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⌦  ⌫ 
⌫

สนธิญาณ รักษาภักดี
ป.ธ.๙, พธ.บ., สส.ม.
หัวหนาฝายมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
กองวิชาการ


“การประกันคุณภาพการศึกษา” เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ถือวาเปนกฎหมายแมบทในการจัดการ
ศึกษาของชาติ อยางนอย ๕ มาตราทีพ่ ดู ถึงเรือ่ งประกันคุณภาพการศึกษาในดานตาง ๆ ทีผ่ ู
บริหารสถาบันการศึกษาแตละแหงจะตองใหความสำคัญเปนอันดับตนๆ และจะตองดำเนินการ
ประกอบดวย ดานการวางระบบประกันคุณภาพ ดานการดำเนินการและดานการประเมิน
คุณภาพ นอกจากนัน้ กฎหมายฉบับนีย้ งั กำหนดใหมรี ะบบการประกันคุณภาพการศึกษาขึน้ เพือ่
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก โดยกำหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถาน
ศึกษาจัดใหมรี ะบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถอื วาการประกันคุณภาพภาย
ในเปนสวนหนึง่ ของกระบวนการบริหารการศึกษาทีต่ อ งดำเนินการอยางตอเนือ่ ง ทัง้ ยังจะตอง
จัดทำรายงานประจำปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอ
สาธารณชน เพือ่ นำไปสกู ารพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพือ่ รองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก
เพื่อใหเปนไปตามหลักการดังกลาว ยังกำหนดใหมีสำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการมหาชนทำหนาทีพ่ ฒ
ั นาเกณฑ วิธกี ารประเมิน
คุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการศึกษา เพือ่ ใหมกี ารตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมงุ หมายและหลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับ
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ใหมกี ารประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุกแหง อยางนอยหนึง่ ครัง้ ในทุกหาป นับตัง้ แต
การประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน
อีกดวย
นอกจากนี้ ยังกำหนดใหสถานศึกษาจะตองใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสาร
หลักฐานตางๆ ทีม่ ขี อ มูลเกีย่ วของกับสถานศึกษา ตลอดจนใหบคุ ลากร คณะกรรมการของสถาน
ศึกษา รวมทัง้ ผปู กครองและผทู มี่ สี ว นเกีย่ วของกับสถานศึกษาใหขอ มูลเพิม่ เติมในสวนทีพ่ จิ ารณา
เห็นวาเกี่ยวของกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตามคำรองขอของสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคคลหรือหนวยงานภายนอกทีส่ ำนักงานดังกลาว
รับรองทีท่ ำการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษานัน้ และในกรณีทผี่ ลการประเมินภาย
นอกของสถานศึกษาใดไมไดมาตรฐานทีก่ ำหนด ใหสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาจัดทำขอเสนอแนะ การปรับปรุงแกไขตอหนวยงานตนสังกัด เพือ่ ใหสถาน
ศึกษาปรับปรุงแกไขภายในระยะเวลาทีก่ ำหนด หากมิไดดำเนินการดังกลาว ใหสำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา รายงานตอคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพือ่ ดำเนินการใหมกี ารปรับปรุงแกไขตอไป
โดยสาระแลว การประกันคุณภาพการศึกษามีความสำคัญและจำเปนอยางยิง่ ทีท่ กุ
สถาบันการศึกษาจะตองดำเนินการใหไดมาตรฐานตามทีก่ ฎหมายกำหนด เพราะเปนเครือ่ งชี้
วัดถึงขีดความสามารถในดานการบริหารและจัดการของผูบริหารระดับสูงแตละแหงวา
จะประสบความสำเร็จมากนอยเพียงใด แตนอกเหนือไปยิง่ กวานัน้ ก็คอื วาสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดผลิตเครือ่ งมือ
คือเกณฑประเมินและตัวชีว้ ดั ชนิดเดียวกันทัง้ หมด และใชประเมินทุกสถาบันเหมือนกันหมดชนิด
ทีเ่ รียกวา One for all โดยไมไดคำนึงถึงอัตลักษณและบริบทของบางสถาบันวาเปนอยางไร มี
ประวัตเิ ปนมาอยางไร จึงสงผลใหสถาบันบางแหงไมสามารถทีจ่ ะใชเครือ่ งมือดังกลาวทำการ
ประเมินไดทงั้ หมด ประเมินไดเพียงบางสวน ถึงประเมินไปแตผลออกมาก็ไมตรงประเด็นทีต่ อ ง
การจะประเมินอยูดี เพราะประเมินแลวผลการประเมินออกมาไมตรงกับผลลัพธที่ตองการ
ประเมิน จะพูดใหชดั ลงไปก็คอื ผลลัพธไมตรงกับโจททีต่ งั้ ไวนนั่ เอง
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ดังนัน้ บทความนีจ้ งึ มงุ ทีจ่ ะนำเสนอสภาพปญหาทีก่ ำลังเกิดขึน้ กับมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อันเปนผลมาจากการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานที่มี
บทบาทและหนาทีโ่ ดยตรง ไมวา จะเปนสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) องคการมหาชน และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึง่ สองหนวยงาน
ดังกลาวมานี้ ถือวาเปนหนวยงานหลักทีก่ ำกับและประเมินผลการดำเนินงานดานคุณภาพของ
สถาบันการศึกษาแตละแหงภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายกำหนด ไมทำก็ถอื วาบกพรองตอหนาที่
ทำแลวผลการประเมินไมผานตามเกณฑที่กำหนด ก็ตองดำเนินการตามชองทางที่กฎหมาย
กำหนดไวอกี ในมาตรา ๕๑ ชนิดทีเ่ รียกวาเปนวัฏจักรแหงการทำงานก็นา จะไมผดิ นัก นอกจาก
นี้บทความนี้จะไดเสนอทางเลือกในการใชเครื่องมือคือเกณฑประเมินและตัวชี้วัดที่ตรงกับ
อัตลักษณและบริบทของมหาวิทยาลัยวาควรจะเปนลักษณะใด เพื่อเปนทางออกของปญหา
ดังกลาวในอนาคต

⌫   
⌫
พระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๗
กำหนดไววา ใหมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ มีวตั ถุประสงคในการใหการศึกษา วิจยั
สงเสริม และใหบริการทางวิชาการพระพุทธศาสนาแกพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ รวมทัง้
การทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปน
ทางการมาตัง้ แตปลายป พ.ศ. ๒๕๔๒ หลังจากมี พรบ. ใหมๆ แบบลมลุกคลุกคลาน ซึง่ ระยะ
แรกๆ นับวาเปนการยากมากสำหรับมหาวิทยาลัยสงฆ ไมรเู หมือนกันวาจะทำแบบไหน เริม่
อยางไร อะไรเปนอันดับหนึง่ หรือสอง มองดูมหาวิทยาลัยขางๆ รอบตัวแตละแหงตางก็ไมมที ี่
ยึดเหนีย่ วเปนแบบอยางได เพราะนัน่ ก็ไมรชู ะตาชีวติ ตนเองวาจะเดินอยางไรเหมือนกัน มหาจุฬาฯ
เองก็ตอ งชกลม ฟุตเวิรค รักษาฟอรมอยอู ยางนี้ ทัง้ ประชุมสัมมนา ระดมความคิดเห็น ผบู ริหาร
และผมู สี ว นเกีย่ วของเกือบสองปเห็นจะได วิทยากรไหนวาเกง เลิศ อัจฉริยะ มีความรหู รือ
ประสบการณในดานประกันคุณภาพแลว มีนอ ยคนมากทีจ่ ะไมถกู เชิญมาใหความรแู มนวาจะอยู
ซอกมุมไหนของประเทศก็ตาม
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มหาวิทยาลัยไดพบจุดยืนทีเ่ ปนแนวทางทีน่ า จะเปนแบบอยางไดและควรดำเนินการ
ตามนั้นคือที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทอมก) ซึ่งระยะแรกมี ๖ แหง
ประกอบดวย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี มหาวิทยาลัยแมฟา หลวง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยเฉพาะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี (มทส) เปน
มหาวิทยาลัยในกำกับแหงแรกทีจ่ ดั ทำประกันคุณภาพกาวหนามาก ทีเ่ หลือก็พยายามดำเนินการ
ตามโดยผสมผสานกับอัตลักษณและบริบทของตนเขาไป ทำใหมองเห็นแสงสวางทีป่ ลายอุโมงค
ขึน้ มาทันที จริงอยชู ว งแรกคำศัพทเรียกการประกันคุณภาพอาจจะไมเหมือนกันทุกแหง บาง
ก็เรียกปจจัย บางก็เรียกองคประกอบ บางก็เรียกมาตรฐาน สำหรับมหาจุฬาฯเองในระยะแรก
ใชวา ปจจัย ซึง่ ก็สอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัยในระยะ
สุดทายกอนทีจ่ ะยุบมาเปน สกอ.ในทีส่ ดุ
หลังจากที่ประชาคมมหาจุฬาฯ ไดตกผลึกดานการประกันคุณภาพการศึกษาแลว
จึงไดจดั พิมพคมู อื การประกันคุณภาพเลมแรกฉบับปฐมฤกษ ในป พ.ศ. ๒๕๔๔ แตละสวนงาน
ไดรบั แลวมองเห็นแคปกยังไมอา นเนือ้ ในเลยตางก็ออกเสียงเปนฉันทามติรว มกันวาเปนรงุ อรุณ
แหงการประกันคุณภาพ ซึง่ ก็ตรงกับใจของผจู ดั ทำเปนอยางมาก การดำเนินการเปนไปอยาง
ราบรืน่ ทุกสวนงานของมหาวิทยาลัยทัง้ สวนกลางและภูมภิ าครับไปดำเนินการตามนัน้ เพราะ
ถือเปนนโยบายของอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พรอมกันนี้ผูที่
รับผิดชอบไดทำการประเมินคุณภาพภายในทุกสวนงานตามคมู อื จนแลวเสร็จ และไดสรุปเปน
ภาพรวมผลการประเมินภายในระดับสถาบันเสนอผบู ริหารระดับสูง กอปรกับชวงนี้ สมศ.เอง
ก็ยังไมมีคูมือการประกันคุณภาพในการดำเนินการอยางเปนทางการ จนกระทั่งมหาจุฬาฯ
ประเมินภายในรอบแรกเสร็จแลวจึงไดใชคมู อื เลมทีส่ อง (เลมฟาหลังฝน) ซึง่ ปรับตามคมู อื ประกัน
ของ สมศ.ซึง่ คลอดออกมาหมาดๆ พอดี เปนแนวทางในการดำเนินงาน ในระยะแรกศัพทประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยอาจจะเรียกชือ่ ตางจาก สมศ.บาง แตเมือ่ วาโดยเนือ้ หาสาระแลวเหมือน
กัน จนในทีส่ ดุ มหาวิทยาลัยก็ดำเนินการไดตามเปาหมายทีก่ ำหนด เพือ่ เตรียมการพรอมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกในรอบที่ ๑
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⌫   ⌫ 
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดเขามาประเมิน
คุณภาพภายนอกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยางเปนทางการ เมือ่ วันที่ ๘
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ จัดไดวา เปนการประเมินภาพรวมดานคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ทัง้ สวนกลางและสวนภูมภิ าคดวย การประเมินในรอบแรกนี้ สมศ.เองก็ตงั้ ธงไวในใจกอนแลว
วาจะประเมินแบบกัลยาณมิตร เพือ่ นเตือนเพือ่ น วากลาวตักเตือนแบบกัลยาณมิตร พบอะไร
เห็นอะไร บอกกันตรงๆ ไมตองออมคอม และไมตองใหตีความ และก็เปนไปในลักษณะนี้
ทุกมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการประเมินฯ จาก สมศ. ไดรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพใหผบู ริหาร
มหาวิทยาลัย พอสรุปไดดงั นี้
เนือ่ งจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางดาน
พระพุทธศาสนาที่ตางจากมหาวิทยาลัยทางโลกทั้งโดยลักษณะวิชา ฐานะของมหาวิทยาลัย
ประวัตศิ าสตรการกอตัง้ การดำเนินการ และตัวบุคคลในสถาบัน มาตรฐานและตัวบงชีข้ อง
สมศ.เอง หลายขอไมสามารถนำมาประเมินได แตเมือ่ มหาวิทยาลัยไมมที างเลือกก็ตอ งพยายาม
จัดเรือ่ งตางๆ ใหลงตามมาตรฐานและตัวบงชีเ้ หลานัน้ ทัง้ ๆ ทีร่ วู า วัดอะไรไมได การทำตามเกณฑ
ดังกลาวอยางเครงครัดทำใหมหาวิทยาลัยมีแนวโนมทีจ่ ะปรับตัวใหเปนไปตามดัชนีชวี้ ดั ซึง่ เปน
ของมหาวิทยาลัยทางโลก และไมสะทอนลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัยสงฆ หรือแมแตบาง
เรื่องที่เปนเรื่องสำคัญและจุดเดนของมหาวิทยาลัย เชน โครงการเผยแผพระพุทธศาสนาที่
สำคัญๆ กลายเปนงานสงเสริมศิลปวัฒนธรรมบาง บริการวิชาการบาง เมือ่ พิจารณามาตรฐาน
และตัวบงชีข้ อง สมศ.ทำใหเรือ่ งหลักกลายเปนเรือ่ งปลีกยอยไป เปนตน
ประเด็นหนึง่ ทีเ่ ห็นไดชดั เจนก็คอื ตัวบงชีท้ วี่ ดั การไดงานทำภายในหนึง่ ปรวมทัง้ ประกอบ
อาชีพอิสระหลังสำเร็จการศึกษา ไมสอดคลองกับสภาพและเปาหมายการจัดการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยสงฆ เปาหมายหลักในการผลิตบัณฑิตคือสงเสริมและสนับสนุนใหพทุ ธศาสตร
บัณฑิต สืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทีเ่ รียกวา ศาสนทายาท ดังนัน้ คุณภาพบัณฑิต
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ของมหาวิทยาลัยสงฆควรวัดทีก่ ารใชความรทู างศาสนาเพือ่ อบรมหรือสัง่ สอนคน หรือเพือ่ ความ
เจริญกาวหนาของความรูทางศาสนา หรือกิจกรรมอันทำใหคนหรือสังคมดีขึ้นทางศีลธรรม
มากกวาการไดงานทำ
สำหรับการวัดเรื่องความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยสงฆที่มี
พระบัณฑิตเปนพระสงฆดวยแลว เปนการใชเกณฑธุรกิจไปพิจารณาคุณธรรมอยางมักงาย
เกินไป เกณฑและตัวชี้วัดที่ใชอยูไมอยูในขอบเขตและเนื้องานสำคัญที่มหาวิทยาลัยสงฆ
ดำเนินการมาตัง้ แตอดีตจวบจนปจจุบนั เกณฑพจิ ารณาความพึงพอใจดานคุณภาพบัณฑิตของ
สงฆนนั้ ไมควรพิจารณาเพียงวาผใู ชบณ
ั ฑิตพอใจหรือไมเทานัน้ ควรพิจารณาหรือรับฟงวาสังคม
พอใจหรือตองการใหมหาวิทยาลัยสงฆเปนมหาวิทยาลัยแบบใด เพือ่ อะไร เพราะมหาวิทยาลัย
สงฆเปนผูนำทางวิชาการของสถาบันศาสนาของประเทศ ซึ่งอาจจะตองมีบทบาทตางกับ
มหาวิทยาลัยทั่วไปที่แขงขันกันเองและแขงขันกับมหาวิทยาลัยตางประเทศในเรื่องความรู
ทางโลก
สรุปไดวา การประเมินคุณภาพภายนอกรอบทีห่ นึง่ ในจำนวน ๘ มาตรฐาน และ ๒๘
ตัวบงชี้ (รวมตัวบงชีท้ มี่ หาวิทยาลัยกำหนดขึน้ เองอีก ๒๘ ตัวบงชี)้ ของ สมศ.ในครัง้ นี้ เนือ่ ง
จากมาตรฐานและตัวบงชี้หลายขอไมอาจใชประเมินมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาซึ่งเปน
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางได และหลายเรือ่ งทีเ่ ปนเรือ่ งทีส่ ำคัญก็ไมปรากฏวามีมาตรฐานและตัว
บงชีใ้ หประเมินได นอกจากนัน้ มีอกี หลายประเด็นเปนเรือ่ งทีอ่ าจเกิดเปนปญหาขึน้ ในอนาคต
ได จึงจำเปนอยางยิง่ ทีม่ หาวิทยาลัยควรเลือกแนวทางในการดำเนินการตอไป เพือ่ ใหคณ
ุ ภาพ
ดียงิ่ ขึน้ ไป ประเด็นปญหาเหลานีม้ หาวิทยาลัยสงฆซงึ่ เปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางจะตองประสาน
กับ สมศ.และ สกอ. อยางตอเนือ่ ง และหาทางออกทีส่ มดุลแบบยัง่ ยืนรวมกันใหได มิฉะนัน้
แลวก็คงจะเกิดปญหาในลักษณะนีอ้ กี ในการประเมินครัง้ ตอๆ ไป


ผบู ริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย ตางก็ยอมรับผลการประเมินคุณภาพภายนอกใน
รอบแรกอยางสมความภาคภูมใิ จ นับเปนครัง้ แรกทีม่ หาวิทยาลัยไดรบั การประเมินภายนอกจาก
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ผทู รงคุณวุฒดิ า นการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยสงฆเองก็เปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
รับงบประมาณจากรัฐก็ตอ งเขาสรู ะบบการประเมินเชนเดียวกับมหาวิทยาลัยทัว่ ๆ ไป นอกจาก
นี้ยังมีอีกหลายประเด็นที่คณะผูประเมินไดใหคำแนะนำมาก็ตรงกับอัตลักษณและบริบทของ
มหาวิทยาลัยเปนอยางมาก ผรู บั ผิดชอบดานนีต้ า งก็มงุ นำผลการประเมินดังกลาวมาวิเคราะห
และพัฒนาเพือ่ กาวตอไปในอนาคตอยางมัน่ คงและตอเนือ่ ง จะเห็นไดวา นับตัง้ แตนนั้ เปนตนมา
มหาวิทยาลัยไดพัฒนาคูมือประกันคุณภาพเลมที่สาม (เหลืองทองผองอำไพ) ยึดเอาผลการ
ประเมินครัง้ ทีห่ นึง่ มาเปนฐาน ผสมผสานกับคำแนะนำของคณะผปู ระเมิน กาวเดินตามอัตลักษณ
และบริบทของตน ในจำนวน ๗ มาตรฐาน ๕๖ ตัวบงชี้ (ของ สมศ. เองมี ๔๘ ตัวบงชี้ ตัวบงชี้
รวม ๓๙ และตัวบงชีเ้ ฉพาะ ๙) โดยเพิม่ ตัวบงชีใ้ นสวนทีเ่ ปนอัตลักษณและบริบทของมหาวิทยาลัย
เขาไป ซึง่ เปนผลสะทอนจากการประเมินในรอบแรก เพือ่ สะดวกตอการเรียกมหาวิทยาลัยได
ใชศพั ทประกันคุณภาพการศึกษาเหมือนกับ สมศ.ทุกประการ จะเห็นไดวา สมศ.เองก็มกี ารปรับ
เกณฑประเมินลงจากรอบแรกใหเหลือเพียง ๗ มาตรฐาน เพิม่ ตัวบงชีเ้ ขาไปใหมากกวาเดิม เพือ่
ใหเหมาะสมกับแตละสถาบันและใหแตละสถาบันไดมกี ารวางตัวบงชีร้ ว ม ตัวบงชีเ้ ฉพาะเขาไป
ใหดกู ระชับและหนักแนนยิง่ ขึน้ โดยตัวบงชีเ้ ฉพาะนีจ้ ะวัดกันทีน่ ้ำหนักทีแ่ ตละสถาบันไดกำหนด
ลงไป ถากำหนดไปในมาตรฐานใดมากกวาตามทีก่ ำหนด จะตองกระจายคาเฉลีย่ ไปทีต่ วั บงชี้
เฉพาะอยางละครึง่
จริงอยแู มนวามหาวิทยาลัยไดกำหนดตัวบงชีท้ สี่ อดคลองอัตลักษณและบริบทเขาไป
เพิม่ เติมก็ตาม แตเมือ่ วาโดยสาระแลว สมศ.เองก็คงไมใชเปนตัวบงชีห้ ลักในการประเมิน อาจ
จะดูเปนองคประกอบในการเทียบเคียงได ลำพังมหาวิทยาลัยเองก็หนักใจเหมือนกันวามีหลาย
ตัวบงชี้ทีเดียวที่ไมสามารถดำเนินการใหบรรลุเปาหมายที่กำหนดได สิ่งเหลานี้ลวนเปนภาพ
สะทอนทีม่ หาวิทยาลัยจะตองมาทบทวนและหันมาใหความสนใจอยางจริงจังมากขึน้ แตกน็ า ภูมใิ จ
ทีท่ กุ องคาพยพของมหาวิทยาลัยใหความรวมมือ รวมใจ และพรอมทีจ่ ะทมุ เทเพือ่ การประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยดวยดีเสมอมา และรวมฟนฝาอุปสรรคนานัปการจนทำใหงานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยดำเนินไปไดตามเจตนารมณทมี่ งุ หมายใหได

402

สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต

⌫  
 ⌫ 
หลังจากที่มหาวิทยาลัยผานการประเมินคุณภาพภายนอกในรอบแรกไปแลว ๓ ป
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ. (องคการมหาชน) ก็ไดเขา
มาประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยรอบที่ ๒ ระหวางวันที่ ๒๓-๒๕ มกราคม ๒๕๕๑ รอบนีด้ เู หมือน
จะขึงขังและเอาจริงเอาจังเปนอยางมาก เนือ่ งจากผลการประเมินจะตางจากรอบแรกอยาง
สิน้ เชิง คำวากัลยาณมิตรในรอบแรกถูกกำหนดใหเปนเพียงหลักในการประเมินเทานัน้ สำหรับ
รอบทีส่ อง ครัง้ นีผ้ ลการประเมินถูกกำหนดมาเปน ๓ ลักษณะเทานัน้ คือ ผานแบบฉลุย (ไมมี
เงือ่ นไข) ผานแบบทีต่ อ งคุยกันกอน (มีเงือ่ นไข) และไมผา น (รอพินจิ )
รอบนี้ สมศ. ไดวางเกณฑผา นการประเมินเอาไวคอ นขางนากลัวเอาเสียมาก ๆ สำหรับ
มหาวิทยาลัยชัน้ นำทัว่ ไปคงไมตนื่ เตนอะไร แตสำหรับมหาวิทยาลัยสงฆแลว ผทู รี่ บั ผิดชอบหวัง
ผลแคเพียงแบบทีส่ องคือผานแบบทีต่ อ งคุยกันกอน เนือ่ งจากยังมีอกี หลายตัวชีว้ ดั ทีด่ ำเนินการ
ไดยงั ไมถงึ เกณฑมาตรฐานตามทีม่ หาวิทยาลัยกำหนดเอาเสียเลย ไยจะตองไปพูดถึงเกณฑของ
สมศ.ดวยเลา แตดว ยการทำงานดวยความไมประมาท เก็บขอมูลทีเ่ ปนอัตลักษณและบริบท
ของมหาวิทยาลัยไวใหมากทัง้ ระบบ common data set เพือ่ เปนขอมูลสำรองในการอางอิง
ตอบคำถามคณะผปู ระเมิน รายงานตามสภาพความเปนจริงทีด่ ำเนินการไดและเปนอยใู นปจจุบนั
ดวยความทีเ่ ปนนักบริหารและนักวิชาการผมู ปี ระสบการณและนักประเมินมืออาชีพ
ของคณะผปู ระเมินในรอบนี้ ทำใหมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยผานการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบที่ ๒ นี้ ในระดับเกณฑดี ดวยคะแนนเฉลีย่ ๓.๗๕ ผานแบบฉลุย
แมนวามีตวั บงชีห้ ลายตัวทีเดียวทีไ่ มอาจประเมินไดตามเกณฑที่ สมศ.กำหนด เพราะไมเขาเกณฑ
ทีจ่ ะประเมิน แตคณะผปู ระเมินก็ไดอาศัยประสบการณเชิงบริหารและบทบาทนักวิชาการผสม
ผสานกับความเปนกัลยาณมิตร ทำใหทกุ อยางดำเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ

การประกันคุณภาพการศึกษา : ความเหมือนทีแ่ ตกตาง

403

 ⌫  
⌫ 
การทีม่ หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผานการประเมินคุณภาพภายนอก
จาก สมศ. ถึง ๒ ครัง้ ทีผ่ า นมา มิใชเปนเครือ่ งยืนยันวา มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดทำระบบ
ประกันคุณภาพไดตามเกณฑมาตรฐานของ สมศ.ไดทกุ ตัวบงชี้ การประเมินคุณภาพภายนอก
แตละครั้งมีขอจำกัดดานระยะเวลาและขอปลีกยอยอีกมากมายที่มหาวิทยาลัยตองนำมา
วิเคราะหและเปนแนวทางการดำเนินงานในครั้งตอไป อยางไรก็ดี สมศ.เองก็ตองใหโอกาส
มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง กรณีมหาวิทยาลัยสงฆ สามารถปรับตัวบงชีท้ ไี่ มสามารถประเมินได
ตามอัตลักษณและบริบทของมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสมซึ่งสอดคลองกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยบนพืน้ ฐานทีย่ อมรับไดทงั้ สองฝาย มิฉะนัน้ แลว ก็คงประสบปญหาอยางนีอ้ ยู
ร่ำไป ซึง่ ทัง้ หมดนีก้ ส็ อดคลองกับแนวทางการจัดกลมุ สถาบันการศึกษาของ สมศ.ในรอบที่ ๓
ปจจุบนั สมศ.เองก็ไดแบงกลมุ สถาบันอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ผนวกกับการจัดกลมุ ตามจุดเนนตามพันธกิจ เพือ่ ใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถเลือกกลมุ สถาบัน
ไดตรงกับจุดเนนทีม่ คี วามแตกตางหลากหลาย และสามารถมีความเปนเลิศไดตามจุดเนนและ
ศักยภาพของตนเอง อันจะทำใหสถาบันการศึกษามีความงดงามทีแ่ ตกตางกัน กลมุ สถาบันอุดม
ศึกษาระดับต่ำกวาปริญญาตรี ๑ กลมุ และระดับปริญญามี ๕ กลมุ ดังนี้
กลมุ ก วิทยาลัยชุมชนและสถาบันเฉพาะทางระดับต่ำกวาปริญญาตรี
กลมุ ข สถาบันทีเ่ นนระดับปริญญาตรี
ข (๑) สถาบันทีเ่ นนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ข (๒) สถาบันทีเ่ นนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและพัฒนาสังคม
กลมุ ค สถาบันเฉพาะทาง
ค (๑) สถาบันทีเ่ นนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางระดับบัณฑิตศึกษาและวิจยั
ค (๒) สถาบันทีเ่ นนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางระดับปริญญาตรี
กลมุ ง สถาบันที่เนนการวิจัยชั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะ
ระดับปริญญาเอก
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จากผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ถึง ๒ ครัง้ ทีผ่ า นมา เปนเครือ่ งสะทอน
ผลการดำเนินงานดานการประกันคุณภาพของหนวยงานทีท่ ำหนาทีป่ ระเมินคือ สมศ. และหนวย
งานทีถ่ กู ประเมินคือมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเฉพาะทางคือมหาวิทยาลัยสงฆ จำเปน
หรือไมที่จะตองใชเครื่องมือชนิดที่เรียกวา one for all เหมือนกับสถาบันการศึกษาอื่น
มหาวิทยาลัยสงฆเมือ่ วาโดยสถานะและการจัดการศึกษาแลวก็เหมือนกับสถาบันการศึกษาอืน่
ทุกประการ ทัง้ ดานสิทธิแ์ ละหนาทีท่ ตี่ อ งเสนอและรายงานผลการดำเนินการตอสวนงานทีเ่ กีย่ ว
ของ ซ้ำยังตองถูกประเมินคุณภาพภายนอก ภายในระยะเวลาตามทีก่ ฎหมายกำหนดเหมือนกัน
ขณะเดียวกันก็ยงั ตองใชเกณฑประเมินและตัวชีว้ ดั ชนิดเดียวกันกับสถาบันการศึกษาอืน่ ดวย อาจ
จะแตกตางกันบางตรงวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงฆผลิตบัณฑิตเพือ่ เปนศาสนทายาทในการสืบตอพระพุทธศาสนา ที่
เรียกวาศาสนทายาท เปนผนู ำสังคมดานจิตวิญญาณ ตามพระราชปณิธานของลนเกลารัชกาล
ที่ ๕ จะเห็นไดจากรายวิชาทีน่ สิ ติ ตองศึกษาในทุกระดับชัน้ ปริญญาจะมีวชิ าแกนพุทธศาสนาเสริม
เขาไปไมนอ ยกวา ๓๐ หนวยกิต และนิสติ สวนมากจะเปนพระภิกษุและสามเณร ซึง่ ปจจุบนั จะมี
นิสติ ทีเ่ ปนฆราวาสเขามาศึกษาในระดับปริญญาตรีบา ง แตเมือ่ วาโดยสัดสวนแลวยังมีจำนวน
นอยเมือ่ เทียบกับจำนวนนิสติ ทีเ่ ปนพระภิกษุและสามเณร ซึง่ ก็ตา งจากสถาบันการศึกษาอืน่ ที่
มงุ ผลิตบัณฑิตเพือ่ เขาสตู ลาดแรงงานดานตางๆ หรือไมกเ็ ปนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตามสภาวะ
เมือ่ เปนเชนนี้ จึงเปนทีม่ าของคำถามวา กรณีมหาวิทยาลัยเฉพาะทางคือมหาวิทยาลัย
สงฆ เกณฑประเมินและตัวชีว้ ดั ตางๆ เชน ดานคุณภาพบัณฑิตจำเปนตองใชเกณฑการไดงาน
ทำ หรือประกอบอาชีพอิสระมาเปนหลักในการประเมินเหมือนสถาบันการศึกษาอืน่ ทัว่ ไปหรือ
ไม หรือแมแตเกณฑประเมินและตัวชีว้ ดั อืน่ ๆ ทีเ่ ปนจุดเนนตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เชน
การบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาแกสงั คมทีเ่ ปนจุดเดนของมหาวิทยาลัย ทัง้ หลายทัง้ ปวง
ทีว่ า นี้ มหาวิทยาลัยสามารถทีจ่ ะปรับแกใหเปนไปตามอัตลักษณและบริบทของมหาวิทยาลัย แต
ตัง้ อยบู นพืน้ ฐานทีย่ อมรับไดทงั้ ฝายทีป่ ระเมินและถูกประเมินโดยกำหนดเปนเกณฑประเมินและ
ตัวชีว้ ดั อีกประเภทหนึง่ ทีช่ ดั เจนลงไปจะไดหรือไม หรือจะตองใหมหาวิทยาลัยทำรายงานชีแ้ จง
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เปนครัง้ ๆ ไปเหมือนกับทีผ่ า นมาในอดีต ลวนเปนคำถามทีม่ หาวิทยาลัยเฉพาะทางกำลังรอคำตอบ
และ สมศ.เองก็ไดใหโอกาสสถาบันอุดมศึกษาสามารถทีจ่ ะเลือกกลมุ สถาบันไดตรงกับจุดเนน
ทีม่ คี วามแตกตางหลากหลาย และสามารถมีความเปนเลิศไดตามจุดเนนและศักยภาพของตนเอง
ซึง่ จะทำใหสถาบันการศึกษามีความงดงามทีแ่ ตกตางกันตามพันธกิจอยแู ลว และเกณฑดงั กลาว
นีจ้ ะใชประเมินคุณภาพภายนอกในรอบที่ ๓ โดยเริม่ ตัง้ แตป ๒๕๕๔ เปนตนไป และชือ่ กลมุ
มหาวิทยาลัยเฉพาะทางก็มอี ยใู นนัน้ ดวย แตเมือ่ วาโดยสาระแลวเฉพาะทางทีว่ า นัน้ เฉพาะทาง
เพียงชือ่ เรียกเทานัน้ เอง แตเกณฑประเมินและตัวชีว้ ดั หาไดแตกตางกันไม จะตางกันบางก็เพียง
น้ำหนักทีก่ ำหนดลงไปตามกลมุ เทานัน้ เอง นีค้ อื ความเหมือนทีแ่ ตกตางในการดำเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาสำหรับมหาวิทยาลัยสงฆซงึ่ เปนมหาวิทยาลัยเฉพาะทางของสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ. (องคการมหาชน)
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