
 

 

 

 
 

 
 

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)  
ระดับวิทยาเขต ปการศึกษา ๒๕๖๕  

(จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา  ๒๕๖๔) 

 
ของ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ผานความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําวิทยาเขตสรุินทร 

คราวประชุมครั้งที  ๓ / ๒๕๖๕ เมือ่วันที่  ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ 

 



คํานํา 

     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร  ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ปการศึกษา ๒๕๖๔  ตามระบบประกันคุณภาพในคูมือของมหาวิทยาลัย โดยใชตัว
บงชี้ระดับหลักสูตร ๑๕ ตัวบงชี้ และระดับวิทยาเขต ๒๐ ตัวบงชี้  ระหวางวันท่ี ๑๙ - ๒๑  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
โดยประเมินผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา ๒๕๖๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) ซ่ึงมี
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ประกอบดวย ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.ศันสนีย  จะสุวรรณ  ประธานกรรมการ  พระมหาสุเทพ  สุปณฺฑิโต,ผศ.  กรรมการ  พระครูสุธรร
มาบัณฑิต, ผศ.ดร.  กรรมการ  รองศาสตราจารย ดร. ภัทรพล   ใจเย็น  กรรมการ  และ นางสาวสกุณา  คงจันทร  
กรรมการและเลขานุการ 
   คณะกรรมการไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาเขตสุรินทร  ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
พบวา มีผลการดําเนินงานในภาพรวมได ๒.๙๓  คะแนน มีคุณภาพระดับพอใช  โดยแยกเปนรายองคประกอบได
ดังนี้  องคประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต ไดคะแนนเฉลี่ย ๓.๕๗  ระดับดี  องคประกอบท่ี ๒ การวิจัย  ไดคะแนน
เฉลี่ย ๓.๕๐ ระดับพอใช  องคประกอบท่ี ๓  การบริการวิชาการ  ไดคะแนนเฉลี่ย ๒.๕๐  ระดับตองปรับปรุง  
องคประกอบท่ี ๔  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ไดคะแนนเฉลี่ย ๑.๕๐  ตองปรับปรุงเรงดวน  และ
องคประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ  ไดคะแนนเฉลี่ย ๒.๐๐  ระดับตองปรับปรุง  สวนในระดับหลักสูตร โดย
ดําเนินการภายใตเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๘  มีหลักสูตรผานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกหลักสูตร  

   วิทยาเขตสุรินทรไดแตงต้ังคณะทํางานแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับวิทยาเขต 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ปการศึกษา ๒๕๖๔)  
วิเคราะหผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ท้ังจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนา  และไดจัดทํา “แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับวิทยาเขต ปการศึกษา ๒๕๖๕ (จาก
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ปการศึกษา ๒๕๖๔)” เพ่ือนําขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาวิเคราะห  และหาแนวทางการพัฒนาคุณภาพตามตัวบงชี้ตางๆ 
ซ่ึงจะนําไปสูการทบทวนนโยบาย พัฒนาระบบและกลไกการดําเนินงาน และการจัดการเรียนการสอนของวิทยาเขต
สุรินทร อันจะกอใหเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

   วิทยาเขตสุรินทรไดจัดทํา “แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับวิทยาเขต ปการศึกษา 
๒๕๖๕  (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ปการศึกษา ๒๕๖๔)” ตามท่ีไดรับมอบหมาย
เสร็จเรียบรอยแลว  หวังเปนอยางยิ่งวาจะเปนประโยชนตอการพัฒนาการดําเนินงานของวิทยาเขตสุรินทร ตอไป 
 
 

คณะทํางานแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับวิทยาเขต  ปการศึกษา ๒๕๖๕  
(จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ปการศึกษา ๒๕๖๔) 

พฤศจิกายน  ๒๕๖๕   
 

 
 



สารบัญ 
              หนา 
คํานํา 
บทท่ี ๑ บทนํา 
   ๑.๑  พัฒนาการการประกันคุณภาพการศึกษา        ๑ 
   ๑.๒  โครงสรางองคกร โครงสรางการบริหารงาน และโครงสรางการปฏิบัติงาน   ๖ 
   ๑.๓  ทิศทางการประกันคุณภาพการศึกษา       ๑๑ 
   ๑.๔  การวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะท่ี ๑๓  
                 กับแผนยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐     ๒๑ 
บทท่ี ๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต และระดับหลักสูตร   ๒๔ 
         ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 ๒.๑ ผลการประเมินรายองคประกอบ และรายตัวบงชี้ ระดับวิทยาเขต ปการศึกษา ๒๕๖๔ ๒๔  
 ๒.๒ ตารางวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับวิทยาเขต  ปการศึกษา ๒๕๖๔  ๒๙  
   ๒.๓ ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ ตามเกณฑมาตรฐาน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔  ๓๐ 
  ๒.๔ เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๔  ๓๒  
บทท่ี ๓ แผนพัฒนาคุณภาพตามขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ระดับวิทยาเขต ปการศึกษา ๒๕๖๕ ๓๗ 
         (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๖๔)      
 องคประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต         ๓๗  
 องคประกอบท่ี ๒ การวิจัย         ๔๒  

 องคประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ         ๔๗ 
 องคประกอบท่ี ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     ๔๙ 
 องคประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ         ๕๑ 
สวนท่ี ๔ การติดตามผลการดําเนินงาน และประเมินผล        ๕๘ 
 การติดตามผลการดําเนินงาน และประเมินผล      ๕๘ 
    

ภาคผนวก            ๖๓ 
 คําสั่งวิทยาเขตสุรินทร เรื่อง คณะทํางานแผนพัฒนาคุณภาพ ฯ    ๖๔  

 



บทที่ ๑ 
บทนํา 

๑.๑ พัฒนาการการประกันคุณภาพการศึกษา 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดเริ่มดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอยาง

เปนทางการเม่ือวันท่ี ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยกองวิชาการ สํานักงานอธิการบดีรวมกับ

คณะกรรมการจัดการประชุมเสวนาแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ไดจัดใหมีการ

ประชุมเสวนา การประกันคุณภาพการศึกษา  โดยการประชาสัมพันธสรางความเขาใจและชี้แจงถึง

ความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 

๒๕๔๒ มีผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยท้ังสวนกลางและวิทยาเขตเขารวมประชุม โดยอธิการบดี

เปนประธาน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังไดเชิญผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิดานการประกันคุณภาพ

การศึกษาท้ังภายในและภายนอกมาใหคําปรึกษา ใหขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

   การดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษา ไดดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพ

การศึกษา ของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทอมก) ซ่ึงท่ีประชุมเห็นรวมกันวาควรดําเนินการให

เปนไปตามระบบ  ซ่ึงเหมาะสมกับธรรมชาติของมหาวิทยาลัยแตละแหง เวลานั้นเปนชวงท่ีสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กําลังดําเนินการปรับเกณฑมาตรฐานตาม

องคประกอบตางๆ ของระบบประกันคุณภาพใหเหมาะสมกับการเรียนการจัดการศึกษาของไทย 

   ระยะท่ีหนึ่ง  คณะกรรมการอํานวยการการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ไดมี

มติเห็นชอบใหดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามระบบ IPOI คือ ปจจัยนําเขา 

(Input) ปจจัยกระบวนการ (Process) ปจจัยผลผลิต (Output) และปจจัยผลกระทบ (Impact) 

ประกอบดวย ๑๒ ปจจัย ๕๒ เกณฑ และ ๕๙ ตัวชี้วัด เกณฑเหลานี้ใชประเมินคุณภาพภายใน ครั้งท่ี 

๑ (๒๕๔๔-๒๕๔๖) ใชระบบใหคะแนนเปน ๓ A (Awareness Attempt and Achievement) 

   ระยะท่ีสอง  การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ก็ยังใชระบบเดิมทุก

ประการ คือระบบ IPOI คือ ปจจัยนําเขา (Input) ปจจัยกระบวนการ (Process) ปจจัยผลผลิต 

(Output) และปจจัยผลกระทบ (Impact) โดยคณะกรรมการอํานวยการไดปรับปรุงและพัฒนาการ

ประกันคุณภาพการศึกษามาเปน ๑๕ ปจจัย ๕๘ ตัวชี้วัด เกณฑเหลานี้ใชประเมินคุณภาพภายใน ครั้ง

ท่ี ๒ (๒๕๔๗-๒๕๔๘) ใชระบบใหคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ระยะนี้เองท่ีสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เขามาประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย ในรอบท่ี 

๑ (๘ มีนาคม ๒๕๔๘) 

   ระยะท่ีสาม  หลังจากท่ีสํานักงานงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเขามา

ประเมินคุณภาพภายนอกและรายงานผลการประเมินแลว คณะกรรมการดําเนินการการประกัน

คุณภาพการศึกษา ไดปรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหม เพ่ือใหเรียกงาย



๒ 
 

และสะดวกตอการดําเนินงานของทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัย โดยปรับจากปจจัยเปนมาตรฐานตาม 

สมศ. ประกอบดวย ๗ มาตรฐาน ผสมผสานจากปจจัยท้ังหมดเขามาอยูตามมาตรฐานนั้นๆ ระบบนี้

ครอบคลุมการดําเนินการของสวนงานท่ีจัดการศึกษาและสวนงานท่ีสนับสนุนการศึกษาตามพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยทุกประการ ดังนี้ 

      มาตรฐานท่ี ๑ ดานคุณภาพบัณฑิต 

      มาตรฐานท่ี ๒ ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 

      มาตรฐานท่ี ๓ ดานการบริการวิชาการและการเผยแผพระพุทธศาสนา 

      มาตรฐานท่ี ๔ ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

      มาตรฐานท่ี ๕ ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 

      มาตรฐานท่ี ๖ ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

      มาตรฐานท่ี ๗ ดานการประกันคุณภาพ 

   คณะกรรมการดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา ไดดําเนินการตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งท่ี ๓ (๒๕๔๙-๒๕๕๐) โดยใชระบบ ๗ มาตรฐาน ตามเกณฑการ

ประเมินของ สมศ. เพ่ือเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ขอมูลท่ีไดจากการประเมินคุณภาพ

ภายในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยใชเปนขอมูลสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ในรอบท่ี  ๒ 

(๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๕๑) 

   ระยะท่ีส่ี  หลังจากท่ีมหาวิทยาลัยผานการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบท่ีสองแลว จึงได

ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา โดยคณะกรรมการดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา ไดปรับระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเปน ๙ องคประกอบ ๕๖ ตัวบงชี้ ใชระบบใหคะแนนเต็ม ๓ 

คะแนน มหาวิทยาลัยดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาดวยระบบนี้ในปการศึกษา ๒๕๕๐ – 

๒๕๕๒ ดังนี้ 

      องคประกอบท่ี ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ 

    องคประกอบท่ี ๒ การเรียนการสอน 

     องคประกอบท่ี ๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิต 

     องคประกอบท่ี ๔ การวิจัย 

     องคประกอบท่ี ๕ การบริการทางวิชาการแกสังคม 

     องคประกอบท่ี ๖ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

     องคประกอบท่ี ๗ การบริหารและการจัดการ 

     องคประกอบท่ี ๘ การเงินและงบประมาณ 

     องคประกอบท่ี ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 



๓ 
 

   ระยะท่ีหา  มหาวิทยาลัยไดจัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใชเกณฑ

ประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปนหลัก ผนวกกับเกณฑประเมินของ

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ประเมินคุณภาพการศึกษาของสวน

งานจัดการศึกษาทุกสวนงาน ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาครั้งนี้ 

มี ๙ องคประกอบ ๔๒ ตัวบงชี้ แบงเปนปจจัยนําเขา (Input) ๔ ตัวบงชี้ กระบวนการ (Process) ๑๘ 

ตัวบงชี้ และผลผลิต (Output) หรือผลกระทบ (Impact) ๒๐ ตัวบงชี้ ใชระบบการใหคะแนนเต็ม ๕ 

คะแนน มหาวิทยาลัยดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาดวยระบบนี้ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๕๓ 

   ในป พ.ศ. ๒๕๕๖ มหาวิทยาลัยผานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) (๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 

และผานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

(๒๒-๒๕ กันยายน ๒๕๕๖) ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ ซ่ึงกําหนดใหตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป  และ

เปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 

   ระยะท่ีหก  มหาวิทยาลัยออกขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ.๒๕๕๗  กําหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย (๑) ระบบ

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ (๒) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก  

ครอบคลุมพันธกิจท้ัง ๔ ดานของมหาวิทยาลัย คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการ

ทางวิชาการ และการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  สอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน 

วิสัยทัศน ของมหาวิทยาลัย  หลักการและแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด โดยมีกลไกในการ

ประกันคุณภาพการศึกษา คือ  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และ

คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสวนงาน 

   คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย

ใชเกณฑประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปนหลัก แบงเปน ๓ ระดับ 

ไดแก (๑) ระดับหลักสูตร (๒) ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย และ (๓) ระดับสถาบัน ใชระบบให

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน มหาวิทยาลัยดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดวยระบบนี้ ตั้งแตป

การศึกษา ๒๕๕๗ มีองคประกอบและตัวบงชี้  ดังนี้ 

 

 

 

 



๔ 
 

   ๑) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบดวย ๖ องคประกอบ ๑๔ 

ตัวบงชี้ 

    องคประกอบท่ี ๑ การกํากับมาตรฐาน 

    องคประกอบท่ี ๒ บัณฑิต 

    องคประกอบท่ี ๓ นิสิต 

    องคประกอบท่ี ๔ อาจารย 

    องคประกอบท่ี ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

    องคประกอบท่ี ๖ สิ่งสนับสนนุการเรียนรู 

   ๒) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ประกอบดวยผล

การดําเนินงานระดับหลักสูตรและเพ่ิมเติม ๕ องคประกอบ ๑๓ ตัวบงชี้ ดังนี้ 

    องคประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต 

    องคประกอบท่ี ๒ การวิจัย 

    องคประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ 

    องคประกอบท่ี ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

    องคประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ 

   ๓) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบดวยผลการดําเนินงานระดับ

หลักสูตร  ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย และเพ่ิมเติม ๕ องคประกอบ ๑๓ ตัวบงชี้ ดังนี้ 

    องคประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต 

    องคประกอบท่ี ๒ การวิจัย 

    องคประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ 

    องคประกอบท่ี ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

    องคประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ 

   ระยะท่ีเจ็ด  มหาวิทยาลัยจัดทําตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาใหมเพ่ิมเติม ตามมาตรฐาน

การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ซ่ึงสะทอนเอกลักษณและอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและสนองตอบ

นโยบายของประเทศเปนตัวบงชี้ชนิดผลลัพธ แบงเปน ๓ ระดับ ไดแก (๑) ระดับหลักสูตร มีตัวบงชี้

เพ่ิมเติม ๑ ตัวบงชี้ (๒) ระดับคณะ  วิทยาเขต  และวิทยาลัย มีตัวบงชี้เพ่ิมเติม ๗ ตัวบงชี้ และ (๓) 

ระดับมหาวิทยาลัย มีตัวบงชี้เพ่ิมเติม ๗ ตัวบงชี้ เพ่ือใชประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแตปการศึกษา 

๒๕๖๒ เปนตนไป 

 

 

 



๕ 
 

   ตัวบงชี้เพ่ิมเติมระดับมหาวิทยาลัย ๗ ตัวบงชี้ คือ 

   ๑) หลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรใหม หรือหลักสูตรไมมีปริญญา (non degree) ท่ีเปน

หลัก สูตรบูรณาการระหวางศาสตร หรือหลักสูตร ๒ ปริญญา หรือหลักสูตรขามสถาบัน มีผลลัพธการ

เรียนรูท่ีชัดเจน 

   ๒) ผลการประเมินบัณฑิตปริญญาตรีท่ีมีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค สอบผาน

ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ๓) งานวิจัยพัฒนาองคความรูหรือนวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีมีการนําไปใชประโยชน 

   ๔) ผลการบริการวิชาการท่ีเสริม สรางความเขมแข็งแกชุมชน 

   ๕) ผลของการสืบสาน รักษาและตอยอดศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธ ศาสนาแบบสรางสรรค 

   ๖) ผลการดําเนินการเครือขายความรวมมือในประเทศหรือตางประเทศ 

   ๗) ผลงานดานการศึกษา วิจัย บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีไดรับรางวัล

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑.๒ โครงสรางองคกร โครงสรางการบริหารงาน และโครงสรางการปฏิบัติงานประจําสวนงานวิทยาเขตสุรินทร 
       ๑)  โครงสรางองคกร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร  ดังแสดงในภาพท่ี  ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    ภาพท่ี ๑  แสดงโครงสรางองคกร  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร 

    

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร 

สํานักงานวิทยาเขตสุรินทร สํานักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร วิทยาลัยสงฆสุรินทร 

สวนงานบริหาร 
  - กลุมงานบริหาร 

  - กลุมงานวางแผนและงบประมาณ 

สวนคลังและทรัพยสิน 
  - กลุมงานการเงิน 

  - กลุมงานบัญชี 

  - กลุมงานทรัพยสินและพัสด ุ

สวนสนับสนุนวิชาการ 
  - กลุมงานทะเบียนและวัดผล 

  - กลุมงานหองสมดุและสารสนเทศ 

  - กลุมงานวิจัยและคณุภาพการศึกษา 

  - กลุมงานสงเสรมิพระพุทธศาสนา 

    และบริการสังคม 

บัณฑิตศึกษา 

 ระดับปริญญาโท-เอก 

  - หลักสตูรพุทธศาสตรดุษฏีบัณฑิต (พธ.ด.) 

  - หลักสตูรพุทธศาสตรมหาบัณฑติ (พธ.ม.) 

  - หลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม. สาขาวิชา 

    การสอนสังคมศึกษา) 

  - หลักสตูรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม. สาขาวิชา 

    พุทธบริหารการศึกษา) 

  - หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ (รป.ม.) 

ระดับปริญญาตรี 
  - หลักสตูรพุทธศาสตรบัณฑติ (พธ.บ.) 

  - หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ (ค.บ.) สาขาวิชา 

    สังคมศึกษา 

  - หลักสตูรครุศาสตรบัณฑติ (ค.บ.) สาขาวิชา 

    การสอนภาษาอังกฤษ 

  - หลักสตูรรัฐศาสตรบัณฑติ (ร.บ.) 

  - หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) 

สํานักงานวิทยาลัย 
  - กลุมงานบริหาร 

  - กลุมงานวิชาการและวางแผน 

  - กลุมงานบริการการศึกษา 

  - กลุมงานบัณฑิตศึกษา 

 



๗ 
 

๒)  โครงสรางการบริหารงาน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร  ดังแสดงในภาพท่ี ๒ 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ภาพท่ี ๒  แสดงโครงสรางการบริหารงาน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร

รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร 

ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต 

     - รองผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต 

ผูอํานวยการสํานักวิชาการ ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆ 

ผูอํานวยการสวนงานบริหาร 
  - กลุมงานบริหาร 

  - กลุมงานวางแผนและงบประมาณ 

ผูอํานวยการสวนคลังและทรัพยสิน 
  - กลุมงานการเงิน 

  - กลุมงานบัญชี 

  - กลุมงานทรัพยสินและพัสด ุ

ผูอํานวยการสวนสนับสนุนวิชาการ 
  - กลุมงานทะเบียนและวัดผล 

  - กลุมงานหองสมดุและสารสนเทศ 

  - กลุมงานวิจัยและคณุภาพการศึกษา 

  - กลุมงานสงเสรมิพระพุทธศาสนา 

    และบริการสังคม 

ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา 

 ระดับปริญญาโท-เอก 
  - ผอ.*หลักสตูรพุทธศาสตรดุษฏบัีณฑิต (พธ.ด.) 

  - ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) 

  - ผอ.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.สาขาวิชาการ 

    สอนสังคมศึกษา) 

  - ผอ.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.สาขาวิชา 

    พุทธบริหารการศึกษา) 

  - ผอ.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ (รป.ม.) 

ระดับปริญญาตรี 
  - ปธ.กก.*หลักสตูรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) 

  - ปธ.กก.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชา 

    สังคมศึกษา 

  - ปธ.กก.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) สาขาวิชา 

    การสอนภาษาอังกฤษ 

  - ปธ.กก.หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) 

  - ปธ.กก.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ (รป.บ.) 

ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาลัย 
  - กลุมงานบริหาร 

  - กลุมงานวิชาการและวางแผน 

  - กลุมงานบริการการศึกษา 

  - กลุมงานบัณฑิตศึกษา 

 

* ผอ. = ผูอํานวยการ 

* ปธ.กก. = ประธานคณะกรรมการบริหาร 

ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการท่ัวไป 



๘ 
 

   ๓)  โครงสรางการปฏิบัติงาน  สํานักงานวิทยาเขตสุรินทร  ดังแสดงในภาพท่ี  ๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระพรหมวชิรโมลี, ดร. 

รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร พระครูศรีสุนทรสรกิจ, ผศ.ดร. 

อาจารยประจําหลักสูตร 

ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 

พระราชวิมลโมลี, ผศ.ดร. 

อาจารยประจําหลักสูตร 

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

รศ.ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย 

อาจารยประจําหลักสูตร 

ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการท่ัวไป 
นายพลนภัส  แสงศรี 

นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสุรินทร นายอิทธิพล   จํานงรักษ 

นักจัดการงานท่ัวไป 

ผูอํานวยการสวนงานบริหาร 

 

ภาพท่ี ๓ แสดงโครงสรางการปฏิบัติงาน     

           สํานักงานวิทยาเขตเขตสุรินทร 

นางสาวฐิติรัตน  ดาทอง 

นักวิชาการการเงินและบัญชี 

รองผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตสุรินทร 

กลุมงานบริหาร 

๑. นายอิทธิพล  จํานงรักษ 

    นักจัดการงานท่ัวไป 

๒. นางสาวจันทิรา   บุตรด ี

    นักทรัพยากรบุคคล 

๓. นายอธิชาติ   จรลําโกน 

    นักจัดการงานท่ัวไป (ลูกจาง) 

กลุมงานวางแผนและงบประมาณ 

๑. นายพลนภัส  แสงศรี 

    นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

นางสาวศิริลักษณ  เติมกลา 

นักวิชาการพัสดุ 

ผูอํานวยการสวนคลังและทรัพยสิน 
 

กลุมงานการเงิน 

๑. นางสาวฐิติรัตน  ดาทอง 

    นักวิชาการการเงินและบัญชี 

๒. นางสาววาสนา  ดวงศรี 

    นักจัดการงานท่ัวไป (ลูกจาง) 

กลุมงานบัญชี 

๑. นางสาวอัมพร  ดวงเกตุ 

    นักวิชาการการเงินและบัญชี 

กลุมงานทรัพยสินและพัสดุ 

๑. นางสาวศิริลักษณ  เติมกลา 

    นักวิชาการพัสด ุ

 



๙ 
 

   ๔)  โครงสรางการปฏิบัติงาน  สํานักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร  ดังแสดงในภาพท่ี  ๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระพรหมวชิรโมลี, ดร. 

รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร พระครูศรีสุนทรสรกิจ, ผศ.ดร. 

อาจารยประจําหลักสูตร 

ผชวยอธิการบดีฝายบริหาร 

พระราชวิมลโมลี, ผศ.ดร. 

อาจารยประจําหลักสูตร 

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 

รศ.ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย 

อาจารยประจําหลักสูตร 

ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการท่ัวไป พระปลัดวัชระ  วชิรญาโณ, ผศ.ดร. 

อาจารยประจําหลักสูตร 

ผูอํานวยการสํานักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร 

นายไชยรัตน  ปญญาเอก 

นักวิชาการศึกษา 

 (เกษียณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) 

กลุมงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา 

๑. นายไชยรัตน  ปญญาเอก 

    นักวิชาการศึกษา (เกษียณ ๓๐ ก.ย. ๖๕) 

๒. นายเขมกร   อุสาหดี  

    นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

กลุมงานสงเสริมพระพุทธศาสนาและ

บริการสังคม 

๑. นางสาวเกษศิรินทร  ปญญาเอก 

    นักวิชาการศึกษา (ลูกจาง) 

กลุมงานทะเบียนและวัดผล 

๑. นางสาวณัฐตพร  บุญปก 

    นักวชิาการศึกษา 

๒. นางสาวนิชาภา  แกวขาว 

    นักวชิาการศึกษา (ลูกจาง) 

กลุมงานหองสมุดและสารสนเทศ 
๑. นายบดินทร   จีนเปย 

    นักวิชาการคอมพิวเตอร  

๒. – วาง – 

    บรรณารักษ 

๓. นางชนาภา เพียรประจํา 

   นักจัดการงานท่ัวไป 

๔. นางจารณุี  นามวัฒน 

    นักจัดการงานท่ัวไป (ลูกจาง) 
 

ภาพท่ี ๔ แสดงโครงสรางการปฏิบัติงาน     

              สํานักวิชาการวิทยาเขตเขตสุรินทร 



๑๐ 
 

   ๕)  โครงสรางการปฏิบัติงาน  วิทยาลัยสงฆสุรินทร  ดังแสดงในภาพท่ี  ๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พระครูวิริยปญญาภวัิฒน, ผศ.ดร. 

อาจารยประจําหลักสูตร 

ผูอํานวยการวิทยาลัยสงฆสุรินทร 

พระครูปลัดสุวัฒนอุดมคุณ 

นักจัดการงานท่ัวไป 

ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาลัย 

 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

๑. พระปลัดวัชระ  วชิรญาโณ, ผศ.ดร. 

    ปธ.กก.*หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต (พธ.บ.) 

๒. พระมหาสมบัติ   ฐานวโร, ผศ. 

    ปธ.กก.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  

    สาขาวิชาสังคมศึกษา 

๓. นายชายชาญ   วงคภักดี 

    ปธ.กก.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)  

    สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

๔. พระครูสุธรรมกิจโกศล, ผศ. 

    ปธ.กก.หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) 

๕. พระมหายุทธพิชาญ   โยธสาสโน 

    ปธ.กก.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑติ (รป.บ.) 

กลุมงานบริหาร 
๑. นายานินทร  วรางกูร 

    นักจดัการงานท่ัวไป 

กลุมงานวิชาการและวางแผน 
๑. พระครูปลดัสุวัฒนอุดมคุณ 

    นักจัดการงานท่ัวไป 

๒.  

กลุมงานบริการการศึกษา 

๑. นายธนวรรษ   ทวีเกิด 

    งานกิจการนิสิต  (ลูกจาง) 

๒. นางสาวณัฐธินี   ชงโค 

    นักจัดการงานท่ัวไป  (ลูกจาง) 

กลุมงานบัณฑิตศึกษา 
๑. นางสาวจริารัตน  พิมพประเสรฐิ 

    นักวิชาการศึกษา  (ลูกจาง) 

๒. นางสาวลดัดาวัลย    คงดวงดี 

    นักจัดการงานท่ัวไป  (ลูกจาง) 

 

 

พระครูศรีสุนทรสรกิจ, ผศ.ดร. 

อาจารยประจําหลักสูตร 

ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา 

 

หลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก 

๑. พระครูใบฎีกาเวียง  กิตฺตวณฺโณ, ผศ.ดร. 

    ผอ.*หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฏบัีณฑิต (พธ.ด.) 

๒. พระราชวิมลโมลี, ผศ.ดร. 

    ผอ.หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต (พธ.ม.) 

๓. พระครูสาธุกิจโกศล, ผศ.ดร. 

    ผอ.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.สาขาวิชาการ 

    สอนสังคมศึกษา) 

๔. ผศ.ดร. ธนู   ศรีทอง 

    ผอ.หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.สาขาวิชา 

    พุทธบริหารการศึกษา) 

๕. พระมหาวิศิต   ธีรวํโส, ผศ.ดร. 

    ผอ.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ (รป.ม.) 

ดร.ธนรัฐ  สะอาดเอ่ียม 

อาจารยประจําหลักสูตร 

กก./ผช.เลขาฯ บัณฑิตศึกษา 

 

* ผอ. = ผูอํานวยการ 

* ปธ.กก. = ประธานคณะกรรมการบริหาร 

ภาพท่ี ๕ แสดงโครงสรางการปฏิบัติงาน     

วิทยาลัยสงฆสุรินทร 



๑.๓  ทิศทางการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๑) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกับการประกันคุณภาพ 

   - พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕  ไดกําหนด

จุดมุงหมาย และหลักการของการจัดการศึกษา ท่ีตองมุงเนนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยกําหนดรายละเอียดไว

ในหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการ

ประกันคุณภาพภายนอก 

   การประกันคุณภาพภายใน มาตรา ๔๘ กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ี

ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเก่ียวของ และ

เปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพ

ภายนอกการประกันคุณภาพภายนอก 

   ขณะท่ีมาตรา ๔๙ กําหนดใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเปนองคการ

มหาชน ทําหนาท่ีพัฒนาเกณฑวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือใหมีการ

ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมายและหลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับ

ตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้งในทุก 

๕ ปนับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชน 

   - หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพาการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา วาดวยเรื่อง หลักเกณฑและแนว

ปฏิบัติเก่ียวกับกาประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 

   อาศัยอํานาจตามความในขอ ๓๒(๑) ของกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ เม่ือวันท่ี 

๙ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗ เม่ือ

วันท่ี ๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน 

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีอิสระในการเลือกระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในโดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการของสถานศึกษา ท้ังนี้เพ่ือใหการจัดการศึกษา

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาอยาง

ตอเนื่อง สอดคลองกับบริบทและเจตนารมณของสถานศึกษาแหงนั้น และเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ

มาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของและเตรียมความพรอมเพ่ือรับการประกันคุณภาพนอก   

   ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเลือกใช อาจเปนระบบท่ี

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดทําข้ึน หรือเปนระบบซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับสากลท่ีสามารถ

ประกันคุณภาพไดตั้งแตระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เชน ระบบ AUN-QA หรือระบบ EdPEx หรือ เปนระบบท่ี

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาข้ึนเอง โดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน และนําเสนอคณะกรรมการประกัน

คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ แตท้ังนี้ไมวาใชระบบประกันคุณภาพใด ๆ ตองรายงานผล

การประเมินคุณภาพภายในตอตนสังกัดและเปดเผยตอสาธารณะ เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติ



๑๒ 
 

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ และขอ ๖ แหงกฎหระ

ทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

   ๒) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ป ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) 

   เปาหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับท่ี ๒ เม่ือสิ้นสุดแผนในป พ.ศ.๒๕๖๕ คือ “การยกระดับ

คุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสามารถปรับตัวสําหรับงานท่ีเกิดข้ึนตลอดชีวิต พัฒนา

ศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในโลกาภิวัตน 

สนับสนุนการพัฒนาท่ียั่งยืน ของทองถ่ินไทย โดยใชกลไกของธรรมาภิบาล การเงิน  การกํากับมาตรฐาน และเครือขาย 

อุดมศึกษา บนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ” 

   ภายใตแผนดังกลาว ระบุถึงการแกปญหาอุดมศึกษา การไรทิศทาง ความซํ้าซอน การขาดคุณภาพ การขาด

ประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดทําหลักเกณฑการกํากับอยางตอเนื่อง รวมท้ังใชเครื่องมือเชิงนโยบาย

และการเงินเพ่ือผลทางปฏิบัติ ดังนี้ 

   (๑) ลดเลิกหลักสูตรท่ีไมเปนท่ีตองการของสังคมและตลาดแรงงาน 

   (๒) ลดเลิกคณะและสถาบันท่ีมีปญหาคุณภาพอยางรุนแรง 

   (๓) จัดกลไกคณะกรรมการตรวจสอบ และศูนยสถิติอุดมศึกษาเพ่ือประมวลขอมูลท่ีถูกตองเพ่ือดําเนินการตอไป 

   กลไกการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษาเปนกลไกหลักหนึ่งในการแกปญหาการไรทิศทาง ความซํ้าซอน 

การขาดคุณภาพ การขาดประสิทธิภาพ ของอุดมศึกษาได ท้ังนี้ ใหมีการสรางกลไกประเมินคุณภาพ ดังนี้ 

   (๑) สถาบันอุดมศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาและผูใชบริการอุดมศึกษา

ประเมินสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของ ๔ กลุมมหาวิทยาลัย 

   (๒) หลักสูตร กลุมมหาวิทยาลัยและสมาคมวิชาชีพ/วิชาการ รวมมือกันประเมินหลักสูตร 

   ท้ังนี้ โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพ หลีกเลี่ยงการประเมินซํ้าซอน และมีการวางระบบฐานขอมูลการประเมิน

รวมท้ังกระบวนการนําผลการประเมินมาใชประโยชนในระยะยาว การประเมินคุณภาพควรนําไปสูระบบประกัน

คุณภาพ (Accreditation) ท่ีนักศึกษาและสาธารณะใหความเชื่อถือ เปนฐานและเง่ือนไขในการจัดสรรงบประมาณของ

รัฐและการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมท้ังการโอนยายหนวยกิต ท้ังนี้ โดยการมีสวนรวมของหนวยงานผูทําการ

ประเมินในจํานวนท่ีเหมาะสม มีอิสระและไมหวังผลกําไร มีระบบ Peer review เพ่ือประกันคุณภาพข้ันต่ํา 

(Threshold quality) และนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง 

   ๓) กรอบทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๔ 

   กรอบทิศทางแผนการศึกษาแหงชาติซ่ึงจะเริ่มดําเนินการ ในป ๒๕๖๐ จะเปนแผนยุทธศาสตรระยะยาวสําหรับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการศึกษา ท้ังท่ีอยูในกระทรวงศึกษาธิการและนอกกระทรวงศึกษาธิการ ไดนําไปเปนกรอบและ

แนวทางการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรูสําหรับพลเมืองทุกชวงวัย ตั้งแตเกิดจนตลอดชีวิต ท่ีประชาชนสามารถ

แสวงหาความรูและเรียนรูไดดวยตนเองอยางตอเนื่อง โดยมีเปาหมายของการพัฒนาการศึกษา  ๕ ประการ ไดแก การ

เขาถึง (Access) ความเทาเทียม (Equity) คุณภาพ (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency)  และการตอบโจทยบริบทท่ี

เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ภายใตบริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลก  ท่ีเปนพลวัต โดยกําหนด

วิสัยทัศนของแผนการศึกษาแหงชาติ (Vision) ท่ีใหความสําคัญกับการสรางระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและ มี

ประสิทธิภาพ เพ่ือเปนกลไกหลักของการพัฒนาศักยภาพและขีดความ สามารถของทุนมนุษยและรองรับการศึกษา การ

เรียนรูและความทาทาย ท่ีเปนพลวัตของโลกศตวรรษท่ี  ๒๑ 



๑๓ 
 

   ในสวนท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพ แผนการศึกษาแหงชาติมีความคาดหวังของท่ีจะลดความแตกตางใน

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระหวางสถานศึกษา ตลอดจนการเพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงบริการ

การศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยมีเปาหมายสุดทายของแผนการศึกษาแหงชาติอยูท่ีระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ สามารถเปนกลไกในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของทุนมนุษย (Productivity) ท่ี

ตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานและการพัฒนาประเทศ เพ่ือใหประเทศสามารถกาวขามกับดับของประเทศท่ี

มีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีพัฒนาแลวอยางยั่งยืน ภายใตพลวัตของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ ท้ังนี้ไดกําหนดปจจัย/

เง่ือนไขความสําเร็จ (Key Success Factors) ประการหนึ่งคือ ระบบขอมูลและสารสนเทศท่ีบูรณาการและเชื่อมโยงกับ

ระบบการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรายงานตอ

สาธารณชนจะเปนกลไกในการสรางการรับรูของผูจัดการศึกษาและผูเรียน เพ่ือการปรับประสิทธิภาพ การบริหาร

จัดการ และความรับผิดชอบตอผูเรียน ผานระบบการกํากับ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 

   มียุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา คือ ยุทธศาสตรท่ี ๑ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการ

ระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการศึกษา ในยุทธศาสตรนี้ มีมาตรการคือ (๑) ออกแบบและพัฒนาโครงสรางระบบ

ขอมูลและสารสนเทศ ภายในหนวยงานและระหวางหนวยงาน เพ่ือการกํากับ ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ 

และการตัดสินใจเชิงนโยบายของผูบริหาร (๒) พัฒนาระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีบูรณาการและเชื่อมโยงกับระบบ

การประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายนอก การติดตามประเมินผล ของหนวยงานสวนกลางและสวน

ภูมิภาค และ (๓) ) เตรียมการจัดตั้งหนวยงานกลางดานการบริหารและการจัดการระบบขอมูลและสารสนเทศแบบ

บูรณาการตลอดทุกชวงวัย ของทุกหนวยงาน  ตัวชี้วัดของยุทธศาสตรท่ี ๑ มีจํานวน ๔ ตัว คือ 

   (๑) มีโครงสรางระบบขอมูลสารสนเทศ ท่ีบูรณาการและเชื่อมโยง มีความถูกตอง รวดเร็ว ทันเวลาและเขาถึงได

ตลอดเวลา 

   (๒) จํานวนสถานศึกษาท่ีมีระบบขอมูลและสารสนเทศท่ีครบถวน ถูกตองและสามารถเขาถึงได 

   (๓) แผนและข้ันตอนการจัดตั้งหนวยงานกลาง 

   (๔) รางกฎหมายจัดตั้งหนวยงานกลาง 

  ๔) กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) 

   ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป เปนกรอบการพัฒนาประเทศระยะยาว มีวิสัยทัศนวา “ประเทศมีความม่ันคง ม่ัง

ค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมี

ความสุขและตอบสนองตอการบรรลุซ่ึงผลประโยชนแหงชาติในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปน

ประเทศพัฒนาแลวและสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเปนธรรมประเทศสามารถแขงขันได

ในระบบเศรษฐกิจ 

   ยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปตอจากนี้ไป จะประกอบดวย ๖  

ยุทธศาสตร ไดแก (๑) ยุทธศาสตร ดานความม่ันคง (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (๓) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกัน

ทางสังคม (๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (๖) ยุทธศาสตรดาน

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 



๑๔ 
 

   ๕) เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (Education Criteria for Performance 

Excellence : EdPEx) 

   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดตระหนักถึงความสําคัญของการสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับการ

นําเกณฑพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ ไปใชในการพัฒนาองคการทางการศึกษา เพ่ือการพัฒนาอยางกาว

กระโดด โดยการนําเกณฑ Education Criteria for Performance Excellence ไปใชเปนเครื่องมือในการบริหาร

องคการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองคการทางการศึกษาท่ีจะเอ้ือตอการพัฒนากระบวนการหลักรวมท้ัง

สงผลถึงผลลัพธท่ีเปนจริงสําหรับการระบุโอกาสในการพัฒนาอยางมีบูรณาการ 

   นอกจากนี้ คณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๕/๒๕๕๗ 

เม่ือวันท่ี ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งท่ี ๙/๒๕๕๗ 

เม่ือวันท่ี ๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ไดออกประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่อง  

หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใหสถานศึกษามีอิสระ

ในการเลือกระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการ

ดําเนินการของสถานศึกษา ซ่ึงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเลือกใชอาจเปนระบบท่ีคณะกรรมการการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาจัดทําข้ึน หรือเปนท่ียอมรับใน 

ระดับสากล เชน EdPEx   

   จากความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศดวยเกณฑ EdPEx และการมีอิสระของระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาท่ีกลาวมาขางตน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดจัดทํา "แผนการดําเนินการ

ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศดวยเกณฑ EdPEx (iCAD - Action Plan 

Model : สสส)" ระหวางป พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนา สนับสนุนการดําเนินการและ

เผยแพรเกณฑ EdPEx ไปสูสถาบันอุดมศึกษาภายในสังกัดท้ัง ๑๕๐ แหง พรอมท้ังสงเสริมและสนับสนุนสถาบันท่ีมี

ความพรอมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสูความเปนเลิศ 

   โดยไดจัดการประชุมชี้แจงถึงแผนการขับเคลื่อนฯ ดังกลาว ในการประชุมชี้แจง เรื่อง “แนวทางการนําเกณฑ 

EdPEx ไปใชในการพัฒนาองคการทางการศึกษา (Introduction for EdPEx)” วันพุธท่ี ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ 

หองประชุมศาสตราจารยประเสริฐ ณ นคร ชั้น ๓ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  ในป พ.ศ. ๒๕๖๔ สถาบันอุดมศึกษา ๓๙ แหง ไดนําเกณฑ EdPEx ไปใชในการพัฒนาองคการทางการศึกษา 

โดยเปนการนําไปใชเพียงในระดับคณะ ๙ แหง ใชในระดับสถาบัน ๓๐ แหง ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัยไดนําเกณฑนี้มาใชในวิทยาลัย ๒ แหง คือ วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ และวิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระ

เกียรติฯ 

   ในป พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  สงเสริมใหสวนงานจัดการศึกษานําเกณฑ

คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence:EdPEx) มาใช

พัฒนาสวนงาน ในปการศึกษา ๒๕๖๕ สวนงานจัดการศึกษาใชเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ

ท้ังสิ้น ๑๑ สวนงาน โดยแยกเปนสวนงานท่ีใชเกณฑ EdPEx มากกวา ๓ ปมาแลว มี ๒ สวนงาน คือ (๑) วิทยาลัยพุทธ

ศาสตรนานาชาติ (๒) วิทยาลัยสงฆนครนานเฉลิมพระเกียรติฯ และสวนงานท่ีใชเกณฑ EdPEx ตั้งแตปการศึกษา 

๒๕๖๕ มี ๙ สวนงาน คือ (๑) วิทยาเขตขอนแกน (๒) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม (๓) คณะสังคมศาสตร 



๑๕ 
 

(๔) วิทยาเขตพะเยา (๕) วิทยาลัยสงฆรอยเอ็ด (๖) วิทยาลัยสงฆพุทธปญญาศรีทวารวดี (๗) วิทยาลัยสงฆศรีษะเกษ (๘) 

วิทยาลัยสงฆลําพูน และ (๙) วิทยาลัยสงฆราชบุรี 

   ๖) เครือขายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality 

Assurance : AUNQA) 

   เครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน เปนความรวมมือของสถาบันอุดมศึกษาระหวางประเทศสมาชิกสมาคม

ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเชียงใตหรืออาเซียน มีจุดมุงหมายในการจัดตั้งเพ่ือสงเสริมความรวมมือทางดาน

การศึกษา อันเปนกลไกสําคัญในการสรางรากฐานใหกับสังคมและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในภูมิภาค กอตั้งข้ึนเม่ือ

เดือนพฤศจิกายน ค.ศ ๑๙๙๕ (พ.ศ.๒๕๓๘) รวม ๑๓ สถาบัน ตอมาไดขยายความรวมมือระหวางอาเซียนเพ่ิมมากข้ึน 

ทําใหสมาชิกเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียนเพ่ิมจํานวนเปน ๒๖ สถาบัน จาก ๑๐ ประเทศอาเซียน  โดยสํานักงาน

เลขานุการเครือขายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN Secretariat) ตั้งอยูท่ี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  ประเทศไทย ซ่ึง

สถาบันอุดมศึกษาไทยท่ีเขาเปนสมาชิกมี ๔ มหาวิทยาลัย คือ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยมหิดล AUN-QA ไดเปดรับสมาชิกสมทบ 

(Associate Membership) ตั้งแตตนป พ.ศ.๒๕๕๖ นับถึงปจจุบันมีสมาชิกสมทบท้ังสิ้น ๒๗  มหาวิทยาลัย  จาก ๗ 

ประเทศอาเซียน 

   การประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUNQA) 

ประกอบดวย ๓ มิติ คือ 

    (๑) Strategic เปนการประกันคุณภาพระดับสถาบันการศึกษา 

   (๒) Systemic เปนการประกันคุณภาพระบบการประกันคุณภาพภายใน 

   (๓) Tactical เปนการประกันคุณภาพระดับโปรแกรมหรือระดับหลักสูตร 

   รูปแบบการประกันคุณภาพระดับโปรแกรมหรือระดับหลักสูตรเนนท่ีการจัดการเรียนการสอนโดยพิจารณา

คุณภาพภายใน ๓ มิติ คือ ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพธ โดยมีรูปแบบเริ่มจากผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง

ท่ีจะใหเกิดกับตัวผูเรียน การแปลงผลการเรียนรูท่ีคาดหวังไปสูโปรแกรมการศึกษาและวิธีท่ีจะทําใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ผาน

กลยุทธการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การประเมินคุณภาพระดับโปรแกรมการศึกษาของ AUNQA ใช

ระบบการประเมินจากคะแนนเต็ม ๗ ในลักษณะ Rating scale เกณฑการประเมินคุณภาพระดับโปรแกรมหรือระดับ

หลักสูตรการศึกษา ประกอบดวย เกณฑ AUN-QA (Version ๔.๐) จํานวน ๘ ขอ และในแตละเกณฑยังประกอบดวย

เกณฑการพิจารณายอยๆ ๕๓ ตัวบงชี้ เกณฑหลักในการประเมินคุณภาพ มีดังนี้ 

   (๑) Expected Learning Outcomes จํานวน ๕ ตัวบงชี ้

   (๒) Programme Structure and Content จํานวน ๗ ตัวบงชี้ 

   (๓) Teaching and Learning Approach จํานวน ๖ ตัวบงชี้ 

   (๔) Student Assessment จํานวน ๗ ตัวบงชี้ 

   (๕) Academic Staff จํานวน ๘ ตัวบงชี้ 

   (๖) Student Support Services จํานวน ๖ ตัวบงชี ้

   (๗) Facilities and Infrastructure จํานวน ๙ ตัวบงชี ้

   (๘) Output and Outcomes จํานวน ๕ ตัวบงชี ้

 



๑๖ 
 

   ๗) แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ระยะท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

   แผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะท่ี 

๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีวิสัยทัศนวา “มหาวิทยาลัยท่ีจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตรสมัยใหม

และสรางพุทธนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม” ประกอบดวยยุทธศาสตร ๕ ยุทธศาสตร คือ (๑) จัดการศึกษา

พัฒนาบัณฑิตใหมีสติปญญาและคุณธรรม (๒) พัฒนางานวิจัยและสรางพุทธนวัตกรรมใหมีคุณภาพท้ังในระดับชาติและ

นานาชาติ (๓) บริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนชุมชน วัด ทองถ่ินและสังคมใหเกิดสันติสุข 

(๔) อนุรักษสืบสานสงเสริมพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ินอยางยั่งยืน และ (๕) พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 

   ในยุทธศาสตรกําหนดเปาประสงค ตัวชี้วัด และกลยุทธ ดังนี้ 

   ยุทธศาสตรท่ี ๑ จัดการศึกษาพัฒนาบัณฑิตใหมีสติปญญาและคุณธรรม ประกอบดวย ๔ เปาประสงค 

   เปาประสงคท่ี ๑.๑ บัณฑิตมีคุณลักษณะทางสติปญญาและคุณธรรม มีตัวชี้วัดของเปาประสงค  ๔ ตัวชี้วัด คือ 

    ๑.๑.๑ จํานวนนิสิตท่ีไดรับการยกยอง หรือไดรับรางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ 

    ๑.๑.๒ คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณลักษณะทางสติปญญาและคุณธรรมตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

    ๑.๑.๓ ระดับคะแนนความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

    ๑.๑.๔ ระดับผลการประเมินบัณฑิตท่ีมีความรู และประยุกตใชหลักพุทธธรรม 

     มีกลยุทธ ๒ กลยุทธ ประกอบดวย  

      ๑.๑.๑ สงเสริม สนับสนนุใหนสิิตมีสวนรวมในการจดักิจกรรมกับเครือขายในประเทศและตางประเทศ 

      ๑.๑.๒ สงเสริม สนับสนนุใหสวนงานจัดการศึกษาดําเนินการพัฒนาบัณฑิตใหมีคุณภาพและคุณธรรม 

   เปาประสงคท่ี ๑.๒ หลักสูตรมีการบรู ณาการหลักพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม มี 

ตัวชี้วัดของเปาประสงค ๔ ตัวชี้วัด คือ 

    ๑.๒.๑ สัดสวนหนวยกิตของวิชาท่ีมุงเนนการศึกษาหลักศาสนา หรือนําหลักศาสนามาบูรณาการ 

    ๑.๒.๒ จํานวนของหลักสูตรท่ีไดรับการพัฒนาเปนหลักสูตรออนไลน 

    ๑.๒.๓ จํานวนหลักสูตรท่ีมีการนําองคความรูหรือพุทธนวัตกรรมไปใชเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม 

    ๑.๒.๔ รอยละของหลักสูตรนานาชาติท่ีมีการนําองคความรู หรือพุทธนวัตกรรมไปใชเพ่ือพัฒนาจิตใจ

และสังคม 

   มีกลยุทธ ๒ กลยุทธ ไดแก 

    ๑.๒.๑ พัฒนา หรือปรับปรุงหลักสูตรใหบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตรสมัยใหม รวมถึง

สนับสนุนใหพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรออนไลนใหเพ่ิมมากข้ึน 

   ๑.๒.๒ สงเสริม สนับสนุนหลักสูตรใหนําองคความรู หรือพุทธนวัตกรรมไปใชเพ่ือพัฒนาจิตใจและ

สังคม 

   เปาประสงคท่ี ๑.๓ อาจารยมีความรูความเช่ียวชาญในศาสตรและสามารถบูรณาการพุทธนวัตกรรมกับ

กระบวนการเรียนรูอยางเหมาะสม มีตัวชี้วัดของเปาประสงค ๔ ตัวชี้วัด คือ 

   ๑.๓.๑ รอยละของอาจารยท่ีมีคุณวุฒิทางศาสนาหรือเปนผูเชี่ยวดานศาสนาหรือพัฒนาคุณธรรม 



๑๗ 
 

   ๑.๓.๒ รอยละของอาจารยท่ีมีผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพเผยแพรระดับชาติหรือนานาชาติ 

   ๑.๓.๓ ระดับความสําเร็จของอาจารยท่ีจัดกระบวนการเรียนรูและบูรณาการหลักพระพุทธ 

ศาสนามุงผลสัมฤทธิ์ตามคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

   ๑.๓.๔ รอยละของอาจารยท่ีมีทักษะดานภาษาตางประเทศและทักษะเทคโนโลยี 

   มีกลยุทธ ๔ กลยุทธ ไดแก 

   ๑.๓.๑ พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนอาจารยใหมีคุณวุฒิ หรือ ความ 

เชี่ยวชาญดานพระพุทธศาสนา 

   ๑.๓.๒ สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยพัฒนาศักยภาพเพ่ือสรางผลงานทางดานวิชาการใน 

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

   ๑.๓.๓ พัฒนาศักยภาพอาจารยในการจัดกระบวนการเรียนรูและสงเสริมการบูรณาการการ 

จัดการเรียนการสอนเพ่ือมุงผลสัมฤทธิ์คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

   ๑.๓.๔ พัฒนา และยกระดับศักยภาพอาจารยใหมีความเชี่ยวชาญดานภาษาตางประเทศและ 

เทคโนโลย ี

   เปาประสงคท่ี ๑.๔ ทรัพยากรทางการศึกษาและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู มีตัวชี้วัด 

๔ ตัวชี้วัด ไดแก 

  ๑.๔.๑ รอยละของหลักสูตรท่ีมีทรัพยากรการเรียนรูและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการศึกษา 

   ๑.๔.๒ ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอทรัพยากรทางการเรียนรูและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอ

การศึกษาท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 

   ๑.๔.๓ จํานวนรายวิชาท่ีผลิตและใชสื่อการเรียนรูออนไลน 

   ๑.๔.๔ ผลรวมคะแนนถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการท่ีเกิดจากความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนในเครือขายเพ่ือ

การพัฒนาปญญาและคุณธรรมดวยหลักศาสนาท้ังในระดับชาติและนานาชาติ 

   มีกลยุทธ ๓ กลยุทธ ไดแก 

   ๑.๔.๑ สงเสริมและสนับสนุนสวนงานจัดการศึกษาใหพัฒนาทรัพยากรการเรียนรูใหเพียงพอ 

และมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 

   ๑.๔.๒ สงเสริมและสนับสนุนอาจารยใหผลิตและใชสื่อการเรียนรูออนไลนท้ังภาษาไทยและ 

ภาษาตางประเทศ 

   ๑.๔.๓ สรางภาคีเครือขายความรวมมือเพ่ือผลิตผลงานทางวิชาการท้ังในระดับชาติและ 

นานาชาติ 

  ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนางานวิจัยและสรางพุทธนวัตกรรมใหมีคุณภาพท้ังในระดับชาติและนานาชาต ิ 

ประกอบดวย ๔ เปาประสงค 

   เปาประสงคท่ี ๒.๑ มีระบบและกลไกการสงเสริมและสนับสนุนการบริหารงานวิจัยท่ีไดมาตรฐาน มีตัวชี้วัด ๑ 

ตัวชี้วัด ไดแก 

   ๒.๑.๑ รอยละของสวนงานท่ีมีการดําเนินงานตามระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนการบริหาร

งานวิจัยท่ีไดมาตรฐาน 

 



๑๘ 
 

   กลยุทธ ๑ กลยุทธ ไดแก 

   ๒.๑.๑ สงเสริมและสนับสนุนใหสวนงานดําเนินงานตามระบบและกลไกในการบริหารงานวิจัยท่ีไดมาตรฐาน 

   เปาประสงคท่ี ๒.๒ ผลงานวิจัย และ หรือ นวัตกรรมท่ีพัฒนาปญญาและคุณธรรม  มีตัวชี้วัด ๓ ตัวชีวัด ไดแก 

   ๒.๒.๑ รอยละของผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือพุทธนวัตกรรมท่ีสงผลตอการพัฒนาจิตใจ 

และสังคมอยางยั่งยืน 

   ๒.๒.๒ จํานวนหนังสือ หรือ สื่อสรางสรรคท่ีเปนผลผลิตจากงานวิจัยและนวัตกรรมเชิงพ้ืนท่ี ท่ีนําเสนอสู

สาธารณะ 

   ๒.๒.๓ รอยละของงบประมาณวิจัย และ หรือ บริการวิชาการท่ีไดรับจากภายนอก เพ่ือดําเนินโครงการเก่ียวกับ

การพัฒนาปญญาและคุณธรรมดวยหลักศาสนา 

   มีกลยุทธ ๑ กลยุทธ ไดแก 

   ๒.๒.๑ สงเสริม สนับสนุน พัฒนาอาจารย และ/หรือ นักวิจัย ใหมีศักยภาพ เพ่ือรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก

ภายนอก ผลิตงานวิจัย งานสรางสรรคและพุทธนวัตกรรม ท่ีมีคุณภาพเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม 

    เปาประสงคท่ี ๒.๓ ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือพุทธนวัตกรรมไดรับการตีพิมพ หรือเผย 

แพรในระดับชาติหรือนานาชาติ มีตัวชี้วัด ๒ ตัวชี้วัด ไดแก 

   ๒.๓.๑ รอยละของอาจารยและนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัย งานสรางสรรคหรือพุทธนวัตกรรมในระดับชาติ หรือ

นานาชาติ 

   ๒.๓.๒ รอยละของผลงานวิจัย งานสรางสรรคหรือพุทธนวัตกรรมท่ีตีพิมพเผยแพรในวารสารท่ีไดรับการยอมรับ

ในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

   มีกลยุทธ ๒ กลยุทธ ไดแก 

   ๒.๓.๑ สงเสริม สนับสนุนใหอาจารยและนักวิจัยมีผลงานการวิจัย งานสรางสรรค หรือพุทธ 

นวัตกรรมในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

   ๒.๓.๒ สงเสริม สนับสนุน การตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย งานสรางสรรคหรือพุทธนวัตกรรมในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

   เปาประสงคท่ี ๒.๔ ผลงานวจิัย งานสรางสรรค หรือพุทธนวัตกรรมไดรับการอางอิงหรือนําไปใชประโยชนใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ มีตัวชี้วัด ๓ ตัวชี้วัด ไดแก 

   ๒.๔.๑ ผลรวมคะแนนถวงน้ําหนักของจํานวนบุคลากรท่ีมีบทบาทหรือผลงานท่ีไดรับการอางอิงหรือนําไปใช

เปนตนแบบเพ่ือพัฒนาตอยอดหรือไดรับรางวัลในการพัฒนาจิตใจ สติปญญาและพฤติกรรมของประชาชน 

   ๒.๔.๒ รอยละของผลงานวิจัยงานสรางสรรคหรือพุทธนวัตกรรมเชิงบูรณาการท่ีไดรับการอางอิงหรือนําไปใช

ประโยชนในการพัฒนาจิตใจเพ่ือขับเคลื่อนชุมชนสังคมและสิ่งแวดลอมสูการมีชีวิตท่ีดีข้ึนในระดับนานาชาติ 

   ๒.๔.๓ จํานวนโครงการวิจัยท่ีอาจารยและนักวิจัยไทยดําเนินการรวมกับนักวิจัยชาวตางประเทศ 

   มีกลยุทธ ๒ กลยุทธ ไดแก 

   ๒.๔.๑ สรางและพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือใชในเผยแพรและอางอิงรวมถึงการสืบคนขอมูลงานวิจัยงาน

สรางสรรคและพุทธนวัตกรรม 

   ๒.๔.๒ สรางภาคีเครือขายความรวมมือดานการวิจัย 



๑๙ 
 

   ยุทธศาสตรท่ี ๓ บริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาเพ่ือสงเสริมและสนับสนุน ชุมชน วัดทองถิ่นและ

สังคมใหเกิดสันติสุข ประกอบดวย ๒ เปาประสงค 

   เปาประสงคท่ี ๓.๑ ความเขมแข็งของเครือขายความรวมมือเพ่ือพัฒนาสังคมท่ียั่งยืน มีตัวชี้วัด ๒ ตัวชี้วัด ไดแก 

   ๓.๑.๑ ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามระบบและกลไกการเสริมสรางความเขมแข็ง 

ของเครือขายความรวมมือเพ่ือพัฒนาสังคมท่ียั่งยืน 

   ๓.๑.๒ ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานเครือขายความรวมมือท่ีนําหลักพุทธธรรมไปใชประโยชนจนเกิด

ชุมชนสันติสุขอยางยั่งยืน 

   มีกลยุทธ ๒ กลยุทธ ไดแก 

   ๓.๑.๑ สงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกในการเสริมสรางความเขมแข็งของ 

เครือขายความรวมมือในการพัฒนาสังคมท่ียั่งยืน 

   ๓.๑.๒ สรางและพัฒนาเครือขายความรวมมือใหนําหลักพุทธธรรมไปใชประโยชนจนเกิดชุมชนสันติสุขอยาง

ยั่งยืน 

   เปาประสงคท่ี ๓.๒ ผลงานบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาท่ีบูรณาการกับพันธกิจเพ่ือ 

พัฒนา วัด ชุมชนทองถ่ิน และสังคมสันติสุขอยางยั่งยืน มีตัวชี้วัด ๑ ตัวชี้วัด ไดแก 

   ๓.๒.๑ จํานวนผลงานบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาท่ีบูรณาการกับพันธกิจเพ่ือพัฒนา 

ชุมชน วัด ทองถ่ินและสังคมสันติสุขอยางยั่งยืน 

   มีกลยุทธ ๑ กลยุทธ ไดแก 

   ๓.๒.๑ สงเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาท่ีบูรณาการกับพันธกิจเพ่ือพัฒนาชุมชน 

วัด ทองถ่ิน และสังคมสันติสุขอยางยั่งยืน 

   ยุทธศาสตรท่ี ๔ อนุรักษ สืบสาน สงเสริม พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นอยาง

ย่ังยืน ประกอบดวย ๒ เปาประสงค 

   เปาประสงคท่ี ๔.๑ พุทธนวัตกรรมท่ีเกิดจากความรวมมือของภาคีเครือขาย ชุมชน วัด และทองถ่ินในการ

อนุรักษ สืบสาน สงเสริม พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน มีตัวชี้วัด ๑ ตัวชี้วัด  ไดแก 

   ๔.๑.๑ จํานวนพุทธนวัตกรรมท่ีเกิดจากความรวมมือของภาคีเครือขาย ชุมชน วัด และทองถ่ินในการอนุรักษ 

สืบสาน สงเสริม พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

มีกลยุทธ ๑ กลยุทธ ไดแก 

   ๔.๑.๑ สงเสริมและสนับสนุนการสรางเครือขายความรวมมือในการอนุรักษ สืบสาน สงเสริม 

พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

   เปาประสงคท่ี ๔.๒ ผลการดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขาย ชุมชน วัด และทองถ่ิน ดานการอนุรักษ สืบสาน 

สงเสริม พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ ภูมิปญญาทองถ่ินอยางยั่งยืน มีตัวชี้วัด ๑ ตัวชี้วัด  ไดแก 

   ๔.๒.๑ จํานวนผลการดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขาย ชุมชนและวัด ดานการอนุรักษ สืบสาน สงเสริม

พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสงผลตอการพัฒนา ชุมชน วัด ทองถ่ิน และสังคมอยางยั่งยืน 

 

 

 



๒๐ 
 

   มีกลยุทธ ๑ กลยุทธ ไดแก 

   ๔.๒.๑ สงเสริมการดําเนินงานรวมกับภาคีเครือขายชุมชนและวัด ดานการอนุรักษ สืบสาน สงเสริม

พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีสงผลตอการพัฒนา วัด ชุมชน ทองถ่ิน และสังคมอยางยั่งยืน 

   ยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล  ประกอบดวย ๓ เปาประสงค 

   เปาประสงคท่ี ๕.๑ มีระบบการบริหารจัดการดวยรูปแบบมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green 

University) มีตัวชี้วัด ๒ ตัวชี้วัด ไดแก 

   ๕.๑.๑ รอยละของสวนงานท่ีมีภาพลักษณ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสีเขียว มีบรรยากาศ 

รมรื่น ท่ีเอ้ือตอการศึกษาท้ังทางดานปริยัติ ปฏิบัติ และการเผยแผพระพุทธศาสนา 

  ๕.๑.๒ ระดับความสําเร็จของการใชพลังงานทดแทน การบําบัดของเสียดวยการลดการใช การใชช้ํา และการ

แปรสภาพกลับมาใชใหม 

   มีกลยุทธ ๒ กลยุทธ ไดแก 

   ๕.๑.๑ สงเสริมและสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาสีเขียว  มีบรรยากาศ

รมรื่น ท่ีเอ้ือตอการศึกษาท้ังทางดานปริยัติ ปฏิบัติ และการเผยแผพระพุทธศาสนา 

   ๕.๑.๒ สงเสริม สนับสนุนใหมหาวิทยาลัย ใชพลังงานทดแทนท่ีสะอาด และบําบัดของเสีย ดวยการลดการใช 

การใชช้ํา และการแปรสภาพกลับมาใชใหม 

   เปาประสงคท่ี ๕.๒ มีการบริหารจัดการดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัย มีตัวชี้วัด ๒ ตัวชี้วัด ไดแก 

   ๕.๒.๑ จํานวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชในการบริหารจัดการองคกร 

   ๕.๒.๒ ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการองคกรโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   มีกลยุทธ ๒ กลยุทธ ไดแก 

   ๕.๒.๑ พัฒนาระบบ กลไก และเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการองคกร 

อยางมีประสิทธิภาพ 

   ๕.๒.๒ สงเสริม สนับสนุน และยกระดับการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการองคกรใหมี

ประสิทธิภาพ 

   เปาประสงคท่ี ๕.๓ มีระบบการบริหารจัดการองคกรวิถีพุทธ มีตัวชี้วัด ๓ ตัวชี้วัด ไดแก 

   ๕.๑.๑ ระดับความสําเร็จของสวนงานท่ีนําหลักพระพุทธศาสนามาใชในการบริหารจัดการ 

องคกร 

   ๕.๑.๒ รอยละความสําเร็จการติดตามและประเมินผลการทํางานดวยหลักธรรมาภิบาลของทุกสวนงาน 

   ๕.๑.๓ รอยละของสวนงานจัดการศึกษาไดรับการพัฒนาการบริหารองคกรสูความเปนเลิศ 

   มีกลยุทธ ๓ กลยุทธ  ไดแก 

   ๕.๑.๑ พัฒนาและสงเสริมการนําหลักพระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการบริหารจัดการ 

องคกร 

   ๕.๑.๒ สงเสริมและพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 

   ๕.๑.๓ สงเสริม สนับสนุนสวนงานจัดการศึกษาเขาสูระบบเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ 

ดําเนินการท่ีเปนเลิศ 



๒๑ 
 

๑.๔ การวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ระยะท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) กับแผนยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะท่ี ๑๓ แผนยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

องคกรตามหลักธรรมาภิบาล 

เปาประสงคท่ี ๕.๓ มีระบบการบริหารจัดการ

องคกรวิถีพุทธ 

     ๕.๑.๑ ระดับความสําเร็จของสวนงานท่ีนํา

หลักพระพุทธศาสนามาใชในการบริหารจัดการ

องคกร 

     ๕.๑.๒ รอยละความสําเร็จการติดตามและ 

ประเมินผลการทํางานดวยหลักธรรมาภิบาลของ

ทุกสวนงาน 

     ๕.๑.๓ รอยละของสวนงานจัดการศึกษา

ไดรับการพัฒนาการบริหารองคกรสูความเปนเลิศ 

มีกลยุทธ ๓ กลยุทธ ไดแก 

     ๕.๑.๑ พัฒนาและสงเสริมการนํา หลัก 

พระพุทธศาสนามาประยุกตใชในการบริหาร

จัดการองคกร 

     ๕.๑.๒ สงเสริมและพัฒนาระบบและกลไก

การบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 

     ๕.๑.๓ สงเสริม สนับสนุนสวนงานจัดการ 

ศึกษาเขาสูระบบเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือ

การดําเนินการท่ีเปนเลิศ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาระบบการบริหาร 

คุณภาพการศึกษาเขาสูมาตรฐานสากล 

     เปาประสงคท่ี ๑.๑ ระบบการบริหาร 

คุณภาพการศึกษาท่ีไดมาตรฐานสากล 

     กลยุทธท่ี ๑ ยกระดับสวนงานจัดการศึกษา 

ใหเขาสูระบบบริหารคุณภาพการศึกษาตาม 

มาตรฐานสากล 

     กลยุทธท่ี ๒ พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ 

รองรับการประกันคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี  ๒ พัฒนาบุคลากรใหมี 

ความเช่ียวชาญดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

     เปาประสงคท่ี  ๒.๑ บุคลากรไดรับการ 

พัฒนาใหมีความเชี่ยวชาญดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

     กลยุทธท่ี ๓ สงเสริมและสนับสนุนให 

บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับเกณฑคุณภาพ 

การศึกษาตามมาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตรท่ี  ๓ พัฒนาเครอืขายดานการ 

ประกันคุณภาพการศึกษา 

     เปาประสงคท่ี ๓.๑ เครือขายไดรับการ 

ยกระดับใหสามารถตอบโจทยการประกัน

คุณภาพการศึกษาไดอยางมีประสิทธิผล 

     กลยุทธท่ี ๔ กระตุนใหสวนงาน จัดการศึกษา

สรางเครือขายดานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 



บทที่ ๒ 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 

   การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
สุรินทร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจประเมิน ไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระหวางวันท่ี ๑๙ - ๒๑  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระบบประกันคุณภาพในคูมือ
ของมหาวิทยาลัย โดยใชตัวบงชี้ระดับหลักสูตร ๑๕ ตัวบงชี้ และระดับวิทยาเขต ๒๐ ตัวบงชี้ โดย
ประเมินผลการดําเนินงานในรอบปการศึกษา ๒๕๖๔ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕) 

ในรอบปการศึกษา ๒๕๖๔  วิทยาเขตสุรินทร มีผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักในดานการ
ผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการวิชาการ  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี ๕  หลักสูตร ไดแก ๑) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๒) 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา ๓) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ ๔) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  ๕) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญา
โท ๓  หลักสูตร คือ ๑) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  ๒) หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ๓) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
ระดับปริญญาเอก  ๑  หลักสูตร คือ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา  
โดยดําเนินการภายใตเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.๒๕๕๘ 
 คณะกรรมการไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาเขตสุรินทร  ป
การศึกษา ๒๕๖๔ พบวา มีผลการดําเนินงานในภาพรวมได ๒.๙๓  คะแนน มีคุณภาพระดับพอใช   
 

๒.๑ ผลการประเมินรายตัวบงช้ี  ระดับวิทยาเขต 
 เกณฑการใหคะแนนการประเมินตัวบงชี้แบงเปน ๕ ระดับ มีคะแนนตั้งแต ๑ ถึง ๕ กรณีท่ีไม
ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบท่ีจะได ๑ คะแนนใหได ๐ คะแนน โดยมีความหมายของ
คะแนน ดังนี้  
   คะแนน ๐.๐๐ - ๑.๕๐   หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน  
   คะแนน ๑.๕๑ - ๒.๕๐   หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรงุ  
   คะแนน ๒.๕๑ - ๓.๕๐   หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช  
   คะแนน ๓.๕๑ - ๔.๕๐   หมายถึง การดําเนินงานระดับดี  
   คะแนน ๔.๕๑ - ๕.๐๐   หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก 
   
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

   ๒.๑.๑ ผลการประเมินตามตัวบงช้ี  สกอ. ๑๓ ตัวบงช้ี 
ตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ

เปาหมาย 

คะแนน

ประเมิน 

(เกณฑ สกอ.) 
ตัวต้ัง 

ตัวหา

ร 

ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 3.51 3.43 1.00 3.430 x 3.43 

ตัวบงช้ีท่ี 1.2 รอยละ 35 0.00 0.00 (คารอยละของอาจารย

ประจําท่ีมีคณุวุฒิปรญิญา

เอก=48.718 ดังน้ัน

คะแนนท่ีไดเทากับ 

5.000) 

/ 5.00 

ตัวบงช้ีท่ี 1.3 รอยละ 45 0.00 0.00 (คารอยละของอาจารย

ประจําท่ีดํารงตําแหนง

ทางวิชาการ=48.718 

ดังน้ันคะแนนท่ีไดเทากับ 

4.060) 

/ 4.06 

ตัวบงช้ีท่ี 1.4 นอยกวาหรือ

เทากับรอยละ 

5 

0.00 0.00 รอยละ -37.960 คารอย

ละท่ี <= 0 คิดเปน

คะแนน 5.000 

/ 5.00 

ตัวบงช้ีท่ี 1.5 6 ขอ - - 5 x 4.00 

ตัวบงช้ีท่ี 1.6 6 ขอ - - 3 x 3.00 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 6 ขอ - - 5 x 4.00 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 25,000 บาท 0.00 0.00 (จํานวนเงินสนับสนุน

งานวิจัยหรือสรางสรรค

จากภายในและภายนอก

สถาบัน = 0.00/จํานวน

อาจารยประจําและ

นักวิจัยประจํา=

39.00)=0.00 บาทเมื่อ

เทียบคาคะแนนเต็ม 5 = 

25,000.00 บาท ดังน้ัน

คะแนนท่ีไดเทากับ 

0.000) 

x 0.00 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 รอยละ 20 0.00 0.00 (ผลรวมถวงนํ้าหนักของ

งานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคท่ีตีพิมพหรือ

/ 5.00 



๒๖ 

 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ

เปาหมาย 

คะแนน

ประเมิน 

(เกณฑ สกอ.) 
ตัวต้ัง 

ตัวหา

ร 

ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน 

เผยแพรเทากับ11.000/

จํานวนอาจารยและ

นักวิจัยประจําท้ังหมด

เทากับ39.000) = รอยละ

28.205 เมื่อเทียบคารอย

ละ 20 เทากับ 5 คะแนน 

ดังน้ันคะแนนเทากับ 

5.000 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 6 ขอ - - 6 / 5.00 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 6 ขอ - - 4 x 3.00 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 6 ขอ - - 4 x 3.00 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 6 ขอ - - 6 / 5.00 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชีข้องทุกองคประกอบ   3.81 

 
   ๒.๑.๒ ผลการประเมินตามตัวบงช้ี  สกอ. + มจร  ๒๐ ตัวบงช้ี 
ตารางท่ี ป.1+  ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา + สถาบัน 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ

เปาหมาย 

คะแนนประเมนิ 

(เกณฑ สกอ.+

สถาบัน) 
ตัวต้ัง ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน 

ตัวบงช้ีท่ี 1.1 3.51 3.43 1.00 3.430 x 3.43 

ตัวบงช้ีท่ี 1.2 รอยละ 35 0.00 0.00 (คารอยละของอาจารย

ประจําท่ีมีคณุวุฒิ

ปริญญาเอก=48.718 

ดังน้ันคะแนนท่ีได

เทากับ 5.000) 

/ 5.00 

ตัวบงช้ีท่ี 1.3 รอยละ 45 0.00 0.00 (คารอยละของอาจารย

ประจําท่ีดํารงตําแหนง

ทางวิชาการ=48.718 

ดังน้ันคะแนนท่ีได

เทากับ 4.060) 

/ 4.06 

ตัวบงช้ีท่ี 1.4 นอยกวา

หรือ

0.00 0.00 รอยละ -37.960 คารอย

ละท่ี <= 0 คิดเปน

/ 5.00 



๒๗ 

 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ

เปาหมาย 

คะแนนประเมนิ 

(เกณฑ สกอ.+

สถาบัน) 
ตัวต้ัง ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน 

เทากับ

รอยละ 5 

คะแนน 5.000 

ตัวบงช้ีท่ี 1.5 6 ขอ - - 5 x 4.00 

ตัวบงช้ีท่ี 1.6 6 ขอ - - 3 x 3.00 

ตัวบงช้ีท่ี 

15808.1.7 

รอยละ 40 11.11 10.00 1.111 x 1.11 

ตัวบงช้ีท่ี 

15808.1.8 

3.51 14.60 5.00 2.920 x 2.92 

ตัวบงช้ีท่ี 2.1 6 ขอ - - 5 x 4.00 

ตัวบงช้ีท่ี 2.2 25,000 

บาท 

0.00 0.00 (จํานวนเงินสนับสนุน

งานวิจัยหรือสรางสรรค

จากภายในและภายนอก

สถาบัน = 0.00/จํานวน

อาจารยประจําและ

นักวิจัยประจํา=

39.00)=0.00 บาทเมื่อ

เทียบคาคะแนนเต็ม 5 = 

25,000.00 บาท ดังน้ัน

คะแนนท่ีไดเทากับ 

0.000) 

x 0.00 

ตัวบงช้ีท่ี 2.3 รอยละ 20 0.00 0.00 (ผลรวมถวงนํ้าหนักของ

งานวิจัยหรืองาน

สรางสรรคท่ีตีพิมพหรือ

เผยแพรเทากับ11.000/

จํานวนอาจารยและ

นักวิจัยประจําท้ังหมด

เทากับ39.000) = รอย

ละ28.205 เมื่อเทียบคา

รอยละ 20 เทากับ 5 

คะแนน ดังน้ันคะแนน

เทากับ 5.000 

/ 5.00 

ตัวบงช้ีท่ี 

15808.2.4 

รอยละ 40 100.00 10.00 10.000 / 5.00 



๒๘ 

 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุ

เปาหมาย 

คะแนนประเมนิ 

(เกณฑ สกอ.+

สถาบัน) 
ตัวต้ัง ตัวหาร 

ผลลัพธ 

(%หรือสัดสวน 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 6 ขอ - - 6 / 5.00 

ตัวบงช้ีท่ี 

15808.3.2 

2 ชุมชน 0.00 1.00 0.000 x 0.00 

ตัวบงช้ีท่ี 4.1 6 ขอ - - 4 x 3.00 

ตัวบงช้ีท่ี 

15808.4.2 

1 ชุมชน 0.00 1.00 0.000 x 0.00 

ตัวบงช้ีท่ี 5.1 6 ขอ - - 4 x 3.00 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 6 ขอ - - 6 / 5.00 

ตัวบงช้ีท่ี 

15808.5.3 

รอยละ 75 0.00 0.00 Value was either too 

large or too small 

for a Decimal. 

x 0.00 

ตัวบงช้ีท่ี 

15808.5.4 

6 ผลงาน 0.00 1.00 0.000 x 0.00 

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี ้

ของทุกองคประกอบ 
   2.93 

 



๒๙ 

 

๒.๒ ตารางวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ปการศึกษา ๒๕๖๔ 

   ๒.๒.๑  ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ สกอ. ๑๓ ตัวบงชี ้

   ตารางท่ี ป.2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบคุณภาพ คะแนนประเมนิเฉลี่ย ผลการประเมิน หมายเหตุ 

 

I P O รวม 

0.00<=1.50การดําเนินงานตองปรับปรุง

เรงดวน 

1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51–3.50 การดําเนนิงานระดับพอใช 

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 

องคประกอบท่ี 1 4.69 3.50 3.43 4.08 การดําเนินงานระดับด ี  

องคประกอบท่ี 2 0.00 4.00 5.00 3.00 การดําเนินงานระดับพอใช  

องคประกอบท่ี 3 - 5.00 - 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก  

องคประกอบท่ี 4 - 3.00 - 3.00 การดําเนินงานระดับพอใช  

องคประกอบท่ี 5 - 4.00 - 4.00 การดําเนินงานระดับด ี  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี 

ของทุกองคประกอบ 
3.52 3.86 4.22 3.81 การดําเนินงานระดับด ี

 

ผลการประเมิน ระดับด ี ระดับด ี ระดับด ี    

 

   ๒.๒.๑  ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ สกอ. + มจร  ๒๐ ตัวบงชี ้

   ตารางท่ี ป.2+ ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 

องคประกอบคุณภาพ คะแนนประเมนิเฉลี่ย ผลการประเมิน หมายเหตุ 

 

I P O รวม 

0.00<=1.50การดําเนินงานตองปรับปรุง

เรงดวน 

1.51–2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง 

2.51–3.50 การดําเนินงานระดับพอใช 

3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี 

4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก 

 

องคประกอบท่ี 1 4.69 3.50 2.49 3.57 การดําเนินงานระดับด ี  

องคประกอบท่ี 2 0.00 4.00 5.00 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช  

องคประกอบท่ี 3 - 5.00 0.00 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง  

องคประกอบท่ี 4 - 3.00 0.00 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง

เรงดวน 

 

องคประกอบท่ี 5 - 4.00 0.00 2.00 การดําเนินงานตองปรับปรุง  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงช้ี 

ของทุกองคประกอบ 

3.52 3.86 1.94 2.93 การดําเนินงานระดับพอใช  

ผลการประเมิน ดี ดี ปรับปรุง    

 

 



๓๐ 

 

๒.๓ ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ ตามเกณฑมาตรฐาน  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 

องคประกอบ เปาหมาย 
เกณฑมาตรฐานท่ีไดดําเนินการแลว (ขอท่ี) 

คะแนน 
1  2  3 4  5  6 7  8  9 

องคประกอบ 1 การผลติบัณฑิต  

ตัวบงช้ี ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม ๓.๕๑ คะแนน 27.44 / 8 3.43 

ตัวบงช้ี ๑.๒ อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 
รอยละ ๓๕ (((19 x 100) / 39) x 5) /40  5 

ตัวบงช้ี ๑.๓ อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนง

ทางวิชาการ 
รอยละ ๔๕ (((19 x 100) / 39) x 5) /60  4.06 

ตัวบงช้ี ๑.๔ จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ

จํานวนอาจารยประจํา 

นอยกวาหรือ
เทากับ รอยละ 

๕ 
(((604.83/39)-25)x100)/25  5 

ตัวบงช้ี ๑.๕ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 6 ขอ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✘ ✓ 
 

4 

ตัวบงช้ี ๑.๖ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 6 ขอ  ✓ ✓ ✓ ✘ ✘ ✘ 
 

3 

ตัวบงช้ี ๑.๗ หลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรใหม 

หรือหลักสูตรไมมีปรญิญา (non degree) ท่ีเปน

หลักสตูรบูรณาการระหวางศาสตร หรือหลักสูตร ๒ 

ปริญญา หรือหลักสูตรขามสถาบัน มีผลลัพธการ

เรียนรูดานบุคคลผูมีความรู ดานผูรวมสรางสรรค

นวัตกรรมและ ดานพลเมืองท่ีเขมแข็ง 

รอยละ 40  (((1 x 100) / 9) x 5) /50 1.11 

ตัวบงช้ี ๑.๘ ผลการประเมินบัณฑติปริญญาตรีท่ีมี

คุณลักษณะบัณฑติท่ีพึงประสงค สอบผาน

ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

3.51 คะแนน  14.6 / 5 2.92 

องคประกอบ 2 การวิจัย  

ตัวบงช้ี ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
6 ขอ  ✓ ✓ ✘ ✓ ✓ ✓ 

 
4 

ตัวบงช้ี ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจยัและงาน

สรางสรรค 
25,000 บาท  

 
0 

ตัวบงช้ี ๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา

และนักวิจัย 
รอยละ 20  (((10.4 x 100) / 39) x 5) /20  5 

ตัวบงช้ี ๒.๔ งานวิจัยพัฒนาองคความรูหรือ

นวัตกรรมทางพระพุทธศาสนาท่ีมกีารนําไปใช

ประโยชน 

รอยละ 40  (((5 x 100) / 5) x 5) /50  5 

องคประกอบ 3 การบริการวิชาการ  

ตัวบงช้ี ๓.๑ การบริการวิชาการแกสังคม 6 ขอ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

5 



๓๑ 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวบงช้ี ๓.๒ ผลการบริการวิชาการท่ีเสริมสราง

ความเขมแข็งแกชุมชน 

-สวนงานท่ีเปด

สอน ๑-๗ 

หลัก สูตร ใหมี

คาเปาหมาย ๑ 

ชุมชน  

-สวนงานท่ีเปด

สอนตั้งแต ๘ 

หลักสตูรเปน

ตนไป ใหมีคา

เปาหมาย ๒ 

ชุมชน  

 
0 

องคประกอบ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ตัวบงช้ี ๔.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 
6 ขอ  ✓ ✓ ✓ ✘ ✘ ✓ ✘ 

 
3 

ตัวบงช้ี ๔.๒ ผลของการสืบสาน รกัษาและตอยอด

ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธ ศาสนาแบบ

สรางสรรค 

1 วัด/ชุมชน  
 

0 

องคประกอบ 5 การบริหารจัดการ  

ตัวบงช้ี ๕.๑ การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับ

ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ

เอกลักษณของคณะ 

6 ขอ  ✓ ✓ ✘ ✓ ✘ ✘ ✓ 
 

3 

ตัวบงช้ี ๕.๒ ระบบกํากับการประกันคุณภาพ

หลักสตูร 
6 ขอ  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 
5 

ตัวบงช้ี ๕.๓ ผลการดําเนินการเครือขายความ

รวมมือในประเทศหรือตางประเทศ 
รอยละ 75  

 
0 

ตัวบงช้ี ๕.๔ ผลงานดานการศึกษา วิจัย บริการ

วิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีไดรับรางวัล

ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

6 ผลงาน  
 

0 



๓๒ 

 

๒.๔ เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
     ตารางท่ี ๑ เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตสุรินทร จําแนกตาม 

                         ประกอบคุณภาพ  สกอ. 

ท่ี องคประกอบ 
คะแนนผลการประเมิน ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ การผลิตบัณฑิต ๓.๔๕ ๓.๖๔ ๔.๐๐ ๔.๒๑ ๔.๐๘ 

๒ การวิจัย ๕ ๓ ๓.๖๗ ๕ ๓ 

๓ การบริการวิชาการ ๓ ๓ ๔ ๔ ๕ 

๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๔ ๕ ๔ ๕ ๓ 

๕ การบริหารจัดการ ๔.๕ ๔ ๔.๕ ๔.๕ ๔ 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบ ๔.๐๒ ๓.๖๐ ๔.๐๑ ๔.๔๘ ๓.๘๑ 

 

  ตารางท่ี ๒ เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตสุรินทร จําแนกตามราย 

                        องคประกอบคุณภาพ (สกอ. + มจร) 

ท่ี องคประกอบ 
คะแนนผลการประเมิน ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ การผลิตบัณฑิต ๓.๔๕ ๓.๖๔ ๓.๙๑ ๓.๗๗ ๓.๕๗ 

๒ การวิจัย ๕ ๓ ๓.๘ ๔.๒๕ ๓.๕๐ 

๓ การบริการวิชาการ ๓ ๓ ๔.๕ ๔.๕ ๒.๕๐ 

๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ๔ ๕ ๔.๕ ๕ ๑.๕๐ 

๕ การบริหารจัดการ ๔.๕ ๔ ๓.๗๕ ๓.๗๕ ๒ 

คะแนนเฉลี่ยองคประกอบ ๔.๐๒ ๓.๖๐ ๓.๙๘ ๔.๐๖ ๒.๙๓ 
 

   ตารางท่ี ๓ เปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตสุรินทร จําแนกตาม 

                         ตัวบงชี้ (สกอ. + มจร) 

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนผลการประเมิน ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

องคประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต      

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๑ ผลการบรหิารจดัการหลักสูตรโดยรวม ๓.๑๘ ๓.๕๐ ๓.๑๕ ๓.๕๘ ๓.๔๓ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๒ อาจารยประจําท่ีมคีุณวุฒิปรญิญาเอก ๕ ๕ ๔.๘๔ ๕ ๕ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๓ อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 
๒.๐๘ ๒.๓๔ ๔.๐๓ ๔.๘ ๔.๐๖ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๔ จํานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๕ การบริการนิสติระดับปริญญาตร ี ๔ ๓ ๔ ๔ ๔ 
ตัวบงช้ีท่ี ๑.๖ กิจกรรมนิสติระดับปริญญาตร ี ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ 



๓๓ 

 

องคประกอบคุณภาพ 
คะแนนผลการประเมิน ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๗ หลักสูตรปรับปรุง หรือหลักสูตรใหม หรือ
หลักสตูรไมมีปริญญา (non degree) ท่ีเปนหลักสูตร
บูรณาการระหวางศาสตรฯ 

  ๓.๓๓ ๐ ๑.๑๑ 

ตัวบงช้ีท่ี ๑.๘ ผลการประเมินบัณฑิต 
ปริญญาตรีท่ีมคีุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค สอบผาน
ภาษาอังกฤษและเทคโนฯ 

   ๔.๘ ๒.๙๒ 

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบท่ี ๑ ๓.๔๕ ๓.๖๔ ๓.๙๑ ๓.๗๗ ๓.๗๕ 
องคประกอบท่ี ๒  งานวิจัย      

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

๕ ๕ ๕ ๕ ๔ 

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ๕ ๐ ๑.๐๓ ๕ ๐ 
ตัวบงช้ีท่ี ๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัย 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

ตัวบงช้ีท่ี ๒.๔ งานวิจัยพัฒนาองคความรูหรือนวัตกรรม
ทางพระพุทธศาสนาท่ีมีการนําไปใชประโยชน 

  ๔.๑๗ ๒ ๕ 

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบท่ี ๒ ๕ ๓ ๓.๘ ๔.๒๕ ๓.๕๐ 
องคประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ      

ตัวบงช้ีท่ี ๓.๑ การบริการวิชาการแกสังคม ๓ ๓ ๔ ๔ ๕ 
ตัวบงช้ีท่ี ๓.๒ ผลการบริการวิชาการท่ีเสริมสรางความ
เขมแข็งแกชุมชน 

  ๕ ๕ ๐ 

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบท่ี ๓ ๓ ๓ ๔.๕ ๔.๕ ๒.๕๐ 
องคประกอบท่ี ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม      
ตัวบงช้ีท่ี ๔.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๔ ๕ ๔ ๕ ๓ 

ตัวบงช้ีท่ี ๔.๒ ผลของการสืบสาน รักษาและตอยอด
ศิลปวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาแบบสรางสรรค 

  ๕ ๕ ๐ 

เฉลี่ยคะแนน  องคประกอบท่ี ๔ ๔ ๕ ๔.๕ ๕ ๑.๕๐ 
องคประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ      

ตัวบงช้ีท่ี ๕.๑ การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ 

๔ ๓ ๔ ๔ ๓ 

ตัวบงช้ีท่ี ๕.๒ ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 
ตัวบงช้ีท่ี  ๕.๓ ผลการดําเนินการเครือขายความรวมมือ
ในประเทศหรือตางประเทศ 

  ๕ ๕ ๐ 

ตัวบงช้ีท่ี  ๕.๔ ผลงานดานการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีไดรับรางวัลระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

  ๑ ๑ ๐ 

เฉลี่ยคะแนน องคประกอบท่ี ๕ ๔.๕ ๔ ๓.๗๕ ๓.๗๕ ๒.๐๐ 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ 
(๑๓ ตัวบงชี้) 

๔.๐๒ ๓.๖๐ ๓.๙๘ ๔.๐๖ ๒.๙๓ 

ผลการประเมิน ระดับ ดี ระดับ ดี ระดับ ดี ระดับ ดี พอใช 
 



๓๔ 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 

   ในปการศึกษา ๒๕๖๔ หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร  ท่ี
จัดการเรียนการสอนรวมท้ังสิ้น  ๙ หลักสูตร  แยกตามหลักสูตรท่ีเขารับการตรวจประเมินคุณภาพไดเปน ๒ อยาง 
คือ (๑) หลักสูตรท่ีมีเลขรหัสในระบบ CHE CO และ CHE QA Online (หลักสูตรไมมีแขนง) จํานวน ๘ หลักสูตร 
(๒) หลักสูตรท่ีไมมีเลขรหัสในระบบ CHE CO แตมีเลขรหัสในระบบ CHE QA Online (หลักสูตรมีแขนง) จํานวน 
๑ หลักสูตร  รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ ดวยวิธี
ตรวจประเมินแบบออนไลน ผานระบบ ZOOM Meeting  ในชวงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ท่ีผานมา 
 
๒.๔ เกณฑการใหคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
   คะแนนระดับหลักสูตร = ๐ หมายถึง  หลักสูตรไมไดมาตรฐาน 
   คะแนนระดับหลักสูตร = ๐.๐๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐาน และมีระดับคุณภาพ
ตามคะแนนท่ีได  ดังนี้ 
     คะแนน ๐.๐๑ – ๒.๐๐   หมายถึง ระดับคุณภาพ  นอย 
   คะแนน ๒.๐๑ – ๓.๐๐   หมายถึง ระดับคุณภาพ  ปานกลาง 
   คะแนน ๓.๐๑ – ๔.๐๐   หมายถึง ระดับคุณภาพ  ดี 
   คะแนน ๔.๐๑ – ๕.๐๐   หมายถึง ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
๒.๕ สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔ 
   หลักสูตรท่ีมีเลขรหัสในระบบ CHE CO และ CHE QA Online (หลักสูตรไมมีแขนง) จํานวน ๘ หลักสูตร 
แยกเปน ๓ ระดับ คือ (๑) ปริญญาตรี ๔ หลักสูตร  (๒) ปริญญาโท ๓ หลักสูตร และ (๓) ปริญญาเอก ๑ หลักสูตร 
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี ๔ หลักสูตร ประกอบดวย ๑) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 
๒) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  ๓) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต และ ๔) หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบัณฑิต 
   หลักสูตรระดับปริญญาโท ๓ หลักสูตร ประกอบดวย ๑) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา ๒) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา และ ๓) หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
   หลักสูตรระดับปริญญาเอก มี ๑ หลักสูตร คือ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
   หลักสูตรท่ีไมมีเลขรหัสในระบบ CHE CO แตมีเลขรหัสในระบบ CHE QA Online (หลักสูตรมีแขนง) 
จํานวน ๑ หลักสูตร คือ  ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 

 

   ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๔  มีรายละเอียดแสดง
ในตาราง ไดดังนี้ 
ตารางท่ี ๑ ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จําแนกตามหลักสูตร 

ท่ี หลักสูตร หนวยนับ ผลการดําเนินงาน 

๑ หลักสูตรท้ังหมดท่ีจัดการเรียนการสอนในสวนจัดการศึกษานี ้ หลักสูตร ๙ 

๒ คะแนนประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา 

คะแนน 
๓.๖ 

๓ คะแนนประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคม

ศึกษา 

คะแนน 
๓.๗๘ 

๔ คะแนนประเมินหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอน

ภาษาอังกฤษ 

คะแนน 
๓.๘๓ 

๕ คะแนนประเมินหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คะแนน ๓.๕๖ 

๖ คะแนนประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คะแนน ๓.๑๑ 

๗ คะแนนประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา 

คะแนน 
๓.๘๙ 

๘ คะแนนประเมินหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ

สอนสังคมศึกษา 

คะแนน 
๓.๘๓ 

๙ คะแนนประเมินหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คะแนน ๓.๑๘ 

๑๐ คะแนนประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา

พระพุทธศาสนา 

คะแนน 
๒.๕๑ 

๑๑ ผลรวมคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร คะแนน ๓๑.๒๘ 

๑๒ คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตร คะแนน ๔.๐๘ 

ตารางท่ี ๒ ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เรียงลําดับตามคะแนน 

ท่ี หลักสูตร คะแนน ระดับคุณภาพ 

๑ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๓.๘๙ ด ี

๒ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ๓.๘๓ ด ี

๓ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ๓.๘๓ ด ี

๔ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ๓.๗๘ ด ี

๕ หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๓.๖ ด ี

๖ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ๓.๕๖ ด ี

๗ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ๓.๑๘ ด ี

๘ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๓.๑๑ ด ี

๙ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๒.๕๑ ปานกลาง 
 

 



๓๖ 

 

 

ตารางท่ี ๓ เปรียบเทียบผลการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

ท่ี หลักสูตร 
คะแนนผลการประเมิน ประจําปการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑ พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๓.๐๑ ๓.๒๒ ๓.๐๙ ๓.๘๙ ๓.๖ 

๒ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ๒.๔๓ ๓.๗๘ ๓.๙๔ ๓.๒๙ ๓.๗๘ 

๓ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ ๒.๒๗ ๓.๗๘ ๓.๓๒ ๓.๙๒ ๓.๘๓ 

๔ รัฐศาสตรบัณฑิต ๒.๑๔ ๒.๙ ๓.๑๘ ๓.๕ ๓.๕๖ 

๕ รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ๒.๓๓ ๓.๒๔ ๓.๑๘ ๓.๖๓ ๓.๑๑ 

๖ พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ๓.๒๔ ๔.๐๖ ๒.๙๘ ๓.๘๙ ๓.๘๙ 

๗ ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา - - - ๒.๘๒ ๓.๘๓ 

๘ รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  - - - - ๓.๑๘ 

๙ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา - - - - ๒.๕๑ 

 ผลรวมคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร ๑๕.๔๒ ๒๐.๙๘ ๑๙.๖๙ ๒๔.๙๔ ๓๑.๒๘ 

 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตร ๒.๕๗ ๓.๕๐ ๓.๒๘ ๓.๕๖ ๔.๐๘ 
 

 
 
 



บทที่ ๓ 
แผนพัฒนาคุณภาพตามขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ปการศึกษา ๒๕๖๔ 
 
๓.๑ องคประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต 

แนวทางเสริมจุดแข็งและ 
ปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 

แนวทางการดําเนนิงาน ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑ .  กา รนํ าผลประ เ มิน  มา
ปรับปรุงและพัฒนาดานการ
ใหบริการและการใหขอมูลนิสิต 
ป.ตรี เพ่ือสงใหผลการประเมิน
สูง ข้ึนหรือเปนไปตามความ
ค า ด ห วั ง ข อ ง นิ สิ ต  โ ด ย
ผูรับผิดชอบควรระบุประเด็น
การปรับปรุ ง และ ท่ีมาของ
ประเด็นใหครบ โดยลงรูปสู
จัดทําเปนแผนพัฒนาการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการนิสิต 
(ตัวบงชี้ ท่ี 1.5 เกณฑ ขอ 5)  
โดยควรมีการระบุใหชัดเจนวา
กิจกรรมในแผนฯ หรือการ
ปรั บปรุ ง กิ จกร รมต า งๆ  ท่ี
ปรากฏในแผนฯ มาจากผลการ
ประเมินหรือขอเสนอแนะของ
นิสิต หรือคณะกรรมการตาง ๆ

    วิทยาเขตสุรินทร ไดวิเคราะหผลการ
ประเมินฯ และขอเสนอแนะของ คปน. 
แลว  ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
ดังนี ้
    ๑. แตงต้ังคณะทํางานปรับปรุงและ
พัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล
นิสิตระดับปริญญาตร ี
   ๒. ประชุมคณะทํางานปรับปรุงและ
พัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล
นิสิตระดับปริญญาตร ี
    ๓ .  กํ าหนดประเด็น  และจัด ทํ า
กิจกรรมการใหบริการและการใหขอมูล
นิ สิ ต  จ า ก ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ห รื อ
ขอเสนอแนะของสิต ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๕   

๑. คําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางาน 
๒. จํานวนวนครั้งการ
จัดประชุม
คณะทํางาน 
๓. จํานวนการจัด
กิจกรรมและการให
ขอมูลแกนิสิต 

๑. ๑ ฉบับ 
 
๒. ๒ ครั้ง 
 
 
๓. ๒ กิจกรรม 

มิ.ย. ๖๕ – 
พ.ค. ๖๖ 

ผูรับผิดชอบนโยบาย : 
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
 
ผูรับผิดชอบปฏิบัติการ :  
- ผอ.วิทยาลัยสงฆ 
- ผอ.สํานักงานวิทยาลัย 
กลุมงานบริการการศึกษา 
- งานกิจการนิสิต 
 
ผูรับผิดชอบรวม :  
 
 
 
 



๓๘ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็งและ 
ปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 

แนวทางการดําเนนิงาน ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

ท่ีเก่ียวของของสวนงานในดาน
ไ ห น อ ย า ง ไ ร  เ พ่ื อ ใ ห ก า ร
ปรับปรุงกิจกรรมทุกกิจกรรม
สอดคลองกับความตองการ
และครอบคลุมทุกขอเสนอแนะ 
๒. การจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต
ท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ ๕ ประการ สวนงานท่ี
เ ก่ียวของควรดําเนินการให
ครบถวน  รวมถึงควรมีการ
ประเมินผลความสําเร็จตาม
วั ต ถุประส งค ขอ ง กิ จกรรม
เ ห ล า นั้ น ใ ห ค ร บ ถ ว น ทุ ก
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือนําผล
การประเมินมาปรับปรุงการ
ดําเนินงานมาพัฒนาปรับปรุง
โครงการ/กิจกรรมใหสามารถ
ตอบปรั ชญา วั ต ถุประสงค 
และอัตลักษณของบัณฑิตใน
ห ลั ก สู ต ร  ร ว ม ถึ ง ค ว า ม
สอดคล อ ง กับ คุณภาพของ

๑. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน
กิจกรรมพัฒนานิสิต โดยใหนิสิตมีสวน
รวมในการจัดทําแผนและการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต 
๒. ดําเนินงานการจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิตในกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรูตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ ๕ 
ประการ ประกอบดวย ๑) คุณธรรม 
จริยธรรม ๒) ความรู ๓) ทักษะทาง
ปญญา ๔) ทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ ๕) ทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓. กํากับ ติดตาม และสรุปผลการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต  ตามแผนท่ีกําหนด
ไว 
 

๑. คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทํา
แผน 
๒. รายงานผลการ
ดําเนินงานตามแผน 
ระยะ ๓,๖,๙ และ 
๑๒ เดือน ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๕ 
 
 

๑ ฉบับ 
 
 
 

มิ.ย. ๖๕ – 
มี.ค. ๖๖ 

ผูรับผิดชอบนโยบาย : 
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
 
ผูรับผิดชอบปฏิบัติการ :  
- ผอ.วิทยาลัยสงฆ 
- ผอ.สํานักงานวิทยาลัย 
กลุมงานบริการการศึกษา 
- งานกิจการนิสิต 
 
ผูรับผิดชอบรวม :  
- หลักสูตรปริญญาตรี 



๓๙ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็งและ 
ปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 

แนวทางการดําเนนิงาน ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า
ครบถวนท้ัง 5 ดาน (ตัวบงชี้ท่ี 
1.6 เกณฑของ 2 ,4) 
๓. หนวยงานท่ีเก่ียวของ (ฝาย
แผนฯ ) ควรมีการกํากับติดตาม
การประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต  (  โดย
กิจการนิสิต หรือสวนงานท่ี
ไดรับมอบหมาย) ใหนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานิสิตอยางเปนรูปธรรม 
นําเขาสูการรับทราบรับรองผล
การประเมินและแผนการจัด
กิ จ ก ร ร ม นิ สิ ต ท่ี ผ า น ก า ร
ปรับปรุ งแล วจาก ท่ีประชุม
คณะกรรมการฯสวนงานทุก
ระดับ (ตัวบงชี้ ท่ี 1.6 เกณฑ
ของ 5 ,6) 

๑. แตงตั้งคณะทํางานการประเมิน
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต 
๒. ประชุมคณะทํางานเพ่ือออกแบบและ
กําหนดแนวทางในการการประเมิน
ความสําเร็จเชิงคุณภาพและตอบรับ
วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมพัฒนา
นิสิต 
๓. ติดตาม ประเมิน และสรุปผลการ
ดําเนินงานการการประเมินความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสิต  
๔. ประชุมคณะทํางานเพ่ือพิจารณาการ
นําผลประเมินไปปรับปรงุแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานิสิต
ในปการศึกษาถัดไป 

๑. คําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางาน 
๒. รายงานการ
ประชุมคณะทํางาน 
๓. รอยละรายงาน
การติดตามและ
ประเมินความสําเร็จ
ตามวัตถุประสงคของ
แผน 
๔. วาระท่ีประชุม 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ประจําวิทยาลัยสงฆ 
 

๑. ๑ ฉบับ 
 
๒. ๑ เลม 
 
๓. รอยละ ๘๐ 

เม.ย. ๖๖ – 
พ.ค. ๖๖ 

ผูรับผิดชอบนโยบาย : 
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
 
ผูรับผิดชอบปฏิบัติการ :  
- ผอ.วิทยาลัยสงฆ 
- ผอ.สํานักงานวิทยาลัย 
กลุมงานบริการการศึกษา 
- งานกิจการนิสิต 
 
ผูรับผิดชอบรวม :  
 

๔ .  วิ ท ย า เ ข ต ค ว ร มี ก า ร
ออกแบบหลักสูตร ท่ี มีความ

๑. ทบทวนคูมือประกันคุณภาพ
การศึกษา 

จํานวนหลักสูตรใหม 
หรือหลักสูตรระยะ

๑ หลักสูตร มิ.ย. ๖๕ – 
พ.ค. ๖๖ 

ผูรับผิดชอบนโยบาย : 
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 



๔๐ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็งและ 
ปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 

แนวทางการดําเนนิงาน ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

หลากหลาย ตอบสนองความ
ต อ ง ก า ร ข อ ง ผู เ รี ย น  แ ล ะ
สถานการณโลกท่ีเปลี่ยนแปลง
ไป โดยออกแบบหลักสูตร ท่ี
บูรณาการระหวางศาสตร ท่ี
เน น มี ผลลั พธ ก า ร เ รี ยนรู ท่ี
ครอบคลุมผลลัพธผูเรียนตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๑ ท้ัง  ๓ ดาน คือ (๑) 
บุคคลผู มีความรู  (๒) ผู ร วม
สรางสรรคนวัตกรรม และ (๓) 
พ ล เ มื อ ง ท่ี เ ข ม แ ข็ ง 
(องคประกอบท่ี 1.7) 

๒. วิเคราะห คําจํากัดความ และเกณฑ
การชี้วัดท่ีชัดเจนดานผลลัพธการเรียนรู
ดานบุคคลผูมีความรู  ดานผูรวม
สรางสรรคนวัตกรรม และดานพลเมืองท่ี
เขมแข็ง 
๓. จัดประชมุคณะกรรมการประจํา
วิทยาลัยสงฆ  
๔. ขออนุมัติเปดหลักสูตรใหม หรือ
หลักสูตรระยะสั้น ตอสภาวิชาการ 
๕. เผยแพรการพัฒนาหลักสูตรใหม หรือ
หลักสูตรไมมีปริญญา (non degree)  ท่ี
นําไปสูการใชระบบสะสมหนวยกิต 
(credit bank)  

สั้น  
ผูรับผิดชอบปฏิบัติการ :  
- ผอ.วิทยาลัยสงฆ 
- ผอ.สํานักงานวิทยาลัย 
- กลุมงานวิชาการและวางแผน 
 
ผูรับผิดชอบรวม :  
 

๕. วิทยาเขตและหลักสูตร ควร
รวมกันการออกแบบกิจกรรม
ในการเตรียมความพรอมนิสิต
เ พ่ื อ รั บ ก า ร ป ร ะ เ มิ น  
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ บั ณ ฑิ ต ท่ี พึ ง
ประสงค ของมหาวิทยาลั ย 
ทั ก ษ ะ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตาม
เกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
(โดยเฉพาะสําหรับนิสิตชั้นป

๑. ทบทวนคูมือประกันคุณภาพ
การศึกษา 
๒. จัดประชุมรวมกับหลักสูตร เพ่ือ
กําหนดรูปแบบการจัดทํารายงานดาน
คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค ดาน
ทักษะภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีเปนขอมูล
นําไปสูการพัฒนาตอไปได 

คาเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินบัณฑิต
ปริญญาตรี 

๓.๕๑ คะแนน มิ.ย. ๖๕ – 
พ.ค. ๖๖ 

ผูรับผิดชอบนโยบาย : 
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
 
ผูรับผิดชอบปฏิบัติการ :  
- ผอ.วิทยาลัยสงฆ 
- ผอ.สํานักงานวิทยาลัย 
- กลุมงานวิชาการและวางแผน 
 
ผูรับผิดชอบรวม :  
- งานวัดผลและประเมินผล สน.วช. 



๔๑ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็งและ 
ปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 

แนวทางการดําเนนิงาน ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

สุดทาย)   โดยการจัดทําเปน
รายวิชาเลือกเสรีไมคิดหนวย 
หรือเปนกิจกรรมเสริมหลักสูตร
เพ่ือใหนิสิตชั้นปสุดทาย เปน
ตน เพ่ือให นิสิตชั้นปสุดทาย/
บัณฑิตปริญญาตรีทุกหลักสูตร
มีผลการประเมินคุณลักษณะ
บั ณ ฑิ ต ท่ี พึ ง ป ร ะ ส ง ค ข อ ง
ม ห า วิ ท ย า ลั ย (  มี ทั ก ษ ะ
ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี
ส า ร ส น เ ท ศ  ผ า น เ ก ณ ฑ ท่ี
ม ห า วิ ท ย า ลั ย กํ า ห น ด 
(องคประกอบท่ี 1.8) 
 
 
 
 
 
 
 



๔๒ 
 

๓.๒ องคประกอบท่ี ๒ การวิจัย 
แนวทางเสริมจุดแข็งและ 
ปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 

แนวทางการดําเนนิงาน ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

     ๑. ควรสํารวจและจัดทํา

ฐานข อ มูล ท่ีจํ า เป นต อการ

บริหารงานวิจัย ในประเด็น

บุคลากร คุณวุฒิ โครงการวิจัย 

เงินสนับสนุนการวิจัยภายใน

และภายนอก บทความวิจัย 

แหลงเผยแพรผลงานวิจัย การ

นํางานวิจัยไปใชประโยชนโดย

แสด งข อ มู ล ใน เชิ ง ส ถิ ติ ซ่ึ ง

ส า ม า ร ถ สื บ ค น ไ ด ง า ย 

เปรียบเทียบอยางนอยยอนหลัง 

๕ ป เพ่ืออํานวยความสะดวก

แกผู บริหารในการวางแผน

พัฒนางานวิจัย 

     วิทยาเขตสุรินทร ไดวิเคราะหผลการ
ประเมินฯ และขอเสนอแนะของ คปน. 
แลว  ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
ดังนี ้
    ๑. สํารวจขอมูลผลงานการวิจัยของ
คณาจารยเพ่ือเตรียมการจัดทํา
ฐานขอมูลงานวิจัย 
     ๒. พัฒนาระบบสารสนเทศงานวิจัย
ในเว็บไซตของวิทยาเขตสุรินทร 
    ๓. พัฒนาฐานขอมูลนักวิจัย ขอมูล
ขาวสารดานงานวิจัย แหลงทุนสนับสนุน
การวิจัย 
     ๔. นําขอมูลท่ีไดจัดเตรียมข้ึนสู
ระบบฐานขอมูลงานวิจัย 
     ๕. ปรับปรุงและตรวจสอบระบบ
และกลไกฐานขอมูลงานวิจัย เพ่ือให
สามารถสืบคนได 
     ๖. นําขอมูลในระบบมาวิเคราะห
และสรุปผลเพ่ือนํามาแสดงใหผูบริหาร
ไดนําไปพิจารณา 
     ๗. ประเมินระบบฐานขอมูลและการ
วิเคราะหติดตามระบบฐานขอมูล

๑. มีระบบฐานขอมูล
ในการบริหาร
งานวิจัย 
 

๑ ระบบ มิ.ย. ๖๕ – 
พ.ค. ๖๖ 

ผูรับผิดชอบนโยบาย : 
-ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
 
ผูรับผิดชอบปฏิบัติการ : 
- ผอ.สํานักวิชาการ 
- ผอ.สวนสนบัสนุนวิชาการ 
- กลุมงานวิจัยและคุณภาพ
การศึกษา 
- กลุมงานหองสมุดและสารสนเทศ 
    - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ผูรับผิดชอบรวม : 
 



๔๓ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็งและ 
ปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 

แนวทางการดําเนนิงาน ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

งานวิจัย 
     ๒. วิทยาเขตควรมีการ

จัดตั้งกองทุนวิจัยหรืองาน

สรางสรรคของวิทยาเขต

สุรินทรเพ่ือการสนับสนุนทุน

วิจัยแกคณาจารยพรอมกับมี

ระบบและกลไกในการ

ขับเคลื่อนกองทุนวิจัยใหเปนไป

อยางตอเนื่องและเปนการ

สงเสริมสนับสนุนใหอาจารย

ประจําวิทยาเขตสุรินทรไดรับ

ทุนวิจัย และมีผลงานวิจัยหรือ

งานสรางสรรคท่ีเพียงพอตอ

สัดสวนของจํานวนคณาจารย

ท้ังหมดและเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานในปการศึกษาถัดไป 

    ๑. ประชุมคัดเลือกคณะทํางานเพ่ือ

ศึกษาทบทวน วิเคราะห และเสนอแนว

ทางการจัดตั้งกองทุนวิจัยตอ

คณะกรรมการประจําวิทยาเขตสุรินทร 

    ๒. เสนอแตงตั้งคณะทํางานยกราง

ประกาศกองทุนวจิัยประจําวิทยาเขต

สุรินทร  

     ๓. เสนอรางประกาศกองทุนวิจัย 

ตอคณะกรรมการประจําวิทยาเขต

สุรินทร 

    ๔. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

กองทุนวิจัยประจําวิทยาเขตสุรินทร 

    ๕. จัดหางบประมาณเขากองทุนวิจัย

ใหเพียงพอตอการสนับสนุนการวิจัยของ

คณาจารย 

๑. มีกองทุนวิจัย
ประจําวิทยาเขต 
๒. มีประกาศกองทุน
วิจัยประจําวิทยาเขต 
๓. มีคณะกรรมการ
บริหารกองทุนวิจัย 
๔. มีจํานวนเงินกอง 
ทุนวิจัยเพ่ือสนับสนุน
งานวิจัยท่ีเพียงพอตอ
สัดสวนของจํานวน
คณาจารย 
 

๑. กองทุนวิจัย
สําหรับคณาจารย
วิทยาเขตสุรินทร 
๒. ประกาศ
กองทุนวิจัย
ประจําวิทยาเขต  
๓. จํานวน
เงินกองทุนวิจัย
เพ่ือสนับสนุน
งานวิจัยท่ี
เพียงพอตอ
สัดสวนของ
จํานวนคณาจารย 
๒๕,๐๐๐ บาทตอ 
รูป/คน 
 

มิ.ย. ๖๕ – 
พ.ค. ๖๖ 

ผูรับผิดชอบนโยบาย : 
-ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
 
ผูรับผิดชอบปฏิบัติการ : 
- ผอ.สํานักวิชาการ 
- ผอ.สวนสนบัสนุนวิชาการ 
- กลุมงานวิจัยและคุณภาพ
การศึกษา 
- กลุมงานหองสมุดและสารสนเทศ 
    - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ผูรับผิดชอบรวม : 
- สํานักงานวิทยาเขต 
- วิทยาลัยสงฆสุรินทร 
   
 

    ๓. ควรจัดตั้งหนวย/

ศูนยวิจัยเพ่ือการใหคําปรึกษา

และสนับสนุนการวิจัย 

    ๑. ประชุมคัดเลือกคณะทํางานเพ่ือ

ศึกษาทบทวน วิเคราะห และเสนอแนว

ทางการจัดตั้งหนวย/ศูนยวิจัยตอ

คณะกรรมการประจาํวิทยาเขตสุรินทร 

๑. มีหนวยวิจัย
ประจําวิทยาเขต 
๒. มีคณะกรรมการ
บริหารหนวยวิจัย

๑. หนวยวจิัย ๑ 
แหง 
๒. คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ ๑ 

มิ.ย. ๖๕ – 
พ.ค. ๖๖ 

ผูรับผิดชอบนโยบาย : 
-ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
 
 



๔๔ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็งและ 
ปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 

แนวทางการดําเนนิงาน ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

    ๒. เสนอแตงตั้งคณะทํางานยกราง

หนวย/ศูนยวิจัยประจําวิทยาเขตสุรินทร  

    ๓. เสนอรางหนวยหนวย/ศูนยวิจัย 

ตอคณะกรรมการประจําวิทยาเขต

สุรินทร 

    ๔. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร

หนวย/ศูนยประจําวิทยาเขตสุรินทร 

ประจาํวิทยาเขต 
 

ฉบับ ผูรับผิดชอบปฏิบัติการ : 
- ผอ.สํานักวิชาการ 
- ผอ.สวนสนบัสนุนวิชาการ 
- กลุมงานวิจัยและคุณภาพ
การศึกษา 
 
ผูรับผิดชอบรวม : 
- สํานักงานวิทยาเขต 
- วิทยาลัยสงฆสุรินทร 

๔. ควรวางแผนการพัฒนา

บุคลากรใหมีผลงานท่ีตีพิมพ

เผยแพรในวารสารฐาน 

SCOPUS ฐาน ๑ และ ฐาน ๒ 

ใหครอบคลุมทุกหลักสูตร โดย

กําหนดเปาหมายจํานวนตีพิมพ

ในแตละปการศึกษาลวงหนา

ระยะยาวและจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนอยาง

เพียงพอ 

    ๑. ประชุมผูบริหารเพ่ือจัดทํา

นโยบาย และศึกษาทบทวน วิเคราะห 

เสนอแนวทางการจัดทําแผนการบริหาร

งานวิจัยท่ีครอบคลุมทุกดานรวมถึงการ

พัฒนาบุคลากร การสงเสริมการตีพิมพ

ผลงานวิจัย กําหนดเปาหมายจํานวน

ตีพิมพในแตละปการศึกษา และแนวทาง

การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการ

วิจัย (แผนยอย) ประจําสํานักวิชาการ 

    ๒. ประชุมสํานักวิชาการ เพ่ือนํา

นโยบาย และรางแผนการบริหาร

งานวิจัยท่ีครอบคลุมทุกดาน (แผนยอย) 

๑. มีแผนการบริหาร
งานวิจัย (แผนยอย) 
ประจําสํานักวิชาการ 
 

๑. แผนการ
บริหารงานวิจัย ๑ 
แผน 
 

มิ.ย. ๖๕ – 
พ.ค. ๖๖ 

ผูรับผิดชอบนโยบาย : 
-ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
 
 
ผูรับผิดชอบปฏิบัติการ : 
- ผอ.สํานักวิชาการ 
- ผอ.สวนสนบัสนุนวิชาการ 
- กลุมงานวิจัยและคุณภาพ
การศึกษา 
 
ผูรับผิดชอบรวม : 
- วิทยาลัยสงฆสุรินทร 



๔๕ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็งและ 
ปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 

แนวทางการดําเนนิงาน ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

เสนอตอคณะกรรมการประจําวิทยาเขต

สุรินทร 

    ๓. ประกาศใช แผนการบริหาร

งานวิจัยท่ีครอบคลุมทุกดาน (แผนยอย) 

๕. วิทยาเขตควรมีนโยบายหรือ

ประกาศแนวทางการสงเสริม

และสนับสนุนใหอาจารยทุก

ทาน ตลอดถึงบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีมีความสนใจดาน

การวิจัยไดจัดทําโครงการวิจัย

ของบประมาณการวิจัยจาก

หนวยงานภายนอกอยางท่ัวถึง 

    ๑. ประชุมคัดเลือกคณะทํางานเพ่ือ

ศึกษาทบทวน วิเคราะห และยกราง

นโยบายหรือประกาศแนวทางการ

สงเสริมและสนับสนุนการทําวิจัยให

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

    ๒. เสนอรางนโยบายหรือประกาศ

แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการ

ทําวิจัยใหบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน ตอคณะกรรมการประจํา

วิทยาเขตสุรินทร 

    ๓. จัดทําและจัดหาขอมูลดานแหลง

ทุนวิจัยจากหนวยงานภายนอกให

บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

๑. มีนโยบายหรือ
ประกาศแนวทางการ
สงเสริม สนับสนุน
การวิจัย  
๒. มีขอมูลดานแหลง
ทุนวิจัยจากหนวย 
งานภายนอก 
 

ประกาศแนวทาง
การสงเสริม
สนับสนนุงานวิจัย 
๑ ฉบับ 

มิ.ย. ๖๕ – 
พ.ค. ๖๖ 

ผูรับผิดชอบนโยบาย : 
-ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
 
 
ผูรับผิดชอบปฏิบัติการ : 
- ผอ.สํานักวิชาการ 
- ผอ.สวนสนบัสนุนวิชาการ 
- กลุมงานวิจัยและคุณภาพ
การศึกษา 
 
ผูรับผิดชอบรวม : 
- วิทยาลัยสงฆสุรินทร 

๖. ควรหาแหลงทุนวิจัย

ภายนอกเพ่ือการสนับสนุนให

คณาจารยไดใชองคความรูตาม

    ๑. ประชุมคัดเลือกคณะทํางานเพ่ือ

ศึกษาทบทวน วิเคราะห และเสนอแหลง

ทุนวิจัยภายนอกเพ่ือการสนับสนุนให

มีขอมูลแหลงทุนวิจัย
ภายนอกสนับสนุน
คณาจารย 

  ผูรับผิดชอบนโยบาย : 
-ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
 



๔๖ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็งและ 
ปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 

แนวทางการดําเนนิงาน ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

ศาสตรสาขาเพ่ือการทํางาน

วิจัยและพัฒนาชุมชุมและสังคม

ใหสามารถพ่ึงพาตนเองไดและ

เกิดสันติสุข 

คณาจารยไดใชองคความรูตามศาสตร

สาขาเพ่ือการทํางานวิจัยและพัฒนาชุม

ชุมและสังคมใหสามารถพ่ึงพาตนเองได

และเกิดสันติสุข 

    ๒. กําหนดแหลงทุนวิจัยภายนอกเพ่ือ

การสนับสนุนใหคณาจารยไดใชองค

ความรูตามศาสตรสาขาเพ่ือการทํางาน

วิจัยและพัฒนาชุมชุมและสังคมให

สามารถพ่ึงพาตนเองไดและเกิดสันติสุข

ไวในแผนการบริหารงานวิจัยท่ี

ครอบคลุมทุกดาน (แผนยอย)  

 
ผูรับผิดชอบปฏิบัติการ : 
- ผอ.สํานักวิชาการ 
- ผอ.สวนสนบัสนุนวิชาการ 
- กลุมงานวิจัยและคุณภาพ
การศึกษา 
 
ผูรับผิดชอบรวม : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

 
 
 
๓.๔ องคประกอบท่ี ๓  การบริการวิชาการ 

แนวทางเสริมจุดแข็งและ 
ปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 

แนวทางการดําเนนิงาน ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑. ควรมีการประเมินแผนการ
บริการวิชาการ 

วิทยาเขตสุรินทร ไดวิเคราะหผลการ
ประเมินฯ และขอเสนอแนะของ คปน. 
แลว  ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
ดังนี ้
    ๑. ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ

ประเมินทําแผนการบริการวิชาการ 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ 

    ๒. รวบรวม ประเมินผลการดําเนิน

โครงการบริการวิชาการ จากทุกสวนงาน

ท่ีรับผิดชอบ 

    ๓. ประเมินความสําเร็จตามแผน

บริการวิชาการ 

    ๔ เสนอผลการประเมินแผนบริการ

วิชาการ ตอคณะกรรมการประจําวิทยา

เขตสุรินทร 

-รายงานผลการ
ประเมินความสําเร็จ
ตามแผนบริการ
วิชาการ 
-รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
ประจําวิทยาเขต 

 เม.ย.-พ.ค. 
๒๕๖๖ 

ผูรับผิดชอบนโยบาย : 
-ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
 
ผูรับผิดชอบปฏิบัติการ : 
- ผอ.สํานักวิชาการ 
- ผอ.สวนสนบัสนุนวิชาการ 
- กลุมงานสงเสริมพระพุทธศาสนา
และบริการสังคม 
 
ผูรับผิดชอบรวม : 
 

๒. ควรมีการนําผลการประเมิน
แผนการบริการวิชาการมา

    ๑. นําเสนอผลการประเมินแผน

บริการวิชาการ ประจําปการศึกษา 

- รายงานการประชุม
คณะกรรมการ

 เม.ย.-พ.ค. 
๒๕๖๖ 

ผูรับผิดชอบนโยบาย : 
-ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 



๔๘ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็งและ 
ปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 

แนวทางการดําเนนิงาน ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

ปรับปรุงพัฒนา ๒๕๖๕ ตอคณะกรรมการประจําวิทยา

เขต 

    ๒. นําขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจํา

วิทยาเขตสุรินทร มาเตรียมจัดทําแผน

บริการวิชาการ ในปการศึกษา ๒๕๖๖ 

ตอไป 

ประจําวิทยาเขต 
- ราง แผนบริการ
วิชาการ ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๖ 

 
ผูรับผิดชอบปฏิบัติการ : 
- ผอ.สํานักวิชาการ 
- ผอ.สวนสนบัสนุนวิชาการ 
- กลุมงานสงเสริมพระพุทธศาสนา
และบริการสังคม 

๓. ควรกําหนดชุมชนเขมแข็งไว
ในแผนการบริการวิชาการอยาง
เปนรูปธรรม 

    ๑. ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการ

จัดทําแผนบริการวิชาการ ประจาํป

การศึกษา ๒๕๖๕ ใหสอดคลองกับ

แผนพัฒนาวิทยาเขต ระยะ ๕ ป 

    ๒. คัดเลือกพ้ืนท่ีชุมชน ในโครงการ

บริการวิชาการ ปงบประมาณ ๒๕๖๖ 

บรรจุไวในแผนบริการวิชาการ 

    ๓. กํากับ ติดตาม ประเมินผลการ

ดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ 

    ๔. รายงานสรุปผลการดําเนิน

โครงการบริการวิชาการท่ีกําหนดพ้ืนท่ี

ชุมชนเขมแข็งไว ตามแผนบริการ

วิชาการ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ 

จํานวนพ้ืนท่ีชุมชน
เขมแข็ง  

๒ ชุมชน  ผูรับผิดชอบนโยบาย : 
-ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
 
ผูรับผิดชอบปฏิบัติการ : 
- ผอ.สํานักวิชาการ 
- ผอ.สวนสนบัสนุนวิชาการ 
- กลุมงานสงเสริมพระพุทธศาสนา
และบริการสังคม 
 
ผูรับผิดชอบรวม : 
 



๔๙ 
 

 
 
 
 
๓.๔ องคประกอบท่ี ๔  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

แนวทางเสริมจุดแข็งและ 
ปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 

แนวทางการดําเนนิงาน ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑ .  ท บ ท ว น  ป รั บ ป รุ ง 

กระบวนการและจัดทําแผน

ด า น ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ

วัฒนธรรมให มีการ กําหนด

เปาหมาย วัตถุประสงค ตัวบงชี้

วั ด คว ามสํ า เ ร็ จ ให ส ะท อน

ผลลัพธท่ีสงผลตอความสําเร็จ

ของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะ

แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม ร ะ ดั บ

มหาวิทยาลัย 

วิทยาเขตสุรินทร ไดวิเคราะหผลการ
ประเมินฯ และขอเสนอแนะของ คปน. 
แลว  ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
ดังนี ้
    ๑. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา
แผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ ใหสอดคลอง
กับแผนพัฒนาวิทยาเขต ระยะ ๕ ป 
    ๒. สํารวจความตองการ หรือ
ประสานความรวมมือกับองคกร  หรือ
ชุมชนกลุมเปาหมาย เพ่ือวางแผนในการ
ดําเนินกิจกรรม/โครงการ 
    ๓. จัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยการวิเคราะหกิจกรรม/
โครงการ และความตองการของชุมชน
หรือสังคม เพ่ือเสนอจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําป 

- คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทํา
แผน 
- แผนทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๕ 

๑ ฉบับ 
 
 
๑ แผน 

มิ.ย.-ต.ค.  
๒๕๖๕ 

ผูรับผิดชอบนโยบาย : 
-ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
 
ผูรับผิดชอบปฏิบัติการ : 
- ผอ.สํานักวิชาการ 
- ผอ.สวนสนบัสนุนวิชาการ 
- กลุมงานสงเสริมพระพุทธศาสนา
และบริการสังคม 



๕๐ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็งและ 
ปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 

แนวทางการดําเนนิงาน ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๒. พัฒนาระบบและกลไกการ

ประเมินความสําเร็จใหสะทอน

ผลลัพธ แผนด าน ทํานุบํ ารุ ง

ศิลปะและวฒันธรรม 

    ๑. ประชุมกับองคกรหรือชุม
กลุมเปาหมาย เพ่ือประเมิน/สรุปผลการ
ดําเนินกิจกรรม/โครงการ 
   ๒. นําผลการประเมินกิจกรรม/
โครงการ/แผนฯ เสนอคณะกรรมการ
ประจําวิทยาเขต เพ่ือรับทราบ/พิจารณา 
ใหขอเสนอแนะ 
   ๓.  นําผลการพิจารณา/ขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจําวิทยาเขต มา
ปรับปรุง/พัฒนา แผนฯ/การดําเนิน
กิจกรรม/โครงการ ตอไป 

  มิ.ย. ๒๕๖๕ – 
พ.ค. ๒๕๖๖ 

ผูรับผิดชอบนโยบาย : 
-ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
 
ผูรับผิดชอบปฏิบัติการ : 
- ผอ.สํานักวิชาการ 
- ผอ.สวนสนบัสนุนวิชาการ 
- กลุมงานสงเสริมพระพุทธศาสนา
และบริการสังคม 

 
 



๕๑ 
 

๓.๕ องคประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ 
แนวทางเสริมจุดแข็งและ 
ปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 

แนวทางการดําเนินงาน ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑. ควรเขียนรายงานผลการ

ดําเนินงานโดยการนําเสนอผล

การปฏิบัติงานใหชัดเจนและ

ครบถวน โดยตอบใหครบตาม

เกณฑการประเ มิน  เชน  มี

ระบบและกลไก ตองเขียนให

เ ห็ น ค ว าม เป น ร ะบบ  โ ด ย

อาจจะใช แผนภู มิประกอบ 

กล ไก ในการ กํ า กับ ติดตาม

เ พ่ือให เ กิดผลสํา เร็จ ในการ

ดําเนินงาน 

๑. วิเคราะหโครงสรางองคกร โครงสราง
การบริหารงาน และโครงสรางการ
ปฏิบั ติงานประจําสวนงานวิทยาเขต
สุ ริ นทร  กํ าหนดปฏิ ทินการบริหาร
คุณภาพ ปฏิทินการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และจัดทํา
แผนปฏิบั ติ การดํ า เนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๕ เสนอผูบริหารวิทยา
เขตสุรินทร เพ่ือพิจารณาอนุมัติ พรอม
เวียนแจงทุกสวนงานไดทราบ และถือ
เปนแนวทางปฏิบัติ 

- ปฏิทินการบริหาร
คุณภาพ 
- แผนงานปฏิบัติการ
ประกันคุณภาพ  

อยางละ ๑ 
รายการ 

มิ.ย.-ต.ค. ๖๕ ผูรับผิดชอบนโยบาย : 
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ 
 
ผูรับผิดชอบการกํากับ ติดตาม :  
- ผอ.สํานักวิชาการ 
 
ผูรับผิดชอบปฏิบัติการ :  
- งานประกันคุณภาพ 
 
 

๒. วิเคราะหความหมายของระบบและ
กลไกแตละองคประกอบ ตามตัวบงชี้ 
และตามเกณฑการประเมิน จากคูมือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
เพ่ือสรุประบบและกลไก แผนงานตาม
บงชี้  เพ่ือเขียนใหอยูในรูปแบบ Flow 
chart มีรายละเอียดการปฏิบัติ 
ชวงเวลา ผูรับผิดชอบ หลักฐานประกอบ 
เปนตน 

มี Flow chart 
ระบบและกลไก จาก
คูมือประกันคุณภาพ 

 พ.ย.-ธ.ค. ๖๕ 



๕๒ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็งและ 
ปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 

แนวทางการดําเนินงาน ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๓. จัดทําคูมือข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
(Work Instruction) ตามตัวบงชี้ท่ีเปน
กระบวนการ ระดับหลักสูตร และระดับ
วิทยาเขต เ พ่ือใช เปนแนวทางการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

จํานวนคูมือ WI ตาม
ตัวบงชี้กระบวนการ 
ระดับหลักสูตร และ
ระดับวิทยาเขต 
ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๕ 

๑ เลม ม.ค.-ก.พ. ๖๖ 

๔. จัดกิจกรรม/โครงการ เชิงปฏิบัติการ 
“การเขียนรายงานผลการดําเนินงาน
ต า ม เ ก ณ ฑ ก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕” 

จํานวนการจัด
กิจกรรม/โครงการ 

๑ ครั้ง พ.ค. ๖๖ 

๕. แตงต้ังคณะทํางานจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ระดับวิทยาเขต 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๕ 

คําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางาน 

๑ ฉบับ มิ.ย. ๖๖ 

๖. เสนอรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ตอคณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการ
ประจําวิทยาเขตสุรินทร เพ่ือพิจารณาให
ความเห็นชอบ และอนุมัติ 

รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับ
วิทยาเขต ป
การศึกษา ๒๕๖๕ 

๑ เลม มิ.ย. ๖๖ 

๒. ควรจัดทําแผนกลยุทธโดย
การนําผลการดําเนินงานในปท่ี
ผานมาเปนแนวทางพัฒนา เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพของหนวยงาน

   ๑ .  แต ง ต้ั งคณะกรรมการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาวิทยาเขตสุรินทร  ฉบับท่ี ๖ 
(พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 
   ๒. รวมจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย

แผนพัฒนาวิทยาเขต

สุรินทร ฉบับท่ี ๖ 

(พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) 

๑ เลม ตุลาคม ๖๕ ผูรับผิดชอบนโยบาย : 
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 
 
ผูรับผิดชอบปฏิบัติการ :  



๕๓ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็งและ 
ปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 

แนวทางการดําเนินงาน ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

ใหดีข้ึน ฉบับท่ี ๖ (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) ผอ. สํานักงานวิทยาเขต 
รอง ผอ.สํานักงานวิทยาเขต 
ผูอํานวยสวนงานบริหาร 
ผูอํานวยการสวนคลังและทรัพยสิน 
 
ผูรับผิดชอบรวม :  
 

๓ .  ค ว ร มีก า รทบทว นกา ร
วิเคราะห SWOT เชื่อมโยงสู
แผนตางๆของหนวยงานและ
นําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
ใ น ก า ร ทํ า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ประจาํป 

  ๑. แตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหและ
ประเมินแผนปฏิบัติการประจําป ๒๕๖๕
พรอมท้ังวิเคราะหและจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ ๒๕๖๖ ท่ี
สอดคลองกับแผนพัฒนาฯ 
   ๒. ถายทอดแผนพัฒนาฯ/แผนปฏิบัติ
การประจําป  ใหแกบุคลากรทุกสวนงาน  
   ๓. กํากับ ติดตาม ประเมิน และ

รายงานผลการดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาวิทยาเขตสุรินทร และ

แผนปฏิบัติการประจําป ตอ

คณะกรรมการประจาํวิทยาเขตสุรินทร 

แผนปฏิบัติการ

ประจาํปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๖ 

๑ เลม กุมภาพันธ 

๒๕๖๖ 

ผูรับผิดชอบนโยบาย : 
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 
 
ผูรับผิดชอบปฏิบัติการ :  
ผอ. สํานักงานวิทยาเขต 
รอง ผอ.สํานักงานวิทยาเขต 
ผูอํานวยสวนงานบริหาร 
ผูอํานวยการสวนคลังและทรัพยสิน 
 
ผูรับผิดชอบรวม :  
 

๔ .  ค ว ร มีก า รทบทว นกา ร
วิเคราะหความเสี่ยงท่ีเกิดจาก
ผลกระทบภายนอกท่ีสงผลตอ

๑. แตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหความ

เสี่ยงท่ีเกิดข้ึน 

แผนบริหารความ

เสี่ยง 

๑ เลม กุมภาพันธ 

๒๕๖๖ 

ผูรับผิดชอบนโยบาย : 
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 
 



๕๔ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็งและ 
ปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 

แนวทางการดําเนินงาน ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

การดําเนินงานของหนวยงาน
และนํามาสูแนวทางแกไข 

๒. จัดทําแผนการดําเนินการความเสี่ยง 

๓. สรุปผลการดําเนินงานแลวรายงาน

ตอมหาวิทยาลัย 

ผูรับผิดชอบปฏิบัติการ :  
ผอ. สํานักงานวิทยาเขต 
รอง ผอ.สํานักงานวิทยาเขต 
ผูอํานวยสวนงานบริหาร 
ผูอํานวยการสวนคลังและทรัพยสิน 
 
ผูรับผิดชอบรวม :  
 

๕. ควรใชกิจกรรมการจัดการ
ความรู เ พ่ือถอดบทเรียนและ
นํามาเปนแนวปฏิบัติท่ีดีเพ่ือให
เ กิดประโยชนตอการพัฒนา
หนวยงานและการสรางองค
ความรูใหม 

๑ .  แ ต ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จั ด ทํ า

แผนปฏิบัติการการจัดการความรูของ

วิทยาเขตสุรินทร พรอมกําหนดประเด็น

ความรูอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดาน

การผลิตบัณฑิต และการวิจัย  

   ๒ .  ถ ายทอดแผนปฏิบั ติ การการ

จัดการความรู ใหแกบุคลากรทุกระดับ 

   ๓ .   จั ด กิจกรรม/โครงการ  การ

ประกวด KM เพ่ือคนหาความรูจาก

บุคลากร กระบวนการทํางาน ท่ีเปนแนว

ปฏิบัติท่ีดี  

   ๔. รวบรวมและเผยแพรองคความรู  

จํานวนเรื่องการ

จัดการความรู 

๒ เรื่อง พฤศจิกายน 
๒๕๖๕- 
พฤษภาคม 

๒๕๖๖ 

ผูรับผิดชอบนโยบาย : 
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 
 
ผูรับผิดชอบปฏิบัติการ :  
ผอ. สํานักงานวิทยาเขต 
รอง ผอ.สํานักงานวิทยาเขต 
ผูอํานวยสวนงานบริหาร 
ผูอํานวยการสวนคลังและทรัพยสิน 
 
ผูรับผิดชอบรวม :  
 



๕๕ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็งและ 
ปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 

แนวทางการดําเนินงาน ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

ในเว็บไซตและชองทางการสื่อสารของ

วิทยาเขตสุรินทร 

   ๕. สงเสริมใหบุคลากรทุกสวนงานของ

วิทยาเขตสุรินทร เขาถึงองคความรูและ

นําไปใชในการปฏิบัติงาน 

  ๖. ติดตาม และรวบรวมผลดําเนินงาน

ตามแผนปฏิบัติการการจัดการความรู 

นําเสนอผูบริหาร และคณะกรรมการ

ประจําวิทยาเขตสุรินทรพิจารณาให

ความเห็นชอบ และอนุมัติ 

๖ .  ค ว ร จั ด ทํ า แ ผ น พั ฒ น า

บุคลากรท้ังสายวิชาการและ

สายสนับสนุนเปนรายบุคคล 

เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา

ศักยภาพและเปนระบบ ตรงกับ

สายงานท่ีปฏิบัต ิ

๑ .  แ ต ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จั ด ทํ า

แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และ

สายปฏิบัติการวิชาชีพ ท้ังระยะสั้น (๑ป) 

และระยะยาว (๕ ป) โดยวิเคราะหจาก

แ ผ น พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ร า ย บุ ค ค ล 

Individual Development Plan (ID. 

Plan) 

   ๒. ติดตาม รวบรวมและประเมินผล

แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 

๑. มี ID Plan สาย
วิ ช า ก า ร แ ล ะ ส า ย
สนับสนุน 
๒ . ตั ว ชี้ วั ด ใ น
แผนพัฒนาบุคลากร
ประจําปของวิทยา
เขตสุรินทร ท่ีบรรล ุ
 

รอยละ ๘๐ 
 

มิถุนายน ๒๕๖๕- 
พฤษภาคม 
๒๕๖๖ 
 

ผูรับผิดชอบนโยบาย : 
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 
 
ผูรับผิดชอบปฏิบัติการ :  
ผอ. สํานักงานวิทยาเขต 
รอง ผอ.สํานักงานวิทยาเขต 
ผูอํานวยสวนงานบริหาร 
ผูอํานวยการสวนคลังและทรัพยสิน 
 
ผูรับผิดชอบรวม :  
 



๕๖ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็งและ 
ปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 

แนวทางการดําเนินงาน ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

รายงานคณะอนุกรรมการบริหารบุคคล 

และกรรมการประจําวิทยาเขต อยาง

นอย ปละ ๑ ครั้ง 

   ๓. นําผลการประเมินและ

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ มา

ปรับปรุงการดําเนินงานในปถัดไป 

๗ .  ค ว ร นํ า เ ส น อ ผ ล ก า ร
ปฏิบัติ ง านตอผูบริหารและ
ระดับคณะกรรมการท่ีเก่ียวของ 
เพ่ือนําขอเสนอแนะมาพัฒนา
ตอยอดเพ่ือความสําเร็จของทุก
โครงการและกิจกรรม 

๑. แตงตั้งคณะกรรมการประเมิน

แผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ 

๒๕๖๖ 

๒. กํากับติดตามการดําเนินการของทุก

โครงการและกิจกรรมทุกๆ รายไตรมาส 

๓. รวบรวมและสรุปประเมินผลแผนทุก

โครงการและกิจกรรมเพ่ือท่ีจะนํามา

พัฒนาตอยอดในปถัดไป 

๔. นําเสนอตอผูบริหารและ

คณะกรรมการประจาํวิทยาเขต 

สรุปแผนปฏิบัติงาน

โครงการและ

กิจกรรม 

๑ เลม กุมภาพันธ 

๒๕๖๖ 

ผูรับผิดชอบนโยบาย : 
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 
 
ผูรับผิดชอบปฏิบัติการ :  
ผอ. สํานักงานวิทยาเขต 
รอง ผอ.สํานักงานวิทยาเขต 
ผูอํานวยสวนงานบริหาร 
ผูอํานวยการสวนคลังและทรัพยสิน 
 
ผูรับผิดชอบรวม :  
 

๘ . ใน โ อกาสของ พ้ืน ท่ี  ท่ี มี

โอกาสในการสรางเครือขาย

ระหวางประเทศ ควรจะใช

๑. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

๒. สรางภาคีเครือขายเพ่ือใหเกิดการ

ทํางานรวมกันในดานตางๆ ไมวาจะเปน

๑. จํานวนภาคี

เครือขาย 

๒. ผลการบริการ

ภาคีเครือขาย 

จํานวน ๒ 

เครือขาย 

ธันวาคม ๒๕๖๕ ผูรับผิดชอบนโยบาย : 
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 
 
ผูรับผิดชอบปฏิบัติการ :  



๕๗ 
 

แนวทางเสริมจุดแข็งและ 
ปรับปรุงจุดท่ีควรพัฒนา 

แนวทางการดําเนินงาน ตัวช้ีวัดความสําเร็จ คาเปาหมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

ชองทางใหเกิดประโยชนท้ังทาง

วิชาการ การวิจัย การบริการ

วิชาการและการทํานุบํ ารุ ง

ศิลปวัฒนธรรม 

ทางดาน การวิจัย การบริการวิชาการ

และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

๓. รวบรวมและสรุปผลการดําเนินการ 

วิชาการและทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ผอ. สํานักงานวิทยาเขต 
รอง ผอ.สํานักงานวิทยาเขต 
ผูอํานวยสวนงานบริหาร 
ผูอํานวยการสวนคลังและทรัพยสิน 
 
ผูรับผิดชอบรวม :  
 

๙.  ควรประชาสัมพันธและ
พัฒนาคุณภาพงานวิชาการใน
ทุ ก มิ ติ สู ส า ธ า ร ณ ะ ท้ั ง ใ น
ระดับชาติและนานาชาติ 

๑. ตั้งคณะกรรมการดําเนินการดานการ

บริการวิชาการ 

๒. พัฒนาคุณภาพการบริการวิชาการสู

ระดับชาติและนานาชาติ 

๓. เผยแพรประชาสัมพันธการบริการสู

สาธารณชนโดยทางหลากหลายวิธีการ 

๑. จํานวนผลงานการ

เผยแพรผลการ

บริการวิชาการสู

สาธารณะ 

๑๐ ผลงาน มกราคม ๒๕๖๖ ผูรับผิดชอบนโยบาย : 
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 
 
ผูรับผิดชอบปฏิบัติการ :  
ผอ. สํานักงานวิทยาเขต 
รอง ผอ.สํานักงานวิทยาเขต 
ผูอํานวยสวนงานบริหาร 
ผูอํานวยการสวนคลังและทรัพยสิน 
 
ผูรับผิดชอบรวม :  
 

 



บทท่ี ๔ 
การติดตามผลการดําเนินงาน 

 

วิทยาเขตสุรินทร ติดตามความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับวิทยาเขต ปการศึกษา ๒๕๖๕ (จากผลประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ปการศึกษา ๒๕๖๔)  โดยสํานักวิชาการวิทยาเขตสุรินทรประชุมรวมกับสวนงานท่ีรับผิดชอบ รวบรวมขอมูล ผลการดําเนินงานจากสวนงานท่ี
เก่ียวของ แตละองคประกอบ และตัวบงชี้ นําเสนอท่ีประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําวิทยาเขตสุรินทร ในชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต  ในชวงระหวางเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 
แบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับวิทยาเขต ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

(จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ปการศึกษา ๒๕๖๔) 
 

คําช้ีแจง : วิทยาเขตสุรินทรไดยึดหลักการกระจายอํานาจในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพ  โดยใชกลไกการบริหารคุณภาพ  ซ่ึงหัวหนาสวนงานเปนผูมีอํานาจและ
บทบาทในการบริหารจัดการ  ซ่ึงจะมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง ท้ังการควบคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ  การประเมินคุณภาพ  และผลสัมฤทธิ์ของการบรรลุคาเปาหมายตาม
ตัวชี้วัดความสําเร็จ  โดยแบงชวงระยะเวลาในการติดตามออกเปนรายไตรมาส คือ รอบ ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน โดยคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจําวิทยาเขตสุรินทร  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพ และผูบริหารทุกระดับในวิทยาเขตสุรินทร จะมีการติดตามความกาวหนาในการดําเนินงาน ปญหา
อุปสรรคและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน เพ่ือพิจารณาแนวทางการแกไข เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพ ประจําปการศึกษา และกอใหเกิดการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
   การติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน เปนกลไกสําคัญเพ่ือควบคุมการปฏิบัติงาน  และกอใหเกิดการปรับปรุงตามขอเสนอแนะอยางตอเนื่อง โดยดําเนินการ
เปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานจริงกับเปาหมายท่ีกําหนดไว ซ่ึงกําหนดกรอบแนวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนงานปการศึกษา ละ ๔ ครั้ง ดังนี ้
   ครั้งท่ี ๑ รอบ ๓ เดือน ระหวางวันท่ี ๑ มิถุนายน – ๓๑ สิงหาคม 
   ครั้งท่ี ๒ รอบ ๖ เดือน ระหวางวันท่ี ๑ กันยายน – ๓๐ พฤศจิกายน 
   ครั้งท่ี ๓ รอบ ๙ เดือน ระหวางวันท่ี ๑ ธันวาคม – ๒๘  กุมภาพันธ 
   ครั้งท่ี ๔ รอบ ๑๒ เดือน ระหวางวันท่ี ๑ มีนาคม – ๓๑ พฤษภาคม 
   โดยนําเสนอความกาวหนาของผลการดําเนินงานและการจัดทํารายงานผลสําเร็จของการดําเนินงานในรอบปการศึกษา 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 



๕๙ 
 

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป 
1. ชื่อกลุมงาน ..................................  สังกัด................................................ 
2. ติดตามและรายงานผลการดําเนินงาน (ใสเครื่องหมาย  ในชอง ) 
  ครั้งท่ี 1  รอบ ๓ เดือน (1 มิ.ย.6๕ – ๓๑ ส.ค.6๕)   ครั้งท่ี 2 รอบ ๖ เดือน (1 มิ.ย.6๕ – ๓๐ พ.ย.6๕)  ครั้งท่ี ๓ รอบ ๙ เดือน (1 มิ.ย.6๕ – ๒๘ ก.พ.6๖) 
    ครั้งท่ี ๔ รอบ ๑๒ เดือน (1 มิ.ย.6๖ – ๓๑ พ.ค.6๖) 
 
สวนท่ี ๒ ผลการดําเนินงาน (กรอกเฉพาะตามท่ีสวนงานมีขอมูล) 
องคประกอบท่ี .....  ................. 

ขอเสนอแนะ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด

ความสําเร็จ 
คําอธิบาย 

กรณี 

กําลังดําเนินงาน/ไมบรรลุ 

กํา
ลัง

ดํา
เน

ินง
าน

 

บร
รล

 ุ

ไม
บร

รล
 ุ

๑.  ควรสํ ารวจและจั ด ทํ า

ฐานขอมูล ท่ีจําเปนตอการ

บริหารงานวิจัยในประเด็น 

บุ ค ล า ก ร  คุ ณ วุ ฒิ 

โครงการวิจัย เงินสนับสนุน

การวิจัยภายในและภายนอก 

บทความวิจัย แหลงเผยแพร

ผลงานวิจัย การนํางานวิจัยไป

      



๖๐ 
 

ขอเสนอแนะ ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 

ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด

ความสําเร็จ 
คําอธิบาย 

กรณี 

กําลังดําเนินงาน/ไมบรรลุ 

กํา
ลัง

ดํา
เน

ินง
าน

 

บร
รล

 ุ

ไม
บร

รล
 ุ

ใชประโยชนโดยแสดงขอมูล

ในเชิงสถิติซ่ึงสามารถสืบคน

ไดงาย เปรียบเทียบอยางนอย

ยอนหลัง  ๕ ป เ พ่ืออํานวย

ความสะดวกแกผูบริหารใน

การวางแผนพัฒนางานวิจัย 

๒. ฯลฯ       

 

 

 

 

 

 

 



๖๑ 
 

สวนท่ี 3  มีการดําเนินงานของหนวยงาน (ใสเครื่องหมาย  ในชอง มี /ไมมี ) 

กิจกรรม/กระบวนการ มี ไมมี 

1) มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของสวนงาน มาบรรจุไวในแผนพัฒนาคุณภาพ   

2) มีการเปดโอกาสใหผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ผูเก่ียวของ และนิสติ เขามามีสวนรวมในการจัดทําแผนพฒันาคุณภาพ   

3) มีการวิเคราะหศักยภาพของสวนงานเพื่อประเมินสถานภาพของกลุมงาน/งาน ในสังกัด   

๔) มีการกําหนดเปาหมายการพฒันา   

๕) มีการนําขอเสนอแนะมาวางเปนแนวทางเพื่อการพัฒนางาน   

๖) มีการกําหนดคาตัวชี้วัดความสําเร็จที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของวิทยาเขตสุรินทร   

๗) มีการอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาคุณภาพ   

๘) มีการกําหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพ   

๙) มีการทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพหรือไมในแตละป   

1๐) มีรูปแบบที่แตกตาง โปรดระบุเพิ่มเติมได   

   

 

สวนท่ี ๔ ปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในการปฏิบัติงานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพฯ 

           ดานวัสดุ / อุปกรณท่ีใช (ระบุ) ……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

           ดานบุคลากร 

                  ดานบุคลากรผูรับผิดชอบ (ระบุ)………………………………………………………………..…………………..………………………………………………………………………………………… 

                    ดานบุคลากรท่ีเปนคณะทํางาน/กรรมการ (ระบุ)………………………………………………………………..…………………..……………………………………………………………… 

           ดานการดําเนินงาน (ระบุ) …………………………………………………………………….……………………...……………………………………………………………………………………………… 

           ดานขอมูล (ระบุ)………………………………………………………………..…………………..…………………………………………………………………………………………………………………..… 

                               อ่ืน ๆ (ระบุ) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………….. 



๖๒ 
 

 

หมายเหตุ       ๑. กําหนดสงแบบ 

                       ครัง้ท่ี ............   สงภายในวันท่ี  ........................................  

                   ๒. ไฟลแบบฟอรมจะวางไวในเว็บไซตงานประกันคุณภาพการศึกษา สํานักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร www.qasurin.mcu.ac.th 

๓. รายงานผลท้ังปญหาอุปสรรค และผูรับผิดชอบ 
    ๔.   หากมีการกําลังดําเนินงานใหแจกแจงการดําเนินงาน,  หากไมบรรลุใหแจงปญหาอุปสรรค 

๕. ใหดําเนินการจัดทําขอมูลไวนําเสนอในคราวการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ประจําวิทยาเขตสุรินทร 
 

 

รับรองตามนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ ........................................................................... 

(…………………………………………………) 

ตําแหนง............................................ 

ผูจัดทํารายงานผลการประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพ 

ลงชื่อ ........................................................................... 

(..................................................................) 

ตําแหนง......................................ผูบริหารสวนงาน 

 

 



๖๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

- คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement  Plan)  ระดับวิทยาเขต ปการศึกษา ๒๕๖๕ 

(จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต  ปการศึกษา ๒๕๖๔) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


