
 
 

 
 
 

 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๒  
(จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา  ๒๕๖๑) 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าวทิยาเขตสุรินทร ์
คราวประชุมครั้งที  ๕/๒๕๖๒ วันจันทร์ ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 



ค าน า 

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.)  ได้ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาเขตสุรินทร์ ในระหว่างเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๒  โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกที่
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดขึ้น เพ่ือให้ทราบสถานภาพที่แท้จริงอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง  ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จะเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ทุกส่วนงาน
จะต้องน ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อ ง  
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นไป 

   แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (จากผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑) ระดับวิทยาเขต  ของวิทยาเขตสุรินทร์เล่มนี้  เป็นแผนพัฒนาคุณภาพที่เขียน
ขึ้นจากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ เมื่อระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา  

   การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือด้วยดี
จากบุคลากรทุกส่วนงานในสังกัดวิทยาเขตสุรินทร์ ที่ได้ร่วมกันประชุม ปรึกษา วิเคราะห์ และหาแนวทางในการ
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)    ตามข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาของคณะกรรมการตรวจและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย และร่วมกันจัดท าแนวทางการปรับปรุงตัวบ่งชี้ที่ไม่บรรลุ
เป้าหมายจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในดังกล่าว   

   หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อทุกส่วนงานที่
จะน าไปปรับปรุงและพัฒนางานในส่วนงานของตนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
นโยบาย ของมหาวิทยาลัย 
 
 
 

( พระธรรมโมลี, ดร. ) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

 
 
 
 
 

 



 
สารบัญ 

              หน้า 
ค าน า 
ส่วนที่ ๑ สรุปภาพรวมผลการประเมิน          ๑ 
  บทสรุปผู้บริหารโดยคณะกรรมการ         ๑ 
   ข้อเสนอแนะภาพรวม         ๒ 
   ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้           ๑๕ 
 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ        ๑๖ 
 ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ ตามเกณฑ์มาตรฐาน     ๑๗   
ส่วนที่ ๒ แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
         (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปกีารศึกษา ๒๕๖๑) 
   ข้อเสนอแนะภาพรวม           ๑๙ 
 องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต         ๒๐ 
 องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย         ๒๑ 

 องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ         ๒๔  

 องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม       ๒๘ 
 องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ         ๓๒ 
ส่วนที่ ๓ แนวทางการปรับปรุงตัวบ่งช้ีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย       ๓๗ 
 ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ ตามเกณฑ์มาตรฐาน     ๓๗ 
   องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต           ๓๘  
 องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย           ๔๑  

 องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ        ๔๒ 

 องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ         ๔๔ 
ส่วนที่ ๔ การติดตามผลการด าเนินงาน            ๔๖ 
 การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ    ๔๖ 
 
 

ภาคผนวก 
 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑     ๔๗ 
 



ส่วนที่ ๑ 
สรุปภาพรวมผลการประเมิน 

บทสรุปผู้บริหารโดยคณะกรรมการ 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาเขตสุรินทร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย ปี

การศึกษา ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจประเมิน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระหว่างวันที่ 
๑๑ - ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ตามระบบประกันคุณภาพในคู่มือของมหาวิทยาลัย โดยใช้ตัวบ่งชี้ระดับวิทยาเขต 
๑๓ ตัวบ่งชี้ โดยประเมินผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๑ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ - ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๒) 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ วิทยาเขตสุรินทร์เปิดสอนหลักสูตรทั้งหมด ๖ สาขาวิชาคือ ปริญญาโท ๑ สาขาวิชา 
คือ หลักสูตรพุทธศาสนามหาบัณฑิต และปริญญาตรี ๕ สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาสังคม
ศึกษา สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 วิทยาเขตสุรินทร์ ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ระดับวิทยาเขต มีผลการประเมินตนเอง  ๔.๓๐ คะแนนมีคุณภาพ
ระดับดี ส่วนผลการประเมินของคณะกรรมการ มีคะแนนเฉลี่ย ๓.๔๕  มีคุณภาพระดับปานกลาง  โดยองค์ประกอบ
ที่ ๑ ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ มีคะแนนเฉลี่ย ๓.๖๔  มีหลักสูตรผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ๖หลักสูตร ได้ระดับคุณภาพ
ดี ๕ หลักสูตร และระดับคุณภาพปานกลาง ๑ หลักสูตร 
  องค์ประกอบที่มีผลระดับดี  ๒  องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต คะแนนเฉลี่ย ๓.๖๔ 
องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๐ และองค์ประกอบที่มีผลระดับพอใช้ ๓  องค์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย .คะแนนเฉลี่ย ๓.๐๐  องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการแก่สังคม คะแนนเฉลี่ย ๓.๐๐ 
และ องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาเขตสุรินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ กับ
๒๕๖๑  พบว่า วิทยาเขตสุรินทร์ มีผลการประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๑  ลดลง จากปีการศึกษา ๒๕๖๐ จ านวน  ๔ 
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต มีคะแนนเฉลี่ยลดจาก ๓.๗๑ เป็น ๓.๖๔  องค์ประกอบที่ ๒ 
งานวิจัย  มีคะแนนเฉลี่ยลดลงจาก ๔.๖๗ เป็น ๓.๐๐ องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการแก่สังคม มีคะแนนเฉลี่ย
เท่าเดิมคือ ๓.๐๐ องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก ๔.๐๐ เป็น ๕.๐๐ 
และ องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ลดลงจาก ๔.๕๐ เป็น ๔.๐๐   ในภาพรวม ผลการประเมินปีการศึกษา 
๒๕๖๑  ลดลง จากปีการศึกษา ๒๕๖๐  โดยมีคะแนนเฉลี่ยลดจาก ๔.๐๒ ระดับดี เป็น  ๓.๖๐ ได ้ระดับดี 
 



๒ 
 

 
 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา ๒๕๖๑ คณะกรรมการวิเคราะห์จุดเด่นและข้อเสนอแนะ
ภาพรวม ดังนี้ 
 จุดเด่นภาพรวม 
          ๑. วิทยาเขตตั้งอยู่ท่ามกลางแหล่งศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และดินแดนปราสาทอันมีคุณค่าและอิทธิพลต่อ
วิถีชีวิตของผู้คน 

๒. ผู้บริหารระดับสูงของวิทยาเขตสุรินทร์เป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ที่ได้รับการเคารพนับถือของคณะสงฆ์และ
ประชาชนในจังหวัดสุรินทร์และอนุภูมิภาค ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเครือข่ายความร่วมมือ การสนับสนุนและ
แบ่งปันทรัพยากรเพ่ือการขับเคลื่อนวิทยาเขตสุรินทร์ไปสู่วิสัยทัศน์ "ศูนย์กลางพุทธศาสนาของภูมิภาคและประเทศ
เพ่ือนบ้าน" 

ข้อเสนอแนะภาพรวม   
วิทยาเขต ควรร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ วัฒนธรรมจังหวัด การท่องเที่ยวจังหวัด 

โรงเรียน ชุมชน และคณะสงฆ์ จัดท าแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็น
ระบบและให้เกิดการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 

 
๑. ข้อมูลพื้นฐานของส่วนงาน 
   ๑.๑ ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
     ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์ 
 หมู่ที่  ๘  บ้านโคกกระเพอ  ต าบลนอกเมือง 
 อ าเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  รหัสไปรษณีย์  ๓๒๐๐๐ 
 โทรศัพท์  ๐๔๔ – ๑๔๒๑๐๗ 
 แฟ็กซ์     ๐๔๔ - ๑๔๒๑๐๘ 
    



๓ 
 

  ประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นส่วนงานระดับวิทยาเขต ซึ่งได้รับการ
อนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเป็นล าดับที่ ๘ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นโดย
พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ ปัจจุบัน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ มีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย 
และเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยตั้งอยู่บนพ้ืนที่ จ านวน ๑๐๐ ไร่ หมู่ที่ ๘ (ห้วยเสนง) ต าบลนอกเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ โดยมีประวัติการก่อตั้งและพัฒนาการ ดังนี้ 
 แนวคิดที่จะตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ได้เริ่มมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 
๒๕๒๙ โดยพระราชสิทธิโกศล เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ และพระศรีธีรพงศ์ ฝ่ายจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัด
สุรินทร์ มีแนวคิดท่ีจะขยายการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ให้ครบวงจรขึ้น ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบและความ
สนับสนุนจาก นายเสนอ มูลศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 
 พระราชสิทธิโกศล เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ จึงมีหนังสือนิมนต์เจ้าคณะพระสังฆาธิการของจังหวัดสุรินทร์
มาร่วมประชุมปรึกษาหารือที่อุโบสถวัดกลางสุรินทร์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๒๙ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้
จัดตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ขึ้น ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ แต่ทางคณะสงฆ์
จังหวัดสุรินทร์ ไม่สามารถด าเนินการได้ทันที เนื่องจากขาดบุคลากรผู้จะด าเนินการ  
 ปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์พร้อมทั้งข้าราชการ คณาจารย์ พ่อค้าและประชาชน ได้
พร้อมใจกันประชุมอีกครั้งหนึ่ง ที่วัดกลางสุรินทร์ โดยมีพระราชสิทธิโกศล เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่าย
สงฆ์ และนายเถกิง เจริญศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ที่ประชุมได้มีมติให้ด าเนินการขอ
อนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ขึ้น โดยใช้อาคารสถานที่ของวัดศาลาลอย 
อ าเภอเมืองสุรินทร์ เป็นส านักงานและอาคารเรียนชั่วคราว ที่ประชุมได้มอบหมายให้ พระศรีธีรพงศ์ รองเจ้าคณะ
จังหวัดสุรินทร์ฝ่ายจัดการศึกษา และพระมหาประจักษ์ จกฺกธมฺโม พุทธศาสตรบัณฑิต พระจริยนิเทศก์ประจ าจังหวัด
สุรินทร์ เป็นผู้แทนคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้ด าเนินการขออนุมัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒/๒๕๓๑ เมื่อวันที่ ๒๔ 
มีนาคม ๒๕๓๑ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดตั้ง วิทยาเขตสุรินทร์ ขึ้นใน “คณะสังคมศาสตร์” โดยมีชื่อเต็มว่า “มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตสุรินทร์” 
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ท าการปฐมนิเทศเปิดการศึกษารุ่น
แรก เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๑ มีพระภิกษุสามเณรสมัครเป็นนิสิตรุ่นแรกจ านวน ๔๙ รูป และได้ประกอบพิธี
เปิดป้าย ณ อาคารเรียนโรงเรียนปริยัติธรรม วัดศาลาลอย เมืองสุรินทร์ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๑ โดยมีสมเด็จ
พระพุฒาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายพิศาล มูลศาสตรสาทร 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีเจ้าคณะจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง ๑๗ จังหวัด 
ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๑๗ จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระสังฆาธิการ ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน
ร่วมในพิธีเป็นจ านวนมาก 
 ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับพระราชบัญญัติรับรอง
สถานภาพความเป็นนิติบุคคลของมหาวิทยาลัย และมีพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย เรียกชื่อว่า 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ .ศ. ๒๕๔๐ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย เม่ือวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๐ และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่มท่ี ๑๑๔ ตอนที่ ๕๑ ก ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐  



๔ 
 

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตสุรินทร์ จึงได้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า  
“มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์” 
 ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ย้ายมาด าเนินการยัง
สถานที่ตั้งถาวรบนเนื้อที่ ๑๐๐ ไร่ ณ บ้านโคกพระเพอ หมู่ที่ ๘ (ห้วยเสนง) ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์ 
 ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ขยายการจัดการศึกษา
ไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจัดตั้งเป็นห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ห้องเรียนวัด
พระพุทธบาทเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดสอนสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 
   ๑.๒ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
    ปรัชญา : จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม เชื่อมโยงการ
เรียนรู้ในภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบ้าน 
    ปณิธาน : ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ 
   สุภาษิต : ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต แปลว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 
   (ส .ส. ๑๕/๘/๕๑ (บาลี), ส .ส. ๑๕/๘๐/๘๕ (ไทย) ฉบับมหาจุฬาฯ) 
  วิสัยทัศน์ :  
  ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา ระดับนานชาติ  ที่สร้างคนดีและเก่งอย่างมีสมรรถภาพ จัดการศึกษา
และวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับภูมิภาคและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
   พันธกิจ : 
   มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  และมีวัตถุประสงค์ให้
การศึกษาวิชาการด้านพระพุทธสาสนา  ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย  ให้การบริการแก่สังคม  ส่งเสริมพระพุทธศาศาสนา  
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  จึงก าหนดพันธกิจไว้  ๕  ด้าน  ดังนี้ 
   ๑) ด้านการผลิตบัณฑิต 
   มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีภูมิคุ้มกัน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ทักษะทางปัญญา  มีทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  มีความรับผิดชอบ  มีทักษะการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์  และการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ทุกแห่งทั่วโลก 
 ๒) ด้านการวิจัย 
   มุ่งส่งเสริมการศึกษา  ค้นคว้าวิจัยให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา  เพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนามนุษย์  สังคมและสิ่งแวดล้อม  ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและสันติสุข  รวมทั้งการ
สร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงในประเทศและต่างประเทศ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยให้น าไปสู่ความเป็น
สากล 
 ๓)  มุ่งเน้นการให้บริการทางวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย   มีการบริหารเพ่ือพัฒนา
พระพุทธศาสนา  พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน  มีความมุ่งมั่นในการให้บริการวิชาการทาง
พระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม  รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้  และความร่วมมืออันดีระหว่างพุทธศาสนิกชนใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
 
 



๕ 
 

 ๔)  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 มุ่งส่งเสริมการศึกษาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมในประชาคมโลกด้านพระพุทธศาสนา  
โดยการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย  เป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ  เพ่ือน าไปสู่การรักษา
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี  เพ่ือการสร้างสร้าง
วัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดข้ึนบุคคล  องค์กรและสังคม 
 ๕)  ด้านการบริหารจัดการ 
 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร  ปรับปรุงกฎระเบียบ  การบริหาร  และพัฒนาบุคลากรให้เกิดการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง  โดยยึดหลักการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
   ๑.๓ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย และอัตลักษณ์บัณฑิต      
   ๑.๓.๑  เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย  :  บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา 
     ๑.๓.๒  อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย   :  ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม 
   ๑.๓.๓  อัตลักษณ์บัณฑิต    :  มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา 
   ๑.๔ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
   ๑)  แสดงแผนผังโครงสร้างองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



๖ 
 

    ๒) แสดงแผนผังโครงสร้างการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

 ๑.๕  รายช่ือผู้บริหาร กรรมการบริหาร และกรรมการสภาชุดปัจจุบัน  
 ๑.๕.๑  รายช่ือผู้บริหารวิทยาเขตสุรินทร์  ปีการศึกษา  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 วิทยาลัยสงฆ ์
   ๑๔)  นายไชยรัตน์  ปัญญาเอก  ผู้อ านวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ 
   ๑๕)  นายอิทธิพล  จ านงรักษ์  ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร ส านักงานวิทยาเขต 
   ๑๖)  นางสาวฐิติรัตน์   ดาทอง  ผู้อ านวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน  

 ๑.๕.๒  รายช่ือกรรมการประจ าวิทยาเขตสุรินทร์  ปีการศึกษา  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 
 ๑.๖  หลักสูตรและจ านวนนิสิต 
 ๑.๖.๑  หลักสูตร 
 ในปีการศึกษา  ๒๕๖๑  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์  มีหลักสูตรที่เปิด
ด าเนินการเรียนการสอน รวม ๖ หลักสูตร  ดังนี ้
   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 



๘ 
 

 ๑.๖.๒  จ านวนนิสิต 
   ในปีการศึกษา ๒๕๖๑  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์  มีนิสิตทั้งหมด 
จ านวน ๓๘๙ รูป / คน  จ าแนกตามหลักสูตร  ดังนี้ 
 

หลักสูตร นิสิตบรรพชิต นิสิตคฤหัสถ์ รวม 
ระดับปริญญาตรี    
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๒๔ ๒ ๒๖ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ๓๑ ๕๕ ๘๖ 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ๒๐ ๓๔ ๕๔ 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ๘๗ ๕๕ ๑๔๒ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๓๕ ๑๔ ๔๙ 
รวม ระดับปริญญาตรี ๑๙๗ ๑๖๐ ๓๕๗ 

  
ระดับปริญญาโท นิสิตบรรพชิต นิสิตคฤหัสถ์  
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๒๘ ๔ ๓๒ 

รวมจ านวนนิสิต  ทุกหลักสูตร ๓๘๙ 

ที่มา : กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล ส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 ๑.๗  อาจารย์และบุคลากร 

ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์  มีอาจารย์และบุคลากร
ทั้งสิ้น ๗๓ รูป/คน   ดังนี้ 
จ าแนกตามสายงาน 

สายงาน/บุคลากร บุคลากรประจ า ลูกจ้าง รวม 
อาจารย์/สายวิชาการ ๑๘ ๑๔ ๓๒ 
บุคลากรสายปฏิบัติการ ๑๗ ๒๕ ๔๒ 

รวม ๓๕ ๓๙ ๗๔ 
 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
สายงาน/วุฒิการศึกษา บุคลากรประจ า ลูกจ้าง รวม 

อาจารย์ / สายวิชาการ    
ปริญญาตรี    
ปริญญาโท ๗ ๑๓ ๒๐ 
ปริญญาเอก ๑๑ ๑ ๑๒ 

รวมบุคลากรสายวิชาการท้ังสิ้น ๓๒ 



๙ 
 

บุคลากรสายสนับสนุน    
ต ่ากว่าปริญญาตรี ๑ ๑๕ ๑๖ 

ปริญญาตรี ๖ ๑๐ ๑๖ 
ปริญญาโท ๑๐  ๑๐ 

รวมบุคลากรสายสนับสนุนทั้งสิ้น ๔๒ 
รวมบุคลากรทั้งสิ้น ๗๔ รูป/คน 

ที่มา : กลุ่มงานบริหาร งานบุคคล ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ 
 
 ๑.๘  ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 

๑.๘.๑  งบประมาณ 
ปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์  มีงบประมาณรายได ้ 

ทั้งท่ีเป็นงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ และเงินรายได้ของวิทยาเขต  และงบประมาณรายจ่าย  ดังนี้ 
 

รายการงบประมาณ  ปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ที ่ รายการงบประมาณ จ านวน 
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 

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



๑๐ 
 

   ๑.๘.๒  อาคารสถานที่ 
ปีการศึกษา  ๒๕๖๐  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์  มีอาคารเรียน  อาคาร

บริการและอาคารบริการ จ านวน  ๑๕  หลัง  ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่ออาคาร/จ านวน 
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 
 ๑.๙  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

การด าเนินงานปรับปรุง 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 
๑. การให้ความรู้ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่
ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า 

๑. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่
นิสิตในภาพรวมของวิทยาเขต 
๒. จัดหาข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นิสิต บนบอร์ดประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์ของ
วิทยาเขต 
๓. จัดปัจฉิมนิเทศแก่นิสิตชั้นปีที่ ๔ เพ่ือเตรียมความพร้อม
ในการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 
๔. จัดข้อมูลความรู้ให้แก่ศิษย์เก่าบนเว็บไซต์ 



๑๑ 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

การด าเนินงานปรับปรุง 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๒. การจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
ประจ าปี ในภาพรวมของวิทยาเขตที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง ๕ ด้าน อย่าง
เหมาะสมและครบถ้วน 

๑. แปลงแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒เป็น
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๒. ก าหนดวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่า
เป้าหมายของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ 

๓. การก ากับติดตามแผนพัฒนากิจกรรมนิสิต ๑. จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในเรื่อง
การก าหนดตัวชี้วัดและประเมินโครงการกิจกรรมและแผน
ตามวัตถุประสงค์ 
๒. ติดตามและประเมินผลตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ และค่าเป้าหมายของโครงการ กิจกรรมและ
แผนพัฒนากิจกรรมนิสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๓. น าผลการประเมินฯ ปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย  
๑. งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์และการเผยแพร่
ผลงานวิจัย 

๑. ก าหนดเงื่อนไขความส าเร็จของงานวิจัย  โดยอาจารย์
และนักวิจัย ต้องตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารระดับชาติ
และนานาชาติ 
๒. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยใน
วารสารระดับชาติและนานาชาติ 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนอาจารย์และนักวิจัยเพ่ือเขียน
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารของหน่วยงานภายนอกมาก
ขึ้น 

๒. การคัดเลือกและสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อการ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

๑. ก าหนดนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัยใน
ลักษณะบูรณาการ ร่วมกันในหลายวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ 
๒. จัดให้มีระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยง ซึ่งจะท าหน้าที่เป็นที่
ปรึกษา และให้ค าแนะน าแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ที่ยังไม่มี
ประสบการณ์ในการท าวิจัย 
๓. ส ารวจความต้องการของชุมชนเพ่ือน ามาพัฒนาโจทย์
วิจัย  โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์และนักวิจัยจากหลาย
ส่วนงาน 
๔. จัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาขีด
ความสามารถการขอทุนวิจัยจากภายนอก 
๕. จัดกิจกรรมการเขียนโครงการวิจัยเพื่อส่งเสริมให้
อาจารย์และนักวิจัยเขียนโครงการวิจัยขอทุนจากภายนอก 
๖. สร้างเครือข่ายการวิจัยแบบมีส่วนร่วม โดยเน้นการท า
วิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก 



๑๒ 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

การด าเนินงานปรับปรุง 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

๗. ก าหนดเป้าหมายร้อยละ ๒๐ ของโครงการวิจัยของ
วิทยาเขต ต้องมีงานวิจัยที่ได้รับทุนจากหน่วยงานภายนอก 

องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 
๑. กระบวนการได้มาของแผนบริการวิชาการ ซึ่ง
ไม่ปรากฏผลการประชุมของคณะกรรมการ
บริการวิชาการท่ียกร่างแผนฯ การมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องการท า SWOT ของแผนในปีที่ผ่านมา 
ตัวบ่งชี้ หรือตัวชี้วัด(KPI) ความส าเร็จของแผนฯ 
การได้รับการอนุมัติจากกรรมการประจ าวิทยา
เขต 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ 
๒. ประชุมทบทวน ประเมินแผนบริการวิชาการและการใช้
ประโยชน์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา 
๓. ส ารวจความต้องการของชุมชน 
๔. จัดท าแผนบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
๕. น าเสนอแผนฯ ต่อที่ประชุมของคณะกรรมการประจ า
วิทยาเขตเพ่ือพิจารณา 

๒. จ านวนโครงการที่ระบุในแผนบริการวิชาการ 
มีทั้งหมด ๑๕ โครงการ มีงบประมาณทั้งในและ
นอกทั้งหมด ๒,๕๘๐,๐๐๐ บาท แต่พบว่ามีการ
รายงานผลการด าเนินงาน ๓ โครงการ คือ ๑) 
โครงการต้นกล้าคุณธรรมน าเยาวชน ร่วมต้าน
การทุจริตอย่างยั่งยืน  ๒) โครงการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงของชาติ 
ศาสนาพระมหากษัตริย์ ๓) โครงการศูนย์
วิปัสสนากัมมัฎฐานและการเผยแผ่  แต่รูปแบบ
รายงานผลการด าเนินโครงการไม่เป็นไปตาม
แบบที่ก าหนดไว้ในท้ายแผนท าให้การสรุปผลไม่
ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

๑. คณะกรรมการบริการวิชาการ ก ากับติดตาม การ
ด าเนินโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ที่
เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการ ทุกระยะ ๓ เดือน, ๖ 
เดือน, ๙ เดือน และระยะ ๑๒ เดือน 
๒. ประชุมการก ากับ ติดตาม และรายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ตามแผนบริการ
วิชาการและการใช้ประโยชน์ ตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ท้าย
แผนบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์ ให้ครบถ้วน 

๓. ไม่พบว่ามีการประเมินความส าเร็จตามตัว
บ่งชี้ของแผนบริการวิชาการ และไม่พบว่ามีการ
น าเสนอคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต เพ่ือ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน ากลับมาปรับปรุง
แผนบริการวิชาการ 

๑. ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ เพื่อรายงานผล
การด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ ทุกโครงการตาม
แผนบริการวิชาการและการใช้ประโยชน์  
๒. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนบริการวิชาการ
และการใช้ประโยชน์ 
๓. น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ และผล
การประเมินแผนฯ ต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตเพ่ือ
พิจารณา 
๔. น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต 
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดท าแผนบริการวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ ต่อไป 

 
 



๑๓ 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

การด าเนินงานปรับปรุง 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

องค์ประกอบที่ ๔  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
โครงการมีจ านวนมากส่งผลให้เกิดความ
ยากล าบากในการประเมินและน าผลการการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนและกิจกรรมในการท านุ
บ 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 า
วิทยาเขตเพ่ือพิจารณา 
๖. คณะกรรมการฯ ประชุมการก ากับ ติดตาม และ
รายงานผลการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ทุกไตรมาส  
๗. ประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานโครงการทุกโครงการตาม
แผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๘. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
๙. น าเสนอรายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ และผล
การประเมินแผนฯ ต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตเพ่ือ
พิจารณา 
๑๐. น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต 
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณต่อไป 

องค์ประกอบที่ ๕  การบริหารจัดการ 
๑. แม้ว่าวิทยาเขตฯ จะมีการวางระบบส่งเสริม
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ให้แก่บุคลากร
ได้ดีแล้ว แต่เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์ ควรจะ
ขับเคลื่อนการจัดการความรู้ในประเด็นด้านการ
ผลิตบัณฑิตและการวิจัย ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของ
สถาบันอุดมศึกษาให้เด่นชัด เข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อให้
บรรลุเป้าประสงค์ของวิทยาเขตฯ 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการความรู้ KM 
ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิประกอบอยู่ด้วย ๓ ท่าน 
๒. จัดท าแผน KM ให้ครอบคลุม โดยเน้นด้านการผลิต
บัณฑิตและการวิจัย เป็นพิเศษ 
๓. ด าเนินงานตามแผน 
๔. ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน ทุกไตรมาส 
๔. ประเมินความส าเร็จของแผนฯ 
๕. รายงานต่อคณะกรรการประจ าวิทยาเขตเพ่ือพิจารณา 

๒. แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรทั้งสาย
วิชาการ และสายปฏิบัติการวิชาชีพ 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากร สายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ ระยะ ๕ 
ปี ให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากร



๑๔ 
 

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

การด าเนินงานปรับปรุง 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๖๔  
๒. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ รายบุคคล ตาม
รูปแบบที่ก าหนด 
๓. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ 
รายบุคคล ตามรูปแบบที่ก าหนด 
๔.. ด าเนินงานตามแผน 
๕. ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน ทุกไตรมาส 
๖. ประเมินความส าเร็จของแผนฯ 
๗. รายงานต่อคณะกรรการประจ าวิทยาเขตเพ่ือพิจารณา 
๘. น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต 
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ และสายปฏิบัติวิชาชีพ ในปีถัดไป 

 
๒. วิธีการประเมิน  

๒.๑ การวางแผนและการประเมิน  
-  ก่อนการตรวจเยี่ยม 

 ศึกษารายงานการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของวิทยาเขตสุรินทร์ก่อนมาตรวจ
เยี่ยม  

-  ระหว่างการตรวจเยี่ยม 
๑) คณะกรรมการเข้าพบผู้บริหารและบุคลากรของวิทยาเขตสุรินทร์   แนะน าคณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และชี้แจงวัตถุประสงค์ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ๒) รับฟังการรายงานสรุปการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ของวิทยาเขตสุรินทร์ 

 ๓) ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบรายงานการประเมินตนเอง และสัมภาษณ์ 
ผู้เกี่ยวข้องในการรวบรวมข้อมูล  
 ๔) สัมภาษณ์ผู้บริหาร รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต 
ผู้อ านวยการส านักวิชาการ ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ 
 ๕) สัมภาษณ์บุคลากรสายปฏิบัติการวิชาชีพ และนิสิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา  
 ๖) ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  
 ๗) แจ้งผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ของวิทยาเขต
สุรินทร์ (ด้วยวาจา) แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมวิทยาเขตสุรินทร์ 

 - หลังการตรวจเยี่ยม 
 จัดท ารายงานผลการประเมินฉบับสมบูรณ์และส่งให้วิทยาเขตสุรินทร์และกรรมการและ

เลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
๒.๒ วธิีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 ผู้ประเมินเยี่ยมชมสถานที่จริงของวิทยาเขตสุรินทร์ 
 ผู้ประเมินแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหาร สัมภาษณ์ นิสิตปัจจุบัน คณาจารย์และบุคลากร 



๑๕ 
 

 ผู้ประเมินศึกษาเอกสารและหลักฐานอ้างอิง เช่น รายงานประจ าปี รายงานการประชุม แผน  
กลยุทธ์ บันทึกข้อความ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ของวิทยาเขตสุรินทร์ 

 ผู้ประเมินตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศของวิทยาเขตสุรินทร์ เช่น จ านวนบุคลากร จ านวนนิสิต 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวนหลักสูตร ฯลฯ 
 
๓. ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้  
 

องค์ประกอบ เป้าหมาย 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 
ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนผล
การ

ประเมิน 
การบรรลุ 

องค์ประกอบที่ ๑  การผลิตบัณฑิต 

   ตัวบ่งชี้ ๑.๑ ๓.๕๑ คะแนน ๒๐.๙๘ / ๖ ๓.๕๐ ๓.๕๐ ไม่บรรลุ 

   ตัวบ่งชี้ ๑.๒ ร้อยละ ๓๕ (((๑๓ x ๑๐๐) / ๓๒) x ๕) /๔๐ ๔๐.๖๓ ๕ บรรลุ 

   ตัวบ่งชี้ ๑.๓ ร้อยละ ๔๕ (((๙ x ๑๐๐) / ๓๒) x ๕) /๖๐ ๒๘.๑๓ ๒.๓๔ ไม่บรรลุ 

   ตัวบ่งชี้ ๑.๔ 
น้อยกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 

๕ 

(((๔๒๐.๗๘ /๓๒)-๒๕)x๑๐๐) /๒๕))) -๔๗.๔๐ ๕ บรรลุ 

   ตัวบ่งชี้ ๑.๕ ๖ ข้อ 
 

๓ ๓ ไม่บรรลุ 
   ตัวบ่งชี้ ๑.๖ ๖ ข้อ 

 
๓ ๓ ไม่บรรลุ 

   คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ๓.๖๔ ดี 
องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย 
   ตัวบ่งชี้ ๒.๑ ๖ ข้อ 

 
๖ ๕ บรรลุ 

   ตัวบ่งชี้ ๒.๒ 
๒๕,๐๐๐ 

บาท  
๐ ๐ ไม่บรรลุ 

   ตัวบ่งชี้ ๒.๓ ร้อยละ ๒๐ 
 

ร้อยละ ๒๑.๘๘ ๕ บรรลุ 
   คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย ๓ พอใช้ 
องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 
   ตัวบ่งชี้ ๓.๑ ๖ ข้อ 

 
๔ ข้อ ๓ ไมบ่รรลุ 

   คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ ๓ พอใช้ 
องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   ตัวบ่งชี้ ๔.๑ ๖ ข้อ 

 
๖ ข้อ ๕ บรรลุ 

   คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๕ ดีมาก 



๑๖ 
 

 
๔. ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบ 

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบ ผลการประเมิน 
จ านวน 
ตบช. 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ คะแนน
เฉลี่ย 

๐.๐๐-๑.๕๐ การด าเนินงานตอ้งปรับปรุงเรง่ด่วน 
๑.๕๑-๒.๕๐ การด าเนินงานตอ้งปรับปรุง 
๒.๕๑-๓.๕๐ การด าเนินงานระดับพอใช ้
๓.๕๑-๔.๕๐ การด าเนินงานระดับด ี
๔.๕๑-๕.๐๐ การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบ ๑ ๖ 
(๑.๒) ๕ , 

(๑.๓) ๒.๓๔, 
(๑.๔) ๕ 

(๑.๕) ๓, 
(๑.๖) ๓  

(๑.๑) 
๓.๕ 

๓.๖๔ การด าเนินงานระดับด ี

องค์ประกอบ ๒ ๓ (๒.๒)๐  (๒.๑) ๔ (๒.๓) ๕ ๓ การด าเนินงานระดับพอใช ้
องค์ประกอบ ๓ ๑ 

 
(๓.๑) ๓ 

 
๓ การด าเนินงานระดับพอใช้ 

องค์ประกอบ ๔ ๑ 
 

(๔.๑) ๕ 
 

๕ การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบ ๕ ๒ 
 

(๕.๑) ๓, 
(๕.๒) ๕  

๔ การด าเนินงานระดับด ี

คะแนนเฉลี่ย  ๓.๐๙ ๓.๗๑ ๔.๒๕ ๓.๖๐ การด าเนินงานระดับด ี
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ 
   ตัวบ่งชี้ ๕.๑ ๖ ข้อ 

 
๔ ข้อ ๓ ไมบ่รรลุ 

   ตัวบ่งชี้ ๕.๒ ๖ ข้อ 
 

๖ ข้อ ๕ บรรลุ 

   คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ๔ ดี 

รวมทุกองค์ประกอบ ๓.๖๐ 
การบรรลุ  
๕ /๑๓ 



๑๗ 
 

๕. ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

องค์ประกอบ เป้าหมาย 
เกณฑ์มาตรฐานที่ได้ด าเนินการแล้ว (ข้อที่) 

คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

องค์ประกอบ ๑ การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ ๑.๑ ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

๓.๕๑ คะแนน 
 

๓.๕๐ 

ตัวบ่งชี้ ๑.๒ อาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ ๓๕ 
 

๕ 

ตัวบ่งชี้ ๑.๓ อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ ๔๕ 
 

๒.๓๔ 

ตัวบ่งชี้ ๑.๔ จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

น้อยกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 

๕ 
 

๕ 

ตัวบ่งชี้ ๑.๕ การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

๖ ข้อ ✓ ✓ ✓ ✘ ✘ ✘ 

 
๓ 

ตัวบ่งชี้ ๑.๖ กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

๖ ข้อ ✓ ✓ ✓ ✘ ✘ ✘ 

 
๓ 

องค์ประกอบ ๒ การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

๖ ข้อ ✓ ✓ ✘ ✓ ✓ ✓  
๔ 

ตัวบ่งชี้ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์

๒๕,๐๐๐ บาท 
 

๐ 

ตัวบ่งชี้ ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ ๒๐ (((๗ x ๑๐๐) / ๓๒) x ๕) /๒๐ ๕ 

องค์ประกอบ ๓ การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม ๖ ข้อ ✓ ✓ ✓ ✘ ✘ ✓  
๓ 

องค์ประกอบ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ ๔.๑ ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

๖ ข้อ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✘  
๕ 

องค์ประกอบ ๕ การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ ๕.๑ การบริหารของคณะเพ่ือการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

๖ ข้อ ✓ ✘ ✓ ✓ ✘ ✘ ✓  
๓ 



๑๘ 
 

องค์ประกอบ เป้าหมาย 
เกณฑ์มาตรฐานที่ได้ด าเนินการแล้ว (ข้อที่) 

คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

ตัวบ่งชี้ ๕.๒ ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

๖ ข้อ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
๕ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

ส่วนที่ ๒ 
แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

(จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑) 
 
ข้อเสนอแนะภาพรวม 
 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 

KPI ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของการ

ด าเนินงานตาม
แนวทาง 

ผู้รับผิดชอบ 

วิทยาเขต ควรร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วัฒนธรรมจังหวัด การ
ท่องเที่ยวจังหวัด โรงเรียน 
ชุมชน และคณะสงฆ์ จัดท า
แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริม 
อนุรักษ์ สืบสานการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ
และให้เกิดการอนุรักษ์อย่าง
ยั่งยืน 

๑. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ก าหนด
นโยบายและทิศทางการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์  
และความเป็นไทย เพ่ือการธ ารงรักษา 
สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย หรือการ
พัฒนาต่อยอดและสร้างคุณค่า 
ใหม่ ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของวิทยา
เขตสุรินทร์ 
๒. จัดท าหลักสูตรหรือรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง โดยบูรณาการสาระ 
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา 
ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่นและของชาติ เพ่ือสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตื่นตัว 
ความภูมิใจในความเป็นไทย ความ 
เข้าใจในจุดร่วมบนความแตกต่างของ
วัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งของไทยและ
ต่างประเทศอย่างสร้างสรรค์ 
๓. จัดท าบันทึกข้อตกลงความมือ “การ
ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม” กับ วัฒนธรรมจังหวัด 
การท่องเที่ยวจังหวัด โรงเรียน ชุมชน 
และคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ 
๔. ประชุมติดตามการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ ทุกไตรมาส 

๑.มีแผนยุทธศาสตร์
ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบ
สานการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
จ านวน ๑ แผน 
๒. มีแผนท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ทีม่ีตัวชี้วัดระดับแผน 
จ านวน ๑ แผน 
๓. มีคณะกรรมการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนะธรรม เพ่ือ
ก ากับติดตามและ
ประเมินแผน จ านวน 
๑ ชุด 
๔. มีบันทึกข้อตกลง
ความมือ “การ
ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบ
สานการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม” กับ 
วัฒนธรรมจังหวัด 
การท่องเที่ยวจังหวัด 
โรงเรียน ชุมชน และ
คณะสงฆจ์ังหวัด
สุรินทร์ 

-ส านักงาน
วิทยาเขต 
-ส านัก
วิชาการ 
-วิทยาลัยสงฆ์ 

 



๒๐ 
 

องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา 

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 

KPI ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของการ

ด าเนินงานตาม
แนวทาง 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. จากผลการประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตรทั้งสิ้น ๖ 
หลักสูตร มี ๕ หลักสูตรที่มี
คุณภาพอยู่ในระดับ ดี และมี ๑ 
หลักสูตรมีคุณภาพอยู่ในระดับ
ปานกลาง วิทยาเขต ควร
ส่งเสริมและสนับสนุนให้
หลักสูตรทุกหลักสูตรบริหาร
จัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพใน
ระดับดี ทุกหลักสูตรเป็นอย่าง
น้อย 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ทุกหลักสูตร 
๒. จัดท าคู่มือการบริหารจัดการ
หลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
๒. ก ากับติดตามการเรียนการสอน 
การบริหาร ของหลักสูตรทุกหลักสูตร 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติระดับอุดมศึกษา และ
มาตรฐานวิชาชีพ 

๑. มีคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ๑ ชุด 
ต่อ ๑ หลักสูตร 
๒. มีคู่มือการบริหาร
จัดการหลักสูตร ให้
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
จ านวน ๑ เล่ม 
๓. ร้อยละ ๑๐๐ มี
หลักสูตรที่มีคุณภาพ
อยู่ในระดับ ดี  

คณะ 
กรรมการบริ 
หารหลักสูตร 
 

๒. การจัดท าแผนการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตใน
ภาพรวม ไม่พบร่องรอยการมี
ส่วนร่วมของนิสิตในการจัดท า
แผนพัฒนานิสิต รวมทั้ง
กระบวนการให้ได้มาซึ่ง
แผนพัฒนานิสิต อีกท้ังการ
ก าหนดตัวชี้วัดระดับแผนไม่
ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถ
ประเมินผลความส าเร็จของ
แผนและความส าเร็จของ
โครงการและกิจกรรม เพ่ือน า
ผลมาปรับปรุงแผนและการ
ด าเนินงานตามแผนต่อไป 

  ๑. แปลงแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ เป็นแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิตประจ าปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 
  ๒. ก าหนดวัตถุประสงค์ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ และค่าเป้าหมายของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ให้
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ 
๓. เสนอแต่งตัง้คณะกรรมการ
ด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานิสิตโดยมี
ผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร ผู้น านิสิต 
ที่เก่ียวข้อง เข้าร่วมการจัดท า
แผนพัฒนานิสิตพร้อมก าหนดตัวชีวัด
ให้ชัดเจน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  
ร้อยละของตัวชี้วัด
ความส าเร็จของแผน
จัดกิจกรรมพัฒมนา
นิสิตที่บรรลุเป้าหมาย 
 
ค่าเป้าหมาย :  ร้อย
ละ ๘๐ 
 

กลุ่มงาน
บริการ
การศึกษา 
 
-งานกิจการ
นิสิต 

 

 
 



๒๑ 
 

องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย 
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา 

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 

KPI ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของการ

ด าเนินงานตาม
แนวทาง 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. วิทยาเขตยังไม่มีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่ครบถ้วน ที่เป็น
ประโยชน์เพื่อการบริหาร
งานวิจัยของผู้บริหาร หรือ
น ามาใช้เพื่อพัฒนา และ
วางแผนงานวิจัยอย่างเป็น
ระบบ  

วิทยาเขตสุรินทร์ยังไม่มีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่ครบถ้วน ที่เป็นประโยชน์
เพ่ือการบริหารงานวิจัยของผู้บริหาร 
หรือน ามาใช้เพ่ือพัฒนา และวางแผน
งานวิจัยอย่างเป็นระบบ ดังนั้น ส านัก
วิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบระบบสารสนเทศ 
ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าระบบ
ข้อมูลสารสนเทศประจ าวิทยาเขต
สุรินทร์ 
๒. ก าหนดให้มีบุคลากรได้ท าหน้าที่
รับผิดชอบระบบข้อมูลสารสนเทศ 
๓. วางแผนและด าเนินการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศให้สามารถใช้การได้
อย่างดี 

มีระบบข้อมูล
สารสนเทศ จ านวน 
๑ ระบบ 

กลุ่มงานวิจัย
และคุณภาพ
การศึกษา 
- งานวิจัย
และวิชาการ 
 
-งาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๒. วิทยาเขตไม่มีการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการ
ท างานวิจัย และเผยแพร่
งานวิจัยของวิทยาเขตไว้เป็น
การเฉพาะ ในแผนจัดสรร
งบประมาณประจ าปีของวิทยา
เขต 

ในปีที่ผ่านมา (๒๕๖๒) วิทยาเขตสุรินทร์
ไม่มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
การท างานวิจัย และเผยแพร่งานวิจัย
ของวิทยาเขตไว้เป็นการเฉพาะ ในแผน
จัดสรรงบประมาณประจ าปีของวิทยา
เขต 
      ดังนั้นปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วิทยา
เขตสุรินทร์ได้จัดให้มีกลไกสนับสนุนการ
ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และ
สนับสนุนด้านงบประมาณการวิจัยโดย
ก าหนดให้มีการประกาศรับข้อเสนอปีละ 
๑ ครั้ง และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นผู้พิจารณาโครงร่างงานวิจัยที่มีความ
เป็นไปได้และมีความเหมาะสมเพ่ือรับ

มีแผนการใช้จ่ายการ
จัดสรรงบประมารณ
สนับสนุนการท างาน
วิจัย ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ 

- งานวิจัย
และวิชาการ 
 
-งานนโยบาย
และแผน และ
วิจัยสถาบัน 



๒๒ 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา 

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 

KPI ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของการ

ด าเนินงานตาม
แนวทาง 

ผู้รับผิดชอบ 

ทุน  โดยคณาจารย์สามารถส่งโครงร่าง
การวิจัยเพ่ือเสนอขอรับทุนได้โดยจัดท า
โครงร่างงานวิจัยตามแบบที่สถาบันวิจัย
ก าหนดก าหนด  

๓. อาจารย์ของวิทยาเขต
สุรินทร์ผลิตผลงานและเผยแผ่
ผลงานในวารสารที่มีค่าถ่วง
น้ าหนักน้อย คือ วารสารสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เป็นจ านวนมาก 

คณาจารย์ของวิทยาเขตสุรินทร์เมื่อท า
วิจัย หรือมีผลงานวิจัยที่ท าเสร็จแล้วควร
หาเวทีไปน าเสนอผลงานได้ทั้งในและ
ต่างประเทศโดยการเตรียมความพร้อม 
ดังนี้ 
๑. ค้นหาแหล่ง/การจัดประชุมที่จะไป
น าเสนอผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับเรื่อง
ที่ท าวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เช่นจากจดหมายประชาสัมพันธ์  การ
ประชาสัมพันธ์ในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
๒. สมัครลงทะเบียนไปน าเสนอผลงาน 
โดยระบุวิธีการน าเสนอด้วยการพูด 
ศึกษาวิธีการลงทะเบียนให้ละเอียด เช่น 
ลงทะเบียนด้วยจดหมายราชการ 
โทรสารทางe-mailการจ่าค่าลงทะเบียน 
และต้องการให้ส่งเอกสารประกอบการ
สมัครอะไรบ้าง (ถ้าต่างประเทศให้ดู
ที ่Call for Abstract) 
๓. ติดตามผลการตอบรับให้ไปน าเสนอ
จากผู้จัด ระหว่างรอผลการตอบรับควร
เตรียมเนื้อหาการน าเสนอไปพร้อมกัน
ด้วย 
๔. เมื่อได้รับการตอบรับแล้ว ศึกษา
รายละเอียดของวิธีการน าเสนอให้ดี ผู้
จัดจะแจ้งเวลาและขั้นตอนการน าเสนอ

ตัวชี้วัดความส าเร็จ :  
ร้อยละของบทความวิจยั
ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่
ในฐานข้อมูล TCI ฐาน 
๑ หรือวารสารระดับ
นานาชาติ 
 
ค่าเป้าหมาย :  
ร้อยละ ๑๕ ของผลงาน
วิชาการของอาจารย์
ระดับปริญญาตรีทุก
หลักสตูร/สาขาวิชา 
ร้อยละ ๓๕ ของผลงาน
วิชาการของอาจารย์
ระดับปริญญาโท 
 

- งานวิจัย
และวิชาการ 
 
-งานนโยบาย
และแผน และ
วิจัยสถาบัน 



๒๓ 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา 

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 

KPI ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของการ

ด าเนินงานตาม
แนวทาง 

ผู้รับผิดชอบ 

มาให้ว่าใช้เวลาคนละกี่นาที ภาษาท่ีใช้
น าเสนอ สถานที่/ห้องประชุม สื่อ
ประกอบการพูด เช่นpower  point ผู้
จัดให้น าสื่อไปเตรียมลงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ก่อนเวลาพูดเมื่อไร ที่ใด 
เพ่ือจะได้เตรียมตัวล่วงหน้าได้ทันตาม
ก าหนดเวลา 
๕. ออกแบบและผลิตสื่อที่จะใช้
ประกอบการพูด โดยก าหนดหัวข้อเรื่อง 
เนื้อหา รูปภาพ รูปกราฟ หรือ ตาราง 
เฉพาะที่มีความส าคัญ เหมาะสมกับเวลา
ที่จะน าเสนอเช่นจ านวนกี่สไลด์ เลือกใช้
ตัวอักษร สีตัวอักษรและสีพื้นสไลด์ที่
เหมาะสมดึงดูดความสนใจ  อ่านง่าย
ชัดเจน สบายตา มีใจความส าคัญท่ี
ต้องการจะน าเสนอครบ  เข้าใจง่าย โดย
พิจารณาให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 
๖.  เตรียมตัวเรื่องการพูด โดยซ้อมพูด
ล่วงหน้าให้ได้ทันตามก าหนดเวลา และ
เตรียมเรื่องภาษาที่ใช้พูด 
๗. ศึกษาเรื่องสถานที่จัดประชุม ที่พัก 
และการเดินทางล่วงหน้าเพ่ือไปน าเสนอ
ได้ทันก าหนดเวลา 
๘. จัดเตรียมงบประมาณในการเดินทาง/
ที่พัก และหลักฐานการเบิกจ่ายตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายฯ 

 

 
 
 
 



๒๔ 
 

องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา 

แนวทางการปรับปรุง/
พัฒนา 

KPI ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตาม

แนวทาง 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. ตัวชีว้ัดของแผนบริการวิชาการ
แก่สังคมควรสะท้อนให้เห็น
ผลสัมฤทธิ์ของงานบริการวิชาการ
อย่างแท้จริง  สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาของวิทยาเขต โดยคณะ
สงฆ์หรือชุมชนมีส่วนร่วมเป็น
กรรมการในการจัดท าแผน เพ่ือให้
บรรลุวิสัยทัศน์ของวิทยาเขต
สุรินทร์ 

การสะท้อนให้เห็น
ผลสัมฤทธิ์ของงานบริการ
วิชาการอย่างแท้จริง  
สอดคล้องกับแผนพัฒนาของ
วิทยาเขตนั้น วิทยาเขต
สุรินทร์ควรมีการวิเคราะห์ผู้
ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholder Analysis) 
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ของวิทยาเขต โดยคณะสงฆ์
หรือชุมชนมีส่วนร่วมเป็น
กรรมการในการจัดท าแผน 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ
วิทยาเขตสุรินทร์ในประเด็น
ต่างๆ ดังนี้ 
๑. ลักษณะการมีส่วนได้ส่วน
เสีย เป็นการศึกษาวิเคราะห์
เพ่ือก าหนดบทบาทและ
ประโยชน์ที่หน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรภาคเอกชน(Non 
Government 
Organization: NGO) ภาค
ธุรกิจเอกชน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชุมชนและประชาคมท้องถิ่น 
พึงได้รับโดยการเข้ามามีส่วน
ร่วมในการผลักดันให้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยา

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  
แผนบริการวิชาการและ
การใช้ประโยชน์ 
ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ ที่ผ่านการ
พิจารณาจาก
คณะกรรมการประจ า
วิทยาเขต 
 
ค่าเป้าหมาย :  
๑ แผน 

กลุ่มงานส่งเสริม
พระพทุธศาสนา
และบริการสังคม 
- งานบริการ
วิชาการและการ
เผยแผ่ (วช.) 
-งานนโยบายและ
แผน และวิชาการ 
(วส.) 
-งานติดตามและ
ประเมินผลและ
สารสนเทศ (สนง.) 



๒๕ 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา 

แนวทางการปรับปรุง/
พัฒนา 

KPI ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตาม

แนวทาง 
ผู้รับผิดชอบ 

เขตแบบบูรณาการบรรลุผล
ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
๒. ระดับของประโยชน์ที่
ได้รับ เป็นการศึกษา
วิเคราะห์เพื่อจัดระดับของ
ประโยชน์เชิงเปรียบเทียบที่
คาดว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่
ละกลุ่มจะได้รับจากการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาวิทยาเขตแบบ
บูรณาการ โดยจัดระดับของ
ประโยชน์ที่คาดว่าผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียพึงได้รับ เป็น ๓ 
ระดับ คือ มาก ปานกลาง 
และน้อย 

๒. การประเมินโครงการบริการ
วิชาการควรประเมินตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ  

วิทยาเขตสุรินทร์ต้องก าหนด
มาตรการให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการเมื่อด าเนินโครงการ
บริการวิชาการแล้วเสร็จต้อง
สรุปผลประเมินความส าเร็จ
ของการให้บริการตาม 
ตัวชี้วัดที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการก าหนดไว้ ซึ่ง
จะต้องมีการประเมินให้เห็น
ถึงผลความส าเร็จ ของการ 
บูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคม กับการ
เรียนการสอนหรือการวิจัย 
และจดัท าสรุปผล โครงการ
ในรูปเล่มรายงานเพ่ือเป็น
หลักฐาน โดยจัดส่งเล่ม
รายงานผลให้คณะกรรมการ
ประเมินโครงการ โดย

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  
จ านวนความส าเร็จตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนบริการ
วิชาการ ที่ผ่านการ
ประเมินแผน และผ่าน
มติคณะกรรมการประจ า
วิทยาเขต 
 
ค่าเป้าหมาย :  
จ านวน ๑ แผน 
 

- งานบริการ
วิชาการและการ
เผยแผ่ (วช.) 
-งานติดตามและ
ประเมินผลและ
สารสนเทศ 
(สนง.) 



๒๖ 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา 

แนวทางการปรับปรุง/
พัฒนา 

KPI ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตาม

แนวทาง 
ผู้รับผิดชอบ 

สามารถด าเนินการตาม
ระบบได้ ดังนี้ 
๑. ประชุมคณะกรรมการ
บริการวิชาการ เพื่อรายงาน
ผลการด าเนินงานโครงการ
บริการวิชาการ ทุกโครงการ
ตามแผนบริการวิชาการและ
การใช้ประโยชน์  
๒. ประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 
และตามตัวบ่งชี้ของแผน
บริการวิชาการและการใช้
ประโยชน์ 
๓. น าเสนอรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนฯ และ
ผลการประเมินแผนฯ ต่อ
คณะกรรมการประจ าวิทยา
เขตเพ่ือพิจารณา 
๔. น าข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าวิทยา
เขต เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการ
จัดท าแผนบริการวิชาการ 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ต่อไป 

๓. การสนับสนุนและส่งเสริมให้
อาจารย์จัดการเรียนการสอน
บูรณาการกับงานบริการวิชาการ
หรือการวิจัยของวิทยาเขตสุรินทร์ 
เพ่ือสร่างความเข้มแข็งให้คณะสงฆ์
และชุมชน 

การสนับสนุนและส่งเสริมให้
อาจารย์จัดการเรียนการสอน
บูรณาการกับงานบริการ
วิชาการหรือการวิจัยของ
วิทยาเขตสุรินทร์ เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งให้คณะสงฆ์
และชุมชน วิทยาเขตสุรินทร์ 
ควรเริ่มจากการหาต้นแบบ
จากสถาบันอ่ืน ๆ ที่ประสบ

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  
จ านวนโครงการ บริการ
วิชาการท่ีบูรณาการเข้า
กับการจัดการเรียนการ
สอน และงานวิจัย ที่
ด าเนินการในวิทยาเขต
สุรินทร์ 
ค่าเป้าหมาย :  
๒ โครงการ 

- งานบริการ
วิชาการและการ
เผยแผ่ (วช.) 
-งานติดตามและ
ประเมินผลและ
สารสนเทศ (สนง.) 
-งานวางแผนและ
วิชาการ (วส.) 



๒๗ 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา 

แนวทางการปรับปรุง/
พัฒนา 

KPI ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตาม

แนวทาง 
ผู้รับผิดชอบ 

ผลส าเร็จ เพ่ือเป็นสถานที่
ศึกษาดูงานและเชิญเป็น
วิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้ 
จากนั้นเริ่มด าเนินการ โดย
ให้ ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในวิทยา
เขตและเชิญบุคลากรประชุม
เพ่ือท าแผนร่วมกัน เริ่มจาก
การ วิเคราะห์หลักสูตรที่
สาขาเปิดสอนอยู่ในแต่ละปี 
ว่าแต่ละหลักสูตรที่เปิดสอน
นั้น มีกิจกรรมเสริมอะไรบ้าง
ที่ควรจัดให้กับ นิสิต 
กิจกรรมใดที่ไม่ควรจัด 
ก าหนดประเด็นส าคัญท่ี
ต้องการให้นิสิตแต่ละชั้นปีได้
เรียนรู้หรือพัฒนาตนเองตาม 
หลักสูตร น ามาพัฒนาเป็น
โครงการบริการวิชาการ จน
ได้โครงการบริการวิชาการท่ี
มีความสอดคล้องกับ
หลักสูตรการเรียน การสอน
ในแต่ละชั้นปี จากนั้นให้แต่
ละสาขาวิชาน าไปจัดท าเป็น
โครงการเพื่อด าเนินการในปี
ต่อไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

องค์ประกอบที่ ๔  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา 

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 
KPI ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตาม

แนวทาง 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. ควรคัดเลือกแผนท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมให้ตรงกับ
ความต้องการของท้องถิ่นและ
ความพร้อมของวิทยาเขต 

วิทยาเขตสุรินทร์ ควรคัดเลือก
โครงการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมให้ตรงกับความ
ต้องการของท้องถิ่นและความ
พร้อมของวิทยาเขต โดย 
แต่งตั้งคณะกรรมการแผนการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และจัดประชุมคณะกรรมการ
แผนท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเพ่ือวิเคราะห์แผน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ว่ามีโครงการใดที่ตรงกับความ
ต้องการของท้องถิ่น และ
กิจกรรมโครงการใดที่ไม่
สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่นก็ไม่ควรบรรจุไว้ใน
แผนต่อไป 

จ านวนโครงการที่ตรงกับ
ความต้องการของท้องถิ่น
และความพร้อมของวิทยา
เขต ร้อยละ ๘๐  

 
 

กลุ่มงานส่งเสริม
พระพุทธศาสนา
และบริการสังคม 
- งานบริการ
วิชาการและการ
เผยแผ่ (วช.) 
-งานติดตามและ
ประเมินผลและ
สารสนเทศ 
(สนง.) 

๒. ควรก าหนดผู้รับผิดชอบ และ
ก ากับ ติดตาม ประเมินผลตาม
วงจร PDCA และเผยแพร่ต่อ
สาธารณะอย่างชัดเจนและ
ต่อเนื่อง 

วิทยาเขตสุรินทร์ควรจัดท า 
ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และวางแผนให้บุคลากรได้
ปฏิบัติงานตามวงจร PDCA  
โดย 
๑.การวางแผน (P) 
๑.๑ ก าหนดเป้าหมายหรือ
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
๑.๒ จัดล าดับความส าคัญของ
เป้าหมาย 
๑.๓ ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงาน               
  ๑.๔ ก าหนดระยะเวลา 
  ๑.๕ ก าหนดงบประมาณ  

มีค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม จ านวน ๑ 
คณะ 

 

 



๒๙ 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา 

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 
KPI ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตาม

แนวทาง 
ผู้รับผิดชอบ 

  ๑.๖ ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
๑.๗ จัดท าคู่มือการส่งเสริม
และพัฒนา 
 

๒. ด าเนินการตามแผน (D) 
๒.๑ส่งเสริมและสนับสนุน        
๒.๒ จัดสิ่งอ านวยความสะดวก
สนับสนุนทรัพยากร 
๒.๓ ก ากับติดตาม 
๒.๔ ให้การนิเทศ 
 

๓. ตรวจสอบประเมินผล (C) 
๓.๑ วางกรอบการประเมิน 
๓.๒ จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 
๓.๓ เก็บข้อมูล 
๓.๔ วิเคราะห์ข้อมูล 
๓.๕ แปลความหมาย     
๓.๖ ตรวจสอบ/ปรับปรุง
คุณภาพการประเมิน 
 

๔. น าผลการประเมินมา
ปรับปรุง (A) 
๔.๑ ปรับปรุงการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม 
 ๔.๒ วางแผนในระยะต่อไป 
 ๔.๓ จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 

๓. ควรปรับปรุงพัฒนาการ
บริหารจัดการการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างให้มี
ประสิทธิภาพและน าเผยแพร่
เป็นองค์ความรู้สู่ชุมชน สังคม 

วิทยาเขตสุรินทร์ ร่วมกับ
หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิด
สอน วางแผนนโยบายและ
เป้าหมายในการส่งเสริมและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมใน
รายวิชาของแต่ละหลักสูตร ให้
สามารถบูรณาการกับการวิจัย 
การบริการวิชาการอย่างเป็น
ระบบและยั่งยืน ดังนี้ 
- น าวัฒนธรรม ประเพณีท่ี

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ :  
จ านวนโครงการ การท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ที่เผยแพร่เป็น
องค์ความรู้สู่ชุมชน สังคม 
 
ค่าเป้าหมาย :  
๓ โครงการ 

 



๓๐ 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา 

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 
KPI ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตาม

แนวทาง 
ผู้รับผิดชอบ 

คัดเลือกแล้ว มาเป็นข้อปฏิบัติ
ในการท างาน การท ากิจกรรม 
เช่น การแต่งกายด้วยชุด
ประจ าจังหวัด  หรือภาษา
ทักทาย สวัสดี ขอบคุณ 

- จัดตั้งชมรมอนุรักษ์วัฒนธรรม 
ของนิสิตในวิทยาเขต 

- จัดท าเว็บไซด์และช่องทางอ่ืน
ในระบบออนไลน์ เพ่ือสื่อสาร
วัฒนธรรม ประเพณีนั้นๆ ต่อ
สาธารณะ  

โดยจัดให้มีระบบและกลไก 
การติดตามผลการด าเนินงาน 
ดังนี้ 
๑. ส านักวิชาการวิทยาเขต
สุรินทร์แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดท าแผนการด าเนินงานด้าน
ก า ร ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป ะแ ล ะ
วัฒนธรรม 
๒. คณะกรรมการพิจารณาการ
ด าเนินงานด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมก าหนด
แนวปฏิบัติการด าเนินงานด้าน
การท านุบ ารุงด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมเสนอคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาเขต 
๓. ให้คณะกรรมการประจ า
วิ ท ย า เ ข ต พิ จ า ร ณ า  แ ล ะ
ประกาศใช้แนวปฏิบัติ การ
ด าเนินงานด้านการท านุบ ารุง
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมแก่
คณาจารย์ 
๔. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ 



๓๑ 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา 

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 
KPI ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตาม

แนวทาง 
ผู้รับผิดชอบ 

จัดท าโครงการ / กิจกรรมตาม
แนวปฏิบัติการด าเนินงานด้าน
การท านุบ ารุงด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม  เพื่อเสนอขออนุมัติ
ตามข้ันตอนของมหาวิทยาลัย 
๕. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
ด าเนินโครงการ  เผยแพร่
โครงการ  และสรุปผลโครงการ
เสนอต่อคณะกรรมการประจ า
วิทยาเขต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

องค์ประกอบที่ ๕  การบริหารจัดการ 
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์ 
 

จุดที่ควรพัฒนา/
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 
KPI ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตาม

แนวทาง 
ผู้รับผิดชอบ 

๑. แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะได้
ประกาศใช้แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ในช่วง
แผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 
๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
และวิทยาเขตได้จัดท า
แผนพัฒนาวิทยาเขตสุรินทร์
ให้มีความสอดคล้องกัน
แล้ว  แต่บริบทการบริหาร
สถาบันการศึกษาในปัจจุบันมี
การเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 
ประกอบกับการบริหารงาน
ระดบัประเทศมีการจัดตั้ง
รัฐบาลใหม่ และมีการ
ประกาศใช้มาตรฐานการ
อุดมศึกษาใหม่ ดังนั้นวิทยา
เขตสุรินทร์พึงทบทวน
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และ
กลยุทธ์ ให้สอดคล้อง
สอดคล้องนโยบายที่
คณะรัฐมนตรีแถลงต่อ
รฐัสภา  รวมถึงก าลังเงิน
งบประมาณของวิทยา
เขต  ทั้งนี้พึงแสวงหาความ
ได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ โดย
ค านึงถึงความเชี่ยวชาญ อัต
ลักษณ์และความได้เปรียบเชิง
พ้ืนที่ของวิทยาเขตสุรินทร์
ประกอบด้วย 

๑. ส่วนงานบริหาร ส านักงาน
วิทยาเขตสุรินทร์เสนอข้อมูลจาก
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภ าย ใน  ข้ อมู ล ก า รป ร ะ เ มิ น
แผนพัฒนาวิทยาเขตสุรินทร์ และ
แผนงานที่ เกี่ยวข้อง เสนอต่อ
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป รั บ ป รุ ง
แผนพัฒนาวิทยาเขตสุรินทร์ และ
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต
สุรินทร์ เพ่ือน าข้อมูลมาพัฒนา
ปรั บปรุ ง แผนงานให้ มี คว าม
สอดคล้องกับแผน และนโยบาย
ของรัฐบาล 
๒. ก าหนดกลยุทธ์ ในด้านการ
จัดท าหลักสูตรระยะสั้นเกี่ยวกับ
การจัดท าเป็นศูนย์การอบรมเพ่ือ
ตอบสนองกับองค์กรภายนอก 
และประชาชนผู้ที่สนใจ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาอัตราจ านวนนิสิต และ
ปัญหาภาระค่าใช้จ่ายที่มีสูงขึ้น
จากบริบทอาคารสถานที่ที่มีการ
พัฒนา ซึ่งไม่สอดคล้องกับรายรับ
จากปัจจัยจ านวนนิสิตที่ลดลง 
ภ า ย ใต้ บ ริ บ ท ข อ ง ส ถา น ที่ ที่
เอ้ืออ านวย 

๑) แผนงานที่ ได้รับการ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ
แผน และนโยบาย 
๒) หลักสูตรการอบรม 
๓) จ านวนผู้เข้ารับบริการ 

ส่วนงานบริหาร 

๒. การแปลงแผนพัฒนา ปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปี รูปแบบแผนปฏิบัติการ ส่วนงานบริหาร 



๓๓ 
 

จุดที่ควรพัฒนา/
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 
KPI ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตาม

แนวทาง 
ผู้รับผิดชอบ 

วิทยาเขตไปสู่แผนการ
ปฏิบัติการในปีการศึกษา 
๒๕๖๑ /ปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ พบว่า มีการแบ่ง
โครงการตามพันธกิจต่างๆ 
เป็นโครงการย่อยมาก
เกินไป  จึงท าให้เกิดปริมาณ
งานมากและอาจไม่สอดรับ
กัน ตลอดจนกระทั่งไม่ชัดเจน
เพียงพอว่าโครงการ/กิจกรรม
ที่ด าเนินการประจ าปีนั้นจะ
ส่งผลไปสู่การบรรลุผลลัพธ์ที่
ต้องการตามวิสัยทัศน์ที่
ก าหนดหรือไม่  วิทยาเขตพึง
ทบทวนโครงการ/กิจกรรมที่
จะด าเนินการ ทั้งนี้อาจ
พิจารณาหลอมรวมโครงการ/
กิจกรรมที่มีลักษณะเดียวกัน
ในแต่ละพันธกิจเข้าด้วยกัน
หรือบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างพันธกิจและก าหนด
ตัวชี้วัดที่ส าคัญที่ส่งผลต่อการ
บรรลุผลลัพธ์เพ่ิมเติมจากการ
การประเมินความพึงพอใจซึ่ง
ด าเนินการในปัจจุบัน 

เขตสุรินทร์ ให้มีความเชื่อมโยง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ และกล
ยุทธ์ ของแผนพัฒนาวิทยาเขต
สุรินทร์ พร้อมทั้งก าหนดตัวชี้วัดที่
มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ใน
แผนพัฒนาวิทยา เขตสุ รินทร์ 
พร้อมทั้งบูรณาการโครงการที่มี
ลั ก ษ ณ ะ ที่ ค ล้ า ย ค ลึ ง กั น ใ น
ป ร ะ เ ด็ น ก ล ยุ ท ธ์ จั ด ท า เ ป็ น
กิจกรรมหรือโครงการเดียวกัน  

ประจ าปีที่มีการปรับปรุง
และสร้างความเชื่อมโยง
แ ล ะ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
แ ผ น พั ฒ น า วิ ท ย า เ ข ต
สุรินทร์ 

๓. วิทยาเขตมีการด าเนินการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยใน
แต่ละหลักสูตรได้ครบถ้วน
มากขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่าน
มา แต่ยังพบว่าปีการศึกษานี้
ยังขาดกระบวนการในการ
วิเคราะห์พิจารณาต้นทุนต่อ
หน่วยหรือข้อมูลทางการเงิน
อ่ืนๆ ในระดับบริหารวิทยา
เขตเพ่ือค้นหาค าตอบว่าการ

๑ .  น า ข้ อ เ ส น อ แ น ะ จ า ก
คณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภ าพก า รศึ กษ า เ สนอต่ อ
คณะอนุกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ 
เพ่ือให้ก าหนดเป็นมาตรการและ
น โ ย บ า ย ม อ บ ห ม า ย ใ ห้
ผู้รับผิดชอบ คือ ส่วนคลังและ
ท รั พ ย์ สิ น  ไ ด้ จั ด ท า ข้ อ มู ล
วิ เคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ให้

๑) แผนพัฒนาวิทยาเขต
สุรินทร์ ที่ได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงในส่วนของการ
พัฒนาบุคลากร 
๒) แผนพัฒนาบุคลากร
สายวิ ช าการ  และสาย
วิชาชีพ ที่มีความเชื่อมโยง
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
วิทยาเขตสุรินทร์ รวมทั้ง
สอดคล้องกับการพัฒนา

ส่วนงานบริหาร 



๓๔ 
 

จุดที่ควรพัฒนา/
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 
KPI ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตาม

แนวทาง 
ผู้รับผิดชอบ 

ด าเนินการมีความคุ้มค่า 
โอกาสในการแข่งขันหรือมี
ประสิทธิภาพเพียงใด ท าให้
ไม่มีการแสวงหาแนวทางใน
การด าเนินการใช้จ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ โอกาสในการ
แข่งขันของหลักสูตร  การ
ปรับระบบการบริหารงาน
บุคคลหรือกิจกรรมอ่ืนของ
วิทยาเขต 

ครอบองค์ป ระกอบของการ
แข่งขันระหว่างหลักสูตร และ
ส ถ า บั น  ร ว ม ทั้ ง วิ เ ค ร า ะ ห์
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในการ
ให้บริการจากรายจ่ายที่เสียไป 
ร ว ม ทั้ ง ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล ใ น เ ชิ ง
โครงสร้างระบบการบริหารงาน
บุคคล เพ่ือให้สอดคล้องกับความ
คุ้ ม ค่ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น จ า ก ก า ร ใ ช้
งบประมาณด้านบุคลากร 

บุ ค ล า ก ร ภ า ย ใ ต้
กระบวนการที่ก าหนดไว้
ในแผนพัฒนา 

๔. การด าเนินการด้านการ
บริหารและพัฒนาบุคลากร
นั้นพบว่าวิทยาเขตไม่ได้มีการ
วางแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากรให้ครอบคลุมทั้งสาย
วิชาการและสายปฏิบัติการ
วิชาชีพ โดยเฉพาะในสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพนั้นการ
ด าเนินการให้ความรู้หรือ
ผลักดันบุคลากรให้สามารถ
ขึ้นสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นยังไม่มี
แผนการผลักดันและพัฒนา
จากวิทยาเขตอย่างเต็มที่ 
ส าหรับสายวิชาการนั้นแม้ว่า
วิทยาเขตอาจไม่มีแผนงาน/
โครงการการผลักดันอย่าง
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน แต่ก็
เป็นที่น่ายินดีว่าบุคลากรมี
ความตระหนักและมีศักยภาพ
จนสามารถก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น
จนเป็นที่น่าชื่นชม  ดังนั้น
วิทยาเขตพึงให้ความส าคัญใน
การบริหารและพัฒนาสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพให้มากขึ้น 

เสนอข้อมูลจากผลการประเมิน
ต่ อ ค ณ ะก ร ร ม ก า ร ป รั บ ป รุ ง
แผนพัฒนาวิทยาเขตสุรินทร์ โดย
เพ่ิมเติมในส่วนของแผนพัฒนา
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่ ง ขึ้ น  โดยจั ดท า เนื้ อหาการ
พัฒนาในภาพรวม การพัฒนา
บุคลากรสายวิชากรที่จะต้องเกิด
จากแผนพัฒนาที่ก าหนดไว้ การ
พัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ
เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น การ
สร้างความช านาญงานในสายงาน
ของบุคลากรแต่ละรูป/คน อย่างมี
ระบบขั้นตอน โดยเริ่มจากการ
ปรับปรุงแผนพัฒนาวิทยาเขต
สุรินทร์ ถ่ายทอดเชื่อมโยงมายัง
แผน พัฒนาบุ คล าก รทั้ ง ส า ย
วิชาการ  และสายปฏิบัติ การ
วิ ช าชีพ  ซึ่ ง ในแผนพัฒนาจะ
ก าหนดตั้งแต่รายละเอียดความ
เชื่อมโยงตามแผนพัฒนาฯแต่ละปี 
ก าหนดขั้นตอนรายละเอียดใน
การพัฒนา ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
การประเมินแผนพัฒนาบุคลากร 
และการปรับปรุ งแผนพัฒนา

๑) แผนพัฒนาวิทยาเขต
สุรินทร์ ที่ได้รับการพัฒนา
ปรับปรุงในส่วนของการ
พัฒนาบุคลากร 
๒) แผนพัฒนาบุคลากร
สายวิ ช าการ  และสาย
วิชาชีพ ที่มีความเชื่อมโยง
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
วิทยาเขตสุรินทร์ รวมทั้ง
สอดคล้องกับการพัฒนา
บุ ค ล า ก ร ภ า ย ใ ต้
กระบวนการที่ก าหนดไว้
ในแผนพัฒนา 

ส่วนงานบริหาร 



๓๕ 
 

จุดที่ควรพัฒนา/
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 
KPI ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตาม

แนวทาง 
ผู้รับผิดชอบ 

เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญท่ี
จะช่วยขับเคลื่อนวิทยาเขตให้
บรรลุวิสัยทัศน์ 

บุคลากรอย่างเหมาะสม 

๕. การด าเนินการจัดการ
ความรู้ของวิทยาเขตสุรินทร์
ในปีนี้ด าเนินโครงการ "วัน
จัดการความรู้ (KM Day)" 
เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากประสบการณ์ใน
การท างานของบุคลากรแต่ละ
ส่วนงาน ต่อเนื่องจากการ
ด าเนินการในปีการศึกษาที่
ผ่านมาซึ่งเน้นการสร้างผู้
ประสานงานการจัดการ
ความรู้ (KM Facilitator) ซ่ึง
ต่างก็เป็นปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จของการ
ด าเนินการจัดการความรู้ของ
วิทยาเขต อย่างไรก็ตาม
กระบวนการจัดการความรู้
นั้นควรมีการก าหนดประเด็น
ความรู้หลัก หรือความรู้ที่
จ าเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์
ของวิทยาเขตในแต่ละพันธกิจ
ด้วย อย่างน้อยต้อง
ครอบคลุมพันธกิจการผลิต
บัณฑิตและการวิจัยซึ่งเป็น
เกณฑ์มาตรฐาน  ขัน้ต่ าตาม
ตัวชี้วัดที่วิทยาเขตก าหนด 
ส่งผลให้ผลการจัดการความรู้
ในปีการศึกษา ๒๕๖๑ ไม่
ส่งผลไปสู่การก าหนดวิธี
ท างานหรือแนวปฏิบัติที่ดีใน
แต่ละพันธกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งที่บุคลากรใน

วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ด าเนินการ 
ด้านการจัดการความรู้มาอย่าง
ต่อเนื่องตั้งแต่การจัดฝึกอบรม
การจัดการความรู้เบื้องต้น และ
การสร้ า งผู้ ประสานงานการ
จัดการความรู้ (KM Facilitator) 
โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิด้ านการจัดการ
ความรู้ และต่อมาได้ก าหนดจัด
โครงการ "วันจัดการความรู้ (KM 
Day)" เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากประสบการณ์ในการ
ท างานของบุคลากรแต่ละส่วน
งาน เพ่ือให้บุคลากรได้ส่งผลงาน 
เข้าประกวด ซึ่งไม่ได้เน้นในด้าน
พันธกิจใดพันธกิจหนึ่ง ซึ่งได้มี
บุคลากรได้ส่งผลงานจากสาย
วิชาการคือคณาจารย์ และสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพเป็นจ านวนมาก 
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ถ่ายทอดผลงานไปแต่ละส่วนงาน  
   การด าเนินการด้านการจัดการ
คว า มรู้ ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น ไป ต า ม
กระบวนการตามที่ วิทยาเขต
สุรินทร์ได้ก าหนดไว้ตามขั้นตอน 
ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ วิทยาเขต
สุรินทร์ จะมุ่งเน้นให้บุคลากรน า
ความรู้ที่มีหรือท่ีฝังอยู่มาถ่ายทอด 
แล ะ เ กิ ด เ ป็ น แ น วป ฏิ บั ติ ที่ ดี
ถ่ายทอดแก่บุคลากรหรือส่วนงาน
ภายนอกได ้

๑)  ผลง านการจั ดการ
ความรู้ อย่างน้อยจ านวน 
๒ ผลงาน 
๒) แนวปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice)  ที่ ส า ม า ร ถ
ถ่ายทอดไปสู่ส่วนงาน 

ส่วนงานบริหาร 



๓๖ 
 

จุดที่ควรพัฒนา/
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 
KPI ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของการด าเนินงานตาม

แนวทาง 
ผู้รับผิดชอบ 

วิทยาเขตต่างก็เป็นผู้ที่มี
ความรู้ที่ฝังลึกในตัวตน 
(Tacit Knowledge)  ดังนั้น
วิทยาเขตควรด าเนินการ
จัดการความรู้ให้เป็นไปตาม
กระบวนการขั้นตอนของการ
จัดการความรู้ 

 
 
 



๓๗ 
 

ส่วนที่ ๓ 
แนวทางการปรับปรุงตัวบ่งชี้ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 

 
ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 

องค์ประกอบ เป้าหมาย 
เกณฑ์มาตรฐานที่ได้ด าเนินการแล้ว (ข้อที่) 

คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

องค์ประกอบ ๑ การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ ๑.๑ ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

๓.๕๑ คะแนน 
 

๓.๕๐ 

ตัวบ่งชี้ ๑.๒ อาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

ร้อยละ ๓๕ 
 

๕ 

ตัวบ่งชี้ ๑.๓ อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ ๔๕ 
 

๒.๓๔ 

ตัวบ่งชี้ ๑.๔ จ านวนนักศกึษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

น้อยกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 

๕ 
 

๕ 

ตัวบ่งชี้ ๑.๕ การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

๖ ข้อ ✓ ✓ ✓ ✘ ✘ ✘ 

 
๓ 

ตัวบ่งชี้ ๑.๖ กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

๖ ข้อ ✓ ✓ ✓ ✘ ✘ ✘ 

 
๓ 

องค์ประกอบ ๒ การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหาร
และพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

๖ ข้อ ✓ ✓ ✘ ✓ ✓ ✓  
๔ 

ตัวบ่งชี้ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 

๒๕,๐๐๐ บาท 
 

๐ 

ตัวบ่งชี้ ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

ร้อยละ ๒๐ (((๗ x ๑๐๐) / ๓๒) x ๕) /๒๐ ๕ 

องค์ประกอบ ๓ การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม ๖ ข้อ ✓ ✓ ✓ ✘ ✘ ✓  
๓ 

องค์ประกอบ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ ๔.๑ ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

๖ ข้อ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✘  
๕ 



๓๘ 
 

องค์ประกอบ เป้าหมาย 
เกณฑ์มาตรฐานที่ได้ด าเนินการแล้ว (ข้อที่) 

คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

องค์ประกอบ ๕ การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ ๕.๑ การบริหารของคณะเพ่ือการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

๖ ข้อ ✓ ✘ ✓ ✓ ✘ ✘ ✓  
๓ 

ตัวบ่งชี้ ๕.๒ ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

๖ ข้อ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
๕ 

 
องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ 

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 
สิ่งท่ีไม่ได้ด าเนินงาน 

การด าเนินงานเพื่อพัฒนาไปสู่
เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้ ๑.๑ 
ผลการ
บริหาร
จัดการ
หลักสูตร
โดยรวม 

๓.๕๑   
คะแนน 

ค่าเฉลี่ยผลการ
บริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมทุก
หลักสูตร ไม่ถึง ๓.๕๑ 
คะแนน 

  อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหาร
จัดการหลักสูตรและจัดท ารายงาน
การประเมินตนเองระดับหลักสูตร 
(SAR) ด้วยตนเอง และกรอกข้อมูล
เข้าในระบบ MCU e-sar และ 
CHE QA Online  สกอ. 

พ.ค. ๖๓ หลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ ๑.๓ 
อาจารย์
ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

ร้อยละ ๔๕ ร้อยละของอาจารย์
ประจ าวิทยาเขต ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ
ไม่ถึง ร้อยละ ๔๕ 

- ส ารวจความต้องการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการรายหลักสูตร
ทั้งหมด ๖ หลักสูตร เพ่ือที่จะ
วางแผนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการ 
- จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการในรูปแบบ
ต่างๆเพ่ือมุ่งเน้นการน าสู่ภาคการ
ปฏิบัติ โดยการวิเคราะห์ปัญหา 
อุปสรรคและให้การส่งเสริมเป็น
รายบุคคลมากข้ึน 
- สนับสนุนให้อาจารย์ก าหนด

ตลอดปี
การศึกษา 
๒๕๖๒ 

กลุ่มงาน
วิชาการและ
วางแผน 
-งานวางแผน
และวิชาการ 



๓๙ 
 

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 
สิ่งท่ีไม่ได้ด าเนินงาน 

การด าเนินงานเพื่อพัฒนาไปสู่
เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ช่วงเวลาที่จะยื่นเอกสารเพ่ือ
พิจารณาขอต าแหน่งทางวิชาการ
ลงในTOR และถ้าอาจารย์
ด าเนินการได้ตาม TOR มีการ
พิจารณาขั้นเงินเดือนเพิ่มเติมให้ 
- มีการแจ้งข้อมูลการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการต่างๆผ่านเว็บไซต์ 
วิทยาเขตสุรินทร์ 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผลิต
เอกสารทางวิชาการให้ได้ TCI กลุ่ม 
๑ ตามาตรฐาน สกอ. 

ตัวบ่งชี้ ๑.๕ 
การบริการ
นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาตรี 

๖ ข้อ ๔. ประเมินคุณภาพ
ของการจัดกิจกรรม
และการจัดบริการใน
ข้อ ๑-๓ ทุกข้อไม่ต่ า
กว่า ๓.๕๑ จาก 
คะแนนเต็ม ๕ 

ประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 
๑-๓ โดยมีการประเมินผลการ
บริการนิสิต ทั้ง ๓ ด้าน ดังต่อไปนี้ 
๑.การให้บริการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นิสิต  
๒.การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่
ให้บริการนอกหลักสูตร แหล่งงาน
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิต 
๓.การจัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 
๒๕๖๒ 

กลุ่มงานบริการ
การศึกษา 
-งานกิจการ
นิสิต 

๕. น าผลการ
ประเมินจากข้อ ๔ มา
ปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้
ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผล
การประเมินสูงขึ้น
หรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของนิสิต 

น าผลการจากประเมินทั้ง ๓ ด้าน 
จากข้อ ๔ เสนอคณะกรรมการ
จัดท าแผนการบริการนิสิต เพ่ือให้มี
การประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการบริการครอบคลุม
ทั้ง ๓ ด้านเพื่อให้เป็นไปตามความ
คาดหวังของนิสิตต่อไป 

 กลุ่มงานบริการ
การศึกษา 
-งานกิจการ
นิสิต 



๔๐ 
 

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 
สิ่งท่ีไม่ได้ด าเนินงาน 

การด าเนินงานเพื่อพัฒนาไปสู่
เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๖. ให้ข้อมูลและ
ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพแก่
ศิษย์เก่า 

ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่
ศิษย์เก่าผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
www.mcusurin.ac.th และ
www.qasurin.mcu.ac.th 

 กลุ่มงานบริการ
การศึกษา 
-งานกิจการ
นิสิต 

ตัวบ่งชี้ ๑.๖ 
กิจกรรม
นักศึกษา
ระดับ
ปริญญาตรี 

๖ ข้อ ๔. ทุกกิจกรรมที่
ด าเนินการ มีการ
ประเมินผล
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมและน าผล
การประเมินมา
ปรับปรุงการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 

ด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ
ตามแผนกิจกรรมพัฒนานิสิตในปี
การศึกษา ๒๕๖๒ และได้
ด าเนินการประเมินความเร็จทุก
กิจกรรมทั้ง ๕ ด้าน คือ ๑.ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ๒.ด้านความรู้ 
๓.ทักษะด้านปัญญา ๔.ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ๕.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดยมีการประเมินผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตาม
ที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนานิสิต 

ตลอดปี
การศึกษา 
๒๕๖๒ 

กลุ่มงานบริการ
การศึกษา 
-งานกิจการ
นิสิต 

๕. ประเมิน
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต 

ประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
โครงการและกิจกรรมพัฒนานิสิต 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ ตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดย
ครอบคลุมถึงแผนที่สอดคล้อง
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพ่ึง
ประสงค์และมีการประชุมติดตาม
การด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่การ
ปรับปรุงแก้ไขในการวางแผนการ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิตต่อไป 

 กลุ่มงานบริการ
การศึกษา 
-งานกิจการ
นิสิต 

๖. น าผลการ
ประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมเพ่ือ

น าผลการประเมินเสนอ
คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรม
พัฒนานิสิตตลอดจนการน าเสนอ
ผลการประเมินความส าเร็จตาม

 กลุ่มงานบริการ
การศึกษา 
-งานกิจการ
นิสิต 



๔๑ 
 

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 
สิ่งท่ีไม่ได้ด าเนินงาน 

การด าเนินงานเพื่อพัฒนาไปสู่
เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนานิสิต วัตถุประสงค์ของแผน ต่อ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยสงฆ์
สุรินทร์ 

 
องค์ประกอบ ๒ การวิจัย 
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ 

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 
สิ่งท่ีไม่ได้ด าเนินงาน 

การด าเนินงานเพื่อพัฒนาไปสู่
เป้าหมาย 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๒.๑ ระบบ
และกลไก
การบริหาร
และพัฒนา
งานวิจัย
หรืองาน
สร้างสรรค์ 

๖ ข้อ ๓. จัดสรร
งบประมาณของคณะ
เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

วิทยาเขตสุรินทร์ต้องจัดสรรเงิน
อุดหนุนการวิจัยเพ่ือสนับสนุน
และพัฒนานักวิจัย และนักวิจัย
รุ่นใหม่ เพ่ือเป็นทุนวิจัยและเป็น
การเปิดโอกาสในการผลิตงาน
สร้างสรรค์ เพ่ือน าไป
ประกอบการเสนอโครงการขอ
ทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
และมีระบบสนับสนุนการเสนอ
ขอทุนจากแหล่งทุนภายนอก 
จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าว
การขอรับทุนจากแหล่งทุนวิจัย
ต่างๆ ทั้งในรูปแบบของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และสื่ออ่ืนๆ 
เพ่ือให้คณาจารย์และนักวิจัย
สามารถเข้าถึงรายละเอียดแหล่ง
ทุนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

ตลอดปี
การศึกษา 
๒๕๖๒ 

-งานวิชาการ
และวิจัย 
(วช.) 
-งาน
นโยบายและ
แผน และ
วิจัยสถาบัน
(สนง.) 
 

๒.๒ เงิน
สนับสนุน
งานวิจัย
และงาน
สร้างสรรค์ 

๒๕,๐๐๐ 
บาท 

จ านวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยจากภายใน
และภายนอก 

วิทยาเขตสุรินทร์ควรจัดตั้ง
กองทุนส่งเสริมและพัฒนา
งานวิจัย เพ่ือเป็นแหล่งทุน
สนับสนุนให้บุคลากรสามารถ
พัฒนาศักยภาพในการท างาน
วิจัยให้ได้มาตรฐาน และกระตุ้น
สร้างแรงจูงใจในการผลิต
ผลงานวิจัยและสร้างบรรยากาศ
ในการท างานวิจัย 

ตลอดปี
การศึกษา 
๒๕๖๒ 

 



๔๒ 
 

องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ 
 

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 
สิ่งท่ีไม่ได้ด าเนินงาน 

การด าเนินงานเพื่อพัฒนาไปสู่
เป้าหมาย 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๓.๑ การ
บริการ
วิชาการแก่
สังคม 

๖ ข้อ ๔. ประเมิน
ความส าเร็จตามตัว
บ่งชี้ของแผนและ
โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมใน
ข้อ ๑ และน าเสนอ
กรรมการประจ า
คณะ เพ่ือพิจารณา 

- วิทยาเขตสุรินทร์ต้องมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริการวิชาการ เพื่อ
จัดท าแผนบริการวิชาการ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ โดยมีการ
ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จทั้งใน
ระดับแผนและระดับโครงการ โดย
ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน
ดังนี้   
๑.แผนการด าเนินงานบริการ
วิชาการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 
๒.โครงการบริการวิชาการทุก
โครงการ บรรลุความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
๓. มีการบูรณาการโครงการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอน ไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๗  
๔. มีการบูรณาการโครงการบริการ
วิชาการกับงานวิจัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๔๐  
๕. มีการบูรณาการโครงการบริการ
วิชาการกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๒๕  
๖. น าเสนอเข้าสู่ที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตเพ่ือ
พิจารณา 

ต.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๓ 

กลุ่มงาน
ส่งเสริม
พระพุทธศา
สนาและ
บริการ
สังคม 
- งานบริการ
วิชาการและ
การเผยแผ่ 
(วช.) 
-งาน
นโยบายและ
แผน และ
วิจัยสถาบัน
(สนง.) 
 

๕. น าผลการประเมิน
ตามข้อ ๔ มา
ปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการให้บริการ
วิชาการสังคม 

วิทยาเขตสุรินทร์และกลุ่มงาน
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการ
สังคมต้องมีการน าผลการประเมิน
ความส าเร็จของการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการ เข้ากับ
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ และผล

ต.ค. ๖๒ 
พ.ค. ๖๓ 

 

http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MTkwMzYx&method=inline
http://www.erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MTkwMzYx&method=inline


๔๓ 
 

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 
สิ่งท่ีไม่ได้ด าเนินงาน 

การด าเนินงานเพื่อพัฒนาไปสู่
เป้าหมาย 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

การประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ 
ที่ได้จัดท าเรียบร้อยแล้วใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (รอบ ๑๑ 
เดือน) ซึ่งผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต มา
พิจารณาแนวทางการด าเนินงาน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และน า
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัด
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
และผู้เข้ารับการบริการวิชาการ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ รวมทั้ง
การเสนอให้แนวทางการปรับปรุง
การบริการวิชาการของวิทยาเขตใน
รูปแบบต่างๆ เพ่ือน าไปใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงและจัดท า
ตัวชี้วัด ในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การ ประจ าปี ๒๕๖๓ ด้านการ
บริการวิชาการแก่สังคม ต่อไป 

 

 
องค์ประกอบ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 - บรรลุเป้าหมาย จึงไม่ได้จัดท าแนวทางการปรับปรุงตัวบ่งชี้ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

องค์ประกอบที่ ๕  การบริหารจัดการ 
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์ 
 

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 
สิ่งท่ีไม่ได้ด าเนินงาน 

การด าเนินงานเพื่อพัฒนาไปสู่
เป้าหมาย 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๕.๑ การ
บริหาร
ของคณะ
เพ่ือการ
ก ากับ
ติดตาม
ผลลัพธ์
ตามพันธ
กิจ กลุ่ม
สถาบัน 
และ
เอกลักษณ์
ของคณะ 

๖ ข้อ ๒. ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินที่ประกอบไป
ด้วยต้นทุนต่อหน่วย
ในแต่ละหลักสูตร
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือ
พัฒนานิสิต อาจารย์ 
บุคลากร การจัดการ
เรียนการสอน อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหาร
หลักสูตร 
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข่งขัน 

  น า ข้ อ เ ส น อ แ น ะ จ า ก
คณะกรรมการตรวจประ เมิ น
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า เ ส น อ ต่ อ
คณะอนุกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สินประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ 
เพ่ือให้ก าหนดเป็นมาตรการและ
นโยบายมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ 
คือ ส่วนคลังและทรัพย์สิน ได้จัดท า
ข้อมูลวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย ให้
ครอบองค์ประกอบของการแข่งขัน
ระหว่างหลักสูตร และสถาบัน 
รวมทั้ งวิ เคราะห์ประสิทธิภาพ 
ความคุ้มค่าในการให้บริการจาก
รายจ่ายที่ เสียไป รวมทั้ งศึกษา
ข้อมูลในเชิงโครงสร้างระบบการ
บริหารงานบุคคล เพ่ือให้สอดคล้อง
กับความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นจากการใช้
งบประมาณด้านบุคลากร 

ต.ค.-ธ.ค. 
๒๕๖๒ 

ส่วนคลัง
และ
ทรัพย์สิน 

๕. ค้นหาแนวปฏิบัติ
ที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมี
อยู่ในตัวบุคคล 
ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง 
และแหล่งเรียนรู้อ่ืน 
ๆ ตามประเด็น
ความรู้ อย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัย 
จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและ

จัดกิจกรรมวันจัดการความรู้ “KM 
Day” วิทยาเขตสุรินทร์ โดยมุ่งเน้น
ให้บุคลากรน าความรู้ที่มีหรือที่ฝัง
อยู่มาถ่ายทอด และเกิดเป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีถ่ายทอดแก่บุคลากรหรือ
ส่วนงานภายนอกได้ ทั้งนี้เน้นไปที่
การจัดการความรู้ในพันธกิจด้าน
การผลิตบัณฑิต และการวิจัย 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

ส่วนงาน
บริหาร 



๔๕ 
 

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 
สิ่งท่ีไม่ได้ด าเนินงาน 

การด าเนินงานเพื่อพัฒนาไปสู่
เป้าหมาย 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

น ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 
๖. การก ากับติดตาม
ผลการด าเนินงาน
ตามแผนการบริหาร
และแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 

ตามท่ีก าหนดแนวทางในการพัฒนา
ปรับปรุ งแผนพัฒนาวิทยา เขต
สุรินทร์ ซึ่งเชื่อมโยงและสอดคล้อง
กั บ แ ผ น พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ส า ย
วิชาการ-สายปฏิบัติการ จะมีการ
แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า กั บ 
ติดตาม แผนการด าเนินงานของ
วิทยาเขตสุรินทร์ เพ่ือก ากับการ
ด าเนินการตามแผนงานของแต่ละ
ส่วนงาน 

ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 

ส่วนงาน
บริหาร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๖ 
 

 
 

ส่วนที่ ๔ 
การติดตามผลการด าเนินงาน 

 

การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) จากผลประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตสุรินทร์  จะด าเนนิการก ากับติดตาม โดยน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยา
เขต  ทุก ๒ เดือน  
          มหาวิทยาลัยติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) จากผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตสุรินทร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 




































































