
 
 

 
 
 

 
 

 
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 

ปีการศึกษา ๒๕๖๓  
(จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา  ๒๕๖๒) 

 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา ประจ าวิทยาเขตสรุินทร ์

คราวประชุมครั้งที  ๓/๒๕๖๓ เมือ่วันที่ ๑๕  กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 



ค าน า 

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์  ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตใส  
คล่องพยาบาล  ประธานกรรมการ  พระใบฎีกาสุพจน์  ตปสีโล,ผศ. กรรมการ พระปลัดสรวิชญ์  อภิปญฺโญ,ผศ.ดร. 
กรรมการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพิมล   ศรศักดา  กรรมการ  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติศักดิ์  ณ สงขลา  
กรรมการและเลขานุการ 

   ผลการด าเนินงานของวิทยาเขตสุรินทร์ได้คุณภาพระดับดี คือ  ได้คะแนนเฉลี่ยทุกองค์ประกอบ ๓.๙๘ จาก
คะแนนเต็ม ๕  โดยองค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี ๕ องค์ประกอบ  คือ  องค์ประกอบที่ ๓ การ
บริการวิชาการ  (คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๐)  องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศีลปะและวัฒนธรรม  (คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๐)  
องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต (คะแนนเฉลี่ย ๓.๙๑) และองค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ (คะแนนเฉลี่ย 
๓.๗๕) 

   วิทยาเขตสุรินทร์ได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับวิทยาเขต ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๒)  วิเคราะห์ผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ทั้งจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา  
และจัดท า “แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (จากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๒)” เพ่ือน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในมาวิเคราะห์  และหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพตามตัวบ่งชี้ต่างๆ ซึ่งจะน าไปสู่การทบทวน
นโยบาย พัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงาน และการจัดการเรียนการสอนของวิทยาเขตสุรินทร์ อันจะก่อให้เกิด
การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

   คณะท างานได้จัดท า “แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
(จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๒)” ตามที่ได้รับมอบหมายเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการด าเนินงานของวิทยาเขตสุรินทร์ ต่อไป 
 

คณะท ำงำนจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพ (Improvement Plan) ระดับวิทยำเขต ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๓  
(จำกผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับวิทยำเขต ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒) 

กันยำยน ๒๕๖๓   
 
 
 

 
 

 
 



 
 

สารบัญ 
              หน้า 
ค าน า 
ส่วนที่ ๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๒    ๑ 
  ๑.๑ ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้          ๑ 
 ๑.๒ ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ        ๔ 
ส่วนที่ ๒ แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
         (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปกีารศึกษา ๒๕๖๒) 
 องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต         ๖ 
 องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย         ๑๐ 

 องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ         ๑๓  

 องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม       ๑๕ 
 องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ         ๑๖ 
   ข้อเสนอแนะในภาพรวม         ๒๐ 
ส่วนที่ ๓ แนวทางการปรับปรุงตัวบ่งช้ีที่ไม่บรรลุเป้าหมาย       ๒๓ 
 ตาราง ป.๑ ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ    ๒๓ 
   ผลการประเมินคณะกรรมการตามองค์ประกอบ      ๒๔ 
   องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต           ๒๖  
 องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ        ๒๘ 
 องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     ๒๙ 

 องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ         ๓๐ 
ส่วนที่ ๔ การติดตามผลการด าเนินงาน            ๓๑ 
 การติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ    ๓๑ 
 
 

ภาคผนวก 
 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๒     ๓๒ 
 



๑ 
 

ส่วนที่ ๑ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

   การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับวิทยาเขตสุรินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพได้ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่  ๒๔ – ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๖๓ ตามกระบวนการในระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  โดยใช้ตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาเขต ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ๕ 
องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 
องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ รวมตัวบ่งชี้ สกอ. ๑๓ ตัว
บ่งชี้  
   ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดท าตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาใหม่เพ่ิมเติม ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ิมเติมขึ้นมาอีก ๗ ตัวบ่งชี้ รวมตัวบ่งชี้ที่ใช้รับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต รวมทั้งสิ้น ๒๐ ตัวบ่งชี้ ไม่รับการประเมิน ๑ ตัวบ่งชี้ จึงเหลือตัวบ่งชี้
ที่รับการประเมินทั้งสิ้น ๑๙ ตัวบ่งชี้ วิทยาเขตสุรินทร์ได้ด าเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด ทั้ง ๒ ระดับ คือ ระดับหลักสูตร  และ  ระดับวิทยาเขต 
   ระดับหลักสูตร  มีหลักสูตรเปิดท าการเรียนการสอนทั้งสิ้น ๖ หลักสูตร พบว่า มีหลักสูตรผ่านเกณฑ์ก ากับ
มาตรฐาน ทั้ง ๖ หลักสูตร และมีระดับคุณภาพผลการบริหารจัดการสูตรโดยรวม ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๑๕ 
   ระดับวิทยาเขต  มีผลการด าเนินงานโดยเฉลี่ยทั้ง ๕ องค์ประกอบคุณภาพ โดยภาพรวมอยู่ที่ระดับดี  (๓.๙๘)  
จ าแนกตามองค์ประกอบ พบว่า 

องค์ประกอบที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ดี” มีจ านวน ๕ องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ ๑ การผลิต
บัณฑิต (๓.๙๑) องค์ประกอบที่ ๒  การวิจัย (๓.๘๐) องค์ประกอบที่ ๓  การบริการวิชาการ (๔.๕๐)  องค์ประกอบที่ ๔ 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  (๔.๕๐) และ องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ (๓.๗๕) 

และพิจารณาจากปัจจัยทั้ง ๓ ด้าน พบว่า  
(๑) ด้านปัจจัยน าเข้ามีคะแนนเฉลี่ย ๓.๘๔ อยู่ในเกณฑ์ ระดับดี 
(๒) ด้านกระบวนการมีคะแนนเฉลี่ย ๔.๑๔ อยู่ในเกณฑ์ ระดับดี 
(๓) ด้านผลลัพธ์มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๐๘ อยู่ในเกณฑ์ ระดับดี 

 
๑.๑ ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
 เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้แบ่งเป็น ๕ ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ ๑ ถึง ๕ กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการ
ไม่ครบที่จะได้ ๑ คะแนน ให้ได้ ๐ คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้  
   คะแนน ๐.๐๐ - ๑.๕๐   หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
   คะแนน ๑.๕๑ - ๒.๕๐   หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง  
   คะแนน ๒.๕๑ - ๓.๕๐   หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้  
   คะแนน ๓.๕๑ - ๔.๕๐   หมายถึง การด าเนินงานระดับดี  
   คะแนน ๔.๕๑ - ๕.๐๐   หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
 



๒ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ-ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
กรรมการ 

ตัวหาร (% หรือ สัดส่วน) 
องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

๑๘.๙๒ / ๖ ๓.๑๕ ๓.๑๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

(((๑๒ x ๑๐๐) / 
๓๑) x ๕) /๔๐ ๓๘.๗๑ ๔.๘๔ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ อาจารย์ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

(((๑๕ x ๑๐๐) / 
๓๑) x ๕) /๖๐ 

๔๘.๓๙ ๔.๐๓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ จ านวนนิสิตเตม็เวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

(((๔๑๙.๖๘/๓๑)-
๒๕)x๑๐๐)/๒๕ 

-๔๕.๘๕ ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ การบริการนิสิตระดับ
ปริญญาตรี 

เป้าหมาย ๖ ข้อ (ข้อ ๑-๔ และข้อ ๖) 
๔ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ กิจกรรมนิสิตระดับ
ปริญญาตรี 

เป้าหมาย ๖ ข้อ (ข้อ๑ – ข้อ ๔) 
๓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ หลักสูตรปรับปรุง หรือ
หลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรไม่มีปริญญา 
(non degree) 

(((๒ x ๑๐๐) / ๖) x 
๕) /๕๐ ๓๓.๓๓ ๓.๓๓ 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี ๑ ๓.๙๑ 
องค์ประกอบที่ ๒  งานวิจัย    
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

เป้าหมาย ๖ ข้อ (ข้อ ๑- ข้อ ๖) ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 

((๑๖๐๐๐๐ / ๓๑) x 
๕) / ๒๕๐๐๐ 

๕,๑๖๑ บาท ๑.๐๓ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓ ผลงานวชิาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

(((๒๐ x ๑๐๐) / 
๓๑) x ๕) /๒๐ 

๖๔.๕๒ ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ งานวิจัยพัฒนาองค์ความรู้
หรือนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาที่มี
การน าไปใช้ประโยชน์ 

(((๕ x ๑๐๐) / ๑๒) 
x ๕) /๕๐ 

๔๑.๖๗ ๔.๑๗ 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี ๒ ๓.๘๐ 
องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ    
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ การบริการวิชาการแก่
สังคม 

เป้าหมาย ๖ ข้อ (ข้อ ๑-๔ และข้อ ๖)  ๔ 



๓ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ-ตัวบ่งชี้ 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
กรรมการ 

ตัวหาร (% หรือ สัดส่วน) 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๒ ผลการบริการวชิาการท่ี
เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 

เป้าหมาย ๑ ชุมชน ๑ ชุมชน ๕ 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี ๓ ๔.๕๐ 
องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

   

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑ ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เป้าหมาย ๖ ข้อ (ข้อ๑-๔ และข้อ ๖) ๔ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๒ ผลของการสืบสาน รักษา
และต่อยอดศิลปวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนาแบบสร้างสรรค์ 

เป้าหมาย ๑ วัดหรือ
ชุมชน 

๑ ชุมชน ๕ 

เฉลี่ยคะแนน  องค์ประกอบท่ี ๔ ๔.๕๐ 
องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ    
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของคณะเพ่ือ
การก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

เป้าหมาย ๖ ข้อ (ข้อ๑-๔ และข้อ ๖-๗) ๔ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ระบบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

๖ ข้อ (ข้อ ๑- ข้อ๖) ๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๓ ผลการด าเนินการเครือข่าย
ความร่วมมือในประเทศหรือต่างประเทศ 

เป้าหมาย ร้อยละ ๗๕ 
(((๒ x ๑๐๐) / ๒) x ๕) /๑๐๐ 

๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ ผลงานด้านการศึกษา วิจัย 
บริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับรางวัลระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

๖ ผลงาน ๒ ผลงาน ๑ 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี ๕ ๓.๗๕ 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
(๑๙ ตัวบ่งชี้) 

๓.๙๘ 
บรรลุ ๑๐/

๑๙ 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

 
๑.๒ ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบ 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบ ผลการประเมิน 

จ านวน 
ตบช. 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ คะแนนเฉลีย่ 

๐.๐๐-๑.๕๐ การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 
๑.๕๑-๒.๕๐ การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุง 
๒.๕๑-๓.๕๐ การด าเนินงาน
ระดับพอใช้ 
๓.๕๑-๔.๕๐ การด าเนินงาน
ระดับด ี
๔.๕๑-๕.๐๐ การด าเนินงาน
ระดับดีมาก 

องค์ประกอบ ๑ ๘ 

(๑.๒) ๔.๘๔, 
(๑.๓) ๔.๐๓, 

(๑.๔) ๕, 
(๑.๗) ๓.๓๓, 

(๑.๕) ๔, 
(๑.๖) ๓ 

(๑.๑) ๓.๑๕ ๓.๙๑ การด าเนินงานระดับดี 

องค์ประกอบ ๒ ๔ 
(๒.๒) ๑.๐๓, 
(๒.๔) ๔.๑๗ 

(๒.๑) ๕ (๒.๓) ๕ ๓.๘ การด าเนินงานระดับดี 

องค์ประกอบ ๓ ๒ (๓.๒) ๕ (๓.๑) ๔ 
 

๔.๕ การด าเนินงานระดับดี 
องค์ประกอบ ๔ ๒ (๔.๒) ๕ (๔.๑) ๔ 

 
๔.๕ การด าเนินงานระดับดี 

องค์ประกอบ ๕ ๔ 
(๕.๓) ๕, 
(๕.๔) ๑ 

(๕.๑) ๔, 
(๕.๒) ๕  

๓.๗๕ การด าเนินงานระดับดี 

คะแนนเฉลี่ย 
องค์ประกอบ  

๓.๘๔ ๔.๑๔ ๔.๐๘ ๓.๙๘ การด าเนินงานระดับด ี

 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คณะกรรมการวิเคราะห์จุดเด่นและ
ข้อเสนอแนะภาพรวม ดังนี้ 
จุดแข็งโดยภาพรวม 
 ๑. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย ในการบริหารที่ชัดเจน 
 ๒. บุคลากรให้ความร่วมมือ  

๓. สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย มีภูมิทัศน์และบรรยากาศ ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ และสอดคล้องกับ
ปรัชญาวิสัยทัศน์ของวิทยาเขต ๔. การบริการวิชาการแก่ชุมชน 
 ๕. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของวิทยาเขต 
 ๖. มีโครงการศาสนทายาท ซึ่งได้การสนับสนุนจากคณะสงฆ์และชุมชน ให้นิสิตผู้เข้าศึกษาในสาขาวิชา
พระพุทธศาสนา 
 ๗. มีศิษย์เก่า ที่เป็นพระสังฆาธิการ และเป็นผู้น าท้องถิ่น ซึ่งพร้อมที่จะให้ความร่วมมือและร่วมพัฒนาวิทยาเขต 



๕ 
 

 
จุดที่ควรพัฒนาภาพรวม 
 ๑. การหาแหล่งทุนวิจัย และทุนสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย 
 ๒. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
 ๓. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
 ๓. การเปิดหลักสูตรระยะสั้น 
 ๔. แผนบริหารความเสี่ยง  
 ๕. การบริหารงานบุคลากร 
 ๖. การเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
 
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
 ๑. ควรพิจารณาหาแหล่งทุนวิจัยและทุนสนับสนุนการวิจัย จากแหล่งทุนภายในและภายนอก ตลอดถึงทุน
สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและผลงานวิชาการ โดยอาจจะก าหนดในแผนการการใช้จ่ายงบประมาณวิทยาเขต หรือ
การท าความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐในการท าวิจัยพัฒนาท้องถิ่น หรือคณะสงฆ์ 

๒. ควรก าหนดแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ให้ชัดเจนระบุ ปี พ.ศ. ในการพัฒนา ให้มีคุณวุฒิและ
ต าแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น เพ่ือยกระดับคุณภาพของหลักสูตร   

๓. ควรก าหนดแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ให้ชัดเจนระบุ ปี พ.ศ. ในการพัฒนา ให้มีความเชี่ยวชาญ
ในสายงานที่ปฏิบัติ เพ่ือยกระดับคุณภาพของการบริหารงานของวิทยาเขต   
 ๔. ควรส ารวจความต้องการและก าหนดเป้าหมายเพ่ือจัดท าหลักสูตรระยะสั้นให้สอดคล้องต่อความต้องการ
ของชุมชน และกลุ่มเป้าหมายในการบริการวิชาการของวิทยาเขต เพ่ือบริการชุมชน และเพ่ือการพัฒนาชุมชนให้เกิด
ความยั่งยืน รวมทั้งเป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายในการท าหน้าที่ของวิทยาเขต เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง 
 ๕. ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง ควรก าหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้ง
ภายใน ภายนอก โอกาสและผลกระทบที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่หลักของวิทยาเขต ตามล าดับความส าคัญใน
แต่ละปี  และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ด าเนินการแก้ไขลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม   รวมทั้งประเมินผลการบรรลุตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแผน เพ่ือน าผลจากการประเมินไปใช้ใน
การปรับปรุงพัฒนาแผนบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป 
 ๖. ควรวิเคราะห์ภาระงานที่จะมาสนับสนุนแผนงานในการท างานตามพันธกิจของวิทยาเขต ให้ครอบคลุมและ
รวมทั้งวิเคราะห์งานให้เหมาะกับศักยภาพของบุคลากร เช่น ด้านบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิชาการ ฯลฯ 
 ๗. ควรจัดช่องทางการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ที่สามารถเก็บสถิติการเข้าถึงเพ่ือติดตามผลการ
น าไปใช้อันสะท้อนถึง Best Practice อย่างแท้จริง 
 

 
 
 
 

 
 



๖ 
 

ส่วนที่ ๒ 
แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
๒.๑ องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ 

แนวทางเสริมจุดแข็งและ
ปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา/

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
แนวทางการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/
ค่าเป้าหมาย/ 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้วิทยาลัยสงฆ์
จัดท าแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล ( 
IDP) ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก
หลักสูตรในวิทยาเขต 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรให้มีวุฒิที่สูงขึ้นและตรงกับ
สาขาวิชาที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๓. จัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ โดยระบุ ปี พ.ศ. ในการพัฒนา 
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีวุฒิปริญญา
เอกเพ่ิมขึ้น เพื่อยกระดับคุณภาพของ
หลักสูตร 
๔. ติดตามและประเมินผลการ 
เพ่ิมข้ึนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก 
๕. รายงานผลการด าเนินงานตามแผน
เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาเขต และต่อผู้บริหารวิทยาเขตเป็น
รายปี 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ:  
ร้อยละของจ านวน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรมีวุฒิ
ปริญญาเอกเพ่ิมข้ึน
ในปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 
 
ค่าเป้าหมาย : 
๑๓ รูป/คน 
ร้อยละ ๔๐ 
 
ระยะเวลา :  
พฤศจิกายน ๖๓ – 
พฤษภาคม ๖๔ 

ผู้รับผดิชอบ 
นโยบาย 
- ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 
- ผอ.วิทยาลัย
สงฆ ์
 
ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
กลุ่มงาน
วิชาการและ
วางแผน วส. 
 
 

๒. อาจารย์ผู้รับผิดชอบและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ 

๑. วิเคราะห์ปัญหาที่ท าให้คณาจารย์ไม่
สามารถเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการได้ 
๒. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวม
ของวิทยาเขตท่ีมีตัวชี้วัดที่สามารถท าให้
ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
เพ่ิมข้ึน 
๓. ติดตามและประเมินผลการเพิ่มขึ้น

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ:  
ร้อยละของจ านวน
อาจารย์ที่เข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ
เพ่ิมข้ึนในปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
นโยบาย 
- ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 
- ผอ.วิทยาลัย
สงฆ ์



๗ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็งและ
ปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา/

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
แนวทางการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/
ค่าเป้าหมาย/ 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

ของต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์
ประจ าวิทยาเขต 

ค่าเป้าหมาย : 
๑๙ รูป/คน 
ร้อยละ ๖๐ 
ระยะเวลา :  
พฤศจิกายน ๖๓ – 
พฤษภาคม ๖๔ 

 
ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
กลุ่มงาน
วิชาการและ
วางแผน วส. 

๓. การน าผลการประเมินมา
พั ฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง ก า ร
ให้บริการแก่นิสิต 

๑. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ
และการใช้ชีวิตแก่นิสิตในภาพรวมของ
วิทยาเขต 
๒. จัดหาข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นิสิต บน
บอร์ดประชาสัมพันธ์และเว็บไซต์ของ
วิทยาเขต 
๓. จัดปัจฉิมนิเทศแก่นิสิตชั้นปีที่ ๔ เพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษา 
๔. รายงานผลการประเมินคุณภาพของ
การจัดกิจกรรมและการจัดบริการ และ
ข้อเสนอแนะของนิสิตเกี่ยวกับคุณภาพ
การจัดบริการแก่นิสิตต่อคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยสงฆ์ 
๕. น าผลการประเมินการบริการนิสิต
จากปทีี่ผ่านมา มาปรับปรุงและพัฒนา
วิธีการให้บริการนิสิตในปีการศึกษา
ถัดไป โดยควรระบุให้ชัดเจนว่าได้มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาการบริการนิสิตเรื่อง
อะไรบ้างที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น
กว่าเดิม และในปีการศึกษาที่ประเมินมี
การด าเนินการอย่างไร 
๖. ปลายปีการศึกษา เปรียบเทียบ

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ:  
สรุปผลการประเมิน
การให้บริการแก่นิสิต 
และแผนในการ
ปรับปรุงในปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 
 
ค่าเป้าหมาย : 
- 
 
ระยะเวลา :  
พฤศจิกายน ๖๓ – 
พฤษภาคม ๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ 
นโยบาย 
- ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 
- ผอ.วิทยาลัย
สงฆ ์
 
ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
กลุ่มงาน
บริการ
การศึกษา  
- งานกิจการ
นิสิต 



๘ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็งและ
ปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา/

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
แนวทางการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/
ค่าเป้าหมาย/ 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

เพ่ือให้เห็นถึงระดับความพึงพอใจใน
ระดับท่ีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และวางแผน
ในการปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป 

๔. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิต 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต โดยให้ผู้แทน
นิสิตจากสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการ
สอน และอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก
หลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ใน
ระดับวิทยาเขต ในช่วงต้นปีการศึกษา 
๒๕๖๓ หรือต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
๒. จัดกิจกรรมพัฒนานิสิตตามแผน 
๓. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพแก่นิสิต 
๔. ก ากับติดตามการด าเนินงาน
โครงการ/กิจกรรมพัฒนานิสิตให้เป็นไป
ตามแผน 
๕. รายงานผลการติดตามการด าเนินงาน
ต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยสงฆ์ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ:  
แผนการจัดกิจกรรม
การพัฒนานิสิต 
ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 
 
ค่าเป้าหมาย : 
- 
 
ระยะเวลา :  
มิถุนายน ๖๓ – 
พฤษภาคม ๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ 
นโยบาย 
- ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 
- ผอ.วิทยาลัย
สงฆ ์
 
ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
กลุ่มงาน
บริการ
การศึกษา  
- งานกิจการ
นิสิต 

๕.  การน าผลการประ เมิน
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
มาปรับปรุงพัฒนา 

๑. ประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
๒. น าผลการประเมินแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต เสนอเข้าสู่ที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยสงฆ์  เพื่อ
พิจารณาและเสนอข้อเสนอแนะหรือ
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
แผนการจัดกิจกรรมนิสิตใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
๓. น าเสนอแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิตในปีงบประมาณถัดไป เพ่ือให้เสนอ
พิจารณาขออนุมัติจากคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยสงฆ์ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ:  
สรุปผลการประเมิน
ความส าเร็จตาม
แผนการจัดกิจกรรม
การพัฒนานิสิต และ
มติคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยสงฆ์
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาในปี
การศึกษาถัดไป 
ระยะเวลา :  
พฤศจิกายน ๖๓ – 
พฤษภาคม ๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ 
นโยบาย 
- ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่าย
วิชาการ 
- ผอ.วิทยาลัย
สงฆ ์
ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
กลุ่มงาน
บริการ
การศึกษา  
- งานกิจการ
นิสิต 



๙ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็งและ
ปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา/

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
แนวทางการด าเนินงาน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/
ค่าเป้าหมาย/ 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

๖. การพัฒนาหลักสูตรไม่มี
ปริญญา (non degree) 

๑. ส ารวจความต้องการและก าหนด
เป้าหมายเพ่ือจัดท าหลักสูตรระยะสั้นให้
สอดคล้องต่อความต้องการของคณะสงฆ์
และชุมชน และกลุ่มเป้าหมายในการ
บริการวิชาการของวิทยาเขต เพ่ือบริการ
คณะสงฆ์และชุมชน และเพ่ือการพัฒนา
คณะสงฆ์ให้เกิดความเข้มแข็งและชุมชน
ให้เกิดความยั่งยืน รวมทั้งเป็นการขยาย
กลุ่มเป้าหมายในการท าหน้าที่ของวิทยา
เขต เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง 
๒. ขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรต่อสภา
มหาวิทยาลัย เพ่ือจัดบริการหลักสูตร
ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน และน าไป
ประยุกต์ใช้ในสภาพบริบทจริงได้ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ:  
ร้อยละของจ านวน
หลักสูตรปรับปรุง 
หรือหลักสูตรใหม่  
ค่าเป้าหมาย : 
ร้อยละ ๔๐ 
 
ระยะเวลา :  
มิถุนายน ๖๓ – 
พฤษภาคม ๖๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

๒.๒ องค์ประกอบท่ี ๒ การวิจัย 
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ 
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/

ค่าเป้าหมาย/ 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. งบประมาณสนับสนุนการ
วิจัยยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

๑. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประจ า
หน่วยวิจัย วิทยาเขตสุรินทร์ 
๒. จัดประชุมคณะกรรมการประจ า
หน่ ว ยวิ จั ย  และระดับผู้ บ ริ ห า ร 
ก าหนดวาระการประชุม เรื่องการ
ถอดบทเรียนเกี่ยวกับงบประมาณ
สนับสนุนการวิจัยที่ยังไม่เป็นไปตาม
เกณฑ ์ในปีที่ผ่านมา 
๓. วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและแก้ไข
ระบบงานวิจัย โดยมองหาแหล่งทุน
อ่ืนๆ ภายนอกหรือทุนท้องถิ่น เพ่ือ
เชื่อมโยงการสร้างงานวิจัยแบบมีส่วน
ร่วมกับหลากหลายแหล่งทุน 
๔. จัดท าแผนการบริหารงานวิจัย 
ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ 
๕. แสดงข้อมูลในเชิงสถิติซึ่งสามารถ
สืบค้นได้ง่าย เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่ผู้บริหารในการวางแผน
จัดหางบประมาณสนับสนุนการวิจัย
ได้ 
๖. สรุปรายงานผลการด าเนินงานใน
แต่ละปีการศึกษา 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ:  
จ านวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยจากภายใน
และภายนอก 
 
ค่าเป้าหมาย : 
๒๕,๐๐๐ บาท/รูป
คน 
 
ระยะเวลา :  
มิถุนายน ๖๓ – 
พฤษภาคม ๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ 
นโยบาย 
-ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 
- ผู้อ านวยการ
ส านักวิชาการ 
 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
- งานวิชาการ
และวิจัย 
 
ผู้รับผิดชอบร่วม 
กลุ่มงานวางแผน
และงบประมาณ 
สนง.วข. 

๒. การคัดเลือกและสังเคราะห์
งานวิจัยเพื่อการเผยแพร่สู่
สาธารณชน 

๑. วิทยาเขต ออกประกาศนโยบาย 
ให้คณาจารย์น าผลงานวิจัยของตน 
เผยแพร่สู่สาธารณชน โดยวาง
นโยบายเน้นกระบวนการของการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์ตามบทบาทหน้าที่ส าคัญ
ในการจัดท าชุดประสบการณ์ และ
ชุดความรู้ที่ให้ประโยชน์กับสังคม 
๒. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างทักษะการท าวิจัยของ

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ:  
ร้อยละของบทความ
วิจัยที่ตีพิมพ์ใน
วารสารที่อยู่ใน
ฐานข้อมูล TCI ฐาน 
๑ หรือวารสารระดับ
นานาชาติ 
ค่าเป้าหมาย : 
ร้อยละ ๕๐ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
นโยบาย 
-ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 
- ผู้อ านวยการ
ส านักวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
- งานวิชาการ
และวิจัย 



๑๑ 
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/

ค่าเป้าหมาย/ 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

อาจารย์ เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มี
คุณภาพสูงและสอดคล้อยกับ
นโยบายของรัฐ 
๓. การถอดบทเรียนองค์ความรู้ด้าน
การเผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรคข์องคณาจารย์  
๔. พัฒนาความรู้ดังกล่าวเป็นการ
แปลงความรู้เป็นกิจกรรม เสริมสร้าง
การเรียนการสอน และฝังลึกในองค์
รวมของการพัฒนาหลักสูตรรายวิชา 
งานให้บริการวิชาการ รวมถึงการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อ
ความเป็นเลิศด้านการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ให้
เป็นความรู้ที่ปรากฏชัดเจน 
๕. ส่งเสริมสนับสนุนคณาจารย์เพื่อ
เขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร
ของหน่วยงานภายนอกมากข้ึน 
๖. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ
ตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ 

ระยะเวลา :  
มิถุนายน ๖๓ – 
พฤษภาคม ๖๔ 

- งานเทคโนฯ 

๓. การสร้างระบบฐานข้อมูล
การจัดการงานวิจัยที่วิทยาเขต
ได้รับทุนสนับสนุนทั้งภายใน
และภายนอกเพ่ือให้อาจารย์ 
และผู้สนใจเข้าถึงข้อมูล 

๑. จัดท าฐานข้อมูลด้านการวิจัย ที่
ประกอบด้วยข้อมูลที่จ าเป็นต่อการ
บริหารงานวิจัยในประเด็น บุคลากร 
คุณวุฒิ ต าแหน่งวิชาการ วิจัย 
บทความวิจัย บทความวิชาการ 
แหล่งที่ได้รับทุนสนับสนุน และแหล่ง
เผยแพร่ผลงานวิจัย 
๒. พัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้มีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้น 
น าไปสู่การสร้างระบบฐานข้อมูลการ
จัดการงานวิจัยที่วิทยาเขตได้รับทุน
สนับสนุนทั้งภายใน/ภายนอก เพื่อให้

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ:  
จ านวนระบบ
ฐานข้อมูลที่จัดท า
เป็นสารสนเทศ 
ค่าเป้าหมาย : 
๑ ระบบ 
 
ระยะเวลา :  
มิถุนายน ๖๓ – 
พฤษภาคม ๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ 
นโยบาย 
-ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 
- ผู้อ านวยการ
ส านักวิชาการ 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
- งานวิชาการ
และวิจัย 
- งานเทคโนฯ 



๑๒ 
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/

ค่าเป้าหมาย/ 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

คณาจารย์ ผู้บริหาร และผู้สนใจ
เข้าถึงข้อมูล โดยสร้างระบบขึ้นมาใช้
เองในมหาวิทยาลัย 
๓. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
งบประมาณ จัดสรรในการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มี
ความทนัสมัยตอบโจทย์ผู้ใช้งานจริง 
๔. แสดงข้อมูลในเชิงสถิติซึ่งสามารถ
สืบค้นได้ง่าย เพ่ือให้ผู้สนใจเข้าถึง
ข้อมูล 
๕. สรุปรายงานผลการด าเนินงานใน
แต่ละปีการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

๒.๓ องค์ประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ 
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ 
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/

ค่าเป้าหมาย/ 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. การจัดท าฐานข้อมูลและ
องค์ความรู้ที่ได้จากการบริการ
วิ ช า ก า รแก่ สั ง คม เ พ่ื อก า ร
ปรับปรุงและพัฒนา 

๑. วิเคราะห์โครงการบริการวิชาการ
ของวิทยาเขต  ที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ 
๒. คัดเลือกโครงการที่เป็นองค์
ความรู้จากการบริการวิชาการแก่
สังคม 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการบริการ
วิชาการแก่สังคมและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าวิทยาเขต
สุรินทร์ 
๔. จัดท าแผนบริการวิชาการแก่
สังคมและแผนการใช้ประโยชน์โดย
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง เสนอ
ขออนุมัติต่อคณะกรรมการประจ า
วิทยาเขต 
๕. จัดท าระบบเทคโนโลยีและ
สารสนเทศฐานข้อมูลและองค์ความรู้
ที่ได้จากการบริการวิชาการแก่สังคม 
๖. ด าเนินงานโครงการบริการ 
วิชาการแก่สังคมโดยบูรณาการกับ
พันธกิจของวิทยาเขตสุรินทร์ 
๗. สรุปรายงานผลการด าเนิน
โครงการ และประเมินผลส าเร็จของ
แผนบริการวิชาการแก่สังคมและ
แผนการใช้ประโยชน์ ต่อ
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต 
๘. น าข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต 
จัดท าแผนบริการวิชาการและ
แผนการใช้ประโยชน์ ใน

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ:  
- มีแผนบริการ
วิชาการและแผนการ
ใช้ประโยชน์ 
- มีฐานข้อมูลและ
องค์ความรู้จากการ
บริการวิชาการแก่
สังคม 
ค่าเป้าหมาย : 
๑. แผนบริการ
วิชาการ ๑ แผน
ปีงบประมาณ 
๒. ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ฐานข้อมูล ๑ ระบบ 
 
ระยะเวลา :  
จัดท าแผน เดือน 
พฤศจิกายน-ธันวาคม 
๒๕๖๓ 
ติดตามโครงการฯ
เป็นรายไตรมาส 
มกราคม-พฤษภาคม 
๒๕๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ 
นโยบาย 
- ผช.ฝ่ายวิชาการ 
- ผอ.ส านัก
วิชาการ 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
- งานบริการ
วิชาการและการ
เผยแผ่ 
 
ผู้รับผิดชอบร่วม 
- งานนโยบาย
และแผน
งบประมาณ 
สนง.วข. 



๑๔ 
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/

ค่าเป้าหมาย/ 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

ปีงบประมาณถัดไป 
๒. การมีส่วนร่วมในการบริการ
วิชาการในระดับมหาวิทยาลัย
ตามศักยภาพของส่วนงาน 

๑. วิเคราะห์แผนบริการวิชาการและ
แผนการใช้ประโยชน์ที่เข้ากับภาระ
งานของบุคลากรประจ าวิทยาเขต 
งานคณะสงฆ์และหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง 
๒. บูรณาการโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคม เข้ากับงานวิจัย
ระดับวิทยาเขต 
๓. คัดเลือกโครงการ/กิจกรรม 
บริการวิชาการในระดับวิทยาเขตเพ่ือ
สร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ:  
- การมสี่วนร่วมของ
บุคลกรวิทยาเขตต่อ
การให้บริการวิชาการ
แก่สังคม 
ค่าเป้าหมาย : 
 
ระยะเวลา :  
มกราคม – มิถุนายน 
๒๕๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ 
นโยบาย 
- ผช.ฝ่ายวิชาการ 
- ผอ.ส านัก
วิชาการ 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
- งานบริการ
วิชาการและการ
เผยแผ่ 
 
ผู้รับผิดชอบร่วม 
- งานนโยบาย
และแผน
งบประมาณ 
สนง.วข. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

๒.๔ องค์ประกอบท่ี ๔  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ 
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/

ค่าเป้าหมาย/ 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบใน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ค ณ ะ จั ด ท า แ ผ น แ ล ะ ค ณ ะ
ด าเนินงานโครงการ ให้ชัดเจน 

๑. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๓. จัดท าแผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมของวิทยาเขตสุรินทร์ 
ที่มีตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
๔. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๕. ส่งเสริมสนับสนุนโครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้บูรณาการกับ
พันธกิจอ่ืนๆ ของวิทยาเขตสุรินทร์ 
๖. แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ
ติดตามและประเมินโครงการให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
๗. จัดท ารายงานการก ากับติดตาม
และประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ 
๘. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน
ความส าเร็จไปปรับปรุงแผนหรือ
โครงการ/กิจกรรม 
๙. จัดท ารายงานการน าผลการ
ประเมินความส าเร็จไปปรับปรุงแผน
หรือกิจกรรมด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ:  
ร้อยละตัวชี้วัดแผน
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่
บรรลุเป้าหมาย 
 
 
ค่าเป้าหมาย : 
ร้อยละ ๘๕ 
 
 
ระยะเวลา :  
พฤศจิกายน ๖๓ - 
พฤษภาคม ๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ 
นโยบาย 
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 
ผู้อ านวยการ
ส านักวิชาการ 
 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
- งานบริการ
วิชาการและการ
เผยแผ่ 
 
ผู้รับผิดชอบร่วม 
- กลุ่มงาน
วางแผนและ
งบประมาณ 
สนง.วข. 
- กลุ่มงานบริการ
การศึกษา วส. 

๒. ควรมีรายงานการก ากับ
ติ ด ต า ม แ ล ะ ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ความส า เร็จตามตัวบ่ งชี้ วั ด
ความส าเร็จ ให้ชัดเจน 
๓. ควรมีรายงานการน าผลการ
ประเมินความส าเร็จไปปรับปรุง
แผนหรือกิจกรรมด้านการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 



๑๖ 
 

๒.๕ องค์ประกอบท่ี ๕  การบริหารจัดการ 
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์ 
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/

ค่าเป้าหมาย/ 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. การเชื่อมโยงแผนทุกแผนให้
มีเป้าหมายและการด าเนินการ
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๑. วิเคราะห์ความสอดคล้องและ 
ความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนา 
มหาวิทยาลัยกับแผนอ่ืน ๆ ของวิทยา
เขตสุรินทร์ เช่น แผนปฏิบัติการ
ประจ าปี แผนกลยุทธ์การเงิน แผน
บริหารบุคลากร แผนบริหารความ
เสี่ยง แผนสร้างแนวปฏิบัติที่ดีสู่ความ
เป็นเลิศ และก าหนดผู้รับผิดชอบให้
ชัดเจน เพ่ือสร้างความเข้าใจและ
สื่อสารไปยังบุคลากรอย่างทั่วถึง 
๒. ติดตามการด าเนินงานของแผน
ต่าง ๆ 
๓. รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาเขต 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ:  
ร้อยละตัวชี้วัด
แผนพัฒนาสู่การ
เชื่อมโยงแผนทุกแผน
ที่บรรลุเป้าหมาย 
 
ค่าเป้าหมาย : 
ร้อยละ ๘๐ 
 
ระยะเวลา :  
พฤศจิกายน ๒๕๖๓- 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ 
นโยบาย 
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 
ผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยา
เขต 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
กลุ่มงานวางแผน
และงบประมาณ 
 
 

๒. การติดตาม ควบคุมความ
เสี่ยงให้ชัดเจน 

๑. จัดท าปฏิทินการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
๒. ทบทวนผลการด าเนินงาน 
และมาตรการจัดการความเสี่ยงที่ 
เกิดจากปัจจัยภายนอกของแผน 
บริหารความเสี่ยงในปีที่ผ่านมา 
๒. วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยง 
ที่เกิดจากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัย 
ที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อ 
การด าเนินงานตามพันธกจิของวิทยา
เขตสุรินทร์ 
๓. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
ระดับวิทยาเขตและด าเนินงาน 
ตามแผน เพื่อให้ความเสี่ยงที่เกิด 
จากปัจจัยภายนอกหรือปัจจัยที่ไม่ 
สามารถควบคุมได้ มีระดับความ 
เสี่ยงลดลง 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ:  
ร้อยละของปัจจัย
ความเสี่ยงระดับ
วิทยาเขต ที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกหรือ
ปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ มีระดับ
ความเสี่ยงลดลง 
 
ค่าเป้าหมาย : 
ร้อยละ ๑๐๐ 
 
ระยะเวลา :  
พฤศจิกายน ๒๕๖๓- 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ 
นโยบาย 
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 
ผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยา
เขต 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
-กลุ่มงานบริหาร 
-กลุ่มงาน
วางแผนและ
งบประมาณ 
 
 



๑๗ 
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/

ค่าเป้าหมาย/ 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

๔. จัดท าบันทึกการติดตาม ควบคุม
ความเสี่ยงทีช่ัดเจน และจัดท าสถิติ
เปรียบเทียบอัตราการเพ่ิม-ลดของ
ความเสี่ยงกับปีที่ผ่านมา 
๕. รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต ปีละ 
๒ ครั้ง 

๓. การน าเสนอแผนการ
ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิ
บาล 

๑. ศึกษาท าความเข้าใจหลักธรรมาภิ
บาลให้ชัดเจนและ 
๒. จัดท าแผนการด าเนินงานให้ตรง
ประเด็นในแต่ละหลัก เพ่ือความ
สมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อการ
บริหาร 
๓. ก ากับ ติดตาม ประเมินและ 
รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิ
บาล ต่อคณะกรรมการประจ าวิทยา
เขต 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ:  
ร้อยละของแผนการ
ด าเนินงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลที่บรรลุ
เป้าหมาย 
ค่าเป้าหมาย : 
ร้อยละ ๘๐ 
ระยะเวลา :  
พฤศจิกายน ๒๕๖๓- 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ 
นโยบาย 
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 
ผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยา
เขต 
ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
-กลุ่มงาน
วางแผนและ
งบประมาณ 
-กลุ่มงานบริหาร 

๔. การเผยแพร่แนวทางปฏิบัติ
ที่ดี (Best Practice) 

๑. ทบทวนและปรับปรุงกระบวน 
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
มุ่งเน้นด้านการผลิตบัณฑิตและการ 
วิจัย ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาของ 
มหาวิทยาลัยและวิทยาเขตสุรินทร์ 
๒.รวบรวมแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) ที่มีอยู่ในตัวบุคลากร 
ครอบคลุมพันธกิจการผลิตบัณฑิต 
และด้านการวิจัย  
๓. มอบหมายบุคลากรติดตามการ
ด าเนินงานการจัดการความรู้ตาม
แผนปฏิบัติ เป็นรายไตรมาส 
๔. รวบรวมองค์ความรู้ และสร้าง 
ระบบและการจัดเก็บ บนเว็บไซต์ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ:  
ร้อยละแนวทาง
ปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) ในวิทยา
เขตท่ีน าไปเผยแพร่
และน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 
ค่าเป้าหมาย : 
ร้อยละ ๘๐ 
ระยะเวลา :  
พฤศจิกายน ๒๕๖๓- 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ 
นโยบาย 
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 
ผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยา
เขต 
ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
กลุ่มงานบริหาร 
ผู้รับผิดชอบร่วม 
- งานเทคโนฯ 
สน.วช. 



๑๘ 
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/

ค่าเป้าหมาย/ 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

ของวิทยาเขต เพ่ือให้บุคลากร 
สามารถเข้าถึงองค์ความรู้และ
สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
จริง 

๕ .  กา รท า แผนภาพแสด ง
เ ป้ า ห ม า ย ใ น ก า ร พั ฒ น า
บุคลากรสายวิชาการ 

ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ ภายในเล่มแผน จัดท า
แผนภาพแสดงประเด็นการพัฒนา
สายวิชาการท้ังด้านการท าผลงาน
วิชาการ ผศ., รศ., ศ. การฝึกอบรม, 
การศึกษาต่อ โดยระบุ ชื่อบุคลากร, 
ปี พ.ศ. ที่ควรจะได้รับการพัฒนา 
(อาจเป็นแผน ๑๐ ปี หรือ ๑๕ ปี 
ตามความเหมาะสม) ให้ชัดเจน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ:  
ร้อยละของ
แผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการท่ีบรรลุ
เป้าหมายตามตัวชี้วัด
ของแผน 
ค่าเป้าหมาย : 
ร้อยละ ๘๐ 
ระยะเวลา :  
พฤศจิกายน ๒๕๖๓- 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ 
นโยบาย 
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 
ผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยา
เขต 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
กลุ่มงานบริหาร 
-งานบุคคล 
กลุ่มงานวางแผน
และงบประมาณ 
 
 

๖. การท าแผนภาพแสดง
เป้าหมายในการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 

ในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสาย
ปฏิบัติการ (สนับสนุน) ภายในเล่ม
แผน จัดท าแผนภาพแสดงประเด็น
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ทั้ง
ด้านผลงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งช านาญ
การ ช านาญการพิเศษ การฝึกอบรม 
การศึกษาต่อ โดยระบุชื่อบุคลากร
สายสนับสนุน ปี พ.ศ. ที่ควรได้รับ
การพิจารณา ให้ชัดเจน 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ:  
ร้อยละของ
แผนพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนที่บรรลุ
เป้าหมายตามตัวชี้วัด
ของแผน 
ค่าเป้าหมาย : 
ร้อยละ ๘๐ 
ระยะเวลา :  
พฤศจิกายน ๒๕๖๓- 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ 
นโยบาย 
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 
ผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยา
เขต 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
กลุ่มงานบริหาร 
-งานบุคคล 
กลุ่มงานวางแผน
และงบประมาณ 
 



๑๙ 
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/

ค่าเป้าหมาย/ 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

๗. การสนับสนุนให้บุคลากร 
นิสิตได้ส่งผลงานเข้าประกวดให้
มากขึ้น 

ส่งเสริม สนับสนุน สร้างแรงจูงใจให้
บุคลากร และนิสิตได้ส่งผลงานเข้า
ประกวดให้มากข้ึน ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ:  
จ านวนรางวัลของ
บุคลากรและนิสิตที่
ได้รับ 
ค่าเป้าหมาย : 
๕ รางวัล 
ระยะเวลา :  
พฤศจิกายน ๒๕๖๓- 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

๒.๖ ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/

ค่าเป้าหมาย/ 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. การหาแหล่งทุนวิจัย และ
ทุ น สนั บ สนุ น กา ร เ ผ ยแพร่
งานวิจัย 

พิจารณาหาแหล่งทุนวิจัยและทุน
สนับสนุนการวิจัย จากแหล่งทุน
ภายในและภายนอก ตลอดถึงทุน
สนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและ
ผลงานวิชาการ โดยอาจจะก าหนดใน
แผนการการใช้จ่ายงบประมาณวิทยา
เขต หรือการท าความร่วมมือกับ
หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐในการ
ท าวิจัยพัฒนาท้องถิ่น หรือคณะสงฆ์ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ:  
จ านวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยจากภายใน
และภายนอก 
ค่าเป้าหมาย : 
๒๕,๐๐๐ บาท/รูป
คน 
ระยะเวลา :  
มิถุนายน ๖๓ – 
พฤษภาคม ๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ 
นโยบาย 
-ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 
- ผู้อ านวยการ
ส านักวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
- งานวิชาการ
และวิจัย 
ผู้รับผิดชอบร่วม 
กลุ่มงานวางแผน
และงบประมาณ 
สนง.วข. 

๒. การพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 
๒. ก าหนดแผนการพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการ โดยระบุ ปี พ.ศ. ในการ
พัฒนา ให้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทาง
วิชาการให้สูงขึ้น ให้ชัดเชน เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพของหลักสูตร   
๓. ติดตามและประเมินผลการ 
เพ่ิมข้ึนของต าแหน่งทางวิชาการ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ:  
ร้อยละของ
แผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการท่ีบรรลุ
เป้าหมายตามตัวชี้วัด
ของแผน 
ค่าเป้าหมาย : 
ร้อยละ ๘๐ 
ระยะเวลา :  
พฤศจิกายน ๒๕๖๓- 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ 
นโยบาย 
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 
ผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยา
เขต 
 
ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
กลุ่มงานบริหาร 
-งานบุคคล 
กลุ่มงานวางแผน
และงบประมาณ 

๓. การพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุน 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 
๒. ก าหนดในแผนการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน โดยระบุ ปี 
พ.ศ. ในการพัฒนา ให้มีความ

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ:  
ร้อยละของ
แผนพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุนที่บรรลุ
เป้าหมายตามตัวชี้วัด
ของแผน 

ผู้รับผิดชอบ 
นโยบาย 
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 
ผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยา



๒๑ 
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/

ค่าเป้าหมาย/ 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

เชี่ยวชาญในสายงานที่ปฏิบัติ ให้
ชัดเจน เพ่ือยกระดับคุณภาพของการ
บริหารงานของวิทยาเขต 
๓. ติดตามและประเมินผลการ 
เพ่ิมข้ึนของต าแหน่งช านาญการ 
ช านาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ 
ของบุคลากรสายสนับสนุน 

ค่าเป้าหมาย : 
ร้อยละ ๘๐ 
ระยะเวลา :  
พฤศจิกายน ๒๕๖๓- 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

เขต 
ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
กลุ่มงานบริหาร 
-งานบุคคล 
กลุ่มงานวางแผน
และงบประมาณ 

๔. การเปิดหลักสูตรระยะสั้น ส ารวจความต้องการและก าหนด
เป้าหมายเพื่อจัดท าหลักสูตรระยะสั้น
ให้สอดคล้องต่อความต้องการของ
ชุมชน และกลุ่มเป้าหมายในการ
บริการวิชาการของวิทยาเขต เพ่ือ
บริการชุมชน และเพ่ือการพัฒนา
ชุมชนให้เกิดความยั่งยืน รวมทั้งเป็น
การขยายกลุ่มเป้าหมายในการท า
หน้าที่ของวิทยาเขต เพ่ือเป็นการเพ่ิม
รายได้อีกทางหนึ่ง 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ:  
ร้อยละของจ านวน
หลักสูตรปรับปรุง 
หรือหลักสูตรใหม่  
ค่าเป้าหมาย : 
ร้อยละ ๔๐ 
 
ระยะเวลา :  
มิถุนายน ๖๓ – 
พฤษภาคม ๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ 
นโยบาย 
- ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ 
- ผอ.วิทยาลัย
สงฆ ์
ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
กลุ่มงานบริการ
การศึกษา วส. 

๕. แผนบริหารความเสี่ยง  ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
และจัดล าดับความเสี่ยง ควรก าหนด
เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงทั้ง
ภายใน ภายนอก โอกาสและ
ผลกระทบที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่หลักของวิทยาเขต 
ตามล าดับความส าคัญในแต่ละปี  
และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือ
การบรรลุเป้าหมาย ด าเนินการแก้ไข
ลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะ
เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม   รวมทั้ง
ประเมินผลการบรรลุตัวชี้วัดที่
ก าหนดไว้ในแผน เพ่ือน าผลจากการ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
แผนบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ:  
ร้อยละของปัจจัย
ความเสี่ยงระดับ
วิทยาเขต ที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอกหรือ
ปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ มีระดับ
ความเสี่ยงลดลง 
ค่าเป้าหมาย : 
ร้อยละ ๑๐๐ 
ระยะเวลา :  
พฤศจิกายน ๒๕๖๓- 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ 
นโยบาย 
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 
ผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยา
เขต 
ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
-กลุ่มงานบริหาร 
-กลุ่มงาน
วางแผนและ
งบประมาณ 
 
 

๖. การบริหารงานบุคลากร วิเคราะห์ภาระงานที่จะมาสนับสนุน
แผนงานในการท างานตามพันธกิจ
ของวิทยาเขต ให้ครอบคลุมและ

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ:  
ร้อยละของแผน
บริหารบุคลากรที่

ผู้รับผิดชอบ 
นโยบาย 
ผู้ช่วยอธิการบดี



๒๒ 
 

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการด าเนินงาน 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ/

ค่าเป้าหมาย/ 
ระยะเวลา 

ผู้รับผิดชอบ 

รวมทั้งวิเคราะห์งานให้เหมาะกับ
ศักยภาพของบุคลากร เช่น ด้าน
บุคลากรฝ่ายสนับสนุนการวิจัย ฝ่าย
วิชาการ  เป็นต้น 

บรรลุเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดของแผน 
ค่าเป้าหมาย : 
ร้อยละ ๘๐ 
ระยะเวลา :  
พฤศจิกายน ๒๕๖๓- 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ฝ่ายบริหาร 
ผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยา
เขต 
ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
กลุ่มงานบริหาร 
-งานบุคคล 
กลุ่มงานวางแผน
และงบประมาณ 

๗. การเผยแพร่แนวทางปฏิบัติ
ที่ดี (Best Practice) 

เผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) ที่สามารถเก็บสถิติการ
เข้าถึงเพ่ือติดตามผลการน าไปใช้อัน
สะท้อนถึง Best Practice อย่าง
แท้จริง ทางเว็บไซต์ของวิทยาเขต
สุรินทร์ 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ:  
ร้อยละแนวทาง
ปฏิบัติที่ดี (Best 
Practice) ในวิทยา
เขตท่ีน าไปเผยแพร่
และน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 
ค่าเป้าหมาย : 
ร้อยละ ๘๐ 
ระยะเวลา :  
พฤศจิกายน ๒๕๖๓- 
พฤษภาคม ๒๕๖๔ 

ผู้รับผิดชอบ 
นโยบาย 
ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายบริหาร 
ผู้อ านวยการ
ส านักงานวิทยา
เขต 
ผู้รับผิดชอบ 
ปฏิบัติการ 
กลุ่มงานบริหาร 
กลุ่มงานวางแผน
และงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบร่วม 
- งานเทคโนฯ 
สน.วช. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

ส่วนที่ ๓ 
แนวทางการปรับปรุงตัวบ่งชี้ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 

ตาราง ป.๑ ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ เป้าหมาย 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 
ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนผล
การประเมิน 

การบรรลุ 

องค์ประกอบ ๑ 
   ตัวบ่งชี้ ๑.๑ ๓.๕๑ คะแนน ๑๘.๙๒ / ๖ ๓.๑๕ ๓.๑๕ ไม่บรรลุ 
   ตัวบ่งชี้ ๑.๒ ร้อยละ ๓๕ (((๑๒ x ๑๐๐) / ๓๑) x ๕) /๔๐ ๓๘.๗๑ ๔.๘๔ บรรลุ 
   ตัวบ่งชี้ ๑.๓ ร้อยละ ๔๕ (((๑๕ x ๑๐๐) / ๓๑) x ๕) /๖๐ ๔๘.๓๙ ๔.๐๓ บรรลุ 
   ตัวบ่งชี้ ๑.๔ ร้อยละ ๕ (((๔๑๙.๖๘/๓๑)-๒๕)x๑๐๐)/๒๕ -๔๕.๘๕ ๕ บรรลุ 
   ตัวบ่งชี้ ๑.๕ ๖ ข้อ 

 
๕ ๔ ไม่บรรลุ 

   ตัวบ่งชี้ ๑.๖ ๖ ข้อ 
 

๔ ๓ ไม่บรรลุ 
   ตัวบ่งชี้ ๑.๗ ร้อยละ ๔๐ (((๒ x ๑๐๐) / ๖) x ๕) /๕๐ ๓๓.๓๓ ๓.๓๓ ไม่บรรลุ 
   ตัวบ่งชี้ ๑.๘ ๓.๕๑ คะแนน 

    
   คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบ ๑ ๓.๙๑ 

 
องค์ประกอบ ๒ 
   ตัวบ่งชี้ ๒.๑ ๖ ข้อ 

 
๖ ๕ บรรลุ 

   ตัวบ่งชี้ ๒.๒ ๒๕,๐๐๐ บาท 
((๑๖๐๐๐๐ / ๓๑) x ๕) / 
๒๕๐๐๐ 

๕๑๖๑.๒๙ ๑.๐๓ ไม่บรรลุ 

   ตัวบ่งชี้ ๒.๓ ร้อยละ ๒๐ (((๒๐ x ๑๐๐) / ๓๑) x ๕) /๒๐ ๖๔.๕๒ ๕ บรรลุ 
   ตัวบ่งชี้ ๒.๔ ร้อยละ ๔๐ (((๕ x ๑๐๐) / ๑๒) x ๕) /๕๐ ๔๑.๖๗ ๔.๑๗ บรรลุ 
   คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบ ๒ ๓.๘ 

 
องค์ประกอบ ๓ 
   ตัวบ่งชี้ ๓.๑ ๖ ข้อ 

 
๕ ๔ ไม่บรรลุ 

   ตัวบ่งชี้ ๓.๒ ๑ ชุมชน 
 

๑ ๕ บรรลุ 
   คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบ ๓ ๔.๕ 

 
องค์ประกอบ ๔ 
   ตัวบ่งชี้ ๔.๑ ๖ ข้อ 

 
๕ ๔ ไม่บรรลุ 

   ตัวบ่งชี้ ๔.๒ ๑ วัด/ชุมชน 
 

๑ ๕ บรรลุ 
   คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบ ๔ ๔.๕ 

 
องค์ประกอบ ๕ 
   ตัวบ่งชี้ ๕.๑ ๖ ข้อ 

 
๖ ๔ บรรลุ 



๒๔ 
 

 

ผลการประเมินคณะกรรรมการตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ เป้าหมาย 
เกณฑ์มาตรฐานที่ได้ด าเนินการแล้ว (ข้อที่) 

คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ 

องค์ประกอบ ๑ การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ๓.๕๑ คะแนน ๑๘.๙๒ / ๖ ๓.๑๕ 
ตัวบ่งชี้ ๑.๒ อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

ร้อยละ ๓๕ (((๑๒ x ๑๐๐) / ๓๑) x ๕) /๔๐ ๔.๘๔ 

ตัวบ่งชี้ ๑.๓ อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ ๔๕ (((๑๕ x ๑๐๐) / ๓๑) x ๕) /๖๐ ๔.๐๓ 

ตัวบ่งชี้ ๑.๔ จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

ร้อยละ ๕ (((๔๑๙.๖๘/๓๑)-๒๕)x๑๐๐)/๒๕ ๕ 

ตัวบ่งชี้ ๑.๕ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ๖ ข้อ ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ ✓  
๔ 

ตัวบ่งชี้ ๑.๖ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ๖ ข้อ ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ ✘  
๓ 

ตัวบ่งชี้ ๑.๗ หลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรใหม่ 
หรือหลักสูตรไม่มีปริญญา (non degree) ที่เปน็
หลักสูตรบูรณาการระหว่างศาสตร์ หรือหลักสูตร ๒ 
ปริญญา หรือหลักสูตรข้ามสถาบัน มีผลลัพธ์การ
เรียนรู้ด้านบุคคลผู้มีความรู้ ด้านผู้ร่วมสร้างสรรค์
นวัตกรรมและ ด้านพลเมืองที่เข้มแข็ง 

ร้อยละ ๔๐ (((๒ x ๑๐๐) / ๖) x ๕) /๕๐ ๓.๓๓ 

ตัวบ่งชี้ ๑.๘ ผลการประเมินบัณฑิตปริญญาตรีที่มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สอบผ่าน
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๓.๕๑ คะแนน 
  

องค์ประกอบ ๒ การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ ๒.๑ ระบบและก าลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

๖ ข้อ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
๕ 

ตัวบ่งชี้ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ๒๕,๐๐๐ ((๑๖๐๐๐๐ / ๓๑) x ๕) / ๒๕๐๐๐ ๑.๐๓ 

   ตัวบ่งชี้ ๕.๒ ๖ ข้อ 
 

๖ ๕ บรรลุ 
   ตัวบ่งชี้ ๕.๓ ร้อยละ ๗๕ (((๒ x ๑๐๐) / ๒) x ๕) /๑๐๐ ๑๐๐ ๕ 

 
   ตัวบ่งชี้ ๕.๔ ๖ ผลงาน 

 
๒ ๑ ไม่บรรลุ 

   คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบ ๕ ๓.๗๕ 
 

รวมทุกองค์ประกอบ ๓.๙๘ 
การบรรลุ ๑๐/

๑๙ 



๒๕ 
 

บาท 
ตัวบ่งชี้ ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

ร้อยละ ๒๐ (((๒๐ x ๑๐๐) / ๓๑) x ๕) /๒๐ ๕ 

ตัวบ่งชี้ ๒.๔ งานวิจัยพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรม
ทางพระพุทธศาสนาที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ ๔๐ (((๕ x ๑๐๐) / ๑๒) x ๕) /๕๐ ๔.๑๗ 

องค์ประกอบ ๓ การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม ๖ ข้อ ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ ✓  
๔ 

ตัวบ่งชี้ ๓.๒ ผลการบริการวิชาการท่ีเสริมสร้างความ
เข้มแข็งแก่ชุมชน 

๑ ชุมชน 
 

๕ 

องค์ประกอบ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ ๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๖ ข้อ ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ ✓ ✘  
๔ 

ตัวบ่งชี้ ๔.๒ ผลของการสืบสาน รักษาและต่อยอด
ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธ ศาสนาแบบสร้างสรรค์ 

๑ วัด/ชุมชน 
 

๕ 

องค์ประกอบ ๕ การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ ๕.๑ การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

๖ ข้อ ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ ✓ ✓  
๔ 

ตัวบ่งชี้ ๕.๒ ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

๖ ข้อ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
๕ 

ตัวบ่งชี้ ๕.๓ ผลการด าเนินการเครือข่ายความร่วมมือ
ในประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละ ๗๕ (((๒ x ๑๐๐) / ๒) x ๕) /๑๐๐ ๕ 

ตัวบ่งชี้ ๕.๔ ผลงานด้านการศึกษา วิจัย บริการ
วิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

๖ ผลงาน 
 

๑ 

 

 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ 

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 
ข้อที่ไม่ได้ด าเนินงาน 

การด าเนินงานเพื่อพัฒนาไปสู่
เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑.๑ ผลการ
บริหาร
จัดการ
หลักสูตร
โดยรวม 

๓.๕๑   
คะแนน 

ค่าเฉลี่ยผลการ
บริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวมทุก
หลักสูตร ไม่ถึง ๓.๕๑ 
คะแนน 

๑. วิเคราะห์ปัญหาของหลักสูตร 
มีผลการประเมินต่ ากว่า ๓.๐๑ 
๒. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
การบริหารหลักสูตร โดยการมี 
ส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการ 
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตรราย ๖ เดือน 
๔. ติดตามผลการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรประจ าปีการศึกษา 

มิ.ย. ๖๓ – 
พ.ค. ๖๔ 

กลุ่มงาน
บริหาร 
-งานบริหารงาน
ทั่วไป 

๑.๕ การ
บริการนิสิต
ระดับ
ปริญญาตรี 

๖ ข้อ ๕. น าผลการประเมิน
จากข้อ ๔ มา
ปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้
ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผล
การประเมินสูงขึ้น
หรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของนิสิต 

น าผลการจากประเมินทั้ง ๓ ด้าน 
จากข้อ ๔ เสนอคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยสงฆ์ และน า
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาจัดท า
แผนการบริการนิสิต เพ่ือให้มีการ
ประเมินคุณภาพของการจัด
กิจกรรมและการบริการครอบคลุม
ทั้ง ๓ ด้านเพื่อให้เป็นไปตามความ
คาดหวังของนิสิตต่อไป 

มิ.ย. ๖๓ – 
พ.ค. ๖๔ 

กลุ่มงาน
บริการ
การศึกษา 
- งานกิจการ
นิสิต 

๑.๖ กิจกรรม
นิสิตระดับ
ปริญญาตรี 

๖ ข้อ 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 

มิ.ย. ๖๓ – 
พ.ค. ๖๔ 

กลุ่มงาน
บริการ
การศึกษา 
- งานกิจการ
นิสิต 

๖. น าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงแผนหรือ

น าผลการประเมินเสนอ
คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรม

มิ.ย. ๖๓ – 
พ.ค. ๖๔ 

 



๒๗ 
 

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 
ข้อที่ไม่ได้ด าเนินงาน 

การด าเนินงานเพื่อพัฒนาไปสู่
เป้าหมาย 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

ปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นิสิต 

พัฒนานิสิตตลอดจนการน าเสนอ
ผลการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน ต่อ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยสงฆ์
สุรินทร์ 

๑.๗ 
หลักสูตร
ปรับปรุง 
หรือหลักสูตร
ใหม่ หรือ
หลักสูตรไม่มี
ปริญญา 
(non 
degree) ที่มี
การบูรณา
การระหว่าง
ศาสตร์ 
หลักสูตร ๒ 
ปริญญาและ
หลักสูตรข้าม
สถาบัน มี
ผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่
ชัดเจน 

ร้อยละ ๔๐ มีจ านวนหลักสูตร
ปรับปรุง หรือ
หลักสูตรใหม่ หรือ
หลักสูตรไม่มีปริญญา 
(non degree) ไม่ถึง
ร้อยละ ๔๐ ของ
หลักสูตรที่เปิดท าการ
เรียนการสอนใน
วิทยาเขตสุรินทร์ 

๑.  ส า รวจความต้ องการและ
ก า ห น ด เ ป้ า ห ม า ย เ พ่ื อ จั ด ท า
หลักสูตรระยะสั้นให้สอดคล้องต่อ
ความต้องการของคณะสงฆ์และ
ชุมชน และกลุ่มเป้าหมายในการ
บริการวิชาการของวิทยาเขต เพ่ือ
บริการคณะสงฆ์และชุมชน และ
เพ่ือการพัฒนาคณะสงฆ์ ให้ เกิด
ความเข้มแข็งและชุมชนให้เกิด
ความยั่งยืน รวมทั้งเป็นการขยาย
กลุ่มเป้าหมายในการท าหน้าที่ของ
วิทยาเขต เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้
อีกทางหนึ่ง 
๒. ขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรต่อ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อจัดบริการ
หลักสูตรด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
และน าไปประยุกต์ใช้ในสภาพ
บริบทจริงได้ 

มิ.ย. ๖๓ – 
พ.ค. ๖๔ 

กลุ่มงาน
วิชาการและ
วางแผน 
-งานวางแผน
และวิชาการ 

 
 
องค์ประกอบที ่๒ งานวิจัย 
 - บรรลุเป้าหมาย จึงไมไ่ด้จัดท าแนวทางการปรับปรุงตัวบ่งชี้ที่ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

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 ๕. น าผลการประเมิน
ตามข้อ ๔ มา
ปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการให้บริการ
วิชาการสังคม 

-ประเมินความส าเร็จของแผน
บริการวิชาการและแผนการใช้
ประโยชน์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
-น าผลการประเมินความของแผนฯ 
เข้าสู่วาระการประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต 
- น าผลการประเมินแผนและการ
ประเมินโครงการบริการวิชาการ 
ของแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะจากการประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต
สุรินทร์ มาปรับปรุงจัดท าแผนการ
บริการวิชาการและแผนการใช้
ประโยชน์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มิ.ย. ๖๓ – 
พ.ค. ๖๔ 

กลุ่มงาน
ส่งเสริม
พระพุทธศา
สนาและ
บริการ
สังคม 
-งานบริการ
วิชาการและ
การเผยแผ่ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

องค์ประกอบที ่๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ส่วนงานรับผิดชอบหลัก : ส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ 
 

ตัวบ่งชี้ 
เป้า 

หมาย 
สิ่งท่ีไม่ได้ด าเนินงาน 

การด าเนินงานเพื่อพัฒนาไปสู่
เป้าหมาย 

ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๔.๑ ระบบ
และกลไก
การท านุ
บ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๖ ข้อ ๕. ประเมิน
ความส าเร็จตามตัว
บ่งชี้ที่วัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
แผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- ประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัด
ของแผนท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
- รายงานผลการประเมินแผนท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนาธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
-น าผลการประเมินเข้าสู่วาระการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยา
เขตเพ่ือพิจารณาและน า
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแผนฯ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

มิ.ย. ๖๓ – 
พ.ค. ๖๔ 

กลุ่มงาน
ส่งเสริม
พระพุทธศา
สนาและ
บริการ
สังคม 
-งานบริการ
วิชาการและ
การเผยแผ่ 

๗. ก าหนดหรือสร้าง
มาตรฐานคุณภาพ
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมและมี
ผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

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 ๕. ค้นหาแนวปฏิบัติ
ที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมี
อยู่ในตัวบุคคล 
ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง 
และแหล่งเรียนรู้อื่น 
ๆ ตามประเด็น
ความรู้ อย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัย 
จัดเก็บอย่างเป็น
ระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและ
น ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

๑. ทบทวนและปรับปรุงกระบวน 
การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
มุ่งเน้นด้านการผลิตบัณฑิตและการ 
วิจัย ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ของมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต
สุรินทร์ 
๒.รวบรวมแนวทางปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice) ที่มีอยู่ในตัว
บุคลากร ครอบคลุมพันธกิจการ
ผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย  
๓. มอบหมายบุคลากรติดตามการ
ด าเนินงานการจัดการความรู้ตาม
แผนปฏิบัติ เป็นรายไตรมาส 
๔. รวบรวมองค์ความรู้ และสร้าง 
ระบบและการจัดเก็บ บนเว็บไซต์ 
ของวิทยาเขต เพ่ือให้บุคลากร 
สามารถเข้าถึงองค์ความรู้และ
สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ไดจ้ริง 

มิ.ย. ๖๓ – 
พ.ค. ๖๔ 

-กลุ่มงาน
บริหาร 
-กลุ่มงาน
วางแผน
และ
งบประมาณ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

ส่วนที่ ๔ 
การติดตามผลการด าเนินงาน 

 

วิทยาเขตสุรินทร์ ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผล
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตสุรินทร์  โดยส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ประชุมร่วมกับส่วนงานที่
รับผิดชอบ รวบรวมข้อมูล ผลการด าเนินงานจากส่วนงานที่เกี่ยวข้อง แต่ละองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ น าเสนอที่ประชุม
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ ในช่วงเดือนเมษายน -พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับวิทยาเขต  ในช่วงระหว่างเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 



 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

วิทยาเขตสุรินทร ์
 
 
 
 
 
 

ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 
(๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓) 

 
 
 
 
 
 
 

โดย 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

(ระหว่างวันท่ี ๒๔ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตสุรินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน้า ๑ 

 

๒. บทน ำ 
 ๒.๑ ชื่อส่วนงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 

 ๒.๑.๑  ชื่อส่วนงำน  
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์ 
 ๒.๑.๒  ที่ตั้ง  
   ๓๐๕  หมู่ที่  ๘  บ้านโคกกระเพอ (ห้วยเสนง)   
   ต าบลนอกเมือง  อ าเภอเมือง   
   จังหวัดสุรินทร์  รหัสไปรษณีย์  ๓๒๐๐๐ 
   โทรศัพท์  ๐๔๔ – ๑๔๒๑๐๗ 
   แฟ็กซ์     ๐๔๔ - ๑๔๒๑๐๘ 

 ๒.๑.๓  ประวัติควำมเป็นมำ  

 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
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ส านักงานและอาคารเรียนชั่วคราว ที่ประชุมได้มอบหมายให้ พระศรีธีรพงศ์ รองเจ้าคณะจังหวัด
สุรินทร์ฝ่ายจัดการศึกษา และพระมหาประจักษ์ จกฺกธมฺโม พุทธศาสตรบัณฑิต พระจริยนิเทศก์
ประจ าจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้แทนคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้ ด าเนินการขออนุมัติจัดตั้ ง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๓๑ เมื่อ
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๓๑ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดตั้ง วิทยาเขตสุรินทร์ ขึ้นใน “คณะสังคมศาสตร์” 
โดยมีชื่อเต็มว่า “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตสุรินทร์” 
 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 ได้รับพระราชบัญญัติ
รับรองสถานภาพความเป็นนิติบุคคลของมหาวิทยาลัย และมีพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย 
เรียกชื่อว่า พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ โดย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๐ 
และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ ๑๑๔ ตอนที่ ๕๑ ก ลงวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๔๐  
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตสุรินทร์ จึงได้ชื่ออย่างเป็น
ทางการว่า “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์” 
 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 โดยจัดตั้งเป็นห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ห้องเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดสอนสาขาวิชา
พระพุทธศาสนา  
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 ๒.๒ ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  แผนกลยุทธ์และแผนกำรด ำเนินกำร 
  ๒.๒.๑  สุภำษิต :  
       สุภาษิตว่า    ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต 
       แปลว่า    ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 
  ๒.๒.๒  ปรัชญำ :  
   จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา  บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่  พัฒนาจิตใจและสังคม 
  ๒.๒.๓  ปณิธำน :  
    เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและ
คฤหัสถ ์
  ๒.๒.๔ วิสัยทัศน์วิทยำเขต :  
    ศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านการศึกษาพระพุทธศาสนา 

 ๒.๒.๕ พันธกิจมหำวิทยำลัย :  
    มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  
และมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการด้านพระพุทธสาสนา  ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย  ให้การบริการ
แก่สังคม  ส่งเสริมพระพุทธศาศาสนา  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  จึงก าหนด
พันธกิจไว้  ๕  ด้าน  ดังนี้  

    ๑) ผลิตบัณฑิต 
     มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีภูมิคุ้มกัน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ทักษะทาง
ปัญญา  มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  มีความรับผิดชอบ  มีทักษะการวิเคราะห์เชิง
คณิตศาสตร์  และการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ทุกแห่ง
ทั่วโลก  

    ๒) วิจัยและพัฒนำ 
    มุ่งส่งเสริมการศึกษา  ค้นคว้าวิจัยให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา  เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนามนุษย์  สังคมและสิ่งแวดล้อม  ให้อยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสมดุลและสันติสุข  รวมทั้งการสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงในประ เทศและ
ต่างประเทศ  เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยให้น าไปสู่ความเป็นสากล  

    ๓)  มุ่งเน้นกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรในรูปแบบท่ีหลำกหลำย   
    มีการบริหารเพื่อพัฒนาพระพุทธศาสนา  พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่
ของประชาชน  มีความมุ่งมั่นในการให้บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม  
รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้  และความร่วมมืออันดีระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับชาติและนานาชาติ  

    ๔) ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   มุ่งส่งเสริมการศึกษาผสมผสานทางวัฒนธรรม และ การมีส่วนร่วมในประชาคม

โลกด้านพระพุทธศาสนา โดยการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย เป็นรากฐานของการพัฒนา 
อย่างมีคุณภาพ เพ่ือน าไปสู่การรักษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลก
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อย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นกับบุคคล 
องค์กรและสังคม   

    ๕)  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
   ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร  ปรับปรุงกฎระเบียบ  การบริหาร  และพัฒนา

บุคลากรให้เกิดการบริหารการเปลี่ยนแปลง  โดยยึดหลักการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตาม
หลักธรรมาภิบาล 

๒.๓ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์มหำวิทยำลัย และอัตลักษณ์บัณฑิต 
  เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยหมายถึงความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็น
เอกลักษณ์โดดเด่นเป็นหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยด าเนินภารกิจจัดการศึกษาสนองพระราช
ปรารภของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช
พระองค์ผู้ประสงค์จะให้เป็นสถานศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและ
คฤหัสถ์ท่ัวไป ลักษณะที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยคือการน าหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนามาใช้เพ่ือ
การบริการวิชาการแก่สังคม 
  ดังนั้นมหาวิทยาลัยก าหนดเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยไว้ว่า “บริกำรวิชำกำรด้ำน
พระพุทธศำสนำ” เพ่ือสะท้อนให้เห็นลักษณะเด่นและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 

  เอกลักษณ์ของวิทยำเขต 
  “บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา” 

  อัตลักษณ์ของวิทยำเขต 
  “ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม” 

  อัตลักษณ์มหำวิทยำลัย 
  อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยหมายถึงผลส าเร็จของมหาวิทยาลัยตามปรัชญาปณิธานพันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
ด าเนินการภายใต้ปรัชญาที่ว่า “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่พัฒนา
จิตใจและสังคม” โดยมีปณิธานเพ่ือศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและ
คฤหัสถ์มีวัตถุประสงค์เพ่ือการศึกษาวิจัยส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแก่
พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์รวมทั้งการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  ดังนั้นมหาวิทยาลัยก าหนดอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยว่า “ประยุกต์พระพุทธศำสนำเพื่อ
พัฒนำจิตใจและสังคม” 

  อัตลักษณ์บัณฑิต 
  อัตลักษณ์บัณฑิตหมายถึงผลส าเร็จของผู้ เรียนตามปรัชญาปณิธานพันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมุ่งพัฒนา
บัณฑิตให้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส ใฝ่รู้ใฝ่คิด เป็นผู้น าด้ านจิตใจและปัญญามีความสามารถในการ
แก้ปัญหามีศรัทธาอุทิศตนเพ่ือพระพุทธศาสนา รู้จักเสียสละเพ่ือส่วนรวมรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมมีโลกทัศน์ที่กว้างไกล และมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้เพียบพร้อมด้วยคุณลักษณะและ
จริยธรรมโดยพัฒนาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
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เพ่ือพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์มหาวิทยาลัยก าหนดอัตลักษณ์บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยว่า“มีศรัทธำอุทิศตนเพื่อพระพุทธศำสนำ” 
 
 
 ๒.๔ โครงสร้ำงองค์กรและกำรบริหำร 
  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐใน
ก ากับของรัฐบาล มีโครงสร้างการบริหาร งานของหน่วยงาน ดังนี้ 
  ๒.๔.๑  โครงสร้ำงกำรบริหำรวิทยำเขต 
        ๑)  โครงสร้างองค์การ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขต
สุรินทร์ ดังแสดงใน 

ภำพที่  ๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ ๑  แสดงโครงสร้างองค์การ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์ 

มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย 
วิทยำเขตสุรินทร์ 

ส ำนักงำนวิทยำเขตสุรินทร์ ส ำนักวิชำกำรวิทยำเขตสุรินทร์ วิทยำลัยสงฆ์สุรินทร์ 

ส่วนงำนบริหำร 
  - กลุ่มงานบริหาร 
  - กลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ 

ส่วนคลังและทรัพย์สิน 
  - กลุ่มงานการเงิน 
  - กลุ่มงานบัญชี 
  - กลุ่มงานทรัพยส์ินและพัสด ุ

ส่วนสนับสนุนวิชำกำร 
  - กลุ่มงานทะเบียนและวดัผล 
  - กลุ่มงานห้องสมดุและสารสนเทศ 
  - กลุ่มงานวิจัยและคณุภาพการศึกษา 
  - กลุ่มงานส่งเสรมิพระพุทธศาสนา 
    และบริการสังคม 

หลักสูตร-สำขำวิชำ 
ระดับปริญญำโท 
หลักสูตรพุทธศำสตรมหำบัณฑิต 
  - สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

ระดับปริญญำตรี 
หลักสูตรพุทธศำสตรบัณฑิต 
  - สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
หลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต 
  - สาขาวิชาสังคมศึกษา 
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต 
หลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต 

ส ำนักงำนวิทยำลัย 
  - กลุ่มงานบริหาร 
  - กลุ่มงานวิชาการและวางแผน 
  - กลุ่มงานบริการการศึกษา 
  - กลุ่มงานบณัฑิตศึกษา 

ขอ้พิจารณา วาระท่ี  
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    ๒)  โครงสร้างการบริหารงาน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยา
เขตสุรินทร์  ดังแสดงในภาพ ที่ ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิทยำเขต 
    - รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิทยำเขต 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิชำกำร ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสงฆ์ 

ผู้อ ำนวยกำรส่วนงำนบริหำร 
กลุ่มงำนบริหำร 
  - งานธุรการ - งานเทคเนิค 
  - งานนิติการ - งานประชาสัมพันธ์ 
  - งานบุคคล 
กลุ่มงำนวำงแผนและงบประมำณ 
  - งานนโยบายและแผน และวิจยัสถาบัน 
  - งานงบประมาณ 
  - งานติดตามประเมินผลและสารสนเทศ 

ผู้อ ำนวยกำรส่วนคลังและทรัพย์สิน 
กลุ่มงำนกำรเงิน 
  - งานการเงิน 
กลุ่มงำนบญัช ี
  - งานบัญชี 
กลุ่มงำนทรัพย์สนิและพัสด ุ
  - งานพัสด ุ
  - งานยานพาหนะ 
  - งานอาคารสถานท่ี 

ผู้อ ำนวยกำรส่วนสนับสนุนวิชำกำร 
  - งานธุรการ 
กลุ่มงำนทะเบียนและวัดผล 
  - งานทะเบียนนิสติ 
  - งานวัดผลประเมินผล 
กลุ่มงำนห้องสมุดและสำรสนเทศ 
  - งานห้องสมุด 
  - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลุ่มงำนวจิัยและคุณภำพกำรศึกษำ 
  - งานวิจัยและวิชาการ 
  - งานประกันคณุภาพการศึกษา 
กลุ่มงำนส่งเสริมพระพุทธศำสนำและ
บริกำรสังคม 
  - งานบริการวิชาการและการเผยแผ ่

หลักสูตร-สำขำวิชำ 
ระดับปริญญำโท 
ผู้อ ำนวยกำรหลักสูตรพุทธศำสตร
มหำบัณฑิต 
  - สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
ระดับปริญญำตรี 
ประธำนหลักสูตรพุทธศำสตรบัณฑิต 
  - สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
ประธำนหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต 
  - สาขาวิชาสังคมศึกษา 
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
ประธำนหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต 
ประธำนหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตร
บัณฑิต 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิทยำลัย 
กลุ่มงำนบริหำร 
  - งานธุรการ 
  - งานบริหารงานท่ัวไป 
กลุ่มงำนวิชำกำรและวำงแผน 
  - งานวางแผนและวิชาการ 
  - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลุ่มงำนบริกำรกำรศึกษำ 
  - งานฝึกอบรมและบริการการศึกษา 
  - งานกิจการนิสิต 
กลุ่มงำนบัณฑิตศึกษำ 
  - งานบริหารท่ัวไป 
  - งานบริการการศึกษาและวิทยานิพนธ์ 

รองอธิกำรบดีวิทยำเขตสุรินทร์ 

ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 

ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรทั่วไป 

ภาพที่ ๒  แสดงโครงสร้างการบริหารงาน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
             ราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์ 
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 ๒.๕ จ ำนวนนิสิต และบุคลำกร 
   ๒.๕.๑ รำยช่ือผู้บริหำร กรรมกำรบริหำร และกรรมกำรสภำชุดปัจจุบัน 
     รำยช่ือผู้บริหำร วิทยำเขตสุรินทร์ ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ 
  ๑)  พระธรรมโมลี, ดร. รองอธิการบดี 
   ๒)  พระครูศรีสุนทรสรกิจ, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
   ๓)  พระราชวิมลโมลี, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
   ๔)  รศ.ดร.ทวีศักดิ์   ทองทิพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 
   ๕)  พระปลัดวัชระ  วชิรญาโณ, ผศ. ผู้อ านวยการส านักวิชาการ 
   ๖)  พระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์, ผศ.ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์ 
   ๗)  นายพลนภัส  แสงศรี ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต 
 ๘)  นางหอมหวล   ศรีทอง         รองผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต 
   ๙) นายนนทวรรษ  แสงทองกุล ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ ์
   ๑๐)  นายไชยรัตน์  ปัญญาเอก ผู้อ านวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ 
   ๑๑)  นายอิทธิพล  จ านงรักษ์ ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร ส านักงานวิทยาเขต 
   ๑๒)  นางสาวฐิติรัตน์   ดาทอง ผู้อ านวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน  
  รำยช่ือกรรมกำรประจ ำวิทยำเขตสุรินทร์  ปีกำรศึกษำ  ๒๕๖๒ 
    ๑)  พระธรรมโมลี, ดร.    ประธานกรรมการ 
    ๒)  พระราชวิมลโมลี, ผศ.ดร.   กรรมการ 
    ๓)  พระครูศรีสุนทรสรกิจ, ผศ.ดร.  กรรมการ 
    ๔)  รศ.ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย์   กรรมการ 
  ๕)  พระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์, ผศ.ดร.  กรรมการ 
    ๖)  พระปลัดวัชระ  วชิรญาโณ, ผศ.  กรรมการ 
    ๗)  พระมหายุทธพิชาญ  โยธสาสโน  กรรมการ 
    ๘)  ผศ.ดร. ธนู   ศรีทอง   กรรมการ 
    ๙)  นายพลนภัส   แสงศรี   กรรมการและเลขานุการ 
  ๑๐)  นายอิทธิพล  จ านงรักษ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 ๒.๕.๒  หลักสูตรและจ ำนวนนิสิต 

  ข้อมูลนิสิตประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 
  ในปีการศึกษา  ๒๕๖๒  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขต
สุรินทร์  มีหลักสูตรที่เปิดด าเนินการเรียนการสอน รวม ๖ หลักสูตร  ดังนี้ 
    ๑) ระดับปริญญาตรี  เปิดสอน ๕ หลักสูตร  คือ  
     ๑.๑) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
     ๑.๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา 
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     ๑.๓) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
     ๑.๔) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  และ 
     ๑.๕) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
    ๒) ระดับปริญญาโท  เปิดสอน ๑ หลักสูตร  คือ 
     ๒.๑) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

    จ ำนวนนิสิต 
     ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขต
สุรินทร์  มีนิสิตทั้งหมด จ านวน ๓๑๔ รูป/คน  แยกเป็นระดับปริญญาตรี ปริญาโท และหลักสูตรตาม
ตารางแสดงจ านวนหลักสูตร และจ านวนนิสิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้ดังนี้ 

ระดับ สังกัดคณะ ที ่ หลักสูตร 
จ ำนวนนิสิต 

รวม 
บรรพชิต คฤหัสถ ์

ปริญญาตรี 

พุทธศาสตร์ ๑ พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๒๐ ๒ ๒๒ 

ครุศาสตร์ 
๒ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ๓๒ ๕๓ ๘๕ 
๓ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ๙ ๓๑ ๔๐ 

สังคมศาสตร์ 
๔ รัฐศาสตรบัณฑิต ๕๘ ๔๗ ๑๐๕ 
๕ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๒๓ ๑๔ ๓๗ 

รวมนิสิตระดับปริญญำตรี ๒๘๙ 
ปริญญาโท บัณฑิต

วิทยาลัย 
๑ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา 
๒๓ ๒ ๒๕ 

รวมนิสิตทั้งสิ้นในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ๓๑๔ 
ที่มำ : กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล ส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ ข้อมูล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
 ๒.๕.๓  จ ำนวนบุคลำกรและลูกจ้ำง 
   ๑) จ ำนวนบุคลำกรและลูกจ้ำงสำยวิชำกำร 
   ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  มีอาจารย์ทั้งหมด ๓๑ รูป/คน จ าแนกเป็นปริญญาโท ๑๙ รูป/คน 
ปริญญาเอก ๑๒ รูป/คน  และมีต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน ๑๗ รูป/คน จ าแนกเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ๑๕ รูป/คน  รองศาสตราจารย์ ๒ รูป/คน  ดังปรากฏตามตาราง ดังนี้ 

ที่ ประเภท 
จ ำนวนอำจำรย์ 

ปริญญำตร ี ปริญญำโท ปริญญำเอก รวม 
อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. อ. ผศ. รศ. ศ. 

๑ อาจารย์ประจ า - - - - ๑ ๕ - - ๒ ๗ ๒ - ๒ ๑๒ ๒ - 
๒ อาจารย์อัตราจ้าง - - - - ๑๑ ๒ - - ๑ - - - ๑๒ ๓ - - 
 รวม - - - - ๑๒ ๗ - - ๓ ๗ ๒ - ๑๔ ๑๕ ๒ - 
 รวมทั้งสิ้น - ๑๙ รูป/คน ๑๒ รูป/คน ๓๑ รูป/คน 
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   ๒) จ ำนวนบุคลำกรและลูกจ้ำงสำยปฏิบัติกำร 
   ในปีการศึกษา ๒๕๖๒  มีบุคลากรประเภทต าแหน่งสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารงาน
ทั่วไป (นับรวมอัตราจ้างที่มีสัญญาจ้างและค่าตอบแทน)  รวมทั้งหมด ๓๘ รูป/คน  อัตราประจ า ๑๗ 
รูป/คน อัตราจ้าง  ๒๑  รูป/คน โดยจ าแนกตามคุณวุฒิระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  จ านวน ๑ รูป/คน 
ปริญญาตรี จ านวน ๑๗ รูป/คน ปริญญาโท จ านวน ๑๙ รูป/คน และปริญญาเอก จ านวน ๑ คน 
 

จ ำนวนบุคลำกรและลูกจ้ำง สำยปฏิบัติกำรจ ำแนกตำมสถำนะและคุณวุฒิ 
ระดับ

ต ำแหน่ง
บริหำร 

<ตรี ตรี โท เอก รวม 
ประจ ำ จ้ำง ประจ ำ จ้ำง ประจ ำ จ้ำง ประจ ำ จ้ำง ประจ ำ ลูกจ้ำง 

๑ ๙ ๘ ๑๒ ๑ 
 

- - 

๑๗ ๒๑ 

ต าแหน่ง
ผู้บริหาร  - - - 

ผอ. ๑ 
รผอ. ๑ 

ผอ.ส่วน ๓ 
- 

ผอ.ส่วน 
๑ 

- 

ต าแหน่ง 
ช.ชพ.ชช. 

 - - - ช. ๑ - - - 

 ๑๐ ๒๐ ๗ ๑ 
 รวมบุคลำกรสำยปฏิบัติกำร ๓๘ รูป/คน 

 
ที่มำ : กลุ่มงานบริหาร งานบุคคล ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์ ข้อมูล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 

๒.๕  ข้อมูลพื้นฐำนโดยย่อเกี่ยวกับงบประมำณและอำคำรสถำนที่ 

 สรุปรำยได้ และรำยจ่ำย ปีงบประมำณ ๒๕๖๒  
   รำยได้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วิทยาเขตสุรินทร์ มีรายได้ของส่วนงานดังนี้ 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๒-๒๕๖๓  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขต
สุรินทร์  มีงบประมาณรายได้  ทั้งท่ีเป็นงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ และเงินรายได้ของวิทยาเขต  
และงบประมาณรายจ่าย  ดังนี้ 
 

รำยกำรงบประมำณ  ปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ที ่ รำยกำรงบประมำณ จ ำนวน 
๑ รายรับทั้งหมดของมหาวิทยาลัย (ปีงบประมาณ) ๓๗,๗๔๗,๔๒๙.๘๘ 
๒ รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ  

๓ 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของมหาวิทยาลัยโดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคารสถานที่และ
ที่ดิน (ปีการศึกษา)  มิ.ย. ๖๒ – พ.ค. ๖๓ 

๓๗,๖๖๓,๖๖๗.๗๓ 

๔ 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของมหาวิทยาลัย โดยไม่รวมครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่
และท่ีดิน (ปีงบประมาณ) ต.ค. ๖๑ – ก.ย. ๖๒ 

๔๐,๒๐๔,๓๑๓.๔๙ 

๕ ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่และที่ดิน (ปีงบประมาณ) ๓,๙๖๕,๒๗๕,.๘๐ 
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๖ ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการและวิชาชีพ ๕๔๕,๗๕๑ 
๗ ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ๗๖๑,๔๔๙ 
๘ ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์ ๒๑๖,๒๘๐ 

๙ 
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์และศูนย์ สารสนเทศ 
(ปีงบประมาณ) 

๙๑,๗๙๕ 

รำยกำรงบประมำณ  ปี  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ที ่ รำยกำรงบประมำณ จ ำนวน 

๑๐ เงินเหลือจ่ายสุทธิ (ปีงบประมาณ) ๕,๑๙๗,๙๔๗.๙๓ 
๑๑ สินทรัพย์ถาวร (ปีงบประมาณ)  ไม่รวมบริจาค ๕๕,๕๗๖,๖๔๖.๕๖ 

                                        รวมบริจาค   ๕๖,๐๐๑,๓๒๔.๓๘ 

ที่มำ : ส่วนคลังและทรัพย์สิน  ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์ ข้อมูล ณ วันที่  ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 อำคำรสถำนที่  

ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์  มี
อาคารเรียน  และอาคารบริการ 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 วันที่  ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
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๒.๖  ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ 

 แนวทางการพัฒนาในอนาคตและข้อเสนอแนะในการวางแผนพัฒนาในปีต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

กำรด ำเนินงำนปรับปรุง 
ในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

ข้อเสนอแนะภำพรวม 
     วิทยาเขต ควรร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วัฒนธรรมจังหวัด การท่องเที่ยวจังหวัด 
โรงเรียน ชุมชน และคณะสงฆ์ จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ
และให้เกิดการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 

     วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ก าหนดสาระส าคัญเกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานศิลปะวัฒนธรรม ในส่วนของพันธกิจ
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมในภาพรวม เนื่องจากขนาด
ของโครงสร้างขององค์กรมีขนาดไม่ใหญ่มาก หากมีการ
ด าเนินการแยกย่อยแผนงานในแต่ละประเด็นมากจนเกินไป จะ
ส่งผลกระทบต่อระยะเวลา และการด าเนินงานในภาระงานปกติ 
และประสิทธิภาพการด าเนินงานตามแผนงาน 
    ในส่วนของการประสานความร่วมมือกับองค์กรภายนอก 
วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ให้ความร่วมมือในด้านกิจกรรมที่ส าคัญที่
เกี่ยวกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของจังหวัด
สุรินทร์มาโดยตลอด  

องค์ประกอบที่ ๑ กำรผลิตบัณฑิต 
๑. จากผลการประเมินคุณภาพระดับ
หลักสูตรทั้งสิ้น ๖ หลักสูตร มี ๕ หลักสูตร
ที่มีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี และมี ๑ 
หลักสูตรมีคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง 
วิทยาเขต ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้
หลักสูตรทุกหลักสูตรบริหารจัดการ
หลักสูตรให้มีคุณภาพในระดับดี ทุก
หลักสูตรเป็นอย่างน้อย 

    วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ ด าเนินการดังนี้ 
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทุกหลักสูตร 
๒. จัดท าคู่มือการบริหารจัดการหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
๓. ก ากับติดตามการเรียนการสอน การบริหาร ของหลักสูตรทุก
หลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
ระดับอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาชีพ 

๒. การจัดท าแผนการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานิสิตในภาพรวม ไม่พบร่องรอยการมี
ส่วนร่วมของนิสิตในการจัดท าแผนพัฒนา
นิสิต รวมทั้งกระบวนการให้ได้มาซึ่ง
แผนพัฒนานิสิต อีกท้ังการก าหนดตัวชี้วัด
ระดับแผนไม่ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถ
ประเมินผลความส าเร็จของแผนและ
ความส าเร็จของโครงการและกิจกรรม เพ่ือ

     วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ ได้ด าเนินการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
ดังนี้ 
๑. แปลงแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เป็น
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
๒. ก าหนดวัตถุประสงค์ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๓. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมพัฒนานิสิต
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ข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมิน 
ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
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น าผลมาปรับปรุงแผนและการด าเนินงาน
ตามแผนต่อไป 

โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์บุคลากร ผู้น านิสิต ที่เกี่ยวข้อง เข้า
ร่วมการจัดท าแผนพัฒนานิสิตพร้อมก าหนดตัวชีวัดให้ชัดเจน 

องค์ประกอบที่ ๒ กำรวิจัย 
๑. วิทยาเขตยังไม่มีระบบข้อมูลสารสนเทศ
ที่ครบถ้วน ที่เป็นประโยชน์เพื่อการบริหาร
งานวิจัยของผู้บริหาร หรือน ามาใช้เพ่ือ
พัฒนา และวางแผนงานวิจัยอย่างเป็น
ระบบ 

    ส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ ผู้รับผิดชอบหลักก าลัง
ด าเนินการปรับปรุง ให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาและ
วางแผนงานวิจัยอย่างเป็นระบบ 
 

๒. วิทยาเขตไม่มีการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการท างานวิจัย และเผยแพร่
งานวิจัยของวิทยาเขตไว้เป็นการเฉพาะ ใน
แผนจัดสรรงบประมาณประจ าปีของวิทยา
เขต 

    ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ วิทยาเขตสุรินทร์ได้จัดให้มีกลไก
สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และสนับสนุน
ด้านงบประมาณการวิจัยโดยก าหนดให้มีการประกาศรับ
ข้อเสนอปีละ ๑ ครั้ง และมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้
พิจารณาโครงร่างงานวิจัยที่มีความเป็นไปได้และมีความ
เหมาะสมเพ่ือรับทุน  โดยคณาจารย์สามารถส่งโครงร่างการวิจัย
เพ่ือเสนอขอรับทุนได้โดยจัดท าโครงร่างงานวิจัยตามแบบที่
สถาบันวิจัยก าหนด 

๓. อาจารย์ของวิทยาเขตสุรินทร์ผลิตผล
งานและเผยแผ่ผลงานในวารสารที่มีค่าถ่วง
น้ าหนักน้อย คือ วารสารสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ เป็นจ านวนมาก 

    ในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้ส่งเสริมสนับสนุนคณาจารย์ วิทยา
เขตสุรินทร์ น าบทความวิจัย/บทความวิชาการ  ตีพิมพ์ในวารสารทีอ่ยู่
ในฐานข้อมูล TCI ฐาน ๑ หรือวารสารระดับนานาชาติ  
 

๒. การแปลงแผนพัฒนาวิทยาเขตไปสู่
แผนการปฏิบัติการในปีการศึกษา ๒๕๖๑ /
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ พบว่า มีการแบ่ง
โครงการตามพันธกิจต่างๆ เป็นโครงการ
ย่อยมากเกินไป  จึงท าให้เกิดปริมาณงาน
มากและอาจไม่สอดรับกัน ตลอดจนกระทั่ง
ไม่ชัดเจนเพียงพอว่าโครงการ/กิจกรรมท่ี
ด าเนินการประจ าปีนั้นจะส่งผลไปสู่การ
บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการตามวิสัยทัศน์ที่
ก าหนดหรือไม่  วิทยาเขตพึงทบทวน
โครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการ ทั้งนี้อาจ
พิจารณาหลอมรวมโครงการ/กิจกรรมที่มี

   รูปแบบการก าหนดแผนโครงการ กิจกรรม เป็นรูปแบบแบบ
แผนการด าเนินการ ตามที่ มหาวิทยาลัย(ส่วนกลาง) ได้ก าหนด
ไว้ โดยจัดให้โครงการ/กิจกรรม อยู่ภายใต้หมวดหมู่พันธกิจใน
แต่ละด้าน อีกทั้งสอดคล้องกับแผนงานด้านการงบประมาณ 
ความเสี่ยงด้านการงบประมาณ และผู้รับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดว
งามคล่องตัว ในการปฏิบัติงาน 
   ในส่วนของความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการบรรลุผลลัพธ์ตามแผน
ยุทธศาสตร์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยนั้น 
ประเด็นจะแยกหรือรวมกิจกรรมโครงการ วิทยาเขตสุรินทร์ 
ก าลังพิจารณาปรับปรุงแผนการด าเนินการในทุกมิติ 
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ลักษณะเดียวกันในแต่ละพันธกิจเข้า
ด้วยกันหรือบูรณาการร่วมกันระหว่างพันธ
กิจและก าหนดตัวชี้วัดที่ส าคัญที่ส่งผลต่อ
การบรรลุผลลัพธ์เพิ่มเติมจากการการ
ประเมินความพึงพอใจซึ่งด าเนินการใน
ปัจจุบัน 
๓. วิทยาเขตมีการด าเนินการวิเคราะห์
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรได้
ครบถ้วนมากขึ้นกว่าปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
แต่ยังพบว่าปีการศึกษานี้ยังขาด
กระบวนการในการวิเคราะห์พิจารณา
ต้นทุนต่อหน่วยหรือข้อมูลทางการเงินอ่ืนๆ 
ในระดับบริหารวิทยาเขตเพ่ือค้นหาค าตอบ
ว่าการด าเนินการมีความคุ้มค่า 
โอกาสในการแข่งขันหรือมีประสิทธิภาพ
เพียงใด ท าให้ไม่มีการแสวงหาแนวทางใน
การด าเนินการใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 
โอกาสในการแข่งขันของหลักสูตร  การ
ปรับระบบการบริหารงานบุคคลหรือ
กิจกรรมอ่ืนของวิทยาเขต 

   วิทยาเขตสุรินทร์ มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ที่มีการ
วิ เคราะห์ข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร และ
ด าเนินการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยเกี่ยวกับความคุ้มทุน ที่
เกี่ยวกับการด าเนินงานของวิทยาเขตสุรินทร์ รวมทั้งโอกาสและ
สภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน 

๔. การด าเนินการด้านการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรนั้นพบว่าวิทยาเขตไม่ได้มี
การวางแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรให้
ครอบคลุมทั้งสายวิชาการและสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพ โดยเฉพาะในสาย
ปฏิบัติการวิชาชีพนั้นการด าเนินการให้
ความรู้หรือผลักดันบุคลากรให้สามารถข้ึนสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้นยังไม่มีแผนการผลักดัน
และพัฒนาจากวิทยาเขตอย่างเต็มท่ี 
ส าหรับสายวิชาการนั้นแม้ว่าวิทยาเขตอาจ
ไม่มีแผนงาน/โครงการการผลักดันอย่าง

    ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปัจจุบันวิทยา
เขตสุรินทร์ ประสบปัญหามีสภาวะอัตรานิสิตลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อสัดส่วนระหว่างจ านวนบุคลากร และ
นิสิต ท าให้ส่งผลกระทบเก่ียวกับการงบประมาณเท่าท่ีควร 
 ด้านแผนการบริหารและพัฒนาบุคคล วิทยาเขตสุรินทร์ ได้
ก าหนดไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯในภาพรวมซึ่งอาจมองไม่
ชัดเจนนัก แต่การด าเนินการในด้านการพัฒนาส่งเสริมบุคลากร
นั้น วิทยาเขตสุรินทร์ ได้มอบให้แต่ละส่วนผู้รับผิดชอบไป
ด าเนินการตามทักษะความสามารถตามต าแหน่งหน้าที่ เช่น 
การเข้าสู่ต าแหน่งของสายปฏิบัติการ และสายวิชาการได้มีการ
ส่งเสริมสนับสนุน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและกรอบการพัฒนา 
หรือจ านวนตามที่มหาวิทยาลัยฯ(ส่วนกลาง) ก าหนดไว้ เพียงแต่
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เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน แต่ก็เป็นที่น่ายินดีว่า
บุคลากรมีความตระหนักและมีศักยภาพจน
สามารถก าหนดต าแหน่งทางวิชาการใน
ระดับท่ีสูงขึ้นจนเป็นที่น่าชื่นชม  

อาจไม่ชัดเจนในประเด็นที่ว่า ผลลัพธ์ด้านการเข้าสู่ต าแหน่งที่
เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากการขับเคลื่อนจากแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร ตามประเด็นที่คณะกรรมการมีความต้องการ 

 
๒. วัน เดือนและปี ตรวจประเมิน 
 ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๕  กรกฎาคม ๒๕๖๓ 
๓. วัน เดือนและปี ส่งรำยงำนผลกำรตรวจและประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 วันที่  ๒๕  เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
๔. วิธีกำรประเมิน 

๔.๑ กำรวำงแผนและกำรประเมิน 
 ๑) ก่อนการตรวจเยี่ยม 

  (๑) มีการศึกษารายงานของหน่วยงานรวมทั้งพิจารณา common data set โดย
พิจารณาเปรียบเทียบเกณฑ์การประเมิน ปัจจัยน าเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ตามเกณฑ์ที่ สกอ. 
ก าหนด 
  (๒) จัดท าตารางการตรวจประเมิน ระบุกิจกรรม รวมทั้งรายชื่อกลุ่มที่ต้องการ
สัมภาษณ์ ให้ทางหน่วยงานเตรียมความพร้อม 

  (๓) เสนอให้หน่วยงานทราบล่วงหน้า เพ่ือเตรียมการส าหรับผู้ประเมิน 
  (๔) ประสานการเดินทาง การจัดเตรียมสถานที่ พ้ืนที่ท างานของคณะตรวจเยี่ยม 
  (๕) ประชุม แบ่งงานระหว่างผู้ประเมินเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจ 
 ๒) ระหว่างตรวจเยี่ยม 

  (๑) เตรียมความพร้อม ก่อนการชี้แจงฝ่ายบริหาร 
  (๒) ชี้แจงฝ่ายบริหาร ในส่วนของวัตถุประสงค์ของการเข้าประเมิน คณะกรรมการ
การประเมิน ฟังสรุปผลการด าเนินงานจากฝ่ายบริหาร 

  (๓) ตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนดในแต่ละองค์ประกอบ 
  (๔) สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ สถานประกอบการ ชุมชน นักศึกษาศิษย์
เก่า กรรมการประจ า คณะ และผู้เกี่ยวข้อง 

  (๕) สัมภาษณ์ผู้จัดท า SAR ในแต่ละองค์ประกอบ 
  (๖) ตรวจสอบรายละเอียด หลักฐาน วิเคราะห์ข้อมูลความถูกต้องของข้อมูลในทุก
ภาคส่วน 
  (๗) ตัดสินผลตามเกณฑ์ที่ก าหนดในแต่ละประเด็นอย่างครบถ้วน 
  (๘) วิเคราะห์สรุปผลน าเสนอผลการประเมินกับฝ่ายบริหาร 

 ๓) หลังการตรวจเยี่ยม 
   (๑) ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของผลการประเมิน 
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  (๒) เปิดโอกาสให้คณะชี้แจงภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ 
  (๓) สรุปผลการท างานและยืนยันผลกับฝ่ายบริหาร 
 

 ๔.๒ วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
  ๑) ศึกษาจาก SAR พิจารณาตัวบ่งชี้ มาตรฐาน เอกสารหลักฐานที่ระบุ 
  ๒) ศึกษาเอกสารที่คณะจัดเก็บ พิจารณาความถูกต้องอย่างละเอียดจากรายละเอียด
ของ SAR และเอกสารหลักฐาน 
  ๓) สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ สายสนับสนุน นักศึกษา ศิษย์เก่า ชุมชน สถาน
ประกอบการเพ่ือยืนยันผลของข้อมูล 

๔) สัมภาษณ์กรรมการประจ าคณะที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกโดยใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์เพ่ือยืนยันการปฏิบัติงาน 

๕) สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบกิจกรรมแต่ละกิจกรรม ผู้รับผิดชอบองค์ประกอบแต่ละ
องค์ประกอบและผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา 

๖) ส ารวจห้องเรียนห้อง lab ห้องปฏิบัติการสาขา สภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ 
บรรยากาศด้านการจัดการเรียนการสอน 

๔.๓ ก ำหนดกำรตรวจประเมิน 
วันที่ ๒๔ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
เวลา ๐๘.๓๐–๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนการตรวจประเมิน 
เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผู้บริหาร คณาจารย์และ 

เจ้าหน้าที่ของ วข.สุรินทร์ พร้อมเพรียงกันที่ห้องประชุมใหญ่ 
เวลา ๐๙.๑๕–๑๐.๐๐ น. พระธรรมโมลี ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ 

น าบูชาพระรัตนตรัย กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ 
-  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตใส คล่องพยาบาล ประธานคณะกรรมการตรวจฯ 
   แนะน ากรรมการและแจ้งวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน 
-  ......................... ผู้แทนวิทยาเขตสุรินทร์ 
   น าเสนอผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นตามพันธกิจ ๔ ด้าน 
-  ผศ.กิตติศักดิ์  ณ สงขลา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการตรวจฯ 
   แจ้งก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

เวลา ๑๐.๐๐–๑๑.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ศึกษาข้อมูลตามตัวบ่งชี้ และการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้
ประสานงานแต่ละองค์ประกอบ 

เวลา ๑๑.๓๐ น.  ฉันภัตตาหารเพลและรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐–๑๓.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี 

ผู้บริหารวิทยาเขตสุรินทร์ ทั้ง ๓ ท่าน 
เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์  

ผู้อ านวยการส านักวิชาการ และผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต 
เวลา ๑๔.๐๐–๑๔.๓๐ น. สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   กลุ่มท่ี ๑ สัมภาษณ์อาจารย์ 
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ผศ.จิตใส  คล่องพยาบาล, พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร.,  
ผศ.สุพิมล ศรศักดา 

   กลุ่มท่ี ๒ สัมภาษณ์นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่า 
พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล,ผศ.ดร. ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา 

เวลา ๑๔.๓๐–๑๕.๐๐ น. สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   กลุ่มท่ี ๑ สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการทั้งประจ าและอัตราจ้าง 

ผศ.จิตใส  คล่องพยาบาล, พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร.,  
ผศ.สุพิมล ศรศักดา 

   กลุ่มท่ี ๒ สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต 
พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล,ผศ.ดร. ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา 

เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ศึกษาข้อมูลตามตัวบ่งชี้ และการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง/ 
ผู้ประสานงานแต่ละองค์ประกอบ 

เวลา ๑๖.๓๐–๑๗.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประชุมสรุปผลและวิเคราะห์ผลการด าเนินการ 
เวลา ๑๗.๐๐  น.  คณะกรรมการเดินทางกลับที่พัก   
  
วันที่ ๒๕ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
เวลา ๐๙.๐๐–๑๐.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ศึกษาข้อมูลตามตัวบ่งชี้ และการสัมภาษณ์

ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้ประสานงานแต่ละองค์ประกอบ 
เวลา ๑๐.๓๐–๑๑.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
   ประชุมสรุปผลและวิเคราะห์ผลการด าเนินการจัดท ารายงานผลการ 
   ประเมินเพ่ือน าเสนอผลการประเมินฯ วิทยาเขตสุรินทร์ 
เวลา ๑๑.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพลและรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๓๐–๑๕.๓๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จิตใส คล่องพยาบาล ประธานกรรมการ 
   คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
   รายงานผลการตรวจประเมินด้วยวาจาแก่วิทยาเขตสุรินทร์ 
   พระธรรมโมลี ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ 
   กล่าวขอบคุณและอนุโมทนาคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 
   การศึกษาภายใน น ากล่าวลาพระรัตนตรัย 
   คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เดินทางกลับ 

๕. เกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้   
 เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้แบ่งเป็น ๕ ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ ๑ ถึง ๕ กรณีท่ีไม่ด าเนินการใดๆ 
หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ ๑ คะแนนให้ได้ ๐ คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้  
   คะแนน ๐.๐๐ - ๑.๕๐   หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
   คะแนน ๑.๕๑ - ๒.๕๐   หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง  
   คะแนน ๒.๕๑ - ๓.๕๐   หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้  
   คะแนน ๓.๕๑ - ๔.๕๐   หมายถึง การด าเนินงานระดับดี  
   คะแนน ๔.๕๑ - ๕.๐๐   หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
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๖. ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ 

ตำรำง ป.๑ ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งช้ีตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

องค์ประกอบ เป้าหมาย 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 
ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนผล
การ

ประเมิน 
การบรรลุ 

องค์ประกอบ 1 
   ตัวบ่งชี้ ๑.๑ 3.51 คะแนน 18.92 / 6 3.15 3.15 ไม่บรรลุ 
   ตัวบ่งชี้ ๑.๒ ร้อยละ 35 (((12 x 100) / 31) x 5) /40 38.71 4.84 บรรลุ 
   ตัวบ่งชี้ ๑.๓ ร้อยละ 45 (((15 x 100) / 31) x 5) /60 48.39 4.03 บรรลุ 
   ตัวบ่งชี้ ๑.๔ ร้อยละ 5 (((419.68/31)-25)x100)/25 -45.85 5 บรรลุ 
   ตัวบ่งชี้ ๑.๕ 6 ข้อ 

 
5 4 ไม่บรรลุ 

   ตัวบ่งชี้ ๑.๖ 6 ข้อ 
 

4 3 ไม่บรรลุ 
   ตัวบ่งชี้ ๑.๗ ร้อยละ 40 (((2 x 100) / 6) x 5) /50 33.33 3.33 ไม่บรรลุ 
   ตัวบ่งชี้ ๑.๘ 3.51 คะแนน 

    
   คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบ 1 3.91 

 
องค์ประกอบ 2 
   ตัวบ่งชี้ ๒.๑ 6 ข้อ 

 
6 5 บรรลุ 

   ตัวบ่งชี้ ๒.๒ 25,000 บาท 
((160000 / 31) x 5) / 
25000 

5161.29 1.03 ไม่บรรลุ 

   ตัวบ่งชี้ ๒.๓ ร้อยละ 20 (((20 x 100) / 31) x 5) /20 64.52 5 บรรลุ 
   ตัวบ่งชี้ ๒.๔ ร้อยละ 40 (((5 x 100) / 12) x 5) /50 41.67 4.17 บรรลุ 
   คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบ 2 3.8 

 
องค์ประกอบ 3 
   ตัวบ่งชี้ ๓.๑ 6 ข้อ 

 
5 4 ไม่บรรลุ 

   ตัวบ่งชี้ ๓.๒ 1 ชุมชน 
 

1 5 บรรลุ 
   คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบ 3 4.5 

 
องค์ประกอบ 4 
   ตัวบ่งชี้ ๔.๑ 6 ข้อ 

 
5 4 ไม่บรรลุ 

   ตัวบ่งชี้ ๔.๒ 1 วัด/ชุมชน 
 

1 5 บรรลุ 
   คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบ 4 4.5 

 
องค์ประกอบ 5 
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   ตัวบ่งชี้ ๕.๑ 6 ข้อ 
 

6 4 บรรลุ 
   ตัวบ่งชี้ ๕.๒ 6 ข้อ 

 
6 5 บรรลุ 

   ตัวบ่งชี้ ๕.๓ ร้อยละ 75 (((2 x 100) / 2) x 5) /100 100 5 
 

   ตัวบ่งชี้ ๕.๔ 6 ผลงาน 
 

2 1 ไม่บรรลุ 
   คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบ 5 3.75 

 
รวมทุกองค์ประกอบ 3.98 

การบรรลุ 
10/19 
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องค์ประกอบที่ : ๑ กำรผลิตบัณฑิต 
 

จุดแข็ง 
          มีศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า ที่เป็นพระสังฆาธิการ และพระเถระ ที่มีต าแหน่งปกครองทาง
คณะสงฆ์ และเป็นผู้น าท้องถิ่น และเป็นบุคลากรของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ที่มีความรัก
และศรัทธาในสถาบัน และพร้อมที่จะเสียสละในการร่วมพัฒนาวิทยาเขต 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 ๑. อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 

๒. อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๓. การน าผลการประเมินมาพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการแก่นิสิต 
 ๔. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
 ๕. การน าผลการประเมินแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตมาปรับปรุงพัฒนา 

๖. การพัฒนาหลักสูตรไม่มีปริญญา (non degree) 
 

แนวทำงเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนำ 
   ๑. ควรส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีวุฒิที่สูงขึ้นและตรงกับสาขาวิชาที่เป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตร และควรก าหนดแผนในการพัฒนาบุคลากร โดยก าหนดเป้าหมายชัดเจน
อย่างต่อเนื่อง 

๒. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรท าวิจัยและสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง  โดยการพิจารณาในระดับหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรมี
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานทางวิชาการ ให้สามารถขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ 

๓. ควรพัฒนาหลักสูตรไม่มีปริญญา (non degree) หลักสูตรระยะสั้น เช่น หลักสูตรผู้น า
ท้องถิ่นตามแนวพุทธ หลักสูตรเลขานุการพระสังฆาธิการ ฯลฯ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ ซึ่งมีการบูรณาการข้ามศาสตร์ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของคณะสงฆ์และของชุมชนในพ้ืนที่ 
   ๓. ควรน าผลการประเมินการบริการนิสิตจากปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงและพัฒนาวิธีการ
ให้บริการนิสิตในปีการศึกษาถัดไป โดยควรระบุให้ชัดเจนว่าได้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริการ
นิสิตเรื่องอะไรบ้างที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นกว่าเดิม และในปีการศึกษาที่ประเมินมีการ
ด าเนินการอย่างไร และควรมีการเปรียบเทียบเพ่ือให้เห็นถึงระดับความพึงพอใจในระดับที่สูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ควรมีการด าเนินการปลายปีการศึกษานั้นๆ และวางแผนในการปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป 
    ๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตควรให้ผู้แทนนิสิตจาก
สาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน และอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ในระดับวิทยาเขต ในระดับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง ๕ ด้าน และอัตตลักษณ์ของวิทยาลัย โดยมีการระบุตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายของแผนอย่างเหมาะสมและมีความชัดเจน และ ควรมีการด าเนินการทุกต้นปีการศึกษา 
หรือต้นปีงบประมาณหรือปลายปีงบประมาณ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมในการด าเนินการ 
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 ๕. ควรประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต แล้วน าผลการ
ประเมินแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต เพ่ือ
พิจารณาและเสนอข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมนิสิตใน
ปีงบประมาณต่อไป ทั้งนี้ให้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต จัดท าแผนพัฒนาการ
จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต และน าเสนอแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในปีการศึกษาถัดไปเพ่ือให้เสนอ
พิจารณาขออนุมัติจากคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต 

 ๖. ควรพัฒนาหลักสูตรไม่มีปริญญา (non degree) หลักสูตรระยะสั้น ที่มีการบูรณาการข้าม
ศาสตร์ ทักษะในการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการท างาน การด าเนินชีวิต เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนในพ้ืนที่ โดยควรส ารวจความต้องการและก าหนดเป้าหมายเพ่ือจัดท าหลักสูตร
ระยะสั้นให้สอดคล้องต่อความต้องการของคณะสงฆ์และชุมชน และกลุ่มเป้าหมายในการบริการ
วิชาการของวิทยาเขต เพ่ือบริการคณะสงฆ์และชุมชน และเพ่ือการพัฒนาคณะสงฆ์ให้เกิดความ
เข้มแข็งและชุมชนให้เกิดความยั่งยืน รวมทั้งเป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายในการท าหน้าที่ของวิทยาเขต 
เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง 
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องค์ประกอบที่ ๒ กำรวิจัย 

จุดแข็ง 
 มีผลงานวิจัย และมีผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 ๑.งบประมาณสนับสนุนการวิจัยยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

๒.การคัดเลือกและสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อการเผยแพร่สู่สาธารณชน 
๓.การสร้างระบบฐานข้อมูลการจัดการงานวิจัยที่วิทยาเขตได้รับทุนสนับสนุนทั้งภายในและ

ภายนอกเพ่ือให้อาจารย์ และผู้สนใจเข้าถึงข้อมูล  
 

แนวทำงเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนำ 
 ๑. สร้างระบบฐานข้อมูลการจัดการงานวิจัย(Research Management System) เพ่ือให้
งานวิจัยทุกชิ้นที่อาจารย์วิจัยเสร็จสิ้นเข้ามาสู่ระบบฐานข้อมูลของวิทยาเขตสุรินทร์เพ่ือให้ทุกคน
สามารถเข้าถึง น าไปใช้ประโยชน์ ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย เช่น ต่อยอดงานวิจัย การบูรณาการ
ด้านการเรียนการสอน เป็นต้น 
          ๒. ส าหรับงานวิจัยที่เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนโดยตรง มีประโยชน์ต่อชุมชน 
วิทยาเขตสุรินทร์ควรด าเนินการถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยในลักษณะการบริการวิชาการ เช่น จัด
นิทรรศการในวันสถาปนา  งานประชุมคณะสงฆ์ และวันอายุวัฒนมงคลของรองอธิการบดีวิทยาเขต
สุรินทร์ เป็นต้น 
          ๓. ควรมีคณะกรรมการวิจัยและสนับสนุนการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นกลไก
ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนกลยุทธ์ของวิทยาเขตสุรินทร์  
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องค์ประกอบที่ ๓ กำรบริกำรวิชำกำร 
จุดแข็ง 
 ๑. มีเครือข่ายการท างานที่เข้มแข็งยึดโยงกับคณะสงฆ์ ภาครัฐและภาคประชาสังคม 
 ๒. มีแผนปฏิบัติการบริการวิชาการท่ีสอดรับกับอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 ๑. การจัดท าฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือการปรับปรุง
และพัฒนา 
 ๒. การมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยตามศักยภาพของส่วนงาน  
 
แนวทำงเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนำ 
 ๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์การบริการวิชาการผ่านกิจกรรมแบบส่วนร่วม 

๒. บูรณาการแผนปฏิบัติการบริการเข้ากับภาระงานของบุคลากร งานคณะสงฆ์และ
หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง 

๓. ถอดบทเรียนจัดท าฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่ได้จากการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง
(วิจัยสถาบัน,RtoR) 

๔. แสวงหาหลักสูตรใหม่/กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้าง
เสริมความเข้มแข็งชุมชน  
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องค์ประกอบที่ ๔ กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
 มีโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวิทยาเขต 
  
จุดที่ควรพัฒนำ 
 ๑. การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม คณะจัดท าแผนและคณะ
ด าเนินงานโครงการ ให้ชัดเจน 
          ๒. ควรมีรายงานการก ากับติดตามและการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ ให้
ชัดเจน 
          ๓. ควรมีรายงานการน าผลการประเมินความส าเร็จไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 
แนวทำงเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนำ 
 ๑. ผลของการสืบสานรักษาและต่อยอดทางศิลปวัฒนธรรม กระบวนการควรท าให้ชัดเจน
ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับ ๑)ประเด็นองค์ความรู้ที่ไปสืบสาน รักษาและต่อยอด ที่กระท าอย่างมีส่วนร่วม ๒)
ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่สะท้อนให้เห็นว่ามีคุณค่าทางจิตใจ และ มูลค่าทาง
เศรษฐกิจ แก่วัดหรือชุมชน 
       ๒. ควรพัฒนาผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของวิทยาเขตให้ได้มาตรฐานคุณภาพ 
เพ่ือให้เป็นที่ยอมรับของสังคม  
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องค์ประกอบที่ ๕ กำรบริหำรจัดกำร 

จุดแข็ง 
 ๑. ผู้บริหารให้ความส าคัญและสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ 

๒. บุคคลากรทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการบริหารเป็นอย่างดี 
๓. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี 
๔. หัวหน้าสาขาวิชาและคณาจารย์ ให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร 
๕. ผู้ประสานงานมีความพยายามในการประสานงานเป็นอย่างดี 
๖. ผู้บริหารมีความตั้งใจในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเป็นอย่างดี 

 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 ๑. การเชื่อมโยงแผนทุกแผนให้มีเป้าหมายและการด าเนินการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 ๒. การติดตาม ควบคุมความเสี่ยงให้ชัดเจน 

๓. การน าเสนอแผนการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๔. การเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
 ๕. การท าแผนภาพแสดงเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
 ๖. การท าแผนภาพแสดงเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

๗. การสนับสนุนให้บุคลากร นิสิตได้ส่งผลงานเข้าประกวดให้มากข้ึน 
 
แนวทำงเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนำ 
 ๑. ควรจัดท าแผนความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์วิทยาเขต
สุรินทร์ แผนปฏิบัติการ โครงการ และผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน เพ่ือสร้างความเข้าใจและสื่อสารไปยัง
บุคลากรอย่างทั่วถึง 
 ๒. ควรจัดท าบันทึกการติดตาม ควบคุมความเสี่ยงให้ชัดเจน และจัดท าสถิติเปรียบเทียบ
อัตราการเพ่ิม-ลดของความเสี่ยงกับปีที่ผ่านมา 

๓. ควรศึกษาท าความเข้าใจหลักธรรมาภิบาลให้ชัดเจนและน าเสนอแผนการด าเนินงานให้
ตรงประเด็นในแต่ละหลัก เพ่ือความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร 
 ๔. ควรจัดช่องทางการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ที่สามารถเก็บสถิติการเข้าถึง
เพ่ือติดตามผลการน าไปใช้อันสะท้อนถึง Best Practice อย่างแท้จริง 
 ๕. ควรจัดท าแผนภาพแสดงประเด็นการพัฒนาสายวิชาการทั้งด้านการท าผลงานวิชาการ 
ผศ., รศ., ศ. การฝึกอบรม, การศึกษาต่อ โดยระบุ ชื่อบุคลากร, ปี พ.ศ. ที่ควรจะได้รับการพัฒนา 
(อาจเป็นแผน ๑๐ ปี หรือ ๑๕ ปี ตามความเหมาะสม) ให้ชัดเจน 
 ๖. ควรจัดท าแผนภาพแสดงประเด็นการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งด้านผลงานเพ่ือเข้า
สู่ต าแหน่งช านาญการ ช านาญการพิเศษ การฝึกอบรม การศึกษาต่อ โดยระบุชื่อบุคลากร ปี พ.ศ. ที่
ควรได้รับการพิจารณา ให้ชัดเจน 

๗. ควรสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร นิสิตได้ส่งผลงานเข้าประกวดให้มากขึ้น ทั้งในและ
ต่างประเทศ 
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๗. ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพและมำตรฐำนต่ำงๆ 
กำรวิเครำะห์ตำรำง ป.๒ ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

องค์ประกอบ 

คะแนนเฉลีย่องค์ประกอบ ผลการประเมิน 

จ านวน ตบช. ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ คะแนน
เฉลี่ย 

๐.๐๐-๑.๕๐ การ
ด าเนินงานต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 
๑.๕๑-๒.๕๐ การ
ด าเนินงานต้อง
ปรับปรุง 
๒.๕๑-๓.๕๐ การ
ด าเนินงานระดับ
พอใช้ 
๓.๕๑-๔.๕๐ การ
ด าเนินงานระดับด ี
๔.๕๑-๕.๐๐ การ
ด าเนินงานระดับดี
มาก 

องค์ประกอบ 1 8 
(๑.๒) 4.84, (๑.๓) 4.03, (๑.๔) 

5, (๑.๗) 3.33, 
(๑.๕) 4, (๑.๖) 

3 
(๑.๑) 
3.15 

3.91 ระดับดี 

องค์ประกอบ 2 4 (๒.๒) 1.03, (๒.๔) 4.17 (๒.๑) 5 (๒.๓) 5 3.8 ระดับดี 
องค์ประกอบ 3 2 (๓.๒) 5 (๓.๑) 4 

 
4.5 ระดับดี 

องค์ประกอบ 4 2 (๔.๒) 5 (๔.๑) 4 
 

4.5 ระดับดี 

องค์ประกอบ 5 4 (๕.๓) 5, (๕.๔) 1 
(๕.๑) 4, (๕.๒) 

5  
3.75 ระดับดี 

คะแนนเฉลี่ย 
องค์ประกอบ  

3.84 4.14 4.08 3.98 ระดับดี 

 
ข้อสรุปตำมองค์ประกอบคุณภำพ 
 ผลการด าเนินงานโดยเฉลี่ยทั้ง ๕ องค์ประกอบคุณภาพ โดยภาพรวมอยู่ที่ระดับดีมาก(๓.๙๘) 
จ าแนกตามองค์ประกอบ พบว่า 

องค์ประกอบที่มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ด”ี มีจ านวน ๕ องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 
๑ องค์ประกอบที่ ๒, องค์ประกอบที่ ๓, องค์ประกอบที่ ๔ และองค์ประกอบที่ ๔  

 

และพิจารณาจากปัจจัยทั้ง ๓ ด้าน พบว่า  
(๑) ด้านปัจจัยน าเข้ามีคะแนนเฉลี่ย ๓.๘๔ อยู่ในเกณฑ์ ระดับดี 
(๒) ด้านกระบวนการมีคะแนนเฉลี่ย ๔.๑๔ อยู่ในเกณฑ์ ระดับด ี
(๓) ด้านผลลัพธ์มีคะแนนเฉลี่ย ๔.๐๘ อยู่ในเกณฑ์ ระดับดี 
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ข้อเสนอแนะในภำพรวม 
 
จุดแข็งโดยภำพรวม 
 ๑. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย ในการบริหารที่ชัดเจน 
 ๒. บุคลากรให้ความร่วมมือ  

๓. สภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย มีภูมิทัศน์และบรรยายกาศ ที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ 
และสอดคล้องกับปรัชญาวิสัยทัศน์ของวิทยาเขต ๔. การบริการวิชาการแก่ชุมชน 
 ๕. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของวิทยาเขต 
 ๖. มีโครงการศาสนทายาท ซึ่งได้การสนับสนุนจากคณะสงฆ์และชุมชน ให้นิสิตผู้เข้าศึกษาใน
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 ๗. มีศิษย์เก่า ที่เป็นพระสังฆาธิการ และเป็นผู้น าท้องถิ่น ซึ่งพร้อมที่จะให้ความร่วมมือและ
ร่วมพัฒนาวิทยาเขต 
 
จุดที่ควรพัฒนำภำพรวม 
 ๑. การหาแหล่งทุนวิจัย และทุนสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัย 
 ๒. การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
 ๓. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
 ๓. การเปิดหลักสูตรระยะสั้น 
 ๔. แผนบริหารความเสี่ยง  
 ๕. การบริหารงานบุคลากร 
 ๖. การเผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 
 
แนวทำงเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนำ 
 ๑. ควรพิจารณาหาแหล่งทุนวิจัยและทุนสนับสนุนการวิจัย จากแหล่งทุนภายในและภายนอก 
ตลอดถึงทุนสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและผลงานวิชาการ โดยอาจจะก าหนดในแผนการการใช้
จ่ายงบประมาณวิทยาเขต หรือการท าความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐในการท าวิจัย
พัฒนาท้องถิ่น หรือคณะสงฆ์ 

๒. ควรก าหนดแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ให้ชัดเจนระบุ ปี พ.ศ. ในการพัฒนา ให้
มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น เพ่ือยกระดับคุณภาพของหลักสูตร   

๒. ควรก าหนดแผนการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ให้ชัดเจนระบุ ปี พ.ศ. ในการพัฒนา 
ให้มีความเชี่ยวชาญในสายงานที่ปฏิบัติ เพ่ือยกระดับคุณภาพของการบริหารงานของวิทยาเขต   
 ๓. ควรส ารวจความต้องการและก าหนดเป้าหมายเพ่ือจัดท าหลักสูตรระยะสั้นให้สอดคล้อง
ต่อความต้องการของชุมชน และกลุ่มเป้าหมายในการบริการวิชาการของวิทยาเขต เพ่ือบริการชุมชน 
และเพ่ือการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน รวมทั้งเป็นการขยายกลุ่มเป้าหมายในการท าหน้าที่ของ
วิทยาเขต เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้อีกทางหนึ่ง 
 ๔. ในการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง ควรก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินความเสี่ยงทั้งภายใน ภายนอก โอกาสและผลกระทบที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามหน้าที่หลัก
ของวิทยาเขต ตามล าดับความส าคัญในแต่ละปี   และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือการบรรลุ
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เป้าหมาย ด าเนินการแก้ไขลด หรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม   รวมทั้ง
ประเมินผลการบรรลุตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในแผน เพ่ือน าผลจากการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา
แผนบริหารความเสี่ยงในปีต่อไป 
 ๕. ควรวิเคราะห์ภาระงานที่จะมาสนับสนุนแผนงานในการท างานตามพันธกิจของวิทยาเขต 
ให้ครอบคลุมและรวมทั้งวิเคราะห์งานให้เหมาะกับศักยภาพของบุคลากร เช่น ด้านบุคลากรฝ่าย
สนับสนุนการวิจัย ฝ่ายวิชาการ ฯลฯ 
 ๖. ควรจัดช่องทางการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ที่สามารถเก็บสถิติการเข้าถึง
เพ่ือติดตามผลการน าไปใช้อันสะท้อนถึง Best Practice อย่างแท้จริง 
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๑๑. ภำคผนวก 

๑๑.๑ ก ำหนดกำรตรวจ  

วันที่ ๒๔ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๓  
เวลำ กิจกรรม 

เวลา ๐๘.๓๐–๐๙.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ประชุมเตรียมควำมพร้อมและวำงแผนกำรตรวจประเมิน 

เวลา ๐๙.๐๐-๐๙.๑๕ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผู้บริหาร คณาจารย์
และ เจ้าหน้าที่ของ วข.สุรินทร์ พร้อมเพรียงกันที่ห้องประชุมใหญ่ 

เวลา ๐๙.๑๕–๑๐.๐๐ น. พระธรรมโมลี ดร. รองอธิกำรบดีวิทยำเขตสุรินทร์ 
น าบูชาพระรัตนตรัย กล่าวต้อนรับคณะกรรมการ 
-  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ จิตใส คล่องพยำบำล ประธำนคณะกรรมกำรตรวจฯ 
   แนะน ากรรมการและแจ้งวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน 
-  นำยพลนภัส  แสงศรี ผอ.ส ำนักงำนวิทยำเขต ผู้แทนวิทยำเขตสุรินทร์ 
   น าเสนอผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นตามพันธกิจ ๔ ด้าน 
-  ผศ.กิตติศักดิ์  ณ สงขลำ กรรมกำรและเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจฯ 
   แจ้งก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

เวลา ๑๐.๐๐–๑๑.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ศึกษาข้อมูลตามตัวบ่งชี้ และการสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้ประสานงานแต่ละองค์ประกอบ 

เวลา ๑๑.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพลและรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐–๑๓.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภำษณ์รองอธิกำรบดี และผู้ช่วยอธิกำรบดี 

ผู้บริหำรวิทยำเขตสุรินทร์ ทั้ง ๓ ท่ำน 
เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภำษณ์ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยสงฆ์ 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิชำกำร และผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิทยำเขต 
เวลา ๑๔.๐๐–๑๔.๓๐ น. สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลุ่มที่ ๑ สัมภำษณ์อำจำรย์ 
ผศ.จิตใส  คล่องพยาบาล, พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร.,  
ผศ.สุพิมล ศรศักดา 
กลุ่มที่ ๒ สัมภำษณ์นิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่ำ 
พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล,ผศ.ดร. ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา 

เวลา ๑๔.๓๐–๑๕.๐๐ น. สัมภำษณ์ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลุ่มที่ ๑ สัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่สำยปฏิบัติกำรทั้งประจ ำและอัตรำจ้ำง 
ผศ.จิตใส  คล่องพยาบาล, พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร.,  
ผศ.สุพิมล ศรศักดา 
กลุ่มที่ ๒ สัมภำษณ์ผู้ใช้บัณฑิต 
พระใบฎีกาสุพจน์ ตปสีโล,ผศ.ดร. ผศ.กิตติศักดิ์ ณ สงขลา 

เวลา ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ศึกษาข้อมูลตามตัวบ่งชี้ และการสัมภาษณ์
ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้ประสานงานแต่ละองค์ประกอบ 
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เวลา ๑๖.๓๐–๑๗.๐๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประชุมสรุปผลและวิเคราะห์ผลการด าเนินการ 
เวลา ๑๗.๐๐  น. คณะกรรมการเดินทางกลับที่พัก  

 
วันที่ ๒๕ กรกฎำคม พ.ศ.๒๕๖๓ 

เวลำ กิจกรรม 
เวลา ๐๙.๐๐–๑๐.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ศึกษาข้อมูลตามตัวบ่งชี้ และการสัมภาษณ์

ผู้เกี่ยวข้อง/ผู้ประสานงานแต่ละองค์ประกอบ 
เวลา ๑๐.๓๐–๑๑.๓๐ น. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ประชุมสรุปผลและวิเคราะห์ผลการด าเนินการจัดท ารายงานผลการประเมิน
เพ่ือน าเสนอผลการประเมินฯ วิทยาเขตสุรินทร์ 

เวลา ๑๑.๓๐ น. ฉันภัตตาหารเพลและรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๓๐–๑๕.๓๐ น. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ จิตใส คล่องพยำบำล ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
รำยงำนผลกำรตรวจประเมินด้วยวำจำแก่วิทยำเขตสุรินทร์ 
พระธรรมโมลี ดร. รองอธิกำรบดีวิทยำเขตสุรินทร์ 
กล่าวขอบคุณและอนุโมทนาคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน น ากล่าวลาพระรัตนตรัย 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เดินทางกลับ 

 

๑๑.๒ ข้อมูลพื้นฐำน 

ข้อมูลพื้นฐำนตำมองค์ประกอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำ 

 ชื่อส่วนงำน วิทยาเขตสุรินทร์ 

ข้อมูลพื้นฐำน ( Common Data Set ) 
ที ่ ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน 

องค์ประกอบ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

1 ผลรวมค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 18.92 
2 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 6 
3 - ---ระดับปริญญาตรี 0 
4 - ---ระดับ ป.บัณฑิต 0 
5 - ---ระดับปริญญาโท 0 
6 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 
7 - ---ระดับปริญญาเอก 0 
8 - ---จ านวนศูนย์จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งท้ังหมด 0 
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9 จ านวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง 0 
10 - ---ระดับปริญญาตรี 0 
11 - ---ระดับ ป.บัณฑิต 0 
12 - ---ระดับปริญญาโท 0 
13 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 
14 - ---ระดับปริญญาเอก 0 

ตัวบ่งชี้ ๑.๒ อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
1 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 31 

2 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  

0 

3 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

0 

4 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  

12 

ตัวบ่งชี้ ๑.๓ อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

1 
จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ (ไม่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ) 

0 

2 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเท่า 

0 

3 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 

12 

4 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ า (ที่ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

4 

5 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  0 

6 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเท่า 

0 

7 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 

7 

8 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

6 

9 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 0 

10 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
ตรี หรือเทียบเท่า 

0 
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11 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
โท หรือเทียบเท่า 

0 

12 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

2 

13 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 0 

14 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ
เทียบเท่า 

0 

15 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ทีม่ีวุฒิปริญญาโท หรือ
เทียบเท่า 

0 

16 
- ---จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญา
เอก หรือเทียบเท่า 

0 

17 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการทั้งหมด 15 
ตัวบ่งชี้ ๑.๔ จ านวนนักศีกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

1 จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 0 
2 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาตรี 0 
3 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต 0 
4 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาโท 0 
5 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 
6 - ---จ านวนนักศึกษาปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญาเอก  0 
7 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร 419.68 
8 - ---ระดับอนุปริญญา 0 
9 - ---ระดับปริญญาตรี 383.23 
10 - ---ระดับ ป.บัณฑิต 0 
11 - ---ระดับปริญญาโท 36.45 
12 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง 0 
13 - ---ระดับปริญญาเอก 0 

ตัวบ่งชี้ ๑.๕ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ ๑.๖ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ ๑.๗ หลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรไม่มีปริญญา (non degree) ที่เป็น
หลักสูตรบูรณาการระหว่างศาสตร์ หรือหลักสูตร ๒ ปริญญา หรือหลักสูตรข้ามสถาบัน มีผลลัพธ์
การเรียนรู้ด้านบุคคลผู้มีความรู้ ด้านผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและ ด้านพลเมืองที่เข้มแข็ง 

1 จ านวนหลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรไม่มีปริญญา 2 



รายงานผลการตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตสุรินทร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ หน้า ๓๒ 

 

(non degree) ที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ หลักสูตร ๒ ปริญญา
และหลักสูตรข้ามสถาบัน มีผลลัพธ์การเรียนรู้ของคณะ วิทยาเขตหรือ
วิทยาลัย 

2 
จ านวนหลักสูตรประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก
ที่เปิดสอนทั้งหมดของคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลั 

6 

ตัวบ่งชี้ ๑.๘ ผลการประเมินบัณฑิตปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ สอบผ่าน
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 
ผลรวมคะแนนประเมินบัณฑิตปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่มีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย มีทักษะภาษาอังกฤษ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

0 

2 จ านวนหลักสูตรปริญญาตรีทั้งหมดของคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย 0 
องค์ประกอบ 2 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ ๒.๑ ระบบและก าลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ตัวบ่งชี้ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

1 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกทั้งหมด 160000 
2 อาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด (ไม่นับผู้ลาศึกษาต่อ) 31 
3 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน 0 
4 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน 0 
5 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 31 
6 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ปฏิบัติงานจริง (ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 0 
7 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ 0 
8 จ านวนนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ 0 
9 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 31 

ตัวบ่งชี้ ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

1 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์ ของอาจารย์
ประจ า 

20 

2 จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ 0 

3 
---บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (๐.๒) 

0 

4 

---บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง

0 
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วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ (๐.๔) 

5 ---ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร (๐.๔) 0 

6 
---บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2  (๐.๖) 

0 

7 

---บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการ
ทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ี
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 (๐.๘) 

0 

8 

---บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556  (๑.๐๐) 

0 

9 ---ผลงานได้รับการจดสิทธิ  (๑.๐๐) 0 

10 
---ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  (๑.๐๐) 

0 

11 
---ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ  (๑.๐๐) 

0 

12 
---ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน  (๑.๐๐) 

0 

13 
---ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  (๑.๐๐) 

0 

14 
---ต าราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่ง
ทางวิชาการ  (๑.๐๐) 

0 

15 
---งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

0 

16 ---งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0 
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17 ---งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 

18 
---งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ 

0 

19 ---งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 0 
20 ---งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 0 

ตัวบ่งชี้ ๒.๔ งานวิจัยพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ 

1 
งานวิจัยพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาที่น าไปใช้
ประโยชน์ 

5 

2 จ านวนงานวิจัยทั้งหมดของคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย 12 
องค์ประกอบ 3 การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ ๓.๒ ผลการบริการวิชาการท่ีเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 

1 
จ านวนชุมชนที่คณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัยให้บริการวิชาการ จนเกิดเป็น
ชุมชนเข้มแข็ง 

1 

องค์ประกอบ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและว ฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ ๔.๑ ระบบและก าลไกการท านุบ ารุงศิลปะและว ฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ ๔.๒ ผลของการสืบสาน รักษาและต่อยอดศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธ ศาสนาแบบ
สร้างสรรค ์

1 
จ านวนวัดหรือชุมชนได้รับสืบสาน รักษาและต่อยอดศิลปวัฒนธรรมทาง
พระพุทธศาสนาแบบสร้างสรรค์ 

1 

องค์ประกอบ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ ๕.๑ การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 
ตัวบ่งชี้ ๕.๒ ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ ๕.๓ ผลการด าเนินการเครือข่ายความร่วมมือในประเทศหรือต่างประเทศ 

1 ข้อตกลงความร่วมมือในประเทศหรือต่างประเทศที่มีการปฏิบัติที่ชัดเจน 2 

2 
จ านวนข้อตกลงการร่วมมือในประเทศหรือต่างประเทศของคณะ วิทยา
เขตหรือวิทยาลัย 

2 

ตัวบ่งชี้ ๕.๔ ผลงานด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลป วัฒนธรรมที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

1 
จ านวนผลงานด้านการศึกษา วิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับ รางวัล ระดับชาติหรือนานาชาติ 

2 
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๑๑.๓ ผลกำรประเมินคณะกรรรมกำรตำมองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ เป้าหมาย 
เกณฑ์มาตรฐานที่ได้ด าเนินการแล้ว (ข้อที่) 

คะแนน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

องค์ประกอบ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.51 คะแนน 18.92 / 6 3.15 
ตัวบ่งชี้ ๑.๒ อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

ร้อยละ 35 (((12 x 100) / 31) x 5) /40 4.84 

ตัวบ่งชี้ ๑.๓ อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละ 45 (((15 x 100) / 31) x 5) /60 4.03 

ตัวบ่งชี้ ๑.๔ จ านวนนักศีกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 5 (((419.68/31)-25)x100)/25 5 

ตัวบ่งชี้ ๑.๕ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ ✓  
4 

ตัวบ่งชี้ ๑.๖ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ ✘  
3 

ตัวบ่งชี้ ๑.๗ หลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรใหม่ หรือ
หลักสูตรไม่มีปริญญา (non degree) ที่เป็นหลักสูตร
บูรณาการระหว่างศาสตร์ หรือหลักสูตร ๒ ปริญญา 
หรือหลักสูตรข้ามสถาบัน มีผลลัพธ์การเรียนรู้ด้าน
บุคคลผู้มีความรู้ ด้านผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและ 
ด้านพลเมืองที่เข้มแข็ง 

ร้อยละ 40 (((2 x 100) / 6) x 5) /50 3.33 

ตัวบ่งชี้ ๑.๘ ผลการประเมินบัณฑิตปริญญาตรีที่มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ สอบผ่าน
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.51 คะแนน 
  

องค์ประกอบ 2 การวิจัย 
ตัวบ่งชี้ ๒.๑ ระบบและก าลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

6 ข้อ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
5 

ตัวบ่งชี้ ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 25,000 บาท ((160000 / 31) x 5) / 25000 1.03 
ตัวบ่งชี้ ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

ร้อยละ 20 (((20 x 100) / 31) x 5) /20 5 

ตัวบ่งชี้ ๒.๔ งานวิจัยพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรม
ทางพระพุทธศาสนาที่มีการน าไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 40 (((5 x 100) / 12) x 5) /50 4.17 

องค์ประกอบ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ ๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ ✓  
4 

ตัวบ่งชี้ ๓.๒ ผลการบริการวิชาการท่ีเสริมสร้างความ 1 ชุมชน 
 

5 
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เข้มแข็งแก่ชุมชน 
องค์ประกอบ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและว ฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ ๔.๑ ระบบและก าลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และว ฒนธรรม 

6 ข้อ ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ ✓ ✘  
4 

ตัวบ่งชี้ ๔.๒ ผลของการสืบสาน รักษาและต่อยอด
ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธ ศาสนาแบบสร้างสรรค์ 

1 วัด/ชุมชน 
 

5 

องค์ประกอบ 5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ ๕.๑ การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ
คณะ 

6 ข้อ ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ ✓ ✓  
4 

ตัวบ่งชี้ ๕.๒ ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 6 ข้อ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  
5 

ตัวบ่งชี้ ๕.๓ ผลการด าเนินการเครือข่ายความร่วมมือ
ในประเทศหรือต่างประเทศ 

ร้อยละ 75 (((2 x 100) / 2) x 5) /100 5 

ตัวบ่งชี้ ๕.๔ ผลงานด้านการศึกษา วิจัย บริการ
วิชาการและท านุบ ารุงศิลป วัฒนธรรมที่ได้รับรางวัล
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

6 ผลงาน 
 

1 

 
 




