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ค ำน ำ 
 
   การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการ 
ซึ่งวิทยาเขตสุรินทร์  ถือเป็นภารกิจส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินงานมาโดยตลอดเพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่
องค์กรแห่งคุณภาพและองค์กรแห่งการเรียนรู้  ทั้งนี้วิทยาเขตสุรินทร์มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์   
   แผนกิจกรรมด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบ่งชี้ เพ่ิมเติมตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับวิทยาเขต และระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา ๒๕๖๓  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
เครื่องมือ  หรือแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ครอบคลุมการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ๕ องค์ประกอบ คือ (๑) การผลิตบัณฑิต (๒) การวิจัย (๓) การบริการวิชาการ (๔) 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ (๕) การบริหารจัดการ  มุ่งไปที่ความส าเร็จของการปฏิบัติงานและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของวิทยาเขตสุรินทร์  ให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  และเป็นแนวทางส าหรับบุคลากรของวิทยาเขตสุรินทร์ที่จะใช้ในการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บเอกสาร หลักฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอีกด้วย 
   หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  แผนกิจกรรมด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับวิทยาเขต และระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา ๒๕๖๓   เล่มนี้  จะเอ้ือ
ประโยชน์ต่อการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส าหรับทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์เป็นอย่างดี 
 

งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนสนับสนุนวชิาการ ส านักวิชาการ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์ 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



สำรบัญ 
 
เร่ือง     หน้ำ 
 
ค ำน ำ 
บทที่ ๑ บทน ำ  ๑ 
 ๑.๑ ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ  ๑ 
 ๑.๒ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ  ๒ 
 ๑.๓ เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์บัณฑิต  ๓ 
 ๑.๔ โครงสร้างการบริหารจัดการ  ๔ 
 ๑.๕ พัฒนาการการประกันคุณภาพการศึกษา  ๘ 
   ๑.๖ ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาเขตสุรินทร์    ๑๐ 
 
บทที่ ๒  ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดบัอุดมศึกษำ  ๑๐ 
          ๒.๑  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๑๐ 
   ๒.๒  กิจกรรมด าเนินการในวงจรการจัดกระบวนการประกันคุณภาพภายใน   ๑๑ 
   ๒.๓ แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   ๑๑ 
 

บทที่ ๓ แผนกิจกรรมด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
๓.๑ แผนกิจกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบ่งชี้  
     ระดับวิทยาเขต  ๑๗ 

ภำคผนวก 
   - ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับวิทยาเขต 
  
    

 
 



ส่วนที่ ๑ 
บทน ำ 

๑.๑  ชื่อส่วนงำน ที่ตั้ง และประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 
ชื่อส่วนงำน ที่ตั้ง 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์ 
 หมู่ที่  ๘  บ้านโคกกระเพอ  ต าบลนอกเมือง 
 อ าเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  รหัสไปรษณีย์  ๓๒๐๐๐ 
 โทรศัพท์  ๐๔๔ – ๑๔๒๑๐๗ 
 แฟ็กซ์     ๐๔๔ - ๑๔๒๑๐๘ 
 
ประวัติควำมเป็นมำโดยย่อ 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นส่วนงานระดับวิทยาเขต ซึ่งได้รับการ
อนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเป็นล าดับที่ ๘ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งได้รับการสถาปนาขึ้นโดย
พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ ปัจจุบัน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ มีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย 
และเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยตั้งอยู่บนพ้ืนที่ จ านวน ๑๐๐ ไร่ หมู่ที่ ๘ (ห้วยเสนง) ต าบลนอกเมือง 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ โดยมีประวัติการก่อตั้งและพัฒนาการ ดังนี้ 
 แนวคิดที่จะตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ได้เริ่มมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 
๒๕๒๙ โดยพระราชสิทธิโกศล เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ และพระศรีธีรพงศ์ ฝ่ายจัดการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัด
สุรินทร์ มีแนวคิดท่ีจะขยายการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ให้ครบวงจรขึ้น ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบและความ
สนับสนุนจาก นายเสนอ มูลศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 
 พระราชสิทธิโกศล เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ จึงมีหนังสือนิมนต์เจ้าคณะพระสังฆาธิการของจังหวัดสุรินทร์
มาร่วมประชุมปรึกษาหารือที่อุโบสถวัดกลางสุรินทร์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๒๙ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้
จัดตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ขึ้น ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ แต่ทางคณะสงฆ์
จังหวัดสุรินทร์ ไม่สามารถด าเนินการได้ทันที เนื่องจากขาดบุคลากรผู้จะด าเนินการ  
 ปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์พร้อมทั้งข้าราชการ คณาจารย์ พ่อค้าและประชาชน ได้
พร้อมใจกันประชุมอีกครั้งหนึ่ง ที่วัดกลางสุรินทร์ โดยมีพระราชสิทธิโกศล เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่าย
สงฆ์ และนายเถกิง เจริญศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ที่ประชุมได้มีมติให้ด าเนินการขอ
อนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ขึ้น โดยใช้อาคารสถานที่ของวัดศาลาลอย 
อ าเภอเมืองสุรินทร์ เป็นส านักงานและอาคารเรียนชั่วคราว ที่ประชุมได้มอบหมายให้ พระศรีธีรพงศ์ รองเจ้าคณะ
จังหวัดสุรินทร์ฝ่ายจัดการศึกษา และพระมหาประจักษ์ จกฺกธมฺโม พุทธศาสตรบัณฑิต พระจริยนิเทศก์ประจ าจังหวัด
สุรินทร์ เป็นผู้แทนคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้ด าเนินการขออนุมัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรา ช
วิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ได้ประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๓๑ เม่ือวันที่ ๒๔ 
มีนำคม ๒๕๓๑ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดตั้ง วิทยำเขตสุรินทร์ ขึ้นใน “คณะสังคมศำสตร์” โดยมีชื่อเต็มว่ำ “มหำ
จุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ วิทยำเขตสุรินทร์” 



๒ 
 

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ท าการปฐมนิเทศเปิดการศึกษารุ่น
แรก เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๑ มีพระภิกษุสามเณรสมัครเป็นนิสิตรุ่นแรกจ านวน ๔๙ รูป และได้ประกอบพิธี
เปิดป้าย ณ อาคารเรียนโรงเรียนปริยัติธรรม วัดศาลาลอย เมืองสุรินทร์ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๑ โดยมีสมเด็จ
พระพุฒาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ  นายพิศาล มูลศาสตรสาทร 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีเจ้าคณะจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง ๑๗ จังหวัด 
ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๑๗ จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระสังฆาธิการ ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชน
ร่วมในพิธีเป็นจ านวนมาก 
 ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับพระราชบัญญัติรับรอง
สถานภาพความเป็นนิติบุคคลของมหาวิทยาลัย และมีพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย เรียกชื่อว่า 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ .ศ. ๒๕๔๐ โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิ
พลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย เม่ือวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๔๐ และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา 
ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่ ๑๑๔ ตอนที่ ๕๑ ก ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐  
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตสุรินทร์ จึงได้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า  
“มหำวิทยำลัยมหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย วิทยำเขตสุรินทร์” 
 ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ย้ายมาด าเนินการยัง
สถานที่ตั้งถาวรบนเนื้อที่ ๑๐๐ ไร่ ณ บ้านโคกพระเพอ หมู่ที่ ๘ (ห้วยเสนง) ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์ 
 ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ขยายการจัดการศึกษา
ไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจัดตั้งเป็นห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ห้องเรียนวัด
พระพุทธบาทเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดสอนสาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
 
๑.๒ ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
    ปรัชญำ : จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม เชื่อมโยงการ
เรียนรู้ในภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบ้าน 
    ปณิธำน : ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ 
   สุภำษิต :  ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต แปลว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 
     (ส .ส. ๑๕/๘/๕๑ (บาลี), ส .ส. ๑๕/๘๐/๘๕ (ไทย) ฉบับมหาจุฬาฯ) 
    วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา ระดับนานชาติ  ที่สร้างคนดีและเก่งอย่างมีสมรรถภาพ จัด
การศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ บริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับ
ภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบ้าน 
   พันธกิจ : มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  และมีวัตถุประสงค์ให้
การศึกษาวิชาการด้านพระพุทธสาสนา  ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย  ให้การบริการแก่สังคม  ส่งเสริม
พระพุทธศาศาสนา  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  จึงก าหนดพันธกิจไว้  ๕  ด้าน  ดังนี ้
   ๑) ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 
   มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีภูมิคุ้มกัน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ทักษะทางปัญญา  มีทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  มีความรับผิดชอบ  มีทักษะการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์  และการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ทุกแห่งทั่วโลก 
 



๓ 
 

 ๒) ด้ำนกำรวิจัย 
   มุ่งส่งเสริมการศึกษา  ค้นคว้าวิจัยให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านพระพุทธศาสนา  เพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนามนุษย์  สังคมและสิ่งแวดล้อม  ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลและสันติสุข  รวมทั้งการ
สร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงในประเทศและต่างประเทศ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยให้น าไปสู่ความเป็น
สากล 
 ๓)  มุ่งเน้นกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรในรูปแบบที่หลำกหลำย   มีการบริหารเพ่ือพัฒนา
พระพุทธศาสนา  พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน  มีความมุ่งมั่นในการให้บริการวิชาการทาง
พระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม  รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้  และความร่วมมืออันดีระหว่างพุทธศาสนิกชนใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
 ๔)  ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 มุ่งส่งเสริมการศึกษาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมในประชาคมโลกด้านพระพุทธศาสนา  
โดยการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย  เป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ  เพ่ือน าไปสู่การรักษา
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างมีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี  เพ่ือการสร้างสร้าง
วัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดข้ึนบุคคล  องค์กรและสังคม 
 ๕)  ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร  ปรับปรุงกฎระเบียบ  การบริหาร  และพัฒนาบุคลากรให้เกิดการบริหาร
การเปลี่ยนแปลง  โดยยึดหลักการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
๑.๓ เอกลักษณ์มหำวิทยำลัย อัตลักษณ์มหำวิทยำลัยและอัตลักษณ์บัณฑิต      
   เอกลักษณ์มหำวิทยำลัย  คือ   “บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา” 
     อัตลักษณ์มหำวิทยำลัย  คือ “ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม” 
   อัตลักษณ์บัณฑิต  คือ  “มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

๑.๔ โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรวิทยำเขตสุรินทร์* 

       ๑)  โครงสร้างองค์การ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์ ดังแสดงใน 
ภาพที่  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 



๕ 
 

   ๒)  โครงสร้างการบริหารงาน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์  ดังแสดงใน
ภาพ ที่ ๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒  แสดงโครงสร้างการบริหารงาน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์ 
 

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 
ประธำนหลักสูตรพุทธศำสตรมหำบัณฑิต 
  - สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
ระดับปริญญำตรี 
ประธำนหลักสูตรพุทธศำสตรบัณฑิต 
  - สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
ประธำนหลักสูตรครุศำสตรบัณฑิต 
  - สาขาวิชาสังคมศึกษา 
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
ประธำนหลักสูตรรัฐศำสตรบัณฑิต 
ประธำนหลักสูตรรัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิทยำลัย 
กลุ่มงำนบริหำร 
  - งานธุรการ 
  - งานบริหารงานท่ัวไป 
กลุ่มงำนวชิำกำรและวำงแผน 
  - งานวางแผนและวิชาการ 
  - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลุ่มงำนบริกำรกำรศึกษำ 
  - งานฝึกอบรมและบริการการศกึษา 
  - งานกิจการนิสติ 
กลุ่มงำนบัณฑิตศึกษำ 
  - งานบริหารทั่วไป 
  - งานบริการการศึกษาและวิทยานิพนธ ์

รองอธิกำรบดีวิทยำเขตสุรินทร์ 

ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 

ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรทั่วไป 



๖ 
 

 
     ๓)  โครงสร้างการบริหารงาน  ส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ ดังแสดงในภาพที่  ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  ๓  แสดงโครงสร้างการบริหารงาน  ส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองอธิกำรบดีวิทยำเขตสุรินทร์ 

กลุ่มงำนทะเบียนและวัดผล 
  - งานทะเบียนนิสิต 
  - งานวัดผลประเมินผล 
กลุ่มงำนห้องสมุดและสำรสนเทศ 
  - งานห้องสมุด 
  - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร 

ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรทั่วไป 

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิชำกำรวิทยำเขตสุรินทร์ 

ผู้อ ำนวยกำรส่วนสนับสนุนวิชำกำร 

งำนธุรกำร 
   

กลุ่มงำนวิจัยและคุณภำพกำรศึกษำ 
  - งานวิจัยและวิชาการ 
  - งานประกันคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มงำนส่งเสริมพระพุทธศำสนำและ
บริกำรสังคม 
  - งานบริการวิชาการและการเผยแผ่ 



๗ 
 

   ๔)  โครงสร้างการปฏิบัติงาน  ส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ ดังแสดงในภาพที่  ๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๔ แสดงโครงสร้างการปฏิบัติงาน  ส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ 
 

พระธรรมโมลี, ดร. 
รองอธิกำรบดีวิทยำเขตสุรินทร์ 

กลุ่มงำนทะเบียนและวัดผล 
๑. นางสาวณัฐตพร  บุญปก 
    นักวิชาการศึกษา 
๒. นางธารทิพย์  จ านงรักษ ์
    นักวิชาการศึกษา (ลูกจ้าง) 
กลุ่มงำนห้องสมุดและสำรสนเทศ 
๑. นายบดินทร  จีนเปีย 
    นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
๒. – ว่าง – 
    บรรณารักษ์ 
๓. นางจารณุี  นามวัฒน ์
    นักจัดการงานท่ัวไป (ลูกจ้าง) 
 
 

พระครูศรีสุนทรสรกิจ, ผศ.ดร. 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

พระศรีวิสุทธิคุณ, ผศ.ดร. 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

รศ.ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย์ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 

พระปลัดวัชระ  วชิรญำโณ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้อ านวยการส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ 

นำยไชยรัตน์  ปัญญำเอก 
นักวิชาการศึกษา 

ผู้อ านวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ 

นางชนาภา เพียรประจ า 
นักจัดการงานท่ัวไป 

งานธุรการ 
   

กลุ่มงำนวิจัยและคุณภำพกำรศึกษำ 
๑. นายไชยรัตน์  ปัญญาเอก 
    นักวิชาการศึกษา 
๒. นายเขมกร   อุส่าห์ด ี 
    นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
กลุ่มงำนส่งเสริมพระพุทธศำสนำและ
บริกำรสังคม 
๑. นางสาวเกษศริินทร์  ปัญญาเอก 
    นักวิชาการศึกษา (ลูกจ้าง) 
๒.- ว่าง- 



๘ 
 

 
๑.๕  พัฒนำกำรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้เริ่มด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็น ทางการเมื่อ
วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยกองวิชาการ ส านักงานอธิการบดีร่วมกับคณะกรรมการจัดการประชุมเสวนา
แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ได้จัดให้มีการประชุมเสวนา การประกันคุณภาพการศึกษา โดย
การประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและชี้แจงถึงความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ มีผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยทั้งส่วนกลางและวิทยาเขตเข้าร่วมประชุม 
โดยอธิการบดีเป็นประธาน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้เชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกมาให้ค าปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 การด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ (ทอมก) ซึ่งที่ประชุมเห็นร่วมกันว่าควรด าเนินการให้เป็นไปตามระบบ ซึ่งเหมาะสมกับ
ธรรมชาติของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง เวลานั้นเป็นช่วงที่ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) ก าลังด าเนินการปรับเกณฑ์มาตรฐานตามองค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบประกันคุณภาพให้เหมาะสมกับการ
เรียนการจัดการศึกษาของไทย 
 ระยะที่หนึ่ง คณะกรรมการอ านวยการการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้มีมติ เห็นชอบให้
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามระบบ IPOI คือ ปัจจัยน าเข้า (Input)ปัจจัยกระบวนการ 
(Process) ปัจจัยผลผลิต (Output) และปัจจัยผลกระทบ (Impact) ประกอบด้วย ๑๒ ปัจจัย ๕๒ เกณฑ์ และ ๕๙ 
ตัวชี้วัด เกณฑ์เหล่านี้ใช้ประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ ๑ (๒๕๔๔-๒๕๔๖) ใช้ระบบให้คะแนนเป็น  ๓  A (Awareness 
Attempt and Achievement) 
 ระยะที่สอง การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ก็ยังใช้ระบบเดิมทุกประการ คือระบบ IPOI 
คือ ปัจจัยน าเข้า (Input) ปัจจัยกระบวนการ (Process) ปัจจัยผลผลิต (Output) และปัจจัยผลกระทบ (Impact) 
โดยคณะกรรมการอ านวยการได้ปรับปรุงและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็น ๑๕ ปัจจัย ๕๘ ตัวชี้วัด 
เกณฑ์เหล่านี้ใช้ประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ ๒ (๒๕๔๗-๒๕๔๘) ใช้ระบบให้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน ระยะนี้เองที่
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เข้ามาประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
มหาวิทยาลัย ในรอบที่ ๑ (๘ มีนาคม ๒๕๔๘) 
 ระยะที่สำม หลังจากท่ีส านักงานงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเข้ามาประเมิน คุณภาพ
ภายนอกและรายงานผลการประเมินแล้ว คณะกรรมการด าเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ปรับระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหม่ เพ่ือให้เรียกง่ายและสะดวกต่อการด าเนินงานของทุกภาคส่วนของ
มหาวิทยาลัย โดยปรับจากปัจจัยเป็นมาตรฐานตาม สมศ. ประกอบด้วย ๗ มาตรฐาน ผสมผสานจากปัจจัยทั้งหมดเข้า
มาอยู่ตามมาตรฐานนั้นๆ ระบบนี้ครอบคลุมการด าเนินการ ของส่วนงานที่จัดการศึกษาและส่วนงานที่สนับสนุน
การศึกษาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทุกประการ ดังนี้ 
  มาตรฐานที่  ๑ ด้านคุณภาพบัณฑิต 
  มาตรฐานที่  ๒ ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
  มาตรฐานที่  ๓ ด้านการบริการวิชาการและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
  มาตรฐานที่  ๔ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  มาตรฐานที่  ๕ ด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
  มาตรฐานที่  ๖ ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน 



๙ 
 

  มาตรฐานที่  ๗ ด้านการประกันคุณภาพ 
 คณะกรรมการด าเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ครั้งที่ ๓ (๒๕๔๙-๒๕๕๐) โดยใช้ระบบ ๗ มาตรฐาน ตามเกณฑ์การประเมินของ สมศ. เพ่ือเตรียม
รับการประเมินคุณภาพภายนอก ข้อมูลที่ได้จากการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยใช้เป็นข้อมูลส าหรับ
การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ.ในรอบที่ ๒ (๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๕๑) 
 ระยะที่สี ่หลังจากท่ีมหาวิทยาลัยผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบที่สองแล้ว จึงได้ด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการด าเนินการการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ได้ปรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเป็น ๙ องค์ประกอบ ๕๖ ตัว
บ่งชี้ ใช้ระบบให้คะแนนเต็ม ๓ คะแนน มหาวิทยาลัยด าเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยระบบนี้ในปี
การศึกษา ๒๕๕๐ – ๒๕๕๒ ดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินการ 
  องค์ประกอบที่ ๒ การเรียนการสอน 
  องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
  องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย 
  องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
  องค์ประกอบที่ ๖ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
  องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ 
  องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ 
  องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 ระยะที่ห้ำ มหาวิทยาลัยได้จัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใช้เกณฑ์ประเมินของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นหลัก ผนวกกับเกณฑ์ประเมินของส านักงานรับรอง มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ประเมินคุณภาพการศึกษาของส่วนงานที่จัดการศึกษาทุกส่วนงาน ทั้งส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งนี้ มี ๙ องค์ประกอบ ๔๒ ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็นปัจจัยน าเข้า (Input) ๔ 
ตัวบ่งชี้ กระบวนการ (Process) ๑๘ ตัวบ่งชี้ และผลผลิต (Output) หรือผลกระทบ (Impact) ๒๐ ตัวบ่งชี้  ใช้
ระบบการให้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน มหาวิทยาลัยด าเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยระบบนี้ตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๕๓    
 ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.)(๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) และผ่านการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)(๒๒-๒๕ กันยายน ๒๕๕๖) ตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งก าหนดให้ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 
 ระยะที่หก  มหาวิทยาลัยออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ 
ก าหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย (๑) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และ (๒) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ครอบคลุมพันธกิจทั้ง ๔ ด้านของมหาวิทยาลัย คือ 
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย หลักการและแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด โดยมีกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา คือ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
และคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน 



๑๐ 
 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใช้เกณฑ์ประเมิน
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นหลัก แบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ (๑) ระดับหลักสูตร (๒) ระดับ
คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ และ (๓) ระดับสถาบันใช้ระบบให้คะแนนเต็ม ๕ คะแนน มหาวิทยาลัยด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาด้วยระบบนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ดังนี้  
 ๑) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ ๑๔ ตัวบ่งชี้ 
   องค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน 
   องค์ประกอบที่ ๒ บัณฑิต 
   องค์ประกอบที่ ๓ นิสิต 
   องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์ 
   องค์ประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
   องค์ประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ๒)  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ ประกอบด้วยผลการ
ด าเนินงานระดับหลักสูตรและเพ่ิมเติม  ๕ องค์ประกอบ ๑๓ ตัวบ่งชี้ดังนี้ 
   องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 
   องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย 
   องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 
   องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ 
 ๓)  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วยผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ ์และเพ่ิมเติม ๕ องค์ประกอบ ๑๓ ตัวบ่งชี้ดังนี้ 
   องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 
   องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย 
   องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 
   องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ 
 
๑.๖ ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับวิทยำเขตสุรินทร์ 
   เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น ๕ ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ ๑ ถึง ๕ กรณีท่ีไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่
ครบที่จะได้ 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 
   วิทยาเขตสุรินทร์ มีผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาโดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๗ เป็นต้นมา 
โดยได้คะแนนตามล าดับ ดังนี้ 
 
 



๑๑ 
 

   ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ในการประเมินครั้งนี้   ไม่ปรากฏคะแนนแต่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะส าหรับ
ผู้บริหาร โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
   ปกีารศึกษา ๒๕๔๙ ได้คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบ ๒.๙๓  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
   ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ได้คะแนนเฉลี่ย ๒.๑๒ การด าเนินงานระดับต้องปรับปรุง 
   ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ได้คะแนนเฉลี่ย ๒.๐๕ การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
   ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้คะแนนเฉลี่ย ๒.๑๓ การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
   ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๒๐ การด าเนินงานระดับพอใช้ 
   ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๐๕ การด าเนินงานระดับพอใช้ 
   ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑ การด าเนินงานระดับด ี
   ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๙๖ การด าเนินงานระดับด ี
   ปกีารศึกษา ๒๕๕๗ ได้คะแนนเฉลี่ย ๒.๘๗ การด าเนินงานระดับพอใช้ 
   ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้คะแนนเฉลี่ย ๒.๙๓ การด าเนินงานระดับพอใช้ 
   ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๖๑ การด าเนินงานระดับด ี
   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๒ การด าเนินงานระดับด ี
   ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๖๐ การด าเนินงานระดับด ี
   ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๙๘ การด าเนินงานระดับด ี
   นอกจากนี้วิทยาเขตสุรินทร์  ได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) มาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ตาม
ข้อเสนอแนะ และทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา  เพ่ือให้
สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  มาตรฐานวิชาชีพ  และมาตรฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยค านึงถึงอัตลักษณ์ 
และความเหมาะสม  ซึ่งกระบวนการการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นวงจรที่สะท้อน
กลับมายังวิทยาเขตสุรินทร์  ส่งผลให้มีการปรับปรุงพัฒนา การบริหารงาน การบริการ ด้านการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
 



 

 

 

ส่วนที่ ๒  
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 

 
๒.๑ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หนังสือเวียน มติที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
   ๒.๑.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ 
   ๒.๑.๒ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) 
   ๒.๑.๓ กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ เล่มที่ ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑ ก ราช
กิจจานุเบกษา ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
   ๒.๑.๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 
๒๕๕๔ 
   ๒.๑.๕ ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   ๒.๑.๖  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ๒.๑.๗ ข้อบังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๗ 
   ๒.๑.๘  ประกาศวิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง ส่วนงานจัดท าและเก็บรวบรวมข้อมูลองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาเขต พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   ๒.๑.๙  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เป้าหมายของตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
   ๒.๑.๑๐  ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ตัวบ่งชี้ส าหรับประกันคุณภาพส่วนจัดการศึกษา (เพ่ิมเติม) พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
๒.๒ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาพั ฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยใช้เกณฑ์ประเมินของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นหลัก๑  แบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่     
(๑) ระดับหลักสูตร (๒) ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ และ (๓) ระดับสถาบัน  ใช้ระบบให้คะแนนเต็ม 
๕ คะแนน มหาวิทยาลัยด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยระบบนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗  มี
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ดังนี้  
 ๑) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ ๑๔ ตัวบ่งชี้ 
   องค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน 
   องค์ประกอบที่ ๒ บัณฑิต 
   องค์ประกอบที่ ๓ นิสิต 
   องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์ 
   องค์ประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
   องค์ประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

                                                           

  
๑
 ส านักงานประกันคุณภาพ, คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, (อยุธยา : อาคารส านักงานอธิการบดี, ๒๕๕๙), หน้า ๒๓–

๒๔. 



๑๒ 
 

 

 ๒)  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ ประกอบด้วยผลการ
ด าเนินงานระดับหลักสูตรและเพ่ิมเติม  ๕ องค์ประกอบ ๑๓ ตัวบ่งชี้ดังนี้ 
   องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 
   องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย 
   องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 
   องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ 
 ๓)  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วยผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ และเพ่ิมเติม ๕ องค์ประกอบ ๑๓ ตัวบ่งชี้ดังนี้ 
   องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 
   องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย 
   องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 
   องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
        องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ 
 
๒.๓  ตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ความจ าเป็นของการจัดท าตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มเติม๒ 
   กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยการปรับปรุง 
มาตรฐานการอุดมศึกษาเดิมให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือใช้เป็นกลไกใน 
การส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๑ โดยมีการก ากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาจะ 
ครอบคลุมด้านผลลัพธ์ผู้เรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่สังคม ศิลปวัฒนธรรมและ 
ความเป็นไทย และการบริหารจัดการ ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยเน้นความรับ 
ผิดของต่อสังคมและสามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายส าคัญ คือ การจัดการศึกษาเพ่ือให้ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณลักษณะของคนไทยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และเป็นก าลัง  
ส าคัญในการพัฒนาประเทศไทยสู่ความม่ันคง มั่งค่ังและยั่งยืน  
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบที่ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดมาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สอดคล้องกับการ 
เปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับใหม่และเพ่ือให้ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาสะท้อน  
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยและสนองตอบนโยบายชองประเทศ  คณะกรรมการประกัน 
คุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงจัดท าตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา 
ใหม่เพ่ิมเติม ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม ครั้งที่ 
๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ได้พิจารณาอนุมัติ เพ่ือใช้ประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปี 
การศึกษา ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
   จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับเพ่ือการควบคุมคุณภาพการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตรระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์

                                                           

  
๒

 ส านักงานประกันคุณภาพ, คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, (อยุธยา : อาคารส านักงานอธิการบดี, ๒๕๖๒), หน้า ๑–๒. 



๑๓ 
 

 

และระดับสถาบันตามระบบและกลไกที่ได้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้ทราบสถานภาพที่แท้จริงอันจะ
น าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง 
 ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยต้องด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
 กระบวนการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ต้องด าเนินการทุกรอบปีการศึกษา และให้น าผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย 

แนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแยกออกเป็น ๔ ขั้นตอนตามระบบวงจร
การพัฒนาคุณภาพ PDCA / PDSA คือการวางแผน (Plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมิน
คุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act)  
 
  ๒.๔  สรุปตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษาใหม่เพิ่มเติม  
   ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาใหม่เ พ่ิมเติม  ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  พ .ศ . 
๒๕๖๑ แบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ (๑) ระดับหลักสูตร มีตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม ๑ ตัวบ่งชี้ (๒) ระดับ 
คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย มีตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม ๗ ตัวบ่งชี้ และ (๓) ระดับสถาบัน มีตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม ๗ 
ตัวบ่งชี้ 
 

องค์ประกอบ 
ตัวบ่งชี้ระดับ

หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ระดับคณะ 
วิทยาเขต วิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน 

๑. การผลิตบัณฑิต ๒.๓ บัณฑิตปริญญา
ตรีมีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
สอบผ่าภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตาม
เกณฑ์ทีม่หาวิทยาลัย
ก าหนด 

๑.๗ หลักสูตรปรับปรุง หรือ
หลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรไม่
มีปริญญา (non degree) ที่
เป็นหลักสูตรบูรณาการ
ระหว่างศาสตร์ หรือหลักสูตร 
๒ ปริญญา หรือหลักสูตรข้าม
สถาบัน มีผลลัพธ์การเรียนรู้
ด้านบุคคลผู้มีความรู้ ด้านผู้
ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
ด้านพลเมืองที่เข้มแข็ง 

๑.๖ หลักสูตรปรับปรุง 
หรือหลักสูตรใหม่ หรือ
หลักสูตรไม่มีปริญญา (non 
degree) ที่เป็นหลักสูตร
บูรณาการระหว่างศาสตร์ 
หรือหลักสูตร ๒ ปริญญา 
หรือหลักสูตรข้ามสถาบัน มี
ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้าน
บุคคลผู้มีความรู้ ด้านผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรมและ
ด้านพลเมืองที่เข้มแข็ง 

 ๑.๘ ผลการประเมินบัณฑิต 
ปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ สอบผ่าน
ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๑.๗ ผลการประเมินบัณฑิต 
ปริญญาตรีที่มีคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ สอบ
ผ่านภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒. การวิจัย  ๒.๔ งานวิจัยพัฒนาองค์
ความรู้หรือนวัตกรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่มีการ
น าไปใช้ประโยชน์ 

๒.๔ งานวิจัยพัฒนาองค์
ความรู้หรือนวัตกรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่มีการ
น าไปใช้ประโยชน 



๑๔ 
 

 

องค์ประกอบ 
ตัวบ่งชี้ระดับ

หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ระดับคณะ 
วิทยาเขต วิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน 

๓. การบริการวิชาการ  ๓.๒ ผลการบริการวิชาการท่ี
เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่
ชุมชน 

๓.๒ ผลการบริการวิชาการ
ที่เสริมสร้างความเข้มแข็ง
แก่ชุมชน 

๔. การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 ๔.๒ ผลของการสืบสาน รักษา
และต่อยอดศิลปวัฒนาธรรม
ทางพระพุทศาสนาแบบ
สร้างสรรค์ 

๔.๒ ผลของการสืบสาน 
รักษาและต่อยอดศิลป
วัฒนาธรรมทางพระพุทศาส
นาแบบสร้างสรรค์ 

๕. การบริหารจัดการ  ๕.๓ ผลการด าเนินการ
เครือข่ายความร่วมมือใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

๕.๓ ผลการด าเนินการ
เครือข่ายความร่วมมือใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

 ๕.๔ ผลงานด้านการศึกษา 
วิจัย บริการวิชาการและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ
รางวัลระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 

๕.๔ ผลงานด้านการศึกษา 
วิจัย บริการวิชาการและ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่
ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 

 ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม ๑ ตัว ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม ๗ ตัว ตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม ๗ ตัว 
 ตัวบ่งชี้เดิม ๑๔ ตัว ตัวบ่งชี้เดิม ๑๓ ตัว ตัวบ่งชี้เดิม ๑๓ ตัว 
 รวมตัวบ่งชี้ ๑๕ ตัว รวมตัวบ่งชี้ ๒๐ ตัว รวมตัวบ่งชี้ ๒๐ ตัว 
 
๒.๕  กิจกรรมด าเนินการในวงจรการจัดกระบวนการประกันคุณภาพภายใน 

๑)  มหาวิทยาลัยวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษาใหม่ 
๒) มหาวิทยาลัยเก็บข้อมูลระยะ๑๒เดือนตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้และให้มีการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปีท้ังระดับหลักสูตรคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์และสถาบัน 
๓) หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตร 
๔) คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์น าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท ารายงานการประเมิน

ตนเองระดับคณะวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ 
๕) คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ประเมินตนเองและยืนยันผลการประเมินหลักสูตรที่ได้ประเมินไป

แล้ว 
๖) มหาวิทยาลัยน าผลการประเมินระดับหลักสูตรผลการประเมินระดับคณะวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ 

มาจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับสถาบัน 
๗) มหาวิทยาลัยประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตรคณะคณะวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์พร้อมน าผลการประเมินเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
วางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในปีการศึกษาถัดไป 

๘) ผู้บริหารมหาวิทยาลัยน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานหรือปรับ
แผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการประจ าปี 



๑๕ 
 

 

๙) ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน
๑๒๐ วันนับจากสิ้นปีการศึกษา 
 
๒.๖ แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

๑) ในแต่ละปีการศึกษา มหาวิทยาลัยประเมินตนเองทั้งระดับหลักสูตรตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพภายในและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ระดับคณะวิทยาเขต วิทยาลัย
สงฆ ์ และระดับสถาบัน  ตามล าดับ  โดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและส่งผลการประเมิน
ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ  (CHE QA 
Online)  

๒) ภายใน ๓ ปี มหาวิทยาลัยประเมินคุณภาพหลักสูตรให้ครบทุกหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/
เห็นชอบให้เปิดด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) 

๓) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาติดตามตรวจสอบมหาวิทยาลัยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
อย่างน้อย ๑ ครั้งในทุก ๓  ปี 
 



๑๗ 
 

ส่วนที่ ๓ แผนกิจกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
********************** 

 ๓.๑  แผนกิจกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบ่งชี้ ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
องค์ประกอบที่ ๑  การผลิตบัณฑิต 
   ส่วนงานรับผิดชอบหลัก  วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน กิจกรรมด าเนินการ 
หลักฐานที่ต้องจัดท า/ 
จัดเก็บรวมรวมข้อมูล 

ค าอธิบายการด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ 
ผลการบริหาร
จัดการ
หลักสูตร
โดยรวม 
 

ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินของวิทยา
เขตสุรินทร์ 

หาค่าเฉลี่ยผลการบริหาร
จัดการหลักสูตรโดยรวม
ทุกหลักสูตร 

- รายงานการประเมินตนเอง 
ระดับหลักสูตร ทั้ง ๖ 
หลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรบริหารจัดการ
หลักสูตรและจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร (SAR) ด้วยตนเอง 
และกรอกข้อมูลเข้าในระบบ MCU e-
sar และ CHE QA Online  สกอ. 

มิ.ย.- ก.ค. 
๖๔ 

วิทยาลัยสงฆ ์
ส านักวิชาการ 
- ประธานหลักสูตร 
- กรรมการและเลขานุการ
หลักสูตร 
-งานประกันคุณภาพฯ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒ 
อาจารย์
ประจ าที่มี
คุณวุฒิ
ปริญญาเอก 
 

ร้อยละของอาจารย์
ประจ าวิทยาเขต ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

หาค่าร้อยละของอาจารย์
ประจ าวิทยาเขตที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

- ข้อมลูพื้นฐานแสดงอาจารย์  
จ าแนกตามวุฒิและต าแหน่ง
ทางวิชาการ ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 
- หลักฐานการศึกษาของ
อาจารย์ประจ าวิทยาเขตที่มี
วุฒิปริญญาเอก 

จ านวนรวมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ต้องตรวจสอบระยะเวลาการท างานของ
อาจารย์ 
- น้อยกว่า ๖ เดือน ไม่สามารถน ามานับ
ได้ 
- ๖ เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๙ เดือน คิด
เป็น ๐.๕ คน 
- ๙ – ๑๒ เดือน คิดเป็น ๑ คน 

ตลอดปี
การศึกษา 
๒๕๖๓ 
 

กลุ่มงานบริการการศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓ 
อาจารย์
ประจ าคณะที่

ร้อยละของอาจารย์
ประจ าวิทยาเขต ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ 

-ส ารวจความต้องการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการราย
ห ลั ก สู ต ร ทั้ ง ห ม ด  ๖ 

- ข้อมูลพื้นฐานแสดงจ านวน
อาจารย์ จ าแหนกตามวุฒิและ
ต าแหน่งทางวิชาการ ปี

- ค าสั่งมหาวิทยาลัยเรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ อาจารย์ประจ าวิทยาเขต
สุรินทร์ นับตั้งแต่วันที่ออกค าสั่ง 

ตลอดปี
การศึกษา 
๒๕๖๓ 

กลุ่มงานบริการการศึกษา 
กลุ่มงานบริหาร 
 



๑๘ 
 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน กิจกรรมด าเนินการ 
หลักฐานที่ต้องจัดท า/ 
จัดเก็บรวมรวมข้อมูล 

ค าอธิบายการด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ 
 

หลักสูตร เพ่ือที่จะวางแผน
ให้ สอดคล้ องกั บคว าม
ต้องการ 
-จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
สายวิชาการ 
-จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ขอต าแหน่งทางวิชาการใน
รูปแบบต่างๆเพ่ือมุ่งเน้น
การน าสู่ภาคการปฏิบัติ 
โดยการวิเคราะห์ปัญหา 
อุ ป ส ร ร ค แ ล ะ ใ ห้ ก า ร
ส่งเสริมเป็นรายบุคคลมาก
ขึน้ 
-สนั บ ส นุ น ใ ห้ อ า จ า ร ย์
ก าหนดช่วงเวลาที่จะยื่น
เอกสารเพ่ือพิจารณาขอ
ต าแหน่งทางวิชาการลงใน
TOR และถ้าอาจารย์
ด าเนินการได้ตาม TOR มี
การพิจารณาขั้นเงินเดือน
เพ่ิมเติมให ้
-มีการแจ้งข้อมูลการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการต่างๆ

การศึกษา ๒๕๖๓ 
- ค าสั่งมหาวิทยาลัยเรื่อง 
แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
อาจารย์ประจ าวิทยาเขต
สุรินทร์ 

- ผศ.พิเศษ รศ.พิเศษ ศ.พิเศษ ไม่น ามา
นับเป็นคะแนนในข้อนี้ได้ 

 



๑๙ 
 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน กิจกรรมด าเนินการ 
หลักฐานที่ต้องจัดท า/ 
จัดเก็บรวมรวมข้อมูล 

ค าอธิบายการด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ผ่านเว็บไซต์  วิทยาเขต
สุรินทร์ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔ 
จ านวนนิสิต
เต็มเวลา
เทียบเท่าต่อ
จ านวน
อาจารย์
ประจ า 

สัดส่วนจ านวนนิสิต
เต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์
ประจ าวิทยาเขต
สุรินทร์ 

หาค่า FTES จ านวนนิสิต
เต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า
วิทยาเขตสุรินทร์ 

- ตารางแสดงจ านวนนิสิตเต็ม
เวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ 
- ข้อมูลอาจารย์ จ าแนกตาม
วุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการ 
ปีการศกึษา ๒๕๖๓ 

- งานทะเบียนนิสิต จัดท าข้อมูล
รายละเอียดการคิด FTEST  
- กรณีค านวณตามสูตรแล้วมีค่าติดลบ 
จะได้คะแนน ๕ ทั้งหมด 
- จ านวนอาจารย์เท่ากับตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒/
๑.๓ 

ม.ค.-เม.ย 
๖๔ 

กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕ 
การบริการ
นิสิตระดับ
ปริญญาตรี 
 

๑ .จัดบริการให้
ค าปรึกษาทาง
วิชาการและการใช้
ชีวิตแก่นิสิตในคณะ 

๑. จัดบริการให้ค าปรึกษา
ทางวิชาการและการใช้
ชีวิตแก่นิสิตในภาพรวม
ของวิทยาเขต 

- ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่
ปรึกษา 
- หลักฐานการให้ค าปรึกษา 
- รายงานผลโครงการอื่นๆ ที่
จัดให้นิสิตในลักษณะการ
อบรมให้รู้จักการใช้ชีวิตใน
วิทยาเขตสุรินทร์ และอยู่ใน
วิทยาเขตสุรินทร์ อย่างมี
ความสุข 

- การใหค้ าปรึกษานิสิต พิจารณาว่าใน
วิทยาเขตสุรินทร์ มีส่วนงาน กลุ่มงานใด
เป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ต้องเป็นการให้
ค าปรึกษาที่เป็นภาพรวมของวิทยาเขต 
เป็นบทบาทต่างจากการให้ค าปรึกษา
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
- การให้ค าปรึกษาอาจท าเป็นกลุ่มหรือ
รายบุคคล 
- โครงการปฐมนิเทศ  ต้องดูก าหนดการ
ว่า มีกิจกรรมที่ครอบคลุมและเป็น
ประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในวิทยาเขต
หรือไม่ 

มิ.ย. ๖๓ – 
พ.ค. ๖๔ 

กลุ่มงานบริการการศึกษา 
งานกิจการนิสิต 
 

๒. มีการให้ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ให้บริการ 

๒. จัดหาข้อมลูของ
หน่วยงานที่ให้บริการ 

- เว็บไซต์ วิทยาเขตสุรินทร์ 
- www.qasurin.mcu.ac.th 

- ข้อมูลของส่วนงานที่ให้บริการ เช่น ทุน
กู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ 

มิ.ย. ๖๓ – 
พ.ค. ๖๔ 

กลุ่มงานบริการการศึกษา 
งานกิจการนิสิต 



๒๐ 
 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน กิจกรรมด าเนินการ 
หลักฐานที่ต้องจัดท า/ 
จัดเก็บรวมรวมข้อมูล 

ค าอธิบายการด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงาน
ทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นิสิต 

กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้ง 
เต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นิสิต บนบอร์ด
ประชาสัมพันธ์และ
เว็บไซต์ของวิทยาเขต 

- บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
- เฟสบุ๊ค ส่วนงาน 

การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการ
ฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพ 
- กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร  เป็น
กิจกรรมที่วิทยาเขต หรือหน่วยงาน
ภายนอกจัด เช่น การสัมมนาทาง
วิชาการ การประชุมวิชาการ กิจกรรม
ของห้องสมุด เป็นต้น 

 

๓. จัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเพ่ือการ
ท างานเม่ือส าเร็จ
การศึกษาแก่นิสิต 

๓. จัดปัจฉิมนิเทศแก่นิสิต
ชั้นปีที่ ๔ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษา 

- รายงานผลโครงการการ
ปัจฉิมนิเทศ หรือโครงการจัด
ให้นิสิตปีสุดท้าย 
- ก าหนดการจัดงานของ
โครงการ  

- เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
นิสิตสามารถน าความรู้แลประสบการณ์
ไปใช้ชีวิตนอกมหาวิทยาลัย หลังส าเร็จ
การศึกษาจากวิทยาเขตสุรินทร์แล้ว มี
งานท า ประกอบอาชีพและอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้ 

มี.ค. ๖๔ กลุ่มงานบริการการศึกษา 
งานกิจการนิสิต 
 

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

๔.ประเมินคุณภาพการ
บริการนิสิต 

- รายงานผลการประเมิน
คุณภาพของการจัดกิจกรรม
และการจัดบริการ 
- แบบประเมินคุณภาพของ
การจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการ 

- แบบประเมินคุณภาพต้องครบทั้ง ๓ 
ข้อ ซึ่งงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักวิชาการ ได้จัดท าและจัดส่งให้แก่
งานกิจการนิสิตแล้ว หรือจะดาวน์โหลด
ที ่www.qasurin.mcu.ac.th 
- แต่ละข้อต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ 

เม.ย. ๖๔ กลุ่มงานบริการการศึกษา 
งานกิจการนิสิต 
 

 ๕. น าผลการประเมนิ
จากข้อ ๔ มา
ปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้

๕. น าผลการประเมิน
เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาลัยสงฆ์ เพ่ือ
พิจารณา 

- รายงานการประชุมที่มีวาระ
พิจารณาผลการประเมินในข้อ 
๔ และข้อเสนอแนะของนิสิต
เกี่ยวกับคุณภาพการ

- สามารถน าผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
มาเทียบเพ่ือแสดงว่าการปรับปรุงในปี
ปัจจุบัน ท าให้เกิดผลที่ดีขึ้น 
- ข้อมูลเปรียบเทียบการปรับปรุงการ

เม.ย. – พ.ค. 
๖๔ 

กลุ่มงานบริการการศึกษา 
งานกิจการนิสิต 
 



๒๑ 
 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน กิจกรรมด าเนินการ 
หลักฐานที่ต้องจัดท า/ 
จัดเก็บรวมรวมข้อมูล 

ค าอธิบายการด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผล
การประเมินสูงขึ้น
หรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของนิสิต 

จัดบริการ 
- ผลการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการในปีการศึกษา 
๒๕๖๒ เทียบกับปีการศึกษา 
๒๕๖๓ 

ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของนิสิต 

๖. ให้ข้อมูลและ
ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพแก่
ศิษย์เก่า 

๖. จัดข้อมูลความรู้ให้แก่
ศิษย์เก่าบนเว็บไซต์ 

- เว็บไซต์วิทยาเขตสุรินทร์ 
- ข่าวประชาสัมพันธ์ 
- รายงานผลโครงการให้
ความรู้แก่ศิษย์เก่า 

- ศิษย์เก่าจะได้รับข้อมูลหรือไม่ก็ได้ แต่
ต้องมีการให้ข้อมูลความรู้แก่ศิษย์เก่า 

ตลอดปี
การศึกษา 
๖๓ 

กลุ่มงานบริการการศึกษา 
งานกิจการนิสิต 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖ 
กิจกรรมนิสิต
ระดับปริญญา
ตรี 
 

๑. จัดท าแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต
ในภาพรวมของคณะ
โดยให้นิสิตมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนและ
การจัดกิจกรรม 

๑. จัดท าแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต 
โดยประชุมร่วมกับทุก
หลักสูตร 

- แผนการจัดกจิกรรมพัฒนา
นิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต 

- แผนการจัดกจิกรรมพัฒนานิสิต ปี
การศึกษา ๒๕๖๓ ต้องครอบคลุม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ๕ ด้าน (ครุ
ศาสตร์มี ๖ ด้าน) ที่เป็นแผนแยกออกมา
เป็นแผนเฉพาะ 
- นิสิตมีส่วนร่วมในการจัดท าแผน 
- ในแผนต้องมีตัวชี้วัด ๒ ระดับ คือ
ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน และตัวชี้วัด
ความส าเร็จของโครงการที่บรรจุในแผน 

มิ.ย.-ส.ค. 
๖๓ 

กลุ่มงานบริการการศึกษา 
กลุ่มงานวิชาการและวางแผน 
กลุ่มงานบริหาร 
 

๒. ในแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต 
ให้ด าเนินกิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะ

๒. จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
ตามแผน 

- แผนการจัดกจิกรรมพัฒนา
นิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ซึ่งมี
โครงการพัฒนานิสิต ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

- มีโครงการครอบคลุมทั้ง ๕ ประการ 
- ทุกโครงการต้องมีตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของโครงการ 

ตลอดปี
การศึกษา 
๖๓ 

กลุ่มงานบริการการศึกษา 
กลุ่มงานวิชาการและวางแผน 
กลุ่มงานบริหาร 
 



๒๒ 
 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน กิจกรรมด าเนินการ 
หลักฐานที่ต้องจัดท า/ 
จัดเก็บรวมรวมข้อมูล 

ค าอธิบายการด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

บัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ ๕ 
ประการ ให้ครบถ้วน 

แห่งชาติ ๕ ประการ 

 ๓. จัดกิจกรรมให้
ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพแก่
นิสิต 

๓. จัดกิจกรรมให้ความรู้
และทักษะการ 
ประกันคุณภาพแก่นิสิต 

- รายงานผลโครงการให้
ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นิสิต 

- ไม่จ าเป็นต้องจัดให้นิสิทุกชั้นปี ควร
เน้นชั้นปีที่ ๑  
- กิจกรรมควรเน้นให้นิสิตมีทักษะและ
สามารถน าไปใช้ได้จริง 

ก.พ.-พ.ค.
๖๔ 

กลุ่มงานบริการการศึกษา 
งานกิจการนิสิต 
 

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

๔. ประเมินแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต 

- รายงานผลประเมินโครงการ
ทุกโครงการในแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต 

- ต้องมีการประเมินผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของทุกกิจกรรม/โครงการ 
ที่บรรจุในแผนกิจกรรมพัฒนานิสิต โดย
ประเมินตามตัวชี้วัดของโครงการ แต่ไม่
จ าเป็นต้องบรรลุทุกกิจกรรม/โครงการ 

เม.ย. ๖๔ กลุ่มงานบริการการศึกษา 
กลุ่มงานวิชาการและวางแผน 
กลุ่มงานบริหาร 
 

๕. ประเมิน
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต 

๕. ประเมินแผนพัฒนา
กิจกรรมพัฒนานิสิต 

- รายงานผลการประเมิน
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิต 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดกิจกรรม

- ต้องเป็นการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต โดยประเมินตามตัวชี้วัดของ
แผน ไม่ใช่ตัวชี้วัดของโครงการ 

เม.ย. ๖๔ กลุ่มงานบริการการศึกษา 
งานกิจการนิสิต 
 



๒๓ 
 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน กิจกรรมด าเนินการ 
หลักฐานที่ต้องจัดท า/ 
จัดเก็บรวมรวมข้อมูล 

ค าอธิบายการด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนานิสิต 
๖. น าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นิสิต 

๖. น าผลการประเมิน
แผนพัฒนากิจกรรมนิสิต
ไปปรับปรุงในปีถัดไป 

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต 
- แผนการจัดกจิกรรมพัฒนา
นิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

- ต้องมีข้อเสนอแนะจากรายงานการ
ประชุมและรายงานผลการประเมิน
แผนการจัดกจิกรรมพัฒนานิสิต ปี
การศึกษา ๒๕๖๒ ที่บอกถึงการน ามา
ปรับปรุงในแผนของปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

เม.ย.-พ.ค. 
๖๔ 

กลุ่มงานบริการการศึกษา 
งานกิจการนิสิต 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๗ 
๑.๗ หลักสูตร
ปรับปรุง หรือ
หลักสูตรใหม่ 
หรือหลักสูตร
ไม่มีปริญญา 
(non 
degree) ที่
เป็นหลักสูตร
บูรณาการ
ระหว่าง
ศาสตร์ หรือ
หลักสูตร ๒ 

ปริญญา หรือ
หลักสูตรข้าม
สถาบัน มี
ผลลัพธ์การ

ค่าเฉลี่ยของคะแนน
จ านวนหลักสูตรที่มี
การบูรณาการ
ระหว่างศาสตร์ โดย
ก าหนดให้คะแนน
เต็ม ๕ = ร้อยละ ๕๐ 

วิทยาเขตสุรินทร์ ขอ
อนุมัติเปิดสอนหลักสูตร
ต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือ
จัดบริการหลักสูตรด้วย
รูปแบบที่หลากหลาย 
ตอบสนองความต้องการ
ของผู้เรียน และน าไป
ประยุกต์ใช้ในสภาพบริบท
จริงได้ เป็นหลักสูตร
ปรับปรุง หลักสูตรใหม่ 
หรือหลักสูตรระยะสั้นไม่มี
ปริญญา ที่น าสาระจาก
ศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ มา
ผสมผสานหลอมรวมกัน 
เพ่ือให้เกิดเป็นองค์รวม
หรือเรื่องที่มีความสมบูรณ์
ในตัวเอง  หลักสูตร ๒ 

- ข้อมูลจ านวนหลักสูตรที่เปิด
สอนทั้งหมด 
- จ านวนหลักสูตรปรับปรุง 
หรือหลักสูตรใหม่ หรือ
หลักสูตรไม่มีปริญญา (non 
degree) ที่มีการบูรณาการ
ระหว่างศาสตร์ หลักสูตร ๒ 
ปริญญาและหลักสูตรข้าม
สถาบัน มีผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
ชัดเจน ที่ผ่านการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย 

 ตลอดปี
การศึกษา 
๒๕๖๓ 

วิทยาลัยสงฆ์ 
กลุ่มงานวิชาการและวางแผน 
กลุ่มงานบริหาร 
 



๒๔ 
 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน กิจกรรมด าเนินการ 
หลักฐานที่ต้องจัดท า/ 
จัดเก็บรวมรวมข้อมูล 

ค าอธิบายการด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

เรียนรู้ที่
ชัดเจน 

ปริญญา หรือหลักสูตรข้าม
สถาบันมีผลลัพธ์การ
เรียนรู้ด้านบุคคลผู้มี
ความรู้ ด้านผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรมและ
ด้านพลเมืองที่เข้มแข็ง 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๘ 
ผลการ
ประเมิน
บัณฑิต 
ปริญญาตรีที่มี
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ สอบ
ผ่าน
ภาษาอังกฤษ
และเทคโนฯ 

ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินบัณฑิต
ปริญญาตรีทุก
หลักสูตรที่มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย 

วิทยาเขตสุรินทร์ 
ด าเนินการจัดสอบวัดผล 
ทักษะภาษาอังกฤษ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
บัณฑิตปริญญาตรีทุก
หลักสูตร แล้วน าผลรวม
คะแนนประเมินบัณฑิต 
หารด้วยจ านวนหลักสูตร
ปริญญาตรีทั้งหมดของ
วิทยาเขตสุรินทร์ 

- รายงานประเมินผลการสอบ
ทักษะภาษาอังกฤษและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิต
ปริญญาตรีทุกหลักสูตร 

 ตลอดปี
การศึกษา 
๒๕๖๓ 

ส านักวิชาการ 
กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 
 

 
 
 
 
 



๒๕ 
 

องค์ประกอบที่ ๒ งานวิจัย 
   ส่วนงานรับผิดชอบหลัก  ส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน วิธีด าเนินการ 
หลักฐานที่ต้องจัดท า/ 
จัดเก็บรวมรวมข้อมูล 

ค าอธิบายการด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑ 
ระบบและกลไก
การบริหารและ
พัฒนางานวิจัย
หรืองาน
สร้างสรรค ์

๑. มีระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารงานวิจัยที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

๑. ท าระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารงานวิจัย
บนเว็บไซต์ 

- เว็บไซต์ของวิทยาเขตสุรินทร์ที่มี
ข้อมูลซึ่งจัดท าเป็นสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารงานวิจัย เช่น ข้อมูลการ
ท าวิจัยของอาจารย์ทั้งหมดในวิทยา
เขตสุรินทร์ ข้อมูลแหล่งเงินทุนทั้ง
ภายใน และภายนอก 

- เว็บไซต์ของวิทยาเขตสุรินทร์ที่
แสดงให้เห็นระบบสารสนเทศ
งานวิจัย ที่เป็นระบบสารสนเทศ
ของวิทยาเขตสุรินทร์เอง ไม่ใช่
ระบบสารสนเทศของสถาบันวิจัย
พุทธศาสตร์ หรือ วช. 

มิ.ย.-ธ.ค. 
๖๓ 

กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพ
การศึกษา 
-งานวิชาการและวิจัย 
-งานห้องสมุดและ
เทคโนโลยีฯ 
 

๒. สนับสนุนพันธกิจด้าน
การวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ใน ๔ ประเดน็  

๒. พัฒนาสิ่งสนับสนุน
พันธกิจด้านการวิจัย คือ 
ห้องวิจัย,ห้องสมุด,ระบบ
เทคโนโลยี,จัดกิจกรรม
ส่งเสริมงานวิจัย เช่น จัด
ประชุมวิชาการ 

- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูล
สนับสนุนการวิจัยฯ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการ
รักษาความปลอดภัยในการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยฯ 

- หลักฐานเชิงประจักที่แสดงสิ่ง
สนับสนุนการวิจัยของวิทยาเขต
สุรินทร์ครบทั้ง ๔ ประเด็น 

ตลอดปี
การศึกษา 
๖๓ 

กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพ
การศึกษา 
-งานวิชาการและวิจัย 
-งานห้องสมุดและเทคโนฯ 
 

๓. จัดสรรงบประมาณ
ของคณะ เพื่อเป็นทุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

๓. จัดสรรงบประมาณ
เพ่ือสนับสนุนทุนวิจัย ใน
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

-แผนใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ ที่
ระบุงบประมาณจัดสรรเพ่ือเป็นทุน
วิจัย 
- สัญญาวิจัยที่อาจารย์ท าสัญญากับ
วิทยาเขตสุรินทร์ 
 

- ต้องมีแผนใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของวิทยาเขตท่ีระบุว่า
จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุน
วิจัย และมีการท าสัญญาให้ทุน
วิจัยแก่อาจารย์น าไปใช้จริง 

ส.ค.-พ.ย. 
๖๓ 

กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพ
การศึกษา 
-งานวิชาการและวิจัย 
-งานแผนและงบประมาณ 

๔. จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการเผยแพร่

๔. จัดกิจกรรมวิชาการ
ส่งเสริมงานวิจัย 

- แผนใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ และ ๒๕๖๔ ที่

- ต้องมีแผนใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีของวิทยาเขตท่ีระบุว่า

ส.ค.-ต.ค. 
๖๓ 

กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพ
การศึกษา 



๒๖ 
 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน วิธีด าเนินการ 
หลักฐานที่ต้องจัดท า/ 
จัดเก็บรวมรวมข้อมูล 

ค าอธิบายการด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ  

(สรุปงานประชุมวิชาการ
นานาชาติร่วมกับ 
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์) 

ระบุงบประมาณจัดสรรเพ่ือสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัย 
- หลักฐานการเบิกจ่ายเงินของ
อาจารย์หรือนักวิจัยเพ่ือไปใช้ในการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย 

จัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุน
การเผยแพร่ผลงานวิจัย และมี
การเบิกจ่ายจริง 

-งานวิชาการและวิจัย 
-งานแผนและงบประมาณ 

๕. มีการพัฒนาสมรรถนะ
อาจารย์และนักวิจัย มีการ
สร้างขวัญและก าลังใจ
ตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

๕. กิจกรรมให้ค าปรึกษา
เพ่ือพัฒนาประเด็นหัวข้อ
งานวิจัยที่เกี่ยวกับปรัชญา
ศาสนา สังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และ
ศึกษาศาสตร์ เพ่ือจัดสรร
ทุนวิจัยภายในและการ
ประสานงานทุนวิจัย
ภายนอก อาทิ วช. สกว. 
สสส. ฯลฯ 
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
งานวิจัยของอาจารย์และ
นักวิจัย เพื่อน าเสนอ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล 
TCI และการน าเสนอ
บทความทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ 

- รายงานผลโครงการ/กิจกรรม
พัฒนาสมรรถนะอาจารย์ หรือ
หลักฐานการส่งไปอบรมด้านการวิจัย 
- หลักฐานการสร้างขวัญก าลังใจและ
ยกย่องอาจารย์ เช่น บอร์ด ประกาศ 
เว็บไซต์ เกียรติบัตร เป็นต้น 

- ต้องมีการด าเนินงานครบทั้ง ๒ 
เรื่อง คือ (๑) การพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์ด้านงานวิจัย 
(๒) การสร้างขวัญก าลังใจ / ยก
ย่อง 

ตลอดปี
การศึกษา 
๖๓ 

กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพ
การศึกษา 
-งานวิชาการและวิจัย 
 



๒๗ 
 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน วิธีด าเนินการ 
หลักฐานที่ต้องจัดท า/ 
จัดเก็บรวมรวมข้อมูล 

ค าอธิบายการด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 ๖. มีระบบและกลไกเพ่ือ
ช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด 

๖. พัฒนาระบบกลไกใน
การคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยและน า
ผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในด้านวิชาการ
และการพัฒนาสังคม 
- พัฒนาระบบสารสนเทศ
ของวารสารและเพ่ือการ
บริหารงานวิจัย 

- โครงสร้างการบริหารองค์การที่ระบุ
ผู้รับผิดชอบงานวิจัย 
- สัญญางานวิจัย 

- ใช้หลักฐานข้อความในสัญญา
เงินวิจัย ที่ระบุว่า ลิขสิทธิ์ของ
งานวิจัยเป็นของวิทยาเขตสุรินทร์ 
อ้างอิงเป็นระบบลิขสิทธิ์ 

ตลอดปี
การศึกษา 
๖๓ 

กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพ
การศึกษา 
-งานวิชาการและวิจัย 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒ 
เงินสนับสนุน
งานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 

เงินสนับสนุนงานวิจัยทั้ง
ภายใน และภายนอก ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า
วิทยาเขตสุรินทร์ 

- จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนทุนวิจัย ใน
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปี 

- สัญญางานวิจัย - นับจ านวนเงินจากสัญญาวิจัย
ของอาจารย์และนักวิจัย (นักวิจัย 
คือ บุคลากรสายปฏิบัติการที่
บรรจุหรือจ้างในต าแหน่งนักวิจัย) 
ที่เซ็นสัญญาทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ในช่วงปี
การศึกษา ๒๕๖๒ 
- นับอาจารย์และนักวิจัยที่
ปฏิบัติงานจริงในปีการศึกษา ไม่
นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
- ไม่นับเงินจากสัญญาวิจัยของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

ต.ค.-ธ.ค. 
๖๓ - 
พ.ค. ๖๔ 

กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพ
การศึกษา 
-งานวิชาการและวิจัย 
-งานแผนและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓
ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัยการทุก
ประเภทต่ออาจารย์

- เสนอขอผลงานทาง
วิชาการต่อส่วนกลาง 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ 
- วารสารที่ตีพิมพ์บทความ 

- บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการ ที่ตีพิมพ์ในวารสารที่ขึ้น

ตลอดปี
การศึกษา 

กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพ
การศึกษา 



๒๘ 
 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน วิธีด าเนินการ 
หลักฐานที่ต้องจัดท า/ 
จัดเก็บรวมรวมข้อมูล 

ค าอธิบายการด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ของอาจารย์
ประจ าและ
นักวิจัย 
 

ประจ าและนักวิจัย - น าบทความของ
คณาจารย์ทุกหลักสูตร 
ตีพิมพ์ในวารสารที่ขึ้น
ทะเบียน TCI หรือ 
รายงานการประชุม
ระดับชาติ หรือนานาชาติ 
ทั้งภายใน และภายนอก 
มจร 

- รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ 
(Proceedings) 

ทะเบียน TCI จะนับเป็นคะแนน
ได้เฉพาะที่ตีพิมพ์ตั้งแต่วันที่
วารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI 
- การประชุมวิชาการระดับชาติ 
ต้องมีกองบรรณาธิการจัดท า
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบันอย่างน้อยร้อยละ 
๒๕ มีบทความของ
บุคคลภายนอกไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๒๕ จากหน่วยงานภายนอก มจร 
อย่างน้อย ๓ หน่วยงาน 
- การประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ต้องมีกองบรรณาธิการ
จัดท ารายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
จากต่างประเทศ อย่างน้อยร้อย
ละ ๒๕ มีบทความท่ีมาจาก
ต่างประเทศไม่น้อยกว่า ๓ 
ประเทศ รวมกนัไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ ๒๕ 

๖๓ 
 

-งานวิชาการและวิจัย 
-หลักสูตร วส. 

๒.๔ งานวิจัย
พัฒนาองค์

แปลงค่าร้อยละของ
งานวิจัยพัฒนาองค์ความรู้

รวบรวมงานวิจัยพัฒนา
องค์ความรู้หรือนวัตกรรม

- ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ 
เรื่องอนุมัติจบรายงานวิจัยฉบับ

ไม่นับรวมงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของการส าเร็จการศึกษา ปรือ

ตลอดปี
การศึกษา 

-งานวิชาการและวิจัย 
-หลักสูตร วส. 



๒๙ 
 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน วิธีด าเนินการ 
หลักฐานที่ต้องจัดท า/ 
จัดเก็บรวมรวมข้อมูล 

ค าอธิบายการด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ความรู้หรือ
นวัตกรรมทาง
พระพุทธศาสนา
ที่มีการน าไปใช้
ประโยชน์ 

หรือนวัตกรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่เสร็จ ที่
มีการน าไปใช้ประโยชน์ 
โดยก าหนดให้คะแนนเต็ม 
๕ เท่ากับร้อยละ ๕๐ 
- เป้าหมาย ๓.๕๑ 
คะแนน 
 

ทางพระพุทธศาสนาของ
คณาจารย์วิทยาเขต
สุรินทร์ ที่มีการน าไปใช้
ประโยชน์ นับเฉพาะ
งานวิจัยที่แล้วเสร็จในปีที่
ประเมิน 

สมบูรณ์ ในปีที่ประเมิน ซึ่งมีรายชื่อ
คณาจารย์วิทยาเขตสุรินทร์ 
- เล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (ปิด
เล่ม) พร้อมหลักฐานแนบท้ายผลการ
น าวิจัยไปใช้งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
- หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จาก
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
(แบบ สพ.๐๙.) 

งานวิจัยที่เกิดจากการเป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิต 

๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 
   ส่วนงานรับผิดชอบหลัก  ส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน วิธีด าเนินการ 
หลักฐานที่ต้องจัดท า/ 
จัดเก็บรวมรวมข้อมูล 

ค าอธิบายการด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑ 
การบริการ
วิชาการแก่
สังคม 

๑. จัดท าแผนการบริการ
วิชาการประจ าปีที่
สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและ
ก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จในระดับแผน
และโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมและเสนอ
กรรมการประจ าคณะ เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

๑. จัดท าแผนการบริการ
วิชาการประจ าปี 

- แผนการบริการวิชาการ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
- แผนการบรกิารวิชาการ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
- รายงานการประชุม
กรรมการประจ าวิทยาเขต
สุรินทร์ 

- แผนการบริการวิชาการประจ าปี 
ต้องเป็นแผนที่แยกออกมาจาก
แผนปฏิบัติการประจ าปี จัดท าเป็น
แผนเฉพาะ 
- แผนต้องสามารถเชื่อมโยงให้เห็นว่า
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
อย่างไร โดยส่วนงานที่รับผิดชอบ  มี
การส ารวจความต้องการของสังคม
ก่อนการจัดท าแผน 
- แผนการบริการวิชาการประจ าปี 
ต้องมีตัวชี้วัด ๒ ระดับ คือ (๑) ตัวชี้วัด
ระดับแผน และ (๒) ตัวชี้วัดระดับ
โครงการ 
- วิทยาเขตสุรินทร์อาจตั้ง
คณะกรรมการบริการวิชาการ และ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมข้ึนมา
ชุดหนึ่ง เพ่ือก ากับติดตามและประเมิน
แผน 
- แผนจะต้องได้รับการอนุมัติจาก
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต 
 

มิ.ย.- ต.ค. ๖๓ 
ม.ค.-เม.ย. ๖๔ 

กลุ่มงานส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม 
-งานบริการวิชาการและการ
เผยแผ่ 
 
กลุ่มงานวางแผนและ
งบประมาณ สนง.วข. 
 



๓๑ 
 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน วิธีด าเนินการ 
หลักฐานที่ต้องจัดท า/ 
จัดเก็บรวมรวมข้อมูล 

ค าอธิบายการด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๒. โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมตามแผน 
มีการจัดท าแผนการใช้
ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อ
การพัฒนานิสิต ชุมชน 
หรือสังคม 

- จัดท าแผนการใช้
ประโยชน์ซ้อนอยู่ใน
แผนการบริการวิชาการ 
เพ่ือให้เกิดการใช้
ประโยชน์การบริการ
วิชาการ ให้เกิดแก่ชุม
หรือสังคม 
- ประชุมร่วมกับ
หลักสูตรเพื่อบูรณาการ 
การเรียนการสอนกับ
โครงการการบริการ 
วิชาการ 

- โครงการบริการวิชาการท่ี
ระบุแผนการใช้ประโยชน์ 
- มคอ.๓ / มคอ. ๕ รายวิชาที่
มีการบูรณาการกับโครงการ
บริการวิชาการ 

- แผนการใช้ประโยชน์อาจจะระบุไว้ใน
แผนหรือในโครงการก็ได้ แต่ขอให้ดู
เจตนารมณ์ว่ามีการต่อยอดการ
ด าเนินงานโดยมีการบูรณาการกับงาน
อ่ืนๆ และมีการวางแผนหรือมีแนวทาง
ที่จะน าไปใช้ประโยชน์ 

มิ.ย.- ต.ค. ๖๓ 
ม.ค.-เม.ย. ๖๔ 

กลุ่มงานส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม 
-งานบริการวิชาการและการ
เผยแผ่ 
กลุ่มงานวางแผนและ
งบประมาณ สนง.วข. 
-ประธานหลักสูตรทุก
สาขาวิชา 

๓. โครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมในข้อ ๑ 
อย่างน้อยต้องมีโครงการที่
บริการแบบให้เปล่า 

- นับจ านวนโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคม
ที่มีรายได้และไม่หวังผล
เชิงธุรกิจ 

- แผนใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
- แผนใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
- รายละเอียดโครงการบริการ
วิชาการ ที่เป็นโครงการแบบ
ให้เปล่า 

- เลือกโครงการ ๑ โครงการที่บริการ
แบบให้เปล่า จากโครงการบริการ
วิชาการท้ังหมดของวิทยาเขตสุรินทร์ 

มิ.ย.- ต.ค. ๖๓ 
ม.ค.-เม.ย. ๖๔ 

กลุ่มงานส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม 
-งานบริการวิชาการและการ
เผยแผ่ 
 

๔. ประเมินความส าเร็จ
ตามตัวบ่งชี้ของแผนและ
โครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมในข้อ ๑ และ

ประเมินความส าเร็จของ
แผนบริการวิชาการ 

- รายงานผลการประเมินแผน
บริการวิชาการประจ าปี 
๒๕๖๓ 
- รายงานผลการด าเนิน

- ต้องประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัด
ของแผนและตามตัวชี้วัดของโครงการ 
- การน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ 

มิ.ย.- ต.ค. ๖๓ 
ม.ค.-เม.ย. ๖๔ 

กลุ่มงานส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม 
-งานบริการวิชาการและการ



๓๒ 
 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน วิธีด าเนินการ 
หลักฐานที่ต้องจัดท า/ 
จัดเก็บรวมรวมข้อมูล 

ค าอธิบายการด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

น าเสนอกรรมการประจ า
คณะ เพ่ือพิจารณา 

โครงการทั้งหมดที่อยู่ในแผน 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยา
เขตสุรินทร์ 

ต้องเป็นวาระเสนอเพ่ือพิจารณา เผยแผ่ 
-กลุ่มงานวางแผนและ
งบประมาณ สนง.วข. 
-ประธานหลักสูตรทุก
สาขาวิชา 

๕. น าผลการประเมินตาม
ข้อ ๔ มาปรับปรุงแผน
หรือพัฒนาการให้บริการ
วิชาการสังคม 

-ประเมินความส า เร็จ
ของแผนบริการวิชาการ 
-น าผลการประเมินความ
ของแผนฯ เข้าสู่วาระ
การประชุม
คณะกรรมการประจ า
วิทยาเขต 

- แผนการบริการวิชาการ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

- ต้องน าผลการประเมินแผนและการ
ประเมินโครงการ ของแผน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะจากการประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ 
มาปรับปรุงในแผนการบริการวิชาการ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

มิ.ย.- ต.ค. ๖๓ 
ม.ค.-เม.ย. ๖๔ 

-กลุ่มงานส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม 
-งานบริการวิชาการและการ
เผยแผ่ 
-กลุ่มงานวางแผนและ
งบประมาณ สนง.วข. 

๖. คณะมีส่วนร่วมในการ
บริการวิชาการแก่สังคมใน
ระดับสถาบัน 

- เข้าร่วมกิจกรรมบริการ
วิชาการแก่สังคมกับ
ส่วนกลาง 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่
มีรายชื่อบุคลากรของวิทยา
เขตสุรินทร์ มีส่วนร่วมใน
โครงการของ มจร วังน้อย 
อยุธยา 
- รายงานผลการด าเนิน
โครงการที่บุคลากรของวิทยา
เขตสุรินทร์มีส่วนร่วมในการ
บริการแก่สังคมของ มจร วัง
น้อย อยุธยา 

- โครงการที่บุคลากรของวิทยาเขต
สุรินทร์มีส่วนร่วมต้องเป็นโครงการที่
มหาวิทยาลัยส่วนกลางเป็นเจ้าภาพ
หลักในการด าเนินงาน เช่น โครงการ
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โครงการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
- บุคลากรของวิทยาเขตสุรินทร์ อาจมี
ส่วนร่วมในการเป็นกรรมการ หรือ
ด าเนินงานในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 
(คณะกรรมการประสาทปริญญาบัตร 
ที่ วังน้อย ) 

ตลอดปี
การศึกษา 
๒๕๖๓ 

กลุ่มงานส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม 
-งานบริการวิชาการและการ
เผยแผ่ 
 



๓๓ 
 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน วิธีด าเนินการ 
หลักฐานที่ต้องจัดท า/ 
จัดเก็บรวมรวมข้อมูล 

ค าอธิบายการด าเนินการ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

 
๓.๒ ผลการ
บริการ
วิชาการท่ี
เสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
แก่ชุมชน 

ผลลัพธ์การบริการวิชาการ
ทีว่ิทยาเขตสุรินทร์ 
ให้บริการแก่ชุมชนเกิดเป็น
ชุมชนเข้มแข็ง อย่างน้อย 
๑ ชุมชนต่อ ๑ ส่วนจัด
การศึกษา โดยชุมชนมี
คุณสมบัติเป็นไปตาม
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ ได้ ๕ 
คะแนน ถ้าไม่เป็นไปตาม
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ได้ ๐ 
คะแนน 

- ส ารวจความต้องการ
ของชุมชน 
- บรรจุโครงการไว้ใน
แผนบริการวิชาการ และ
ก าหนดชุมชนที่รับ
บริการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการ 
- ด าเนินงานตาม
โครงการ 
- ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 
- รายงานสรุปผลการ
ด าเนินโครงการ 

- แผนบริการวิชาการ ที่มีชื่อ
โครงการบริการวิชาการที่
เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่
ชุมชน 
- รายงานสรุปผลการด าเนิน
โครงการ 

  กลุ่มงานส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม 
-งานบริการวิชาการและการ
เผยแผ่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

 
องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม 
   ส่วนงานรับผิดชอบหลัก  ส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ 
 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน วิธีด าเนินการ หลักฐานที่ต้องจัดท า/ 
จัดเก็บรวมรวมข้อมูล 

ค าอธิบายการด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑
ระบบและกลไก
การท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๑. ก าหนดผู้รับผิดชอบ
ในการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

-ก าหนดผู้รับผิดชอบงาน
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมตามส่วนงาน
บริหารของวิทยาเขต 

- โครงสร้างการบริหารจัดการ
องค์การ ของวิทยาเขตสุรินทร์ 
ซึ่งระบุผู้รับผิดชอบงานท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
พร้อมภาระงาน 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม หรือ
คณะกรรมการอ่ืนที่รับผิดชอบ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 ส.ค. ๖๓ กลุ่มงานส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม 
-งานบริการวิชาการและการ
เผยแผ่ 
-กลุ่มงานวางแผนและ
งบประมาณ สนง.วข. 
 

๒. จัดท าแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และก าหนด
ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
แผน รวมทั้งจัดสรร
งบประมาณเพ่ือให้
สามารถด าเนินการได้

- จัดท าแผนท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ประจ าปี 

- แผนท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ 
- แผนท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ 
- แผนใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 

- แผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ต้องเป็นแผนที่แยกออกมาจาก
แผนปฏิบัติการประจ าปี จัดท าเป็น
แผนเฉพาะ 
- แผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ต้องมีตัวชี้วัดระดับแผน 
- วิทยาเขตสุรินทร์ อาจตั้ง
คณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและ

ส.ค.-พ.ย. ๖๓ กลุ่มงานส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม 
-งานบริการวิชาการและการ
เผยแผ่ 
-กลุ่มงานวางแผนและ
งบประมาณ สนง.วข. 
 



๓๕ 
 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน วิธีด าเนินการ หลักฐานที่ต้องจัดท า/ 
จัดเก็บรวมรวมข้อมูล 

ค าอธิบายการด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตามแผน - แผนใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

วัฒนะธรรมขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อก ากับ
ติดตามและประเมินความส าเร็จของ
แผน 

๓.ก ากับติดตามให้มีการ
ด าเนินงานตามแผนด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

-ประชุมติดตามการ
ด าเนินงานตามแผน 
เดือนละ ๑ ครั้ง 

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม หรือ
คณะกรรมการอ่ืนที่รับผิดชอบ
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 ตลอดปี
การศึกษา ๖๓ 
และ
ปีงบประมาณ 
๖๔ 

กลุ่มงานส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม 
-งานบริการวิชาการและการ
เผยแผ่ 
 
-กลุ่มงานวางแผนและ
งบประมาณ สนง.วข. 
 

๔. ประเมินความส าเร็จ
ตามตัวบ่งชี้ที่วัด
ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- ประเมินความส าเร็จ
ของแผนท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

- รายงานผลการประเมินแผน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนา
ธรรม ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ 

- ต้องประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัด
ของแผนท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ 

ต.ค.-ธ.ค. ๖๓ 
ก.ย.-ต.ค. ๖๔ 

๕. น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือ
กิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

-น าผลการประเมินเข้าสู่
วาระการประชุม
คณะกรรมการประจ า
วิทยาเขตเพ่ือพิจารณา
และน าขอเสนอแนะไป
ปรับปรุงแผนฯ 

- แผนท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ 

- ต้องน าผลการประเมินแผนท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ รวมทั้งข้อเสนอแนะจากการ
ประชุมคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม มาปรับปรุงแผนท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ 

ต.ค.-ธ.ค. ๖๓ 
ก.ย.-ต.ค. ๖๔ 

๖. เผยแพร่กิจกรรมหรือ - เผยแพร่กิจกรรมด้าน - เว็บไซต์วิทยาเขตสุรินทร์  ตลอดปี  



๓๖ 
 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน วิธีด าเนินการ หลักฐานที่ต้องจัดท า/ 
จัดเก็บรวมรวมข้อมูล 

ค าอธิบายการด าเนินการ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

การบริการด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมในช่วงการจัด
นิทรรศการ บนเว็บไซต์ 
วารสาร หรือบอร์ด 
โปสเตอร์ 

- นิทรรศการ 
- บอร์ด โปสเตอร์ 
- วารสาร 

การศึกษา ๖๓ กลุ่มงานส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม 
-งานบริการวิชาการและการ
เผยแผ่ 
 ๗. ก าหนดหรือสร้าง

มาตรฐานคุณภาพด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม
และมีผลงานเป็นที่
ยอมรับในระดับชาติ 

  ชิ้นงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติ ไม่ได้
หมายความว่าเป็น “การสร้าง
มาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่ง
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ” 

ตลอดปี
การศึกษา ๖๓ 

๔.๒ ผลของ
การสืบสาน 
รักษาและต่อ
ยอด
ศิลปวัฒนธรรม
ทาง
พระพุทธศาสน
าแบบ
สร้างสรรค ์

ผลลัพธ์การสืบสาน 
รักษาและต่อยอดศิลป
วัฒนาธรรมทาง
พระพุทธศาสนาแบบ
สร้างสรรค์ ให้แก่วัด 
หรือชุมชน อย่างน้อย ๑ 
พ้ืนที่ โดยใช้กระบวนการ
ศึกษา วิจัย สร้างองค์
ความรู้ อย่างมีส่วนร่วม 
โดยวัดหรือชุมชนได้รับ
การพัฒนาเป็นไปตาม
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  

- ก าหนดพ้ืนที่การ
ให้บริการ 
- ด าเนินงานโครงการ
ตามกระบวนการ PDCA 
 

- รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานโครงการที่วิทยา
เขตสุรินทร์ ให้บริการแก่วัด 
หรือชุมชน 

 ตลอดปี
การศึกษา ๖๓ 

กลุ่มงานส่งเสริม
พระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม 
-งานบริการวิชาการและการ
เผยแผ่ 
 

 



๓๗ 
 

องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ 
   ส่วนงานรับผิดชอบหลัก  ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์ 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน วิธีด าเนินการ หลักฐานที่ต้องจัดท า/ 
จัดเก็บรวมรวมข้อมูล 

ค าอธิบาย 
การด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑  การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 
การบริหารของ
คณะเพ่ือการ
ก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตาม
พันธกิจกลุ่ม
สถาบันและ
เอกลักษณ์ของ
คณะ วิทยาเขต 
และวิทยาลัย 

๑. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการ
วิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยง
กับวิสัยทัศน์ของคณะและสถาบัน
รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ และ
พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์และ
เสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 

- น าแผนปฏิบัติการที่มี KPI 
จากแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเข้าสู่วาระการ
พิจารณากรรมการประจ า
วิทยาเขตเพ่ือติดตาม
โครงการด าเนินงานและสรุป
รายงานผลตามปฏิทินที่
ก าหนดไว้ 

- แผนพัฒนาวิทยาเขต ระยะที่ 
๑๒ (๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
- รายงานผลการประเมิน
แผนพัฒนาวิทยาเขต ระยะที่ ๑๒ 
- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓ 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ 
- รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๓-๖๔ 

คณะกรรมการตรวจ
ประเมิน จะดูทั้ง
กระบวนการแผน
และผลลัพธ์ ว่าบรรลุ
ตัวชี้วัดของแผนร้อย
ละเท่าไหร่ 

มิ.ย.-ธ.ค. ๖๓ 
ม.ค.-พ.ค. ๖๔ 

ส่วนงานบริหาร 
-กลุ่มงานวางแผนและ
งบประมาณ 
 

๒. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุน
ต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานิสิต 
อาจารย์ บุคลากร การจัดการ
เรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 

-วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
ด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตร เพ่ือวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร 

- รายงานการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ
หน่วย ของหลักสูตรที่เปิดสอนใน
วิทยาเขตสุรินทร์ ที่ผ่านเข้าวาระ
การประชุมเพ่ือพิจารณาของ
คณะอนุกรรมการการเงินและ
ทรัพย์สิน 

 ตลอดปี
การศึกษา 
๒๕๖๓ 
 

ส่วนคลังและทรัพย์สิน 
-กลุ่มงานทรัพย์สินและพัสดุ 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน วิธีด าเนินการ หลักฐานที่ต้องจัดท า/ 
จัดเก็บรวมรวมข้อมูล 

ค าอธิบาย 
การด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

และโอกาสในการแข่งขัน 
๓. ด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่
ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธ
กิจของคณะและให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 

- จัดการความเสี่ยงตาม
มาตรการจัดการความเสี่ยง
ด้วยการควบคุม ในความ
เสี่ยงสูงสุด ๕+๕ ด้าน
การเงินงบประมาณและ
บุคลากร 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสียง 
- รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารความเสี่ยง 

- ต้องเน้นที่ว่า  การ
ด าเนินการบริหาร
ความเสี่ยงตามแผน
แล้ว  ความเสี่ยง
ลดลงอย่างไร 

ตลอดปี
การศึกษา ๖๓ 

ส่วนงานบริหาร 
-กลุ่มงานวางแผนและ
งบประมาณ 
 

 ๔. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ
บาลอย่างครบถ้วนทั้ง ๑๐ 
ประการที่แสดงผลการด าเนินงาน
อย่างชัดเจน 

- ผู้บริหารส่งเสริมการ
บริหารงานโดยยึดหลักธรร
มาภิบาล ๑๐ ประการ ผ่าน
การด าเนินงานตาม
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย 

ตัวอย่างหลักฐาน ที่ต้องมี 
- รายงานผลการด าเนินการตาม
ตัวชี้วัดแผนพัฒนาระยะที่ ๑๒ 
- รายงานสรุปผลการด าเนินการ
โครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
- รายงานการใช้ทรัพยากร 
- รายชื่อคณะอนุกรรมการ
การเงินและทรัพย์สิน 
- รายชื่อคณะกรรมการบริหาร
บุคคล 
- รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารบุคคล 
- เว็บไซต์วิทยาเขตสุรินทร์ สาย

- ค าว่า “การกระท า
ที่ขาดธรรมาภิบาล” 
อาจตรวจสอบจาก
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ที
สะท้อนจากการ
ฟ้องร้อง ร้องเรียน 
(ถ้ามี) ที่ได้ข้อสรุป
หรือหลักฐานเชิง
ประจักษ์แล้วว่าได้มี
การกระท าเช่นนั้น
จริง 
- กรณีมีการฟ้อง
เรียน หรือร้องเรียน
วิทยาเขตสุรินทร์ จะ

ตลอดปี
การศึกษา ๖๓ 

ส่วนงานบริหาร 
-กลุ่มงานวางแผนและ
งบประมาณ 
 



๓๙ 
 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน วิธีด าเนินการ หลักฐานที่ต้องจัดท า/ 
จัดเก็บรวมรวมข้อมูล 

ค าอธิบาย 
การด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตรงผู้บริหารวิทยาเขต 
- ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 
๒๕๔๔ 
- ระเบียบว่าด้วยการเงินและ
ทรัพย์สิน 
- ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 

ไม่ได้คะแนนในข้อนี้ 

๕. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจาก
ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
และแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ตาม
ประเด็นความรู้ อย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและ
น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

-น าแผนการจัดการความรู้
เข้าสู่การประชุม
คณะกรรมการจัดการความรู้
เพ่ือประกาศใช้แผนฯ และ
ผู้บริหารก าหนดให้บุคลาที่
เกี่ยวข้องจัดท า KM ด้าน
การผลิตบัณฑิต และด้าน
การวิจัย ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ออกเผยแพร่ 
และน าเข้าประกวดเพ่ือรับ
รางวัล 

- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการความรู้ 
- แผนการจัดการความรู้ 
- รายงานผลการจัดการความรู้ 
- องค์ความรู้ที่จัดเก็บและ
เผยแพร่ ด้านการผลิตบัณฑิต 
ด้านการวิจัย ด้านการบริหาร
จัดการ เป็นต้น 

- เน้นที่มีการจัดการ
ความรู้ครบทั้ง ๒ 
พันธกิจ คือ (๑) ผลิต
บัณฑิต และ (๒) วิจัย 
- เมื่อจัดการความรู้
จนเกิดองค์ความรู้
แล้ว  ต้องมีการน าไป
ปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

ตลอดปี
การศึกษา ๖๒ 

ส่วนงานบริหาร 
- กลุ่มงานวางแผนและ
งบประมาณ 
 

 ๖. การก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

- น าแผนปฏิบัติการที่มี KPI 
จากแผนพัฒนาเข้าสู่วาระ
การพิจารณากรรมการ
ประจ าวิทยาเขตเพ่ือติดตาม

- แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ระยะ ๕ ปี 
- แผนอัตราก าลังระยะ ๕ ปี 
- แผนพัฒนาบุคลากร สาย

- เน้นที่ผลการ
ด าเนินงานตามแผน 
แผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร

ตลอดปี
การศึกษา ๖๒ 

ส่วนงานบริหาร 
- กลุ่มงานวางแผนและ
งบประมาณ 
- กลุ่มงานบริหาร 



๔๐ 
 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน วิธีด าเนินการ หลักฐานที่ต้องจัดท า/ 
จัดเก็บรวมรวมข้อมูล 

ค าอธิบาย 
การด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

โครงการด าเนินงานและสรุป
รายงานผลตามปฏิทินที่
ก าหนดไว้ และด าเนินการ
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

วิชาการ และสายสนับสนุน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
- แบบรายงานผลการติดตาม
อบรม / สัมมนา / ดูงาน 
- รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการก ากับติดตามผล
การด าเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 

สายวิชาการ และ
สายสนับสุนน 
(ปฏิบัติการ) 

 
 
 

๗. ด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตาม
ระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้
การด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารงานคณะตามปกติท่ี
ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพ 

- แต่ งตั้ ง คณะกรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร 
- แต่ งตั้ ง คณะกรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับวิทยาเขต 
- จั ด ท า ป ร ะ ก า ศ ค ว า ม
รับผิดชอบตามองค์ประกอบ
คุณภาพและตัวบ่งชี้  ตาม
เกณฑ์ สกอ. 
- จัดท าปฏิทินติดตามงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

- โครงสร้างวิทยาเขตสุรินทร์ ที่
แสดงส่วนงานรับผิดชอบงาน
ประกันคุณภาพ 
- คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
- นโยบายด้านการประกัน
คุณภาพของวิทยาเขตสุรินทร์ 
- แผนงาน/ปฏิทินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ของ
วิทยาเขตสุรินทร์ 
- ค าสั่งแต่งตั้งอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ า

 มิ.ย. ๖๓ – 
พ.ค. ๖๔ 

ส านักวิชาการ 
กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพ
การศึกษา 
-งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 



๔๑ 
 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน วิธีด าเนินการ หลักฐานที่ต้องจัดท า/ 
จัดเก็บรวมรวมข้อมูล 

ค าอธิบาย 
การด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

วิทยาเขตสุรินทร์ 
- จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
- จัดพิมพ์คู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
สกอ. มอบให้บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 

วิทยาเขตสุรินทร์ 
- ค าสั่งแต่งตั้งมอบหมายความ
รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ
คุณภาพและตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์ 
สกอ. 
- รายงานการประชุมติดตามงาน
ประกันคุณภาพจากผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ 
- รายงานการประเมินตนเอง 
- แผนพัฒนาคุณภาพจากผลการ
ประเมินปีที่ผ่านมา 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ 
ระบบการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร 
 

๑. มีระบบและกลไกในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพ
หลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

- แต่ งตั้ ง คณะกรรมการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ร ะ ดั บ
หลักสูตร 
- แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประจ าวิทยาเขต 
- จั ด พิ ม พ์ คู่ มื อ ป ร ะ กั น
คุณภาพการศึกษาภายใน 
- จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร 

- มคอ. ๒ ทุกหลักสูตร 
- คู่มือประกันคุณภาพหลักสูตร 
- ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหาร
หลักสูตร / อาจารย์ประจ า
หลักสูตร / กรรมการที่เกี่ยวข้อง 
- คู่มือบริหารหลักสูตร 
- คู่มือทวนผลสัมฤทธิ์ 
- คู่มือประเมินหลักสูตร 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ที่มี
วาระเก่ียวกับการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร 

 ก.ค.-ส.ค. ๖๓ วิทยาลัยสงฆ์ 
ส านักวิชาการ 
กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพ
การศึกษา 
-งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 



๔๒ 
 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน วิธีด าเนินการ หลักฐานที่ต้องจัดท า/ 
จัดเก็บรวมรวมข้อมูล 

ค าอธิบาย 
การด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- แผนงาน / ปฏิทินประกัน
คุณภาพหลักสูตร 
- ปฏิทินติดตาม มคอ. 
- รายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร 

 ๒. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตาม
การด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ระบบที่ก าหนดในข้อ ๑ และ
รายงานผลการติดตามให้
กรรมการประจ าคณะเพ่ือ
พิจารณาทุกภาคการศึกษา 

- แต่ งตั้ ง คณะกรรมการ
ติดตามผลการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร 
- รายงานผลการติดตามแก่
คณะกรรมการประจ าวิทยา
เขตเ พ่ือพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 
 

- ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหาร
หลักสูตร / อาจารย์ประจ า
หลักสูตร / กรรมการที่เกี่ยวข้อง 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/
อาจารย์ประจ าหลักสูตร/
กรรมการที่เก่ียวข้อง 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าวิยาเขต
สุรินทร์ 

- หลักสูตรทุก
หลักสูตร ต้องเสนอ
การการบริหาร
จัดการหลักสูตร หรือ
ที่มีปัญหา อุปสรรค 
เข้าสู่ที่ประชุม
คณะกรรมการ
ประจ าวิทยาเขต
สุรินทร์ เพื่อรายงาน
ผลการติดตามการ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร ทุกภาค
การศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา ๖๓ 

วิทยาลัยสงฆ์ 
ส านักวิชาการ 
กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพ
การศึกษา 
-งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 ๓. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือ
สนับสนุนการด าเนินงานของ
หลักสูตรให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

- ส ารวจรวบรวมข้อมูลความ
ต้องการทรัพยากรสนับสนุน
การ เ รี ยนรู้ ของและของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรแล้ว
น าส่งฝ่ายคลังและพัสดุของ

- แผนใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
- แผนใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
- อุปกรณ์ เช่น ตู้เก็บเอกสาร 

 ต.ค.-ธ.ค. ๖๓ ส านักวิชาการ 
กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพ
การศึกษา 
-งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 



๔๓ 
 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน วิธีด าเนินการ หลักฐานที่ต้องจัดท า/ 
จัดเก็บรวมรวมข้อมูล 

ค าอธิบาย 
การด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

วิทยาเขตเ พ่ือจัดหาตาม
งบประมาณประจ าปี 
- ส ารวจรวบรวมข้อมูลความ
ต้องการใช้หนังสือ วารสาร 
สื่อการสอน ฐานข้อมูล
สืบค้น  และน าส่งฝ่าย
ห้องสมุดของวิทยาเขตเพ่ือ
จัดหาตามงบประมาณ
ประจ าปี 
 

คอมพิวเตอร์ ห้องท างานอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
- บุคลากรสายสนับสนุนช่วยงาน
ประจ าหลักสูตร 

ส านักงานวิทยาเขต 
-กลุ่มงานทรัพย์สินและพัสดุ 

 ๔. มีการประเมินคุณภาพ
หลักสูตรตาม มคอ.๗ ตาม
ก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และ
รายงานผลการประเมินให้
กรรมการประจ าคณะเพ่ือ
พิจารณา 

 - รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต
สุรินทร์ ที่มีวาระพิจารณาผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร 

 พ.ค.-มิ.ย. ๖๔ ส านักวิชาการ 
กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพ
การศึกษา 
-งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 

 ๕. น าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ า
คณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

- น าผลการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร และระดับ
วิทยาเขต ปีการศึกษา ๖๒ 
เทียบเคียงกับ ปีการศึกษา 
๖๓ 
- น าเสนอผลการประเมินแก่

- แผนพัฒนาคุณภาพจากผลการ
ประเมินโดยคณะกรรมการในปีที่
ผ่านมา 
- รายงานการประชุมที่มี
ข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ า
วิทยาเขตสุรินทร์ 

- ควรจัดท าตาราง 
แผนภูมิ ผลการ
ประเมินการศึกษา
ภายในระดับ
หลักสูตร ปีที่ผ่านมา 
เทียบเคียงกับผลการ

ก.ค. ๖๔ วิทยาลัยสงฆ์ 
ส านักวิชาการ 
กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพ
การศึกษา 
-งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 



๔๔ 
 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน วิธีด าเนินการ หลักฐานที่ต้องจัดท า/ 
จัดเก็บรวมรวมข้อมูล 

ค าอธิบาย 
การด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

คณะกรรมการประจ าวิทยา
เขตพิจารณา 

ประเมินระดับ
หลักสูตร ในปีที่
ประเมิน โดยผลในปี
ที่ประเมินจะต้อง
ดีกว่าปีที่ผ่านมา 

   ๖. มีผลการประเมินคุณภาพทุก
หลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ ๑ 
การก ากับมาตรฐาน 

- น าข้อเสนอแนะจากคณะ
กรรรมการประจ าวิทยาเขต
ไปปรับปรุง 

- ผลการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร ของ
คณะกรรมการตรวจประเมิน
ภายใน ปีที่ประเมิน 

- หลักสูตรต้องผ่าน
ทุกหลักสูตร หากไม่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
แม้แต่หลักสูตรเดียว 
จะไม่ได้คะแนนข้อนี้ 

ก.ค.-ก.ย. ๖๔ วิทยาลัยสงฆ์ 
ส านักวิชาการ 
กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพ
การศึกษา 
-งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๕.๓ ผลการ
ด าเนินการ
เครือข่ายความ
ร่วมมือใน
ประเทศหรือ
ต่างประเทศ 

แปลงค่าร้อยละของข้อตกลง
ความร่วมมือในประเทศหรือ
ต่างประเทศท่ีมีการปฏิบัติที่
ชัดเจน โดยก าหนดให้คะแนนเต็ม 
๕ เท่ากับร้อยละ ๑๐๐ 

- วิ ท ย า เ ขต สุ ริ นท ร์  ท า
ข้ อ ต ก ล ง ค ว า ม ร่ ว ม มื อ 
(MoU) กับสถานศึกษา หรือ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ในประเทศและต่างประเทศ 
เพ่ือท ากิจกรรมร่วมกัน และ
ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีทั้งสอง
ฝ่าย เช่น การแลกเปลี่ยน
อาจารย์และนิสิต หลักสูตร
สองปริญญา เป็นต้น 

- บันทึกข้อตกลง (MoU) ว่าด้วย
ความร่วมมือด าเนินโครงการ วัด 
ประชา รัฐ สร้างสุข และรายงาน
สรุปผลการด าเนินกิจกรรมตาม
บันทึกข้อตกลง 
- บันทึกข้อตกลง (MoU) ว่าด้วย
ความร่วมมือด าเนินโครงการ 
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ และรายงาน
สรุปผลการด าเนินกิจกรรมตาม
บันทึกข้อตกลง 

ข้อตกลงความร่วมมือ 
(MoU) นับเฉพาะที่
ได้รับการอนุมัติจาก
สภาวิชาการ หรือ
สภามหาวิทยาลัย 
ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง 
หลักเกณฑ์และ
วิธีการท าความ
ร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก 
 

ตลอดปี
การศึกษา 
๒๕๖๓ 

ส านักวิชาการ 
กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพ
การศึกษา 
-งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 



๔๕ 
 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน วิธีด าเนินการ หลักฐานที่ต้องจัดท า/ 
จัดเก็บรวมรวมข้อมูล 

ค าอธิบาย 
การด าเนินการ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

๕.๔ ผลงาน
ด้านการศึกษา 
วิจัย บริการ
วิชาการและ
ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ทีไ่ด้รับรางวัล
ระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

คะแนน ๑ = ๑-๒ รางวัล 
คะแนน ๒ = ๓-๔ รางวัล 
คะแนน ๓ = ๕ รางวัล 
คะแนน ๔ = ๖ รางวัล 
คะแนน ๕ = ๗ รางวัลขึ้นไป 

- วิทยาเขตสุรินทร์ ส่งเสริม
สนับสนุน ผู้บริหาร อาจารย์ 
และนิสตในวิทยาเขต ส่งผล
งานด้ านการศึกษา วิ จั ย 
บริการวิชาการและท านุ
บ า รุ งศิ ลปวัฒนธรรม  ที่
พัฒนาได้อย่างโดดเด่น เข้า
ประกวดขอรับรางวัลจาก
หน่วยงานระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 

- รายชื่อ ผู้บริหาร อาจารย์ และ
นิสิต ในวิทยาเขตสุรินทร์ ที่ได้รับ
รางวัล 

การนับรางวัลในตัว
บ่งชี้นี้ ให้นับรางวัล
จากหน่วยงานระดับ
นานาชาติ เป็น ๒ 
เท่าของรางวัลจาก
หน่วยงานระดับชาติ 
เช่น รางวัลจาก
หน่วยงานระดับชาติ 
๑ รางวัล นับเป็น ๑ 
รางวัล  ส่วนรางวัล
จากหน่วยงานระดับ
นานาชาติ ๑ รางวับ 
นับเป็น ๒ รางวัล 

ตลอดปี
การศึกษา 
๒๕๖๓ 

ส านักวิชาการ 
กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพ
การศึกษา 
-งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
หมายเหตุ : แผนกิจกรรมด าเนินงานได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ ครั้งที ่๑ /๒๕๖๐ เมื่อวันที่  ๒๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 




