ รายงานการ
ประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
คณะท างานประกัน
คุณภาพการศึกษา และ
จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับวิทยา
เขต และระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
๕.๑.๗-๗ แผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement 
Plan) จากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
(สกอ.) ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 
๕.๑.๗-๘ ค าสั่งแต่งตั้ง 
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพ



๕๕ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
   ๑. การควบคุมคุณภาพ 
     ๑) คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ 
ประชุม ก ากับ ติดตาม และอนุมัติแผน
กิจกรรมการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบ่งชี้ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
     ๒) คณะท างานประกันคุณภาพ
การศึกษา และจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับวิทยาเขต และระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ประชุมก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
รายงานผลการด าเนินงาน ต่อ
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต 
     ๓) ก าหนดเป้าหมายของตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
     ๔) สนับสนุน ส่งเสริม คณาจารย์ เข้า
ร่วมฝึกอบรมหลักสูตรคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ที่
ส่วนกลาง 
     ๕) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาเขต 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑” เมื่อ วันที่ ๗ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
   ๒. การตรวจสอบคุณภาพและการ
ประเมินคุณภาพ 
     ๑) วิทยาเขตสุรินทร์ จัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 
Plan) จากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน (สกอ.) ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๐ และมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบตามองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ 
ด าเนินการตามแผน 

การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 
๕.๑.๗-๙ รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
 
 



๕๖ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
     ๒) จัดท าปฏิทินและการติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาเขต 
     ๓) จัดท าแบบติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนกิจกรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตาม
ตัวบ่งชี้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับ
หลักสูตร และระดับวิทยาเขต ในช่วง
ระยะ ๓/๖/๙ หรือ ๑๒ เดือน 
     ๔) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ๖ หลักสูตร 
ระหว่างวันที่ ๓-๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน ๕  
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๓-๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๕-๖ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๗ ข้อ 
 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๖  ข้อ ๖ ข้อ ๔ บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : งานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒   ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
๑. มีระบบและกลไกในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยออกข้อบังคับว่าด้วยการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ใน
ระดับวิทยาเขต มีคณะอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าวิทยา
เขตสุรินทร์ ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย 
ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการ รวมทั้งก ากับ 
ติดตาม ดูแลการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และในระดับ
วิทยาเขต ระดับหลักสูตร มีคณะ
คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา 
และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ระดับวิทยาเขต และระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ประชุมก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามความรับผิดชอบ
องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ ของส่วนงาน 
   การก ากับติดตามการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระดับ
หลักสูตร และระดับวิทยาเขต  ซึ่ง
ประกอบด้วยการ การควบคุม  การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ  และการ
พัฒนาคุณภาพ  โดยได้ด าเนินการตาม
ระบบ  ดังนี้ 
     ๑) การทบทวนนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยคณะอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และกลุ่ม
งานวิจัยและคุณภาพการศึกษา ประกาศ
เป็นนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

๕.๒.๑-๑ ข้อบังคับว่าด้วย
การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๕.๒.๑-๒ คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
มจร พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๕.๒.๑-๓ ค าสั่ง
มหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจ า
วิทยาเขตสุรินทร์ 
๕.๒.๑-๔ ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานประกัน
คุณภาพการศึกษา และ
จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับวิทยา
เขต และระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๕.๒.๑-๕ ประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง
เป้าหมายของตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๕.๒.๑-๖ แผนกิจกรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาตามตัวบ่งชี้ 
ระดับหลักสูตร และระดับ
วิทยาเขต ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 
๕.๒.๑-๗ ปฏิทินการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ



๕๘ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
ของมหาวิทยาลัย  และประกาศให้แก่
บุคลากรได้รับทราบโดยทั่วกัน 
     ๒) มีค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้  โดยมี
ผู้อ านวยการ และรองผู้อ านวยการแต่ละ
ส่วนงาน เป็นผู้ดูแลและก ากับการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ 
     ๓) มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในวิทยาเขต และค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตร ให้ค าแนะน าในการ
ปรับปรุงการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
และระดับวิทยาเขต ให้มีคุณภาพ 

การศึกษา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ 
๕.๒.๑-๗ เว็บไซต์งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพ
การศึกษา ส านักวิชาการ
วิทยาเขตสุรินทร์ 
www.qasurin.mcu.ac.th 

๒. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตาม
การด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบ
ที่ก าหนดในข้อ ๑ และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการประจ า
คณะเพ่ือพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 

ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาเขต 
   วิทยาเขตสุรินทร์  ได้ด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตาม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย โดยได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการก ากับติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดไว้  
เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงาน
ของวิทยาเขตตามปกติ และให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันกับนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  โดยมีการ
ด าเนินการตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
อย่างครบถ้วนตามระบบ ดังนี้ 
  ๑) คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์  เพื่อ
ท าหน้าที่ในการก ากับ ติดตาม ให้มีการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นไปตามระบบที่ก าหนด  ได้อย่าง

๕.๒.๒-๑ ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ า
วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ 
๕.๒.๒-๒ ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานประกัน
คุณภาพการศึกษา และ
จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับวิทยา
เขต และระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๕.๒.๒-๓ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ 
๕.๒.๒-๔ รายงานการ
ประชุมคณะท างานประกัน
คุณภาพการศึกษา และ
จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับวิทยา
เขต และระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 



๕๙ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
ต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 
  ๒) คณะท างานประกันคุณภาพ
การศึกษา และจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับวิทยาเขต และระดับ
หลักสูตร มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ระบุไว้ในค าสั่งแต่งตั้งของวิทยาเขตที่
ชัดเจน  
   ๓) คณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัย  เพื่อท าหน้าที่ในการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้ง
ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาเขต  ส่วน
การรายงานผลการติดตามให้
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตพิจารณา  
ดังนี้ 
    ๑) มีการก ากับ  ติดตาม การเขียน
รายงานการประเมินตนเอง  และการ
แก้ไขรายงานการประเมินตนเอง  ตลอด
จนถึงรายการเอกสารหลักฐานต่างๆ และ
ผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของวิทยาเขต ในคราวประชุม
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ 
    ๒) แจ้งผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ทั้งในระดับหลักสูตร 
และระดับวิทยาเขต  ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการฯ เพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาให้บุคลากรได้รับทราบในการ
ประชุมประจ าเดือน 

  

๓. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานของ
หลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

   วิทยาเขตสุรินทร์ มีการจัดสรร
ทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ของหลักสูตรและวิทยาเขตให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
ที่สอดคล้องกับองค์ประกอบของการ

๕.๒.๓-๑  แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย ระยะ ๕ ปี 
(ฉบับที่ ๕ ระยะที่ ๑๒ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
๕.๒.๓-๒ แผนปฏิบัติการ



๖๐ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
ประกันคุณภาพการศึกษาไว้ในแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑  และมีการวิเคราะห์
ความคุ้มค่าและ ประสิทธิภาพของ
ทรัพยากร ความเพียงพอและความ
เหมาะสมในการ สนับสนุนการให้บริการ - 
เจ้าหน้าที่บริหารงานมีความสามารถ ใน
การให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องและ สนับสนุนการ
ให้บริการ  (ตามพันธกิจ) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๑ 
๕.๒.๓-๓ รายงานการ
วิเคราะห์ความต้องการการ
ใช้ทรัพยากรห้องสมุด 
๕.๒.๓-๓ รายงานผลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อ
การใช้บริการห้องสมุด 
ส าหรับอาจารย์ และนิสิต 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๕.๒.๓-๔ บันทึกข้อความ 
การส ารวจความต้องการ
และการจัดสรรวัสดุ 
อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
สนับสนุนการเรียนการสอน 
ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ 
๕.๒.๓-๕ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ การจัดซื้อ
ครุภัณฑ์การศึกษา 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๔. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตร
ตาม มคอ.๗ ตามก าหนดเวลาทุก
หลักสูตร และรายงานผลการ
ประเมินให้กรรมการประจ าคณะ
เพ่ือพิจารณา 

   คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยสงฆ์
สุรินทร์ ประชุมพิจารณาการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรตาม มคอ. ๗ และ
น าเสนอคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต
สุรินทร์  เพ่ือพิจารณา  มีการจัดท า
บทสรุปผู้บริหารโดยมีการรายงานผลการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตรและระดับวิทยาเต จุดแข็ง จุดที่
ควรพัฒนา และแนวทางเสริมจุดแข็งและ
ปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา ในภาพรวมของ
วิทยาเขต  เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา
หลักสูตร และวิทยาเขตต่อไป 

๕.๒.๔-๑ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยเขตสุรินทร์ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
๕.๒.๔-๒ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ 
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 
๕.๒.๔-๓ รายงานการ
ประชุมคณะท างานประกัน
คุณภาพการศึกษา ปี



๖๑ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
การศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ 
๑/๒๕๖๒ 

๕. น าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ า
คณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

    คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยสงฆ์
สุรินทร์  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  และ
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ 
คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา  น า
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา และ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ า
วิทยาเขตสุรินทร์มาปรับปรุงหลักสูตร 
และการด าเนินงานของวิทยาเขตสุรินทร์
ให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
  ๑. คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยสงฆ์
สุรินทร์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ร่วมกับ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร และ
ระดับวิทยาเขต วางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
การบริหารหลักสูตร และจัดท า 
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 
Plan) ระดับหลักสูตร จากผลการประเมิน
ฯ ของคณะกรรมการ ปีที่ผ่านมา 
  ๒. ทุกส่วนงาน ทุกกลุ่มงาน และกลุ่ม
งานวิจัยและคุณภาพการศึกษา ร่วมกับ
ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ระดับวิทยาเขต  วางแผนปรับปรุงการ
ด าเนินงานของวิทยาเขต โดยจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 
Plan) ระดับวิทยาเขต จากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ปีที่ผ่านมา 

๕.๒.๕-๑  แผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement 
Plan) ระดับวิทยาเขต และ
ระดับหลักสูตร จากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๕.๒.๕-๒ สรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ๖. มีผลการประเมินคุณภาพทุก
หลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่  ๑ 
การก ากับมาตรฐาน 

    วิทยาเขตสุรินทร์ มีการตรวจประเมิน
คุณภาพทุกหลักสูตร โดยคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
และรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ผ่านทุก
หลักสูตร ในองค์ประกอบที่ ๑ การก ากับ
มาตรฐาน 

๕.๒.๖-๑ รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ ตามองค์ประกอบที่ 
๑ การก ากับมาตรฐาน 



๖๒ 
 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน ๕  
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๓ - ๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๖ ข้อ 
 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
๖ ข้อ ๖ ข้อ ๕ บรรลุ 

 
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๕ 
จุดแข็ง 
   - 
จุดที่ควรพัฒนา 
   ๑. การจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ 
ระยะ ๕ ปี ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔  
   ๒. การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายปฏิบัติการวิชาชีพ เป็นรายบุคคล 
   ๓. การก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน ทุกไตรมาส  
   ๔.. การก ากับ ติดตาม และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร ของวิทยา
เขตสุรินทร์  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
     ๑. ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ
และสายปฏิบัติการวิชาชีพ ระยะ ๕ ปี ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔  
 ๒. ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และสายปฏิบัติการ
วิชาชีพ เป็นรายบุคคล ตามแผนอัตราก าลังบุคลากร ๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔ 
   ๓. ควรแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ และสายปฏิบัติการวิชาชีพ เป็นรายบุคคล 
   ๔. วิทยาเขตสุรินทร์ ควรจัดท าคู่มือบริหารจัดการหลักสูตร พร้อมทั้งก ากับ ติดตามให้ทุก
หลักสูตรน าไปสู่การปฏิบัติตามบริบทของหลักสูตร โดยจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร เพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานให้เกิดผล 



บทที่ ๓  
สรุปผลการประเมิน 

๓.๑ ตาราง ส. ๑ ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 ประเภทสถาบัน กลุ่ม ค ๒ สถาบันเฉพาะทางลักษณะที่ ๒ สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

องค์ประกอบ เป้าหมาย 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 
ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนผลการ
ประเมิน 

การบรรลุ 

องค์ประกอบที่ ๑  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ๓.๕๑ คะแนน ๒๐.๙๘ / ๖ ๓.๕ ๓.๕ ไมบ่รรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ ร้อยละ ๓๕ (((๑๓ x ๑๐๐) / ๓๒) x ๕) 

/๔๐ 
๔๐.๖๓ ๕ บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ ร้อยละ ๔๕ (((๙ x ๑๐๐) / ๓๒) x ๕) /
๖๐ 

๒๘.๑๓ ๒.๓๔ ไม่บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ น้อยกว่าหรือ=
ร้อยละ ๕ 

(((๔๒๐.๗๘/๓๒)-๒๕)x
๑๐๐)/๒๕ 

-๔๗.๔ ๕ บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ ๖ ข้อ  ๖ ๕ บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ ๖ ข้อ  ๔ ๓ ไม่บรรลุ 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี ๑ ๓.๙๗  
องค์ประกอบที่ ๒ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ๖ ข้อ  ๕ ๔ ไม่บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ ๒๕,๐๐๐ บาท ((๑๔๐๐๐๐๐ / ๓๒) x ๕) 

/ ๒๕๐๐๐ 
๔๓๗๕๐ ๕ บรรลุ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ร้อยละ ๒๐ (((๑๒ x ๑๐๐) / ๓๒) x ๕) 
/๒๐ 

๓๗.๕ ๕ บรรลุ 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี ๒ ๔.๖๗  
องค์ประกอบที่ ๓ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ ๖ ข้อ  ๕ ๔ ไม่บรรลุ 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี ๓ ๔  
องค์ประกอบที่ ๔ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ๖ ข้อ  ๖ ๕ บรรลุ 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี ๔ ๕  
องค์ประกอบที่ ๕ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ๖ ข้อ  ๖ ๔ บรรลุ 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ๖ ข้อ  ๖ ๕ บรรลุ 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี ๕ ๔.๕  

รวมทุกองค์ประกอบ 
 

๔.๓ การบรรลุ 
๘/๑๓ 

 



๖๕ 
 

 
๓.๒ ตาราง ส. ๒ ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

จ านวน 
ตบช. 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ 
คะแนน
เฉลี่ย 

๐.๐๐-๑.๕๐ การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 
๑.๕๑-๒.๕๐ การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุง 
๒.๕๑-๓.๕๐ การด าเนินงานระดับ
พอใช้ 
๓.๕๑-๔.๕๐ การด าเนินงานระดับ
ดี 
๔.๕๑-๕.๐๐ การด าเนินงานระดับ
ดีมาก 

องค์ประกอบ ๑ ๖ (๑.๒) ๕, 
(๑.๓) ๒.๓๔, 

(๑.๔) ๕ 

(๑.๕) ๕, 
(๑.๖) ๓ 

(๑.๑) 
๓.๕ 

๓.๙๗ การด าเนินงานระดับดี 

องค์ประกอบ ๒ ๓ (๒.๒) ๕ (๒.๑) ๔ (๒.๓) ๕ ๔.๖๗ การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบ ๓ ๑  (๓.๑) ๔  ๔ การด าเนินงานระดับดี 
องค์ประกอบ ๔ ๑  (๔.๑) ๕  ๕ การด าเนินงานระดับดีมาก 
องค์ประกอบ ๕ ๒ 

 
(๕.๑) ๔, 
(๕.๒) ๕ 

 ๔.๕ การด าเนินงานระดับดี 

คะแนนเฉลี่ย 
องค์ประกอบ 

 
๔.๓๔ ๔.๒๙ ๔.๒๕ ๔.๓ การด าเนินงานระดับด ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๖ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




