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จุลสารประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สำ�นักงานประกันคุณภาพ สำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

โทร. ๐ ๓๕๒๔ ๘๐๐๐ ต่อ ๘๗๗๖,๘๐๑๑ อีเมล์ mcuqa58@gmail.com เว็บ http://qa.mcu.ac.th

สารจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พระราชปริยัติกวี, ศาสตราจารย์ ดร., ป.ธ.๙

หัวใจของการประกันคุณภาพ ต้องเริ่มจากคนทุกคนในส่วนงาน กล่าวคือทุกคนต้องรับรู้และเข้าใจในสิ่งที่จะขับเคลื่อนไปสู่
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ข้างหน้าร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ งานประกันคุณภาพมิใช่งานเฉพาะของส่วนงานหนึ่งส่วนงานใด เป้าหมายที่มุ่ง
หวังจึงเป็นผลสัมฤทธิ์ที่ทุกคนปรารถนา ดังนั้น จึงเป็นหน้าที่ที่ทุกคนในองค์กรต้องช่วยกันผลักและดันตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
การประกันคุณภาพ จึงเป็นการพัฒนาหรือบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างความมั่นใจและเป็น
หลักประกันให้สังคมเชื่อมั่นว่า มหาวิทยาลัยสามารถที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพดีที่สุด ได้รับการศึกษา
ที่มีมาตรฐาน คุณภาพสูง เมื่อว่าโดยนัยนี้ การประกันคุณภาพการศึกษา จัดเป็นกระบวนการวางแผน กระบวนการบริหารจัดการ
และการด�ำเนินกิจกรรมตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่ผู้รับผิดชอบทุกภาคส่วนต้องท�ำให้สังคมเชื่อมั่นได้ว่าจะพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีคุณลักษณะ และมีคุณสมบัติต่าง ๆ ตามมาตรฐานคุณภาพที่สังคมต้องการ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยผ่านการประเมินคุณภาพทั้งจากภายในโดยส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษา (สกอ.) และภายนอกโดยส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) องค์การมหาชน มาตามล�ำดับ
ส�ำหรับปีนี้ มหาวิทยาลัยได้ใช้คู่มือการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษาของ สกอ. เป็นแนวทางการประเมินคุณภาพภายในนับเป็นปี
ที่ ๓ ติดต่อกัน พร้อมกันนี้ ส�ำนักงานประกันคุณภาพได้จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔
โดยผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแล้ว และมอบให้ทุกส่วนงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาคใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการ
คุณภาพภายในส่วนงานเป็นที่เรียบร้อย ขอให้ทุกส่วนงานได้ด�ำเนินการตามนั้น เพื่อให้แผนงานที่ก�ำหนดบรรลุเป้าหมายเร็วยิ่งขึ้น
ส�ำนักงานประกันคุณภาพได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียน SAR ส�ำหรับส่วนงานที่จัดการศึกษาทั้งส่วนกลางและภูมิภาค
รายละเอียดจะมีปรากฏในจุลสารฉบับนี้พอสมควร
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ขอเป็นก�ำลังใจและส่งความปรารถนาดีมายังผู้รับผิด
บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา
ชอบงานประกันคุณภาพในทุกส่วนงานที่ปฏิบัติงานด้วยความ
ทุ่มเทและเสียสละ เพื่อส่วนรวมผ่านมากับจุลสารฉบับนี้ และ
อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
ถ้าส่วนงานใดๆ ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค มีข้อมูลด้านประกัน
ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม
คุณภาพที่จะประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ ขอให้ได้น�ำมาลงและ
แสดงความคิดเห็นได้ ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์งาน QA
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่ง ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง
มุ่ ง พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ศู น ย์ ก ลางการศึ ก ษาพระพุ ท ธ และท�ำงานอย่างมีความสุขตลอดไป

ศาสนาระดั บ นานาชาติ โ ดยจั ด การศึ ก ษาและพั ฒ นาองค์
ความรู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ให้นำ�ไปสู่การพัฒนา
จิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเผยแผ่และประชาสัมพันธ์งานประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
๒. เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
๓. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมใน
การจัดทำ�ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งถือเป็นงานหลักที่จะ
ต้องรับผิดชอบร่วมกัน

ประชุมประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์ประกันคุณภาพการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๔
เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2560 ส�ำนักงานประกันคุณภาพได้มีการประชุมประชาพิจารณ์แผนยุทธศาสตร์
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.2560-2564 ผู้ประชุมประชาพิจารณ์
ประกอบด้วย รองอธิการบดี ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ ผอ.ส�ำนักวิชาการ คณบดี หัวหน้าภาควิชา ผอ.สถาบัน/ส�ำนัก/ศูนย์
ผอ.กอง และ ผอ.ส่วน ของมหาวิทยาลัย
แผนยุทธศาสตร์นี้ มี 3 ยุทธศาสตร์ 4 เป้าประสงค์ และ 12 กลยุทธ์ เมื่อครบ 5 ปีตามแผนนี้แล้วทุกหลัก
สูตรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะได้การรับรองและเผยแพร่โดยส�ำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครัง้ ที่ ๑/๒๕๖๐
วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
การประชุมเริ่มเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ที่ประชุมได้รับรองรายงานการผลการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายในระดับสถาบัน (สกอ.) ที่มีการตรวจประเมินไปเมื่อวันที่ ๒๕-๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา โดย
มีรองศาสตราจารย์ ดร.พนิต เข็มทอง ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการประเมิน ต่อที่ประชุมได้รับทราบ
โดยผลการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัยได้คุณภาพระดับดี คือ ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๘๗ จากคะแนนเต็ม ๕ บรรลุเป้า
หมาย ๗ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๓ ตัวบ่งชี้

บรรยากาศการประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารเขียน SAR ระดับ วข.และ วส.
สำ�นักงานประกันคุณภาพ สำ�นักงานอธิการบดี จัดให้มีโครงการเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนรู้แนวปฏิบัติที่ดีใน
การทำ� SAR กับผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ซึ่งเป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัย
ทั้งนี้เพื่อชี้แจงแนะนำ�รายละเอียดต่าง ๆ เพื่อความเข้าใจในการจัดทำ�รายงานการประเมินตนเองหรือ SAR ของ
วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำ�เนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ จำ�นวน ๖ แห่ง คือ
๑. วิทยาลัยสงฆ์นครลำ�ปาง		
วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๒. วิทยาเขตแพร่			
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๓. วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๔. วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร		
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๕. วิทยาลัยเขตสุรินทร์			
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๖. วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์		
วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

บรรยากาศการประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารเขียน SAR วส.นครล�ำปาง

บรรยากาศการประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารเขียน SAR วข.แพร่

บรรยากาศการประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารเขียน SAR วข.บาฬีศกึ ษาพุทธโฆส

บรรยากาศการประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารเขียน SAR วข.สุรนิ ทร์

โครงการฝึกอบรมผูเ้ ชีย่ วชาญการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา มจร
เมื่อวันที่ ๑-๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สำ�นักงานประกัน
คุณภาพ สำ�นักงานอธิการบดี ได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ณ ห้องประชุมชั้นล่าง อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ต.ลำ�ไทร
อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของมหาวิทยาลัย ให้มีความเข้าใจและทักษะในการทำ�หน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเพื่อให้
ผู้ตรวจประเมินได้ศึกษาแนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่มีมาตรฐาน สำ�หรับหลักสูตรในการ
อบรมครั้งนี้เป็นรูปแบบของการบรรยาย ในหัวข้อ “แนวคิดการประเมินแบบพิชญพิจารณ์และตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร” มีการสาธิตการตรวจประเมินหลักสูตรแบบพิชญพิจารณ์
การฝึกปฏิบัติ การตรวจประเมินระดับหลักสูตร โดยใช้วิธีสมมติบทบาท
ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ในช่วงเช้ามีพิธีเปิดการอบรม โดยพระเดชพระคุณพระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการเปิดอบรม นำ�บูชาพระรัตนตรัย ต่อด้วยการบรรยายในหัวข้อเรื่อง
“การประเมินคุณภาพหลักสูตรแบบพิชญพิจารณ์เพื่อได้รับการรับรองจาก สกอ.” และมีการสาธิตการตรวจประ
เมินแบบพิชญพิจารณ์ที่มีประสิทธิผล ในภาคบ่ายมีการบรรยายเรื่อง “แนวการเขียนข้อเสนอแนะที่นำ�ไปสู่การ
พัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตร” โดยมีการฝึกปฏิบัติการเขียนข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรโดยใช้ข้อมูลรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร และสิ้นสุดด้วยการนำ�เสนอข้อเสนอแนะ ๖ องค์
ประกอบ
ในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ในช่วงเช้ามีบรรยายหัวข้อเรื่อง “แนวการเขียนข้อเสนอแนะที่นำ�ไปสู่การ
พัฒนาคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย” และการฝึกปฏิบัติการเขียนข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย โดยใช้ข้อมูลรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย และ
ในตอนท้ายมีการวิพากษ์แลกและเปลี่ยนความคิดเห็น โดย ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร และ รศ.ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ
วิทยากรกลางจาก สกอ.

ให้ความรูแ้ ละทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นสิ ติ
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐ กองกิจการนิสิตได้จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้และ
ทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต ๔ คณะ (หลักสูตรภาคภาษาไทย) ณ ห้องประชุมโซน C เปิด
งานโดย พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. ต่อจากนั้นมีบรรยายเรื่อง “บทบาทนิสิตกับการประกันคุณภาพการศึกษา ตาม
กระบวนการ PDCA” โดย พระศรีศาสนบัณฑิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ ในภาคบ่ายเป็นกิจกรรมการ
ฝึกปฏิบัติการทำ�แผนโครงการโดยใช้กระบวนการ PDCA

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาทีว่ ทิ ยาลัยดองกุก ประเทศเกาหลีใต้
เมื่อวันที่ 9-11 มกราคม พ.ศ.2560 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีพระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ เป็นประธาน ใน
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ วิทยาลัยดองกุก ชอนบอบ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นสถาบัน
สมทบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ในการนี้คณะกรรมการที่เดินทางไปร่วมตรวจประเมิน
คุณภาพประกอบด้วย
๑. พระโสภณวชิราภรณ์ 			
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ
๒. พระศรีศาสนบัณฑิต 			
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
๓. พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร 		
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
๔. พระมหาสุรศักดิ์ ปจฺจนฺตเสโน 		
รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์
๕. พระสาธิต สาธิโต 			
ผู้อำ�นวยการกองกลาง
๖. พระมหาสุเทพ สุปณฺฑิโต 		
รักษาการผู้อำ�นวยการสำ�นักงานตรวจสอบภายใน
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มจร มรณภาพ
พระครูปฐมวรวัฒน์,ผศ.ดร. (ทองศรี เอกวํโส ป.ธ.3, พธ.บ., M.A., Ph.D.) รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
อดีตเจ้าอาวาสวัดสามพราน จ.นครปฐม ได้มรณภาพด้วยอาการปอดติดเชื้อ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๑๕.๓๐ น. ในฐานะที่อาจารย์ได้มีคุณูปการต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยเป็น
กรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพระดับส่วนงานสนับสนุนการศึกษาและระดับหลักสูตร ส่วนงานจัดการศึกษา
ในการนี้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา และ
สำ�นักงานประกันคุณภาพ ขอถวายความไว้อาลัยต่อการมรณภาพของพระเดชพระคุณพระครูปฐมวรวัตร ขอให้
ดวงวิญญาณของอาจารย์จงไปสู่สุคติในสัมปรายภพ

Road Map การประกันคุณภาพตามแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี

แผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา มจร พ.ศ.
ในแผนยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
กำ�หนดปรัชญาของงานประกันคุณภาพการศึกษาว่า “การประกันคุณภาพการศึกษาคือเครื่องมือพัฒนามหาวิทยาลัย”
วิสัยทัศน์ว่า “เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับรองคุณภาพการศึกษาทุกหลักสูตร” และพันธกิจของงานประกันคุณภาพการศึกษา
กำ�หนดไว้ ๓ ประการ ได้แก่ (๑) ควบคุมคุณภาพการศึกษา (๒) ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (๓) ประเมินคุณภาพ
การศึกษา เพื่อให้งานประกันคุณภาพการศึกษา มจร บรรลุผลสำ�เร็จตามปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจ จึงได้กำ�หนด
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มี ๑ เป้าประสงค์ คือ มีระบบควบคุม
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด ประกอบด้วยกลยุทธ์ ๕ กลยุทธ์ ได้แก่ (๑) ศึกษาและ
ระดมความเห็นในการกำ�หนดตัวบ่งชี้ที่สะท้อนเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (๒) ส่งเสริมกิจกรรมที่สะท้อน
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (๓) ส่งเสริมให้ทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยให้ความสำ�คัญด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้น
โดยพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพให้เข้มแข็งจนเป็นวัฒนธรรมคุณภาพในการ
ทำ�งานถือเป็นงานปกติเพื่อสามารถแข่งขันกับสถานศึกษาอื่นได้ (๔) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการสื่อสารภายในองค์กรและปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และ (๕) พัฒนาบุคลากรทุกระดับด้านคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเพื่อให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันกับสถานศึกษาอื่ ๆ ได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมาย มี ๑ เป้าประสงค์ คือ ผลการดำ�เนิน
งาน ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาเป็นไปตามแผนที่ได้กำ�หนดไว้ ประกอบด้วยกลยุทธ์ ๒ กลยุทธ์ ได้แก่ (๑)
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ โดยใช้เครือข่ายและศรัทธาที่จะให้หน่วยงานและผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามา
ช่วย และ (๒) ติดตามตรวจสอบผลการดำ�เนินงานด้านคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ประเมินคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มี ๒ เป้าประสงค์ คือ (๑) ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของหลักสูตร คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเกณฑ์กำ�หนด (๒) มีการนำ�ผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษามายกระดับคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย กลยุทธ์ ๕ กลยุทธ์ ได้แก่ (๑) ส่งเสริมให้ส่วนงาน
จัดการศึกษาพัฒนานิสิตให้เป็นคนดีและมีจิตสาธารณะโดยบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย กับการบริการวิชาการ
แก่สังคมและทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม (๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหลักสูตร คณะ วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย พัฒนาการ
บริหารจัดการให้มีคุณภาพ (๓) สนับสนุนและส่งเสริมหลักสูตรให้มีคุณภาพ และได้รับการรับรองคุณภาพหลักสูตรโดย
สกอ. (๔) นำ�ระบบประกันคุณภาพการศึกษามาช่วยในการขับเคลื่อนคุณภาพของมหาวิทยาลัย ให้เป็นที่ยอมรับในระดับ
ชาติโดยเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยในกำ�กับของรัฐ และ (๕) สร้างระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดย
นำ�ระบบสารสนเทศมาเป็นหลักในการพัฒนา
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