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สารจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
พระราชปริยัติกวี, ศาสตราจารย์ ดร., ป.ธ.๙

เอกลักษณ์ของมห�วิทย�ลัย

บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา

อัตลักษณ์มห�วิทย�ลัย

ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม

วิสัยทัศน์ของมห�วิทย�ลัย

มุ่งพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธ

ศาสนาระดับนานาชาติโดยจัดการศึกษาและพัฒนาองค์

ความรู้บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ให้นำาไปสู่การพัฒนา

จิตใจและสังคมอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์

        ๑. เพื่อเผยแผ่และประชาสัมพันธ์งานประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

        ๒. เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้าน

ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

        ๓. เพื่อให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมใน

การจัดทำาประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งถือเป็นงานหลักที่จะ

ต้องรับผิดชอบร่วมกัน

 การประกันคุณภาพ จัดเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อกำากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน

ผลการดำาเนินงานขององค์กรว่า เป็นไปตามแผนงานหรือเป้าหมายที่กำาหนดไว้หรือไม่ จึงถือได้ว่าเป็นหน้าที่ของทุก

คนในองค์กรจะต้องทำางานตามภาระงานและพันธกิจของส่วนงานให้บรรลุเป้าหมายตามวงรอบของปีที่กำาหนดไว้ใน

แผน  ด้วยเหตุที่เป็นภาระและหน้าที่ในการกำากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินนี้เอง จึงเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของบุคลากรทุกคน โดยเฉพาะผู้บริหารสูงสุดในแต่ละส่วนงานจะต้องตระหนักรู้ ใส่ใจ และให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง 

การบริหารจัดการภายในที่ดีโดยยึดหลักธรรมาภิบาลสอดประสานกับระบบประกันคุณภาพภายใน จะช่วยทำาให้งาน

ภายในส่วนงานโลดแล่นไปตามระบบ

 ช่วงนี้จัดเป็นฤดูแห่การประเมินคุณภาพภายในประจำาปี แม้นว่ามหาวิทยาลัยจะผ่านการประเมินคุณภาพ

ทั้งภายในและภายนอกมาตามระยะเวลาที่กำาหนดไว้ก็จริง แต่การกำากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ

ดำาเนินงานในเรื่องคุณภาพภายในประจำาปีของแต่ละส่วนงานจำาเป็นต้องทำาทุกปีและต่อเนื่อง ถือว่าเป็นนโยบายของ

มหาวิทยาลัยที่ทุกส่วนงานทั้งส่วนสนับสนุนและส่วนจัดการศึกษา จะต้องให้ตระหนักและให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง 

และจัดเป็นเครื่องมือสำาหรับวัดหรือประเมินผลความสำาเร็จของการบริหารจัดการภายในแต่ละส่วนงาน ซึ่งทุกคนต้อง

มีส่วนร่วมรับผิดชอบและให้ถือว่าเป็นความสำาเร็จร่วมกัน

  ขออนุโมทนาขอบคุณและขอบใจมายังคณะกรรม 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำาปี 

๒๕๖๐ ที่ปฏิบัติงานด้วยความอดทน ทุ่มเท และเสียสละ

เพื่อมหาวิทยาลัยในอันจะที่คอยกำากับ ติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลการดำาเนินงานด้านคุณภาพภายในของ

แต่ละส่วนงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ขอให้ทุกท่านจง

มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ เป็นที่รักใคร่ของทุกคนใน

องค์กรและครอบครัว หวังว่างานประกันคุณภาพการ

ศึกษาของมหาวิทยาลัยจะก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคง ด้วย

ความร่วมมือ ร่วมแรง และร่วมใจจากทุกท่าน



 สำานักงานประกันคุณภาพ สำานักงานอธิการบดี ได้จัดให้มีโครงการเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนรู้แนวปฏิบัติที่ดีใน

การทำารายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report (SAR)  กับผู้บริหาร  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่

ของคณะทั้ง ๔ คณะ คือ คณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ ทั้งนี้

เพื่อชี้แจงแนะนำารายละเอียดต่าง ๆ เพื่อความเข้าใจในการจัดทำารายงานการประเมินตนเองหรือ SAR ของ

คณะทั้ง ๔ คณะ  ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงานจัดการศึกษา 

ซึ่งการจัดทำารายงานการงานประเมินตนเองนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเอกสารสำาคัญ

หลักที่ใช้เป็นคู่มือในการาตรวจของคณะกรรมการ อันจะเป็นประโยชน์และเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพมาก

ยิ่งขึ้น

ประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวปฏิบัติท่ีดีในการเขียน SAR ของคณะในส่วนกลาง

ประชุมคณะกรรมก�รตรวจประเมินคุณภ�พส่วนง�นสนับสนุน ส่วนกล�ง ปี ๒๕๖๐

 เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ส่วนงาน

สนับสนุน ส่วนกลาง ประจำาปี ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๔๐๑  ทั้งนี้เพื่อเป็นการซักซ้อม ทำาความเข้าใจ และเตรียม

ความพร้อมสำาหรับคณะกรรมการที่จะทำาการตรวจประเมินคุณภาพ หน่วยงานสนับสนุนทั้ง ๒๐ ส่วนงาน ในส่วน

กลาง 



การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ส่วนงานสนับสนุน  มจร ส่วนกลาง  ปี ๕๙

 

๑. กองกิจการวิทยาเขต ส�านักงานอธิการบดี

๒. กองสื่อสารองค์กร ส�านักงานอธิการบดี

๓. ศูนย์อาเซียนศึกษา

๔. สถาบันภาษา 

๕. ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย ส�านักงานอธิการบดี

๑. กองนิติการ  ส�านักงานอธิการบดี

๒. กองแผนงาน  ส�านักงานอธิการบดี

๑. สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

๒. กองคลังและทรัพย์สิน  ส�านักงานอธิการบดี

๓. สถาบันวิปัสสนาธุระ

๔. ส�านักงานประกันคุณภาพ  ส�านักงานอธิการบดี

๕. ส�านักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม

๖. ส�านักหอสมุดและเทคโนโลยี

๑. กองกลาง  ส�านักงานอธิการบดี

๒. กองวิชาการ  ส�านักงานอธิการบดี

๓. กองวิเทศสัมพันธ์

๔. ส�านักงานตรวจสอบภายใน  ส�านักงานอธิการบดี

๕. ส�านักทะเบียนและวัดผล

๖. ส�านักงานพระสอนศีลธรรม

วนัที ่๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐

วนัที ่๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

วนัที ่๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

	 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	 ได้จัดให้มีการการตรวจประเมินส่วนงานสนับสนุน	 โดยมี

วัตถุประสงค์	 เพื่อพัฒนาการด�าเนินงานของส่วนงานตามภารกิจ	 ส�าหรับสถาบันและส่วนงานสนับสนุนระดับกอง	

โดยประยุกต์เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา	 ระดับอุดมศึกษาของส�านักงานคณะกรรมการการอุดม	

ศึกษา	 (สกอ.)	 และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ

ศึกษา	(องค์การมหาชน)	(สมศ.)	เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของส่วนงาน	เพื่อให้การด�าเนิน

งานของส่วนงานได้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย	

	 ส�าหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	 จัดเป็นการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่ง

ขึ้น	เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา	อันจะเป็นประโยชน์และเข้าใจในระบบประกันคุณภาพมากยิ่ง

ขึ้น	โดยมีก�าหนดระยะเวลา	๕	วันคือ		วันที่	๓,	๖,	๘,	๑๒,		และ	๑๔	มิถุนายน		๒๕๖๐		ดังนี้

วนัที ่๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

๑. กองกิจการนิสิต๑. กองกิจการนิสิต

วนัที ่๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐



บรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพภายในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

สถาบนัภาษา

กองกิจการวิทยาเขต

ส�านกังานสภามหาวิทยาลยั

ศูนยอ์าเซียนศึกษา



บรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ส่วนกลาง

กองนติิการ

กองแผนงาน

กองกิจการนสิิต

ส�านกังานพระสอนศีลธรรม



บรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพภายในส่วนงานสนับสนุน ส่วนกลาง

สถาบนัวิจยัพุทธศาสตร์

สถาบนัวิปัสสนาธุระ

กองคลงัและทรพัยสิ์น

ส�านกังานประกนัคุณภาพ

ส�านกัหอสมุดและเทคโนโลยสีารสนเทศ

ส�านกัส่งเสริมพนะพุทธศาสนาและบริการสงัคม



ที่ปรึกษา :  พระร�ชปริยัติกวี,ศ.ดร.,ป.ธ.๙  พระมห�หรรษ� ธมฺมห�โส,รศ.ดร.  พระศรีศ�สนบัณฑิต ป.ธ.๙

ดำาเนินการ :  สำานักงานประกันคุณภาพการศึกษา   สำานักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

คณะผู้จัดทำา :  พระมหาสุระศักดิ์  ธีรวำโส         พระมหาถาวร ถาวรเมธี       นายสนธิญาณ รักษาภักดี

   นางสาวฐาณิชญาณ์ มัควัลย์         นายไวพจน์ ปรารถนา

บทความพิเศษจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

    มห�วิทย�ลัยถูกจัดในกลุ่มอ�ชีพในก�รให้ก�รบริก�ร (Service) เป้�หม�ยจึง

อยู่ตรงก�รทำ�ให้ผู้รับก�รบริก�รได้ใช้ของดี ได้รับก�รบริก�รที่ดีจ�กมห�วิทย�ลัย 

ฉะนั้น เพื่อทำ�ให้ผู้รับบริก�รเกิดคว�มมั่นใจ จึงจำ�เป็นต้องมีก�รประกันคุณภ�พ 

หรือ Quality Assurance  คำ�ว่� Quality แปลว่� คุณภ�พ  คำ�ว่� Assurance 

แปลว่� ทำ�ให้มั่นใจ Quality Assurance แปลรวมกันจึงหม�ยถึง ก�รทำ�ให้มั่นใจ

ว่�มีคุณภ�พ หรือก�รก�รันตีถึงคุณภ�พของก�รใช้ง�น  หรือใช้บริก�ร  คำ�ถ�มคือ

ก�รันตีใคร ? ก�รันตีกับผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจม�ใช้บริก�ร ก�รันตีกับผู้ที่จะตัดสินใจ

ม�รับก�รบริก�ร และ ก�รันตีผู้ที่กำ�ลังใช้บริก�ร โดยก�รก�รันตีว่� คุณจะไม่ผิดหวัง คุณจะประทับใจ คุณจะ

ได้รับก�รบริก�รอย่�งดีเยี่ยม

 ก�รตรวจประเมินคุณภ�พก�รศึกษ� จึงเป็นก�รตรวจเพื่อที่จะช่วยก�รันตีให้ผู้บริโภค หรือผู้รับบริก�ร 

ผู้กำ�ลังรับบริก�ร หรือผู้กำ�ลังจะตัดสินใจเข้�ม�รับบริก�ร เกิดคว�มมั่นใจว่� มห�วิทย�ลัยหรือส่วนง�นจัดก�ร

ศึกษ�แห่งนั้นๆ มีคุณภ�พเป็นที่น่�เชื่อถือและไว้ว�งใจได้ ฉะนั้น ก�รไปตรวจประเมินจึงไม่ใช่ก�รไปสร้�งภ�ระ 

แต่ไปช่วยสร้�งคว�มน่�เชื่อถือและน่�ไว้ว�งใจ ด้วยเหตุนี้ ส่วนง�นต่�งๆ จึงต้องตื่นตัวในก�รพัฒน�คุณภ�พ

ของง�น คน และก�รบริก�รให้ทันสมัย มีประสิทธิภ�พ และสอดรับกับคว�มต้องก�รของผู้ใช้บริก�รตลอด

เวล� ห�ไม่แล้ว มห�วิทย�ลัยก็จะกล�ยเป็นเพียงซ�กเหล็กเก่�ๆ ที่สนิมเก�ะกัดกิน และเฝ้�รอเวล�ในก�ร

เสื่อมสล�ยไป เพร�ะผู้รับบริก�รมีตัวเลือกที่ดีกว่� เพร�ะผู้ให้บริก�รไม่ส�ม�รถตอบโจทย์ (Solution) ของ

ผู้รับบริก�รได้

พระมห�หรรษ� ธมฺมห�โส,รศ.ดร.

ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยวิช�ก�ร

ผู้อำ�นวยก�รวิทย�ลัยพุทธศ�สตร์น�น�ช�ติ

QA: Quality Assurance : การนัตีว่ามีคุณคุณภาพ


