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รายงานการประชุม 

คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

วันศุกร์  ที่ ๑๑  มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๖๔  เวลา  ๑๓.๐๐  น. 
ณ ห้อง ๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารพระธรรมโมลี (ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์) 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์ 
 

***************** 
ประธานที่ประชุม 
   พระราชวิมลโมลี, ผศ.ดร.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  รองประธานอนุกรรมการ 
อนุกรรมการที่มาประชุม 
๑. พระครูศรีสุนทรสรกิจ, ผศ.ดร.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร  รองประธานอนุกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์  ทองทิพย์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป   อนุกรรมการ 
๓. พระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์, ผศ.ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์   อนุกรรมการ 
๔. นายพลนภัส  แสงศรี   ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต  อนุกรรมการ 
๕. นายอิทธิพล   จ านงรักษ์  ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร  อนุกรรมการ 
๖. ดร.นนทวรรษ  แสงทองกูล  ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัยสงฆ์ อนุกรรมการ 
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธน ู ศรีทอง อ.ประจ าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  อนุกรรมการ 
๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ทนนท์ รัตนรวมการ  อ.ประจ า มทร.อีสาน วข.สุรินทร์  อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นางศรีอุบล  อินทร์แป้น   อ.ประจ า วพบ. สุรินทร์     อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๐. นายพิทักษ์  แสนกล้า  อ.ประจ า ม.ราชภัฏสุรินทร์  อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. พระปลัดวัชระ  วชิรญาโณ,ผศ. ผู้อ านวยการส านักวิชาการ  อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๒. นายไชยรัตน์  ปัญญาเอก  ผู้อ านวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓. นายเขมกร  อุส่าห์ดี   นักวิชาการศึกษาช านาญการ   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
อนุกรรมการที่ไม่มาประชุม  (ลา-ติดภารกิจ) 
๑. นางหอมหวล   ศรีทอง   รองผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต   อนุกรรมการ 
๒. นางสาวฐิติรัตน์   ดาทอง  ผู้อ านวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน  อนุกรรมการ 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ บรรจง   โสดาดี อ.ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต อนุกรรมการ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๓.๐๐ น. 
   เมื่ออนุกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว  พระราชวิมลโมลี,ผศ.ดร.  ผู้อธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประธานที่
ประชุม กล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย แล้วกล่าวเปิดประชุมตามวาระ ดังนี้ 
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วาระที่ ๑ เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑.๑  เรื่องรองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ ไปปฏิบัติศาสนกิจที่กรุงเทพมหานคร 
 พระราชวิมลโมลี, ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  รองประธานอนุกรรมการ  แจ้งว่า  ด้วยพระพรมวชิร
โมลี,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ ติดภารกิจการปฏิบัติศาสนกิจ ที่กรุงเทพมหานคร จึงได้มอบหมายให้ ปฏิบัติ
หน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ ในครั้งนี้ 
   จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   ที่ประชุมรับทราบ 
 
 ๑.๒  เร่ืองที่เลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
   ๑.๒.๑ เรื่อง ก าหนดการวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาเขต 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
   พระปลัดวัชระ  วชิรญาโณ, ผศ. ผู้อ านวยการส านักวิชาการ  อนุกรรมการและเลขานุการ  แจ้งว่า  ตามที่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ออกประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ และก าหนดวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ประจ าปี
การศึกษา  ๒๕๖๓ ความทราบแล้วนั้น   ในการตรวจประเมินระดับหลักสูตร ใช้วิธีตรวจประเมินออนไลน์ โดยวิทยา
เขตสุรินทร์ ด าเนินการประเมินระดับหลักสูตรเอง โดยเลือกและแต่งตั้งผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ของ 
สกอ. หรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น  ในการครั้งนี้  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ธนู  ศรีทอง ได้ประสานงานคณะกรรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตรให้ทุกสูตร และงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ได้แจ้งก าหนดวันตรวจประเมินระดับหลักสูตร ในระหว่างวันที่ ๑-๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ โดย
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ส่งหนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ถึงต้น
สังกัด ทุกรูป/คน 
   ส่วนการประเมินระดับวิทยาเขตนั้น  ใช้วิธีประชุมตรวจประเมินในที่ตั้งเท่านั้น โดยวิทยาเขตสุรินทร์ ได้
คัดเลือก ผศ.จิตใส  คล่องพยาบาล เป็นประธานกรรมการตรวจประเมิน ระดับวิทยาเขต ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒  
กรกฎาคม พ.ศ.  ๒๕๖๔  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   ที่ประชุมรับทราบ 
 
   ๑.๓  เรื่องท่ีคณะอนุกรรมการแจ้งเพื่อทราบ 
      ไม่มี  
 
วาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม   
   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓  เมื่อเมื่อวันอังคาร ที่ ๑๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา และรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้แก้ไข  ดังนี้ 

หน้าที ่๑๑ บรรทัดที่ ๑๑ นับลง  ค าว่า พระครูศรีสุนทรสรกิจ,ผศ.ดร. แก้เป็น พระราชวิมลโมลี,ผศ.ดร. 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
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   เมื่อแก้ไขแล้ว  คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ รับรองรายงานการ
ประชุมนั้น 
วาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง  

( ไม่มี ) 

วาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
   ๔.๑ เรื่อง  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
 พระปลัดวัชระ  วชิรญาโณ,ผศ. ผู้อ านวยการส านักวิชาการ  กรรมการและเลขานุการ  เสนอว่า  ตามที่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   เรื่อง เป้าหมายของตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 
๒๕๖๓  และ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  นั้น 
   ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในระหว่างวันที่ ๑-๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เป็นการตรวจประเมินออนไลน์ ผ่านระบบ  MCU e-SAR และ CHE QA Online ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตรยังไม่รายงานผลการตรวจประเมินในครั้งนี้  แต่ต้องมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ
ตรวจประเมิน  นั้น 
   เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามความในข้อ ๑๗ (๒) และ (๓)  แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณา 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติ ดังนี้   
   ๑. เห็นชอบหลักสูตรทุกหลักสูตรต้องมีคะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑  ขึ้นไป เน้นแผนพัฒนาคุณภาพ จาก
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในปีที่ผ่านมา  ควรมีการตรวจประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตร เสมือนจริง  ก่อนรับการตรวจประเมินจริง  การบริหารหลักสูตร ควรด าเนินการตามวงจรคุณภาพ 
PDCA อย่างต่อเนื่อง 
   ๒. เห็นชอบให้รวบรวมรายละเอียดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ มอบให้งานการเงิน ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์ ด าเนินการ
จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร ต่อไป 
 
   ๔.๒ เรื่อง การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓   
 พระปลัดวัชระ  วชิรญาโณ,ผศ. ผู้อ านวยการส านักวิชาการ  กรรมการและเลขานุการ  เสนอว่า  ตามท่ี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ก าหนดวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ความละเอียดทราบแล้วนั้น 
   เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามความในข้อ ๑๗ (๒) และ (๓) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติ  ดังนี ้
   ๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นคณะท างานเพิ่มเติม ประกอบด้วย  
    ๑) พระมหายุทธพิชาญ  โยธสาสโน    ๒) พระครูสุธรรมกิจโกศล  
    ๓) พระมหาโชตนิพิฐพนธ์  สุทฺธจิตฺโต,ผศ.   ๔) พระปรัชญา  ชยวุฑฺโฒ   
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   ๒. เห็นชอบใหต้ัดหน้าที่และความรับผิดชอบ ข้อ ๖ ออก 
   ๓. เห็นชอบให้เสนอแต่งตั้งบุคคลผู้รับผิดชอบตามองค์ประกอบ หรือเสนอเป็นประกาศผู้รับผิดชอบ การ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาเขต และมีผู้ก ากับ ผู้รับผิดชอบหลัก รวบรวมเอกสาร/หลักฐาน 
ประกอบการจัดท า ร่าง รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับวิทยาเขตสุรินทร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
เสนอต่อรองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ ลงนามในประกาศต่อไป 
   ๔.๓ เรื่อง -ร่าง- ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง ปฏิทินการ
ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์  ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
   นายเขมกร  อุส่าห์ดี  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  เสนอว่า  ตามที่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าวิทยาเขต
สุรินทร์ (แก้ไขเพ่ิมเติม) ค าสั่งเลขที่ ๑๔๔/๒๕๖๓ ลงนามโดยอธิการบดีมหาวิทยาลัย เมือวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
๒๕๖๓ นั้น การนัดประชุมแต่ละครั้งในปีการศึกษาท่ีผ่านมา ไม่มีก าหนดวันเวลาที่แน่ชัดในการประชุม 
   เพ่ือให้การประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าวิทยาสุรินทร์  ปีการศึกษา ๒๕๖๔  
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  
   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบ โดยให้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง  ปฏิทินการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์   
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ให้สมบูรณ์ เมื่อด าเนินการแล้ว ให้น าเสนอรองอธิการบดีเพื่อลงนามประกาศใช้ต่อไป 
 
วาระที่ ๕ เร่ืองอื่น ๆ  
   - ไม่มี - 
 
   เมื่อสมควรแก่เวลาแล้ว  ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ า
วิทยาเขตสุรินทร์ ทุกท่านที่มาประชุม  แล้วกล่าวปิดประชุมพร้อมกล่าวบูชารพระรัตนตรัย 
 
เลิกประชุม  เวลา  ๑๖.๓๐ น. 

 

 
( พระราชวิมลโมลี, ผศ.ดร. ) 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ประธานที่ประชุม 

 

 

 
 

(พระปลัดวัชระ  วชิรญาโณ,ผศ.) 
ผู้อ านวยการส านักวิชาการ 
อนุกรรมการและเลขานุการ 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

(นายเขมกร   อุส่าห์ดี) 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


