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สารจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พระราชปริยัติกวี, ศาสตราจารย์ ดร., ป.ธ.๙

การประกันคุณภาพ จัดเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน
ผลการด�ำเนินงานขององค์กรว่า เป็นไปตามแผนงานหรือเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้หรือไม่ จึงถือได้ว่าเป็นหน้าที่ของทุก
คนในองค์กรจะต้องท�ำงานตามภาระงานและพันธกิจของส่วนงานให้บรรลุเป้าหมายตามวงรอบของปีที่ก�ำหนดไว้ใน
แผน ด้วยเหตุที่เป็นภาระและหน้าที่ในการก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินนี้เอง จึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของบุคลากรทุกคน โดยเฉพาะผู้บริหารสูงสุดในแต่ละส่วนงานจะต้องตระหนักรู้ ใส่ใจ และให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง
การบริหารจัดการภายในที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสอดประสานกับระบบประกันคุณภาพภายใน จะช่วยท�ำให้งาน
ภายในส่วนงานโลดแล่นไปตามระบบ
ช่วงนี้จัดเป็นฤดูแห่การประเมินคุณภาพภายในประจ�ำปี แม้นว่ามหาวิทยาลัยจะผ่านการประเมินคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอกมาตามระยะเวลาที่ก�ำหนดไว้ก็จริง แต่การก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ด�ำเนินงานในเรื่องคุณภาพภายในประจ�ำปีของแต่ละส่วนงานจ�ำเป็นต้องท�ำทุกปีและต่อเนื่อง ถือว่าเป็นนโยบายของ
มหาวิทยาลัยที่ทุกส่วนงานทั้งส่วนสนับสนุนและส่วนจัดการศึกษา จะต้องให้ตระหนักและให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง
และจัดเป็นเครื่องมือส�ำหรับวัดหรือประเมินผลความส�ำเร็จของการบริหารจัดการภายในแต่ละส่วนงาน ซึ่งทุกคนต้อง
มีส่วนร่วมรับผิดชอบและให้ถือว่าเป็นความส�ำเร็จร่วมกัน
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา

ขออนุโมทนาขอบคุณและขอบใจมายังคณะกรรม
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจ�ำปี
๒๕๖๐ ที่ปฏิบัติงานด้วยความอดทน ทุ่มเท และเสียสละ
อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย
เพื่อมหาวิทยาลัยในอันจะที่คอยก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบ
ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม
และประเมินผลการด�ำเนินงานด้านคุณภาพภายในของ
แต่ละส่วนงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ขอให้ทุกท่านจง
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ เป็นที่รักใคร่ของทุกคนใน
มุ่ ง พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ศู น ย์ ก ลางการศึ ก ษาพระพุ ท ธ องค์กรและครอบครัว
หวังว่างานประกันคุณภาพการ
ศาสนาระดั บ นานาชาติ โ ดยจั ด การศึ ก ษาและพั ฒ นาองค์ ศึกษาของมหาวิทยาลัยจะก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคง ด้วย
ความรู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ให้นำ�ไปสู่การพัฒนา ความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจจากทุกท่าน
จิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเผยแผ่และประชาสัมพันธ์งานประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
๒. เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
๓. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมใน
การจัดทำ�ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งถือเป็นงานหลักที่จะ
ต้องรับผิดชอบร่วมกัน

ประชุมแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ นวปฏิบตั ทิ ด่ี ใี นการเขียน SAR ของคณะในส่วนกลาง
ส�ำนักงานประกันคุณภาพ ส�ำนักงานอธิการบดี ได้จัดให้มีโครงการเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนรู้แนวปฏิบัติที่ดีใน
การท�ำรายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report (SAR) กับผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
ของคณะทั้ง ๔ คณะ คือ คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ ทั้งนี้
เพื่อชี้แจงแนะน�ำรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อความเข้าใจในการจัดท�ำรายงานการประเมินตนเองหรือ SAR ของ
คณะทั้ง ๔ คณะ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการด�ำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงานจัดการศึกษา
ซึ่งการจัดท�ำรายงานการงานประเมินตนเองนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเอกสารส�ำคัญ
หลักที่ใช้เป็นคู่มือในการาตรวจของคณะกรรมการ อันจะเป็นประโยชน์และเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพมาก
ยิ่งขึ้น

ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพส่วนงานสนับสนุน ส่วนกลาง ปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ส่วนงาน
สนับสนุน ส่วนกลาง ประจ�ำปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ทั้งนี้เพื่อเป็นการซักซ้อม ท�ำความเข้าใจ และเตรียม
ความพร้อมส�ำหรับคณะกรรมการที่จะท�ำการตรวจประเมินคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุนทั้ง ๒๐ ส่วนงาน ในส่วน
กลาง

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ส่วนงานสนับสนุน มจร ส่วนกลาง ปี ๕๙
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดให้มีการการตรวจประเมินส่วนงานสนับสนุน โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาการด�ำเนินงานของส่วนงานตามภารกิจ ส�ำหรับสถาบันและส่วนงานสนับสนุนระดับกอง
โดยประยุกต์เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษา (สกอ.) และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ
ศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของส่วนงาน เพื่อให้การด�ำเนิน
งานของส่วนงานได้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
ส�ำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จัดเป็นการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง
ขึ้น เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา อันจะเป็นประโยชน์และเข้าใจในระบบประกันคุณภาพมากยิ่ง
ขึ้น โดยมีก�ำหนดระยะเวลา ๕ วันคือ  วันที่ ๓, ๖, ๘, ๑๒,  และ ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๖๐  ดังนี้
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

๑. กองกิจการวิทยาเขต ส�ำนักงานอธิการบดี
๑. กองกิจการนิสิต
๒. กองสื่อสารองค์กร ส�ำนักงานอธิการบดี
๓. ศูนย์อาเซียนศึกษา
๔. สถาบันภาษา
๕. ส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย ส�ำนักงานอธิการบดี
วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

๑. กองนิติการ ส�ำนักงานอธิการบดี
๒. กองแผนงาน ส�ำนักงานอธิการบดี
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

๑. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์
๒. กองคลังและทรัพย์สิน ส�ำนักงานอธิการบดี
๓. สถาบันวิปัสสนาธุระ
๔. ส�ำนักงานประกันคุณภาพ ส�ำนักงานอธิการบดี
๕. ส�ำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม
๖. ส�ำนักหอสมุดและเทคโนโลยี
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

๑. กองกลาง ส�ำนักงานอธิการบดี
๒. กองวิชาการ ส�ำนักงานอธิการบดี
๓. กองวิเทศสัมพันธ์
๔. ส�ำนักงานตรวจสอบภายใน ส�ำนักงานอธิการบดี
๕. ส�ำนักทะเบียนและวัดผล
๖. ส�ำนักงานพระสอนศีลธรรม

บรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพภายในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
สถาบันภาษา

กองกิจการวิทยาเขต

ส�ำนักงานสภามหาวิทยาลัย

ศู นย์อาเซี ยนศึกษา

บรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ส่วนกลาง
กองนิติการ

กองแผนงาน

ส�ำนักงานพระสอนศีลธรรม

กองกิจการนิสิต

บรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ส่วนกลาง
สถาบันวิจยั พุทธศาสตร์

สถาบันวิปัสสนาธุระ

กองคลังและทรัพย์สิน

ส�ำนักงานประกันคุณภาพ

ส�ำนักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ส�ำนักส่งเสริมพนะพุทธศาสนาและบริการสังคม

บทความพิเศษจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

QA: Quality Assurance : การันตีว่ามีคุณคุณภาพ
มหาวิทยาลัยถูกจัดในกลุ่มอาชีพในการให้การบริการ (Service) เป้าหมายจึง
อยู่ตรงการท�ำให้ผู้รับการบริการได้ใช้ของดี ได้รับการบริการที่ดีจากมหาวิทยาลัย
ฉะนั้น เพื่อท�ำให้ผู้รับบริการเกิดความมั่นใจ จึงจ�ำเป็นต้องมีการประกันคุณภาพ
หรือ Quality Assurance ค�ำว่า Quality แปลว่า คุณภาพ ค�ำว่า Assurance
แปลว่า ท�ำให้มั่นใจ Quality Assurance แปลรวมกันจึงหมายถึง การท�ำให้มั่นใจ
ว่ามีคุณภาพ หรือการการันตีถึงคุณภาพของการใช้งาน หรือใช้บริการ ค�ำถามคือ
การันตีใคร ? การันตีกับผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจมาใช้บริการ การันตีกับผู้ที่จะตัดสินใจ
มารับการบริการ และ การันตีผู้ที่ก�ำลังใช้บริการ โดยการการันตีว่า คุณจะไม่ผิดหวัง คุณจะประทับใจ คุณจะ
ได้รับการบริการอย่างดีเยี่ยม
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา จึงเป็นการตรวจเพื่อที่จะช่วยการันตีให้ผู้บริโภค หรือผู้รับบริการ
ผู้ก�ำลังรับบริการ หรือผู้ก�ำลังจะตัดสินใจเข้ามารับบริการ เกิดความมั่นใจว่า มหาวิทยาลัยหรือส่วนงานจัดการ
ศึกษาแห่งนั้นๆ มีคุณภาพเป็นที่น่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ ฉะนั้น การไปตรวจประเมินจึงไม่ใช่การไปสร้างภาระ
แต่ไปช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจ ด้วยเหตุนี้ ส่วนงานต่างๆ จึงต้องตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพ
ของงาน คน และการบริการให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสอดรับกับความต้องการของผู้ใช้บริการตลอด
เวลา หาไม่แล้ว มหาวิทยาลัยก็จะกลายเป็นเพียงซากเหล็กเก่าๆ ที่สนิมเกาะกัดกิน และเฝ้ารอเวลาในการ
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