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รายงานการประชุม 
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ 
วันอังคาร ที่ ๑๕  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๓  เวลา  ๐๘.๓๐  น. 

ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ อาคารพระธรรมโมลี (ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์) 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร ์

***************** 
ประธานที่ประชุม 
   พระธรรมโมลี,ดร.  รองอธิการบดี    ประธานอนุกรรมการ 
กรรมการที่มาประชุม 
๑. พระครูศรีสุนทรสรกิจ,ผศ.ดร.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร  รองประธานอนุกรรมการ 
๒. รองศาสตราจารย์ ดร. ทวีศักดิ์  ทองทิพย์  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป   รองประธานอนุกรรมการ 
๓. พระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์,ผศ.ดร. ผู้อ านวยการวิทยาลัยสงฆ์   อนุกรรมการ 
๔. นายพลนภัส  แสงศรี   ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต  อนุกรรมการ 
๕. นายอิทธิพล   จ านงรักษ์  ผู้อ านวยการส่วนงานบริหาร  อนุกรรมการ 
๖. นางสาวฐิติรัตน์   ดาทอง  ผู้อ านวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน  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. พระปลัดวัชระ  วชิรญาโณ,ผศ. ผู้อ านวยการส านักวิชาการ  อนุกรรมการและเลขานุการ 
๑๑. นายไชยรัตน์  ปัญญาเอก  ผู้อ านวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๒. นายเขมกร  อุส่าห์ดี   นักวิชาการศึกษาช านาญการ   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
กรรมการที่ไม่มาประชุม  (ลา-ติดภารกิจ) 
๑. พระครูศรีสุนทรสรกิจ,ผศ.ดร.  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร  รองประธานอนุกรรมการ 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ บรรจง   โสดาดี อ.ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต อนุกรรมการ 
๓. ดร. นนทวรรษ  แสงทองกูล  ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาลัย  อนุกรรมการ 
๔. นางหอมหวล   ศรีทอง   รองผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต   อนุกรรมการ 
๕. นายพิทักษ์  แสนกล้า   อ.ประจ า ม.ราชภัฎสุรินทร์  อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๘.๓๐ น. 
   เมื่ออนุกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว  พระธรรมโมลี,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ ประธานที่
ประชุม กล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย แล้วกล่าวเปิดประชุมตามวาระ ดังนี้ 
 
วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
   ๑.๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
    ไม่มี 
 
 



~ ๒ ~ 
   ๑.๒  เรื่องท่ีเลขานุการแจ้งเพื่อทราบ 
    ๑.๒.๑ เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา 
๒๕๖๒ 
    พระปลัดวัชระ  วชิรญาโณ,ผศ.  ผู้อ านวยการส านักวิชาการ  อนุกรรมการและเลขานุการ แจ้งว่า  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์  ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
วิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔-๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วิทยาเขตสุรินทร์ มีผลการประเมินรายตัว
บ่งชี้ ตามองค์ประกอบคุณภาพ และมาตรฐานต่างๆ  ดังนี้ 
    ตาราง ป.๑ ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 
 

องค์ประกอบ เป้าหมาย 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 
ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนผล
การประเมิน 

การบรรลุ 

องค์ประกอบ 1 การผลิตบัณฑิต 
   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 การวิจัย 
   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 การบริการวิชาการ 
   ตัวบ่งชี้ ๓.๑ 6 ข้อ 

 
5 4 ไม่บรรลุ 

   ตัวบ่งชี้ ๓.๒ 1 ชุมชน 
 

1 5 บรรลุ 
   คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบ 3 4.5 

 
องค์ประกอบ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและว ฒนธรรม 
   ตัวบ่งชี้ ๔.๑ 6 ข้อ 

 
5 4 ไม่บรรลุ 

   ตัวบ่งชี้ ๔.๒ 1 วัด/ชุมชน 
 

1 5 บรรลุ 
   คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบ 4 4.5 

 



~ ๓ ~ 

 

    จึงแจ้งที่ประชุมทราบ 
    ที่ประชุมรับทราบ 
 
   ๑.๓  เรื่องท่ีคณะอนุกรรมการแจ้งเพื่อทราบ 
    ไม่มี 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม   
   อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึ กษา 
ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓  เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๖  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

   จึงเสนอทีประชุมเพ่ือพิจารณา และรับรองรายงานการประชุม 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติรับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง   
   ไม่มี 
 
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
   ๔.๑ เรื่อง  ขอเสนอแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement  Plan) ระดับวิทยา
เขต ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๒)  
 พระปลัดวัชระ  วชิรญาโณ,ผศ. ผู้อ านวยการส านักวิชาการ  อนุกรรมการและเลขานุการ เสนอว่า  ตามท่ี
วิทยาเขตสุรินทร์ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ 
๒๔-๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓  และคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ส่งรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน มายังวิทยาเขตสุรินทร์ แล้วนั้น 
   ในการนี้ ส านักวิชาการ ได้คัดเลือกบุคลากรภายในวิทยาเขต เพ่ือเสนอแต่งตั้งเป็นคณะท างานจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (จากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๒) 
 

องค์ประกอบ เป้าหมาย 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 
ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนนผล
การประเมิน 

การบรรลุ 

องค์ประกอบ 5 การบริหารจัดการ 
   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 
 

รวมทุกองคป์ระกอบ 3.98 
การบรรลุ 
10/19 
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 จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
   ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบ โดยให้เพิ่ม พระราชวิมลโมลี,ผศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
เป็นประธานคณะท างาน  และ รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็น
คณะท างาน ส่วน พระปลัดวัชระ  วชิรญาโณ,ผศ. ผู้อ านวยการส านักวิชาการ เป็นคณะท างานและเลขานุการ 
เมื่อด าเนินการแล้ว ให้น าเสนอรองอธิการบดีเพื่อลงนามในค าสั่งต่อไป 

   ๔.๒ เรื่อง ร่าง แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement  Plan) ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (จาก
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๒) 
   พระปลัดวัชระ  วชิรญาโณ,ผศ. ผู้อ านวยการส านักวิชาการ  อนุกรรมการและเลขานุการ เสนอว่า ตามที่
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  วิทยาเขตสุรินทร์ ได้รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน  ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีผลการประเมินที่บรรลุรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบ จ านวน ๑๐ 
ตัวบ่งชี้ จาก ๑๙ ตัวบ่งชี้ และมีข้อเสนอแนะในภาพรวม จุดที่ควรพัฒนา แนวทางปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา รายตัวบ่งชี้
ตามองค์ประกอบ นั้น 
   ในการนี้ ผู้รับผิดชอบ ได้ยกร่างแผนพัฒนาคุณภาพ  (Improvement Plan) ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา 
๒๕๖๓ (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๒)  เสร็จแล้วบางส่วน 
   เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามความในข้อ ๑๗ (๕) และ (๖) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 
    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ โดยให้มีการนัดประชุมคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ  
(Improvement Plan) ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๒)  ที่ได้รับการแต่งตั้ง เขียนแผนพัฒนาคุณภาพตามหน้าที่และความ
รับผิดชอบ และให้ด าเนินการได้โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม เม่ือด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
ฉบับสมบูรณ์แล้ว ให้งานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ น าส่งแผนพัฒนาคุณภาพ 
ให้กับส านักงานประกันคุณภาพ ส านักอธิการบดี จ านวน ๑ เล่ม และจัดพิมพ์เผยแพร่ มอบให้บุคลากรและ
ลูกจ้างประจ าวิทยาเขตสุรินทร์  คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพมีมติรับรองรายงานการประชุมนั้น 

   ๔.๓ เรื่อง รา่ง แผนกิจกรรมด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. และตามตัว
บ่งชีเ้พิ่มเติมตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับวิทยาเขต และระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา ๒๕๖๓   
   พระปลัดวัชระ  วชิรญาโณ,ผศ. ผู้อ านวยการส านักวิชาการ  อนุกรรมการและเลขานุการ เสนอว่า  ตามที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยจัดท าตัวบ่งชี้ประกัน
คุณภาพใหม่เพ่ิมเติมตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์  เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และเพ่ือให้ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาสะท้อน
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และสนองตอบนโยบายของประเทศ  แบ่งเป็น ๒ ระดับ ได้แก่ (๑) ระดับ
หลักสูตร มีตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม ๑ ตัวบ่งชี้ และ (๒) ระดับวิทยาเขต มีตัวบ่งชี้เพ่ิมเติม ๗ ตัวบ่งชี้  
   เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามความในข้อ ๑๗ (๑) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่า
ด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ รายละเอียดปรากฏตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

   จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา 



~ ๕ ~ 
    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ โดยให้มีการเขียนแผนกิจกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ ตาม
ตัวบ่งชี้ที่เพิ่มเติมใหม่  ในการตามนัดประชุมคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ  (Improvement Plan) 
ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา 
๒๕๖๒)  ที่ได้รับการแต่งตั้ง เขียนแผนกิจกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ ฉบับปรับปรุง ตามตัวบ่งชี้ที่
เพิ่มเติมใหม่ และให้ด าเนินการได้โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม 
 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ  
   ไม่มี 

   เมื่อสมควรแก่เวลาแล้ว  พระธรรมโมลี,ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณ
อนุกรรมการทุกท่านที่มาประชุม และกล่าวปิดประชุม พร้อมกล่าวน าบูชาพระรัตนตรัย 

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น. 

 

 
( พระธรรมโมลี,ดร. ) 

รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ 
ประธานที่ประชุม 

 

 

 

 

 

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

(นายเขมกร   อุส่าห์ดี) 
นักวิชาการศึกษาช านาญการ 

อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


