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พระมหาณรงค กนฺตสีโล, ผศ.ดร.
ป.ธ.๔, พธ.บ., Ph.D. (ปรัชญา)
อาจารยประจำสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม


การศึกษาทัง้ ในระบบและนอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย ลวนเปนปจจัยสำคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพของมนุษย มนุษยหากขาดการศึกษาก็เหมือนขาดรากฐานสำคัญของชีวติ
เพราะการศึกษาเปนบอเกิดแหงสรรพวิทยาการในการสรางสรรคและการพัฒนาทัง้ เปนปจเจกและ
สังคมทุกระดับชัน้ ยิง่ ในโลกยุคโลกาภิวตั นดว ยแลว ประเทศใดดอยการศึกษาก็ถอื วายังดอยการ
พัฒนาและไมอาจกาวทันโลกทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอยางไมหยุดยัง้ นีไ้ ด การศึกษาจึงเปนกลไกทีส่ ำคัญ
ในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของมนุษยในดานตางๆ ซึง่ จะเปนพลังขับเคลือ่ นสังคม
และประเทศชาตินำไปสกู ารพัฒนาทีม่ นั่ คงและยัง่ ยืนตอไปได
หากศึกษาสภาพปญหาของการศึกษาของไทยทีผ่ า นมาไมถอื วาประสบกับปญหาเชิง
ปริมาณเทาใดนัก เพียงแตเชิงคุณภาพเทานัน้ ทีถ่ อื วายังเปนจุดดอยของการศึกษาไทย อาจเปนเพราะ
วาโครงสรางและระบบการศึกษาของไทยมงุ กำหนดเปาหมายผลิตคนเพือ่ ตอบสนองระบบทุนนิยม
และวัตถุนยิ มแบบสุดโตงจนเกินไป จึงไมอาจปฏิเสธไดเลยวา เมือ่ แนวคิดแบบทุนนิยมและวัตถุ
นิยมเขามามีอทิ ธิพลตอระบบการศึกษา ทิศทางของการศึกษาจึงถูกกำหนดใหดำเนินไปตามกระแส
ของระบบทุนนิยมและวัตถุนยิ ม เมือ่ แผนแมบทของการจัดการศึกษาของภาครัฐกำหนดไปในทิศ
ทางดังกลาว สถาบันการศึกษานอยใหญจงึ มงุ ดำเนินตามระบบทีก่ ำหนดไวอยางหลีกเลีย่ งมิได
เมือ่ การณเปนเชนนี้ การจัดการศึกษาของไทยจึงประสบกับปญหาเชิงคุณภาพมาโดย
ตลอด สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามงุ แขงขันกันแสวงหาปจจัยนำเขา (INPUT) จนเกิดปญหา
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ความเหลือ่ มล้ำของคนในสังคม และสงผลกระทบบัน่ ทอนโอกาสของกลมุ ชนผดู อ ยโอกาสเปน
อยางยิง่ เมือ่ มงุ ดำเนินตามนโยบายตอบสนองระบบทุนนิยมและวัตถุนยิ มจึงนำไปสกู ารจัดการศึกษา
ที่เนนการใหความรูและทักษะทางวิชาการเพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพไดเปนสำคัญ
(OUTPUT) แมแตเกณฑวดั คุณภาพก็เนนความรทู างวิชาการ แตขาดการวัดมาตรฐานคุณลักษณะ
ทางจิตใจและคุณธรรมซึง่ ถือวาเปนปจจัยสำคัญในกระบวนการพัฒนาคุณภาพมนุษย เมือ่ ระบบ
การศึกษาไรจติ วิญญาณ จึงไมอาจจะสรางใหคนมีความรคู วามสามารถและเปนคนดีไปพรอม ๆ
กันไดอยางทีค่ าดหวัง
ความพยายามในการปฏิรปู การศึกษาของไทยโดยกำหนดเปาหมายทีจ่ ะพัฒนาคนใหมี
ความสมบูรณทงั้ ดานกาย อารมณ สังคม และสติปญ
 ญาถือวาเปนความพยายามของภาครัฐที่
จะเปลีย่ นแปลงระบบการศึกษาใหเปนไปในทิศทางทีม่ จี ติ วิญญาณมากขึน้ คือมงุ สรางกลไกอันจะนำ
ไปสกู ารพัฒนาคนใหมที งั้ ความรคู วามสามารถและเปนคนดีไปพรอม ๆ กัน โดยคาดหวังวาจะเปน
พลังอันมีประสิทธิภาพทีจ่ ะชวยขับเคลือ่ นสังคมและประเทศชาตินำไปสกู ารพัฒนาทีม่ นั่ คงและ
ยัง่ ยืนในอนาคต
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม เปนสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอีกแหงหนึง่ ทีต่ ระหนักถึงความสำคัญในการจัดการศึกษาโดยตัง้ เปาหมายไวทกี่ าร
พัฒนาคนใหเพียบพรอมทัง้ วิชชาและจรณะ คือ ใหมคี วามสมบูรณทงั้ ความรู ความสามารถและ
ความดี วิทยาเขตไดดำเนินการเปดหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาตัง้ แตปพ ทุ ธศักราช ๒๕๒๗ และ
ดำเนินการเปดหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มาตัง้ แตปพ ทุ ธศักราช
๒๕๔๑ (ปจจุบนั เปดเพิม่ หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา และหลักสูตรพุทธ
ศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา) ทีผ่ า นมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตเชียงใหม ผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตสสู งั คมแลวจำนวน ๓๙ รูป/คน (ขอมูลปการศึกษา
๒๕๔๙) นิสติ ทีจ่ บการศึกษาบางสวนยังสนองงานคณะสงฆและพระพุทธศาสนาและมีบทบาทใน
การพัฒนาสังคมในดานตาง ๆ บางสวนไดลาสิกขาออกไปรับราชการในหนวยงานของรัฐ ทำงาน
ในองคกรเอกชน และดำเนินกิจการธุรกิจสวนตัว
จากขอมูลเบือ้ งตน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม ได
ผลิตพุทธศาสตรมหาบัณฑิตรับใชคณะสงฆ พระพุทธศาสนา และรับใชสงั คมในวงกวาง แตที่
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ผานมายังไมมกี ารดำเนินสำรวจการประเมินคุณภาพพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและยังไมมกี ารประเมิน
ความพึงพอใจของผใู ชบริการหรือผมู สี ว นไดสว นเสีย จึงขาดฐานขอมูลเชิงลึกทีจ่ ะนำมาปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนเพือ่ ผลิตมหาบัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพและพึงประสงคและ
ตอบสนองความพึงพอใจของสังคม การมงุ ผลิตบัณฑิตสสู งั คมโดยไมตดิ ตามประเมินผลผลิตที่
มหาวิทยาลัยผลิตออกมานับวาเปนจุดออนประการหนึง่ เพราะจะมองไมเห็นจุดเดนจุดดอยของ
ตนเอง ดวยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม จึงเห็นความ
สำคัญในการดำเนินการทำวิจยั ประเมินคุณภาพพุทธศาสตรมหาบัณฑิต เพือ่ ใหไดฐานขอมูลมา
ดำเนินการจัดการศึกษาเพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการพัฒนาตอไป


๑. เพือ่ ศึกษาประเมินคุณภาพพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม ทีส่ ำเร็จการศึกษา ป ๒๕๔๓ – ๒๕๔๙
๒. เพือ่ ประเมินความพึงพอใจของผมู สี ว นไดสว นเสียกับการปฏิบตั หิ นาทีข่ องพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม ทีส่ ำเร็จการศึกษา ป
๒๕๔๓ – ๒๕๔๙
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ในการศึกษาวิจยั คุณภาพพุทศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม ทีส่ ำเร็จการศึกษา ป ๒๕๔๓ - ๒๕๔๙ ผวู จิ ยั ไดกำหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจยั ดังนี้
ตัวแปรอิสระ
ปจจัยดานบุคคล
- เพศและภาวะ
- วุฒกิ ารศึกษา
- ผเู กีย่ วของกับพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต
- ผบู งั คับบัญชา
- ผใู ตบงั คับบัญชา
- เพือ่ นรวมงาน
- ลูกศิษย
- คนในชุมชน
- อืน่ ๆ

ตัวแปรตาม
- คุณภาพพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ๙ ดาน
- มีปฏิปทานาเลือ่ มใส
- ใฝรใู ฝคดิ
- เปนผนู ำทางจิตใจและปญญา
- ความสามารถในการแกปญ
 หา
- ศรัทธาอุทศิ ตนเพือ่ พระพุทธศาสนา
- รจู กั เสียสละเพือ่ สวนรวม
- รเู ทาทันการเปลีย่ นแปลงของสังคม
- มีโลกทัศนทกี่ วางไกล
- มีศกั ยภาพทีจ่ ะพัฒนาตนเองใหเพียบ
พรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม
- ความพึงพอใจของผใู ชบริการมหาบัณฑิต
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การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาคุณภาพพุทธศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม ทีส่ ำเร็จการศึกษาตัง้ แตป ๒๕๔๓ – ๒๕๔๙ ตาม
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค ๙ ดาน คือ มีปฏิปทานาเลือ่ มใส ใฝรใู ฝคดิ เปนผนู ำทางจิตใจและ
ปญญา มีความสามารถในการแกปญ
 หา มีศรัทธาอุทศิ ตนเพือ่ พระพุทธศาสนา รจู กั เสียสละเพือ่
สวนรวม รเู ทาทันการเปลีย่ นแปลงของสังคม มีโลกทัศนทกี่ วางไกล มีศกั ยภาพทีจ่ ะพัฒนาตนเอง
ใหเพียบพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม ประชากรทีใ่ ชศกึ ษาวิจยั ไดแก ผทู มี่ สี ว นไดสว นเสีย
(STAKEHOLDER) กับพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ประกอบดวยผบู งั คับบัญชา ผใู ตบงั คับบัญชา เพือ่ น
รวมงาน ลูกศิษย คนในชุมชนและอืน่ ๆ จำนวน ๔๖๘ รูป/คน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการรวบรวม
ขอมูลคือ แบบสอบถาม วิเคราะหขอ มูลโดยหาคาความถี่ คาเฉลีย่ (X) และสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(SD) ผลการศึกษาวิจยั สรุปไดดงั ตอไปนี้
คุณภาพพุทธศาสตรมหาบัณฑิตดานมีปฏิปทานาเลื่อมใส อยูในระดับมากที่สุด
ทุกรายการ เรียงตามลำดับจากมากไปหานอย ดังนีค้ อื มีอธั ยาศัยและมนุษยสัมพันธดี มีความ
ออนนอมถอมตัว ใหเกียรติผอู นื่ มีความประพฤติเรียบรอยดีงาม วางตัวเหมาะสมตามสถานภาพ
และกาลเทศะและปฏิบตั ติ นอยางเสมอตนเสมอปลาย
คุณภาพพุทธศาสตรมหาบัณฑิตดานการใฝรใู ฝคดิ มีระดับมากทีส่ ดุ ๔ รายการ เรียง
ตามลำดับ ดังนีค้ อื แสวงหาความรเู พือ่ พัฒนาตนเองอยเู สมอ กระตือรือรนในการรับรขู อ มูลขาว
สารที่เปนประโยชน มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการทำงาน ชอบแลกเปลี่ยนความรูและ
ประสบการณใหม ๆ อยเู สมอ และระดับมาก ๑ รายการ คือ รจู กั ใชวทิ ยาการสมัยใหมพฒ
ั นา
งานอยเู สมอ
คุณภาพพุทธศาสตรมหาบัณฑิตดานการเปนผนู ำดานจิตใจและปญญา มีระดับมากที่
สุดทุกรายการ เรียงตามลำดับดังนีค้ อื มีภาวะความเปนผนู ำและเปนแบบอยางทีด่ ี สามารถแนะ
นำสิง่ ดี ๆ มีประโยชนแกผอู นื่ ไดอยางนาเชือ่ ถือ มีจติ ใจหนักแนนและมีเหตุผล มีจติ ใจกวาง
ยอมรับความคิดเห็นของผอู นื่ กลาตัดสินใจและกลาแสดงออกในทางทีถ่ กู ตอง
คุณภาพพุทธศาสตรมหาบัณฑิตดานการมีความสามารถในการแกปญ
 หา มีระดับมาก
ทุกรายการ เรียงตามลำดับดังนีค้ อื รวมคิดรวมแกปญ
 หากับผอู นื่ ไดเปนอยางดี ใชปญ
 ญาและเหตุผล
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แกปญ
 หาจนประสบผลสำเร็จ สามารถวิเคราะหปญ
 หาตาง ๆ ไดชดั เจน กลาเผชิญปญหาดวย
ความรับผิดชอบและสามารถแกปญ
 หาตาง ๆ ไดดว ยตนเองอยางมีประสิทธิภาพ
คุณภาพพุทธศาสตรมหาบัณฑิตดานการมีศรัทธาอุทศิ ตนเพือ่ พระพุทธศาสนา มีระดับ
มากทีส่ ดุ ทุกรายการ เรียงตามลำดับดังนีค้ อื แสดงความหวงแหนและปกปองพระพุทธศาสนา
ดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา ฝกใฝในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
ทำกิจกรรมเพือ่ เผยแผพระพุทธศาสนาอยเู สมอ และขวนขวายรวมกิจกรรมตาง ๆ ของพระพุทธ
ศาสนา
คุณภาพพุทธศาสตรมหาบัณฑิตดานการรจู กั เสียสละเพือ่ สวนรวม มีระดับมากทีส่ ดุ
ทุกรายการ เรียงตามลำดับดังนีค้ อื มีความรับผิดชอบงานทีไ่ ดรบั มอบหมาย ทำงานดวยความมงุ
มัน่ และเสียสละอยางจริงใจ บำเพ็ญตนเปนประโยชนตอ สวนรวม เห็นประโยชนสว นรวมมากกวา
ประโยชนสว นตัว และมีจติ สาธารณะมงุ สรางประโยชนแกสงั คม
คุณภาพพุทธศาสตรมหาบัณฑิตดานการรเู ทาทันความเปลีย่ นแปลงของสังคม มีระดับ
มากทีส่ ดุ ๓ รายการ เรียงตามลำดับดังนีค้ อื สามารถปรับตัวเขากับกาลเทศะไดอยางถูกตองและ
เหมาะสม สามารถสรางสรรคประโยชนไดอยางบูรณาการ มีปฏิภาณไหวพริบในการแกไข
สถานการณ มีระดับมาก ๒ รายการ คือ รจู กั ใชความกาวหนาทางวัตถุพฒ
ั นาตนเองไดอยางสม
สมัย ดำเนินชีวติ เรียบงายไมหลงกระแสโลกาภิวตั น
คุณภาพพุทธศาสตรมหาบัณฑิตดานการมีโลกทัศนกวางไกล คาเฉลีย่ อยใู นในระดับ
มาก โดยมีระดับมากทีส่ ดุ เพียง ๒ รายการ คือ เปนคนมองโลกในแงดี มีวสิ ยั ทัศนและการแสวง
หาความรวมมือในการทำงานกับผอู นื่ อยางกวางขวางตามลำดับ ในระดับมาก ๓ รายการ คือ มี
แผนพัฒนาสิง่ เปนประโยชนใหม ๆ เสมอ รจู กั พลิกสถานการณใหเปนโอกาสทีด่ ี รจู กั ใชนวัตกรรม
ใหม ๆ สรางสรรคประโยชน ตามลำดับ
คุณภาพพุทธศาสตรมหาบัณฑิตดานการมีศกั ยภาพทีจ่ ะพัฒนาตนเองใหเพียบพรอม
ดวยคุณธรรมและจริยธรรม มีระดับมากทีส่ ดุ ๔ รายการ เรียงตามลำดับดังนีค้ อื ยึดมัน่ ในความ
ถูกตองดีงามในการดำเนินชีวติ ใสใจในการฝกฝนอบรมตนเองอยเู สมอ บำเพ็ญประโยชนทงั้ ทาง
โลกและทางธรรมอยางสมดุล มงุ มัน่ ในการทำความดีเพือ่ พัฒนาตนเองและสังคม และมีระดับ
มาก ๑ รายการ คือ มีแผนพัฒนา พัฒนาสิง่ เปนประโยชนใหม ๆ อยเู สมอ
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จากการศึกษาวิจยั พบวา คาเฉลีย่ ภาพรวมคุณภาพพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ๙ ดาน นัน้
มหาบัณฑิตมีคณ
ุ ภาพ ทีไ่ ดรบั การประเมินในระดับมากทีส่ ดุ โดยมีระดับมากทีส่ ดุ ๗ รายการ เรียง
ตามลำดับดังนีค้ อื การมีศรัทธาอุทศิ ตนเพือ่ พระพุทธศาสนา การมีปฏิปทานาเลือ่ มใส การรจู กั
เสียสละเพือ่ สวนรวม การใฝรใู ฝคดิ การมีศกั ยภาพทีจ่ ะพัฒนาตนเองใหเพียบพรอมดวยคุณธรรม
และจริยธรรม การเปนผนู ำดานจิตใจและปญญา การรเู ทาทันความเปลีย่ นแปลงของสังคมและ
ในระดับมาก ๒ รายการ คือ การมีโลกทัศนกวางไกล การมีความสามารถในการแกปญ
 หา ตาม
ลำดับ
จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผมู สี ว นไดสว นเสียกับการปฏิบตั หิ นาทีข่ องมหาบัณฑิต
ตามคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค ๙ ดาน ทราบวา ผตู อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะ
ดานการเปนผนู ำดานจิตใจและปญญามากทีส่ ดุ ความพึงพอใจตอคุณลักษณะดาน อืน่ ๆ รอง
ลงมาตามลำดับคือ การมีความสามารถในการแกไขปญหา การมีศรัทธาอุทศิ ตนเพือ่ พระพุทธศาสนา
การรจู กั เสียสละเพือ่ สวนรวม การมีปฏิปทานาเลือ่ มใส การใฝรใู ฝคดิ การมีศกั ยภาพทีจ่ ะพัฒนา
ตนเองใหเพียบพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม การมีโลกทัศนกวางไกลและการรเู ทาทันความ
เปลีย่ นแปลงของสังคม
สวนผลการศึกษาขอเสนอแนะของผตู อบแบบสอบถามตอคุณลักษณะของมหาบัณฑิต ๙
ดานทีค่ วรปรับปรุงแกไขมากทีส่ ดุ ไดแก การมีความสามารถในการแกไขปญหา คุณลักษณะของมหา
บัณฑิตดานอืน่ ๆ ทีค่ วรปรับปรุงแกไขเรียงตามลำดับจากมากไปหานอย ดังนีค้ อื การมีโลกทัศน
กวางไกล การมีศรัทธาอุทศิ ตนเพือ่ พระพุทธศาสนา การรเู ทาทันความเปลีย่ นแปลงของสังคม การ
เปนผนู ำดานจิตใจและปญญา การมีศกั ยภาพทีจ่ ะพัฒนาตนเองใหเพียบพรอมดวยคุณธรรมและ
จริยธรรม การใฝรใู ฝคดิ การรจู กั เสียสละเพือ่ สวนรวม และการมีปฏิปทานาเลือ่ มใส


๑. อภิปรายผลการประเมินคุณภาพพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ๙ ดาน
จากการศึกษาวิจยั พบวา พุทธศาสตรมหาบัณฑิตทีส่ ำเร็จการศึกษาตัง้ แตป ๒๕๔๓ ๒๕๔๙ ไดรบั การประเมินคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคในระดับมากทีส่ ดุ คือ การมีศรัทธาอุทศิ ตนเพือ่
พระพุทธศาสนา ทีผ่ ลออกมาเชนนี้ ผวู จิ ยั เห็นวา นิสติ สวนใหญยงั ดำรงเพศบรรพชิต ในฐานะ
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ศาสนทายาท ซึง่ มีหนาทีโ่ ดยตรงในการทำงานอุทศิ ตนเพือ่ พระพุทธศาสนาในดานตาง ๆ ไมวา
จะเปนการแสดงความหวงแหนและปกปองพระพุทธศาสนา ดำเนินชีวติ ตามหลักคำสอนทางพระ
พุทธศาสนา ฝกใฝในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทำกิจกรรมเพือ่ เผยแผพระพุทธศาสนาและ
ขวนขวายรวมกิจกรรมตาง ๆ ทางพระพุทธศาสนา นอกจากนีแ้ ลว ยังตองแสดงบทบาทผนู ำจิต
วิญญาณของสังคม หรือแมแตมหาบัณฑิตทีล่ าสิกขาแลวก็ยงั มีจติ สำนึกในการทำนุบำรุงพระพุทธ
ศาสนา และสงเสริมกิจกรรมตาง ๆทางพระพุทธศาสนา บทบาทของมหาบัณฑิตทัง้ ทีเ่ ปนบรรพชิต
และคฤหัสถในการอุทศิ ตนเพือ่ ความเจริญรงุ เรืองของพระพุทธศาสนา ทัง้ ในดานศาสนธรรม ศาสน
บุคคล ศาสนวัตถุ ศาสนพิธี ถือวาเปนการแสดงความกตัญูกตเวทีตอ สถาบันพุทธศาสนา และ
ยังถือวาเปนการสรางสังคมอุดมปญญาไปพรอม ๆ กัน ตามบทบาทหนาทีข่ องพุทธบริษทั ทีด่ ี
คุณภาพพุทธศาสตรมหาบัณฑิตอีกดานหนึง่ ทีไ่ ดรบั การประเมินอยใู นระดับมากทีส่ ดุ
ทุกรายการ คือการมีปฏิปทานาเลือ่ มใส กลาวคือมีอธั ยาศัยและมนุษยสัมพันธดี มีความออนนอม
ถอมตัวใหเกียรติผอู นื่ มีความประพฤติเรียบรอยดีงาม วางตัวเหมาะสมตามสถานภาพและกาลเทศะ
และปฏิบตั ติ นอยางเสมอตนเสมอปลาย ผวู จิ ยั เห็นวา คุณภาพดานนีถ้ อื วาเปนจุดเดนของผทู สี่ ำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงฆ ซึง่ ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับเปาหมายการผลิตบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทีเ่ นนใหผเู รียนเปนทัง้ คนเกงและคนดีมคี ณ
ุ ธรรม
โดยเฉพาะในหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
จะเนนกระบวนการจัดการศึกษาทีม่ งุ ขัดเกลานิสติ ใหเพียบพรอมทัง้ วิชาความรแู ละมีความประพฤติ
ทีเ่ รียบรอยดีงาม แมยงั ดำรงเพศเปนบรรพชิตก็เปนผปู ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบ มีปฏิปทานาเลือ่ มใส แม
ลาสิกขาก็เปนผมู คี วามประพฤติเรียบรอยดีงาม มีคณ
ุ ธรรมเปนทีย่ อมรับของสังคม และผลการศึกษา
นีย้ งั สอดคลองกับผลการศึกษาของวีระ สิรเิ สรีภาพ ทีไ่ ดตดิ ตามศึกษาคุณภาพบัณฑิตพุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหมทสี่ ำเร็จการศึกษาป ๒๕๔๓-๒๕๔๗
โดยภาพรวมพบวา คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคของนิสติ ๒ อันดับแรกคือ ดานมีปฏิปทานาเลือ่ มใส
๑
และดานมีศกั ยภาพทีจ่ ะพัฒนาตนเองใหเพียบพรอมดวยคุณธรรมและจริยธรรม บัณฑิตทีส่ ำเร็จ
๑

วีระ สิรเิ สรีภาพ, “คุณภาพบัณฑิตทางพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตเชียงใหม ทีส่ ำเร็จการศึกษา ป ๒๕๔๓ - ๒๕๔๗”, วิทยานิพนธศกึ ษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๙), หนา ๑๓๗.
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การศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หากยังดำรงเพศบรรพชิตก็จะมีภาวะความ
เปนสมณสารูปคอนขางสูง ผทู ลี่ าสิกขาเปนฆราวาสก็มพี ฤติกรรมทีเ่ รียบรอย ดีงามทัง้ ทางกาย
วาจาและจิตใจ เปนทีย่ อมรับของคนในสังคมอยางภาคภูมิ และผลการศึกษาวิจยั นีย้ งั สอดคลอง
กับผลการศึกษาของรวยพร ประสานศรีและคณะ ซึง่ ไดตดิ ตามศึกษาความพึงพอใจในการทำงาน
และคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคของบัณฑิตตลอดทัง้ ปญหาและอุปสรรคในการทำงานของบัณฑิต
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม ทีล่ าสิกขา
ระหวางป ๒๕๔๓-๒๕๔๗ พบวา บัณฑิตสวนใหญเปนผมู ปี ฏิปทานาเลือ่ มใสในระดับมากทีส่ ดุ โดย
ผวู จิ ยั ไดอภิปรายผลไววา การทีบ่ ณ
ั ฑิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม มีคณ
ุ ลักษณะโดดเดนดานการมีปฏิปทานาเลือ่ มใสมากทีส่ ดุ เพราะ
เหตุวา กระบวนการจัดการเรียนการสอนจะมงุ เนนใหผเู รียนซึง่ เปนพระภิกษุ สามเณรตระหนัก
ถึงบทบาทของตนเองในฐานะเปนพุทธบุตร จึงตองดำรงตนใหเปนทีเ่ คารพเลือ่ มใสของชาวบาน
และเปนแบบอยางทีด่ ี อีกทัง้ ในเพศภาวะบรรพชิตยังมีพระธรรมวินยั เปนสิง่ ขัดเกลากาย วาจา ใจ
๒
ใหเรียบรอยดีงาม พฤติกรรมเชิงบวกเหลานีส้ บื ตอหลอหลอมแมวา จะลาสิกขาแลวก็ตาม
สวนคุณภาพพุทธศาสตรมหาบัณฑิตทีไ่ ดรบั การประเมินคาระดับต่ำทีส่ ดุ ๒ ประการ
สุดทาย คือ การมีโลกทัศนกวางไกลและการมีความสามารถในการแกปญ
 หา จากผลการศึกษาผู
วิจยั เห็นวา ในกระบวนการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาคณะสงฆ ยังติดรูปแบบการเรียน
การสอนแบบเนนใหผเู รียนจดจำความรตู า ง ๆ โดยยึดผสู อนเปนศูนยกลาง ยังขาดการกระตนุ
และการสงเสริมใหผเู รียนรจู กั คิดวิเคราะหสาระการเรียนรู และมงุ ใหผเู รียนคิดเฉพาะในกรอบมาก
จนเกินไป สงผลใหเปนผไู มมวี สิ ยั ทัศนทกี่ วางไกล จึงคิดและวางแผนงานเพือ่ พัฒนาสิง่ ทีเ่ ปน
ประโยชนใหม ๆ เองไมเปน ซึง่ สอดคลองกับทัศนะของอุทยั ดุลยเกษม ทีแ่ สดงความเห็นไววา
การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจะตองใหความสำคัญเกีย่ วกับการพัฒนาวิธคี ดิ ของผเู รียน การ
สรางองคความรใู หม ๆ และการประยุกตองคความรสู กู ารปฏิบตั ใิ หได กระบวนการเรียนการสอน
จึงไมควรเนนแตการบรรยายในหองเพียงอยางเดียว ควรจะมีกจิ กรรมเพือ่ เพิม่ ทักษะดานการคิด
๒

รวยพร ประสานศรีและคณะ, “สาเหตุการลาสิกขา ความพึงพอใจในงานและคุณลักษณะ
ของบัณฑิต ทีพ่ งึ ประสงคและปญหาและอุปสรรคในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตเชียงใหม ป ๒๕๔๓ - ๒๕๔๗”, รายงานการวิจยั , มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๙.
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๓
ในเชิงบวกของผเู รียนใหมากขึน้ และเนือ่ งจากขอจำกัดในเรือ่ งเพศและภาวะของนิสติ จึงสงผลตอ
กระบวนการเรียนการสอนทีเ่ ปนไปอยางจำกัดกรอบ และมีพนื้ ทีใ่ นการเรียนรแู คบกวานักศึกษา
สถาบันภายนอก จึงสงผลใหขาดโอกาสในการเรียนรรู ว มกับบุคคลภายนอกกำแพงมหาวิทยาลัย
และทำใหมหาบัณฑิตมีขอ ดอยดานการทำงานรวมกับผอู นื่ และขาดประสบการณในการเรียนรโู ลก
ภายนอก จึงไมรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคโลกาภิวัตน และไมสามารถพลิก
สถานการณใหเปนโอกาสทีด่ ใี นการพัฒนาได นอกจากนีแ้ ลว สถาบันการศึกษาของสงฆยงั มีสอื่
อุปกรณการเรียนรไู มเพียงพอ จึงสงผลใหผทู สี่ ำเร็จการศึกษาขาดประสบการณดา นการใชสอื่ และ
ไมรจู กั ใชนวัตกรรมใหม ๆ เพือ่ สรางสรรคประโยชนได คุณภาพพุทธศาสตรมหาบัณฑิตดานการ
มีความสามารถในการแกปญ
 หา ทีไ่ ดรบั การประเมินคาลำดับสุดทายนัน้ ผวู จิ ยั เห็นวา ในเมือ่ มหา
บัณฑิตมีขอ ดอยดานการทำงานรวมกับบุคคลอืน่ เวลาเกิดปญหาในการทำงานจึงขาดการรวมคิด
รวมแกปญ
 หาจากเพือ่ นรวมงานหรือจากผอู นื่ จึงสงผลใหขาดพลังในการแกปญ
 หา อีกทัง้ การที่
มหาบัณฑิตขาดวิสยั ทัศนและไมรเู ทาทันการเปลีย่ นแปลงของสังคม ก็สง ผลใหไมสามารถแกปญ
 หา
ตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพหรือตามความคาดหวัง ผลการศึกษานีส้ อดคลองกับผลการศึกษา
ของวีระ สิรเิ สรีภาพ ทีไ่ ดตดิ ตามศึกษาคุณภาพบัณฑิตพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหมทสี่ ำเร็จการ ศึกษาป ๒๕๔๓-๒๕๔๗ พบวา บัณฑิตมีคณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ
๔
ประสงคคา ระดับต่ำสุดคือการมีความสามารถในการแกปญ
 หา
๒. อภิปรายผลความพึงพอใจตอการปฏิบตั หิ นาทีข่ องพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
จากผลสำรวจความพึงพอใจตอการปฏิบตั หิ นาทีข่ องมหาบัณฑิต ผมู สี ว นไดสว นเสีย
มีความพึงพอใจตอคุณลักษณะดานการเปนผนู ำดานจิตใจและปญญามากทีส่ ดุ ผวู จิ ยั เห็นวา ที่
ผลสำรวจออกมาเชนนีอ้ าจเปนเพราะวา มหาบัณฑิตทัง้ หมดจะมีทงั้ คุณวุฒแิ ละวัยวุฒิ ภาวะความ
เปนผนู ำสูง สวนใหญทดี่ ำรงเพศบรรพชิตจะเปนพระสังฆาธิการ ทีม่ บี ทบาทในการสนองงาน
คณะสงฆ เปนผบู ริหารหรือเปนอาจารยในโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมและปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญ
๓

วีระ สิรเิ สรีภาพ, “คุณภาพบัณฑิตทางพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม ทีส่ ำเร็จการศึกษา ป ๒๕๔๓-๒๕๔๗”, หนา ๑๔๑.
๔
เรือ่ งเดียวกัน, หนา ๑๒๘.
อางใน
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สวนมหาบัณฑิตทีเ่ ปนฆราวาสสวนใหญยงั ทำหนาทีเ่ ปนอาจารย เปนเจาหนาทีข่ องรัฐ พรอมกับ
การเปนผูนำชุมชนในกิจกรรมทางศาสนา รวมทั้งกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีเรื่องศาสนพิธีเกี่ยวของ
ดังนัน้ การวางตัวและการแสดงวุฒภิ าวะความเปนผนู ำสังคมจึงตองมีผลการศึกษานีส้ อดคลอง
กับการศึกษาของวีระ สิรเิ สรีภาพ ทีไ่ ดตดิ ตามศึกษาคุณภาพบัณฑิตพุทธศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหมที่สำเร็จการศึกษาป ๒๕๔๓-๒๕๔๗ คณะ
พุทธศาสตร พบวา คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคของบัณฑิตทีไ่ ดรบั การประเมินสูงสุดคือ การเปน
ผนู ำดานจิตใจและปญญา โดยผวู จิ ยั อภิปรายผลวา นิสติ ทีส่ ำเร็จการศึกษาจากคณะพุทธศาสตร
สวนใหญจะเปนพระสังฆาธิการ เปนผจู ดั การโรงเรียน เปนอาจารยใหญหรือเปนอาจารย เปนผู
บริหารโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญ อีกทัง้ ยังสามารถสนองงานคณะสงฆ บริการวิชาการ
และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของทองถิน่ ไดเปนอยางดี จึงเปนทีพ่ งึ พอใจและเปนทีย่ อมรับของ
๕
คณะสงฆและชุมชน
จากผลการสำรวจ ผตู อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอคุณภาพพุทธศาสตรมหา
บัณฑิต ดานการมีโลกทัศนกวางไกลและการรเู ทาทันความเปลีย่ นแปลงของสังคมนอยทีส่ ดุ ซึง่
ผลการสำรวจนีส้ อดคลองกับผลการสำรวจคุณภาพพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ๙ ดาน ทีไ่ ดอภิปราย
มาแลว ผลการสำรวจดังกลาวเปนกระจกเงาสะทอนใหเห็นวา มหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม มีขอ ดอยดานการมีโลกทัศนกวางไกล ทำใหขาดวิสยั
ทัศนและการแสวงหาความรวมมือในการทำงานกับผอู นื่ ขาดการวางแผนในการทำงานเพือ่ พัฒนา
สิ่งเปนประโยชนใหม ๆ ไมรูจักพลิกสถานการณใหเปนโอกาสที่ดี และขาดทักษะในการใช
นวัตกรรมใหม ๆ เพือ่ สรางสรรคประโยชน เมือ่ เปนคนขาดวิสยั ทัศนกส็ ง ผลใหโลกทัศนในการ
มองชีวติ มองปญหาแบบคับแคบ หรือมองเห็นเฉพาะสิง่ ทีใ่ กล ๆ ตัว ทำใหตามไมทนั กระแสความ
เปลีย่ นแปลงของสังคม และขอจำกัดในดานการติดตามขาวสารหรือการไดรบั ขอมูลสารสนเทศไม
เพียงพอ จึงทำใหรกู ารเปลีย่ นแปลงของโลกไดนอ ยและชากวาบัณฑิตสถาบันภายนอก และไม
สามารถปรับตัวเขากับกาลเทศะไดอยางสมสมัย อีกทัง้ ยังทำใหขาดปฏิภาณไหวพริบในการแกไข
สถานการณ ขาดความเชือ่ มัน่ ในการตัดสินใจในการขับเคลือ่ นพัฒนางานดานตาง ๆ สงผลให
การปฏิบตั หิ นาทีไ่ มบรรลุเปาหมายตามความคาดหวัง
๕

เรือ่ งเดียวกัน, หนา ๑๔๑.
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๓. อภิปรายผลขอเสนอแนะตอการปฏิบตั หิ นาทีข่ องพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
จากผลการสำรวจผตู อบแบบสอบถามมีขอ เสนอแนะตอการปฏิบตั หิ นาทีข่ องมหา
บัณฑิตทีค่ วรปรับปรุงแกไขมากทีส่ ดุ คือ ดานการมีความสามารถในการแกไขปญหาและการมี
โลกทัศนกวางไกลตามลำดับ วิเคราะหจากผลการศึกษาประเด็นขอเสนอแนะในการแกไขคุณภาพ
มหาบัณฑิตดานการมีความสามารถในการแกไขปญหา ทำใหทราบวาผลของการสำรวจสอดคลอง
กับผลการประเมินคุณภาพมหาบัณฑิต ๙ ดาน โดยคุณภาพดานนีไ้ ดรบั การประเมินจากผตู อบ
แบบสอบถามเปนลำดับสุดทาย ซึง่ เปนสิง่ บงชีว้ า เมือ่ มหาบัณฑิตขาดตนทุนดานวิสยั ทัศนและ
ดานการรเู ทาทันการเปลีย่ นแปลงของสังคม ก็จะสงผลใหเปนคนขาดฐานคิด ฐานความรแู ละ
ประสบการณทจี่ ะเชือ่ มโยงนำไปแกปญ
 หาตาง ๆ ทำใหขาดความเชือ่ มัน่ ในตนเองและไมสามารถ
คิดแกปญ
 หาไดดว ยตนเอง เมือ่ ปญหาไมไดรบั การแกไขก็เปนดัชนีชวี้ ดั ถึงความดอยศักยภาพและ
ดอยประสิทธิภาพในการทำงาน และเปนกระจกเงาสะทอนใหผอู นื่ มองเห็นจุดดอยของมหาบัณฑิต
ทีต่ อ งแกไขไดชดั เจนขึน้ คุณลักษณะทีค่ วรแกไขรองลงมาก็คอื การมีโลกทัศนกวางไกล ซึง่ ระดับ
ของการประเมินคุณลักษณะดานนีจ้ ะสอดคลองกันทัง้ หมด ทัง้ ดานคุณภาพ ความพึงพอใจและ
ดานทีต่ อ งแกไข ผศู กึ ษาเห็นวา แมมหาบัณฑิตทีจ่ บจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตเชียงใหม จะมีความโดดเดนดานความมีคณ
ุ ธรรม มีความเปนผนู ำดานจิตใจและปญญา
ดังกลาวแลวก็ตาม แตกม็ จี ดุ ดอยในดานการมีโลกทัศนกวางไกล การใฝรใู ฝคดิ ดานการมีความ
สามารถในการแกไขปญหา ซึง่ ผวู จิ ยั เองก็ไดประสบปญหาเหลานีใ้ นหองเรียนเชนเดียวกัน และ
ตรงกับความเห็นของสมบูรณ บุญฤทธิ์ ทีเ่ ห็นวา บัณฑิตทีส่ ำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีความโดดเดนดานความประพฤติเรียบรอยเหมาะสมกับสมณสารูป
มีภาวะความเปนผนู ำแมแตลาสิกขาแลวก็ยงั มีความประพฤติเรียบรอย แตวา ยังมีขอ ดอยเกีย่ วกับ
ดานทางโลก เชนการไมมโี ลกทัศนทกี่ วางไกลและไมรเู ทาทันการเปลีย่ นแปลงทางโลก ซึง่ เปน
๖
คุณลักษณะทีต่ อ งแกไข
๖

สมบูรณ บุญฤทธิ์, “การติดตามบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ป ๒๕๔๓”, รายงานการวิจยั มจร. วิทยาเขตนครศรีธรรมราช,
๒๕๔๕.
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ขอเสนอแนะในการแกไขคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคของมหาบัณฑิตโดยเฉพาะดานความ
สามารถในการแกไขปญหาและการมีโลกทัศนกวางไกล ก็เปนปญหาทีค่ ณาจารยทสี่ อนในระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม ตางสะทอนออกมา
ในลักษณะเดียวกัน คือ นิสติ ขาดการใฝคดิ ใฝเรียนรดู ว ยตนเอง ในกระบวนการนำเสนองานก็ขาด
การวิเคราะหเพือ่ ใหเกิดแนวคิดหรือเกิดองคความรใู หม ๆ คุณลักษณะดังกลาวนี้ ถือวาเปนจุด
ดอยของนิสติ ทีค่ วรไดรบั การแกไขและพัฒนา


๑. ขอเสนอแนะในการนำผลวิจยั ใชพฒ
ั นาการเรียนการสอน
ผลการวิจยั นีท้ างมหาวิทยาลัยสามารถนำไปใชประโยชนเพือ่ ปรับปรุงและพัฒนากระบวน
การเรียนการสอนไดหลายประการ ดังตอไปนี้
๑) ผลการติดตามประเมินคุณภาพมหาบัณฑิตตามคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคทงั้ ๙ ดาน
อยใู นเกณฑระดับมากทัง้ หมด หากแตในสวนของคุณลักษณะดานการเปนผนู ำจิตใจและปญญา
มีปฏิปทานาเลื่อมใส เปนคุณลักษณะเดนของมหาบัณฑิตพุทธศาสตรของศูนยบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเขียงใหม จะอยางไรก็ตาม จากผลการศึกษา
ขอเสนอแนะของผทู มี่ สี ว นไดสว นเสียยังเห็นวามหาบัณฑิตควรมีคณ
ุ ลักษณะดานการอุทศิ ตนเพือ่
พระพุทธศาสนาใหมากกวาทีเ่ ปนอยู การแสดงบทบาทดานนีอ้ าจจะยังนอยเกินไปในสายตาของ
ผใู ชบริการ ดังนัน้ มหาวิทยาลัย ควรตองมีการทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยมงุ
ใหนสิ ติ ไดมจี ติ สำนึกและแสดงบทบาทดานนีอ้ ยางเปนรูปธรรมมากยิง่ ขึน้ และตองสงเสริมบทบาท
ของนิสติ ใหกวางขวาง มงุ สรางใหนสิ ติ เกิดความตระหนักถึงสภาพปญหาสังคม รวมวิเคราะห
เจาะลึกถึงปญหาและแนวทางแกไขตามหลักพุทธธรรม รวมทัง้ บทบาททางสังคมของตนเอง ซึง่
สามารถดำเนินการไดทงั้ จากการเรียนการสอนในชัน้ เรียนและการใชกลไกของกิจการนิสติ ทีค่ วร
ออกแบบลักษณะกิจกรรมทีเ่ หมาะสมในมหาวิทยาลัย สำหรับเปนสิง่ ปลูกฝงกลอมเกลาคุณลักษณะ
ทีพ่ งึ ประสงคและเนนย้ำอุดมการณทตี่ อ งการ
๒) จากผลการศึกษาเปนดัชนีชวี้ ดั วา มหาบัณฑิตของศูนยบณ
ั ฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเขียงใหม มีขอ ดอยในคุณลักษณะดานการรเู ทาทันการ
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เปลีย่ นแปลงของสังคม อาจจะเปนผลจากสภาพการเปลีย่ นแปลงทางสังคมอยางรวดเร็ว อีกทัง้
นิสติ มีพนื้ ทีแ่ หลงเรียนรอู ยางจำกัด สงผลใหขาดประสบการณการเรียนรโู ลกภายนอกอยางทัน
สถานการณ ลักษณะเชนนี้ มหาวิทยาลัย จึงตองทบทวนบทบาทในกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนในมิตทิ จี่ ะชวยสงเสริมใหนสิ ติ มีชอ งทางการเรียนรทู เี่ ปดโลกทัศนใหกวางมากยิง่ ขึน้ โดยไมมงุ
เนนการเรียนการสอนทีจ่ ำกัดกรอบอยเู ฉพาะในหองเรียนและภายในกำแพงมหาวิทยาลัยเทานัน้
ดังนัน้ ทัง้ หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนตองเอือ้ ตอการพัฒนาการเรียนรขู องนิสติ
อยางรเู ทาทันกระแสการเปลีย่ นแปลงของสังคมในโลกยุคโลกาภิวตั น
๓) ผลการศึกษาทีเ่ ปนดัชนีชวี้ ดั ใหเห็นจุดดอยของมหาบัณฑิตอีกดานหนึง่ ก็คอื นิสติ ขาด
ความใฝรใู ฝคดิ มหาวิทยาลัยจะตองใหความสำคัญในการแกปญ
 หานีอ้ ยางจริงจัง โดยแสวงหา
แนวทางและวิธกี ารในการปรับปรุงคุณภาพบัณฑิตทัง้ ในสวนของการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอน การสงเสริมใหมกี ารจัดการเรียนการสอนดวยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย และการสรางบรรยากาศ
ทางวิชาการ เพือ่ กระตนุ นิสติ ใหเกิดการใฝรู ใฝคดิ มากยิง่ ขึน้ อันจะเปนการเกือ้ หนุนใหนสิ ติ สามารถ
ขามพนภาวะของผรู บั ความรกู ลายเปนผแู สวงหาความรู และรจู กั คิดวิเคราะหสาระการเรียนรตู า ง
ๆ ดวยตนเอง กระบวนการเรียนรทู สี่ ง เสริมใหนสิ ติ รจู กั แสวงหาความรู รจู กั คิดวิเคราะห จะสง
เสริมใหนสิ ติ หลุดพนจากการถูกครอบงำทางความคิดและเอือ้ ตอการพัฒนาการเรียนรขู องนิสติ ใน
ฐานะเปนศูนยกลางการเรียนรมู ากยิง่ ขึน้
๔) เนือ่ งจากการจัดการศึกษาในปจจุบนั และอนาคตทุกสถาบันจะมงุ การแขงขันเพือ่
สามารถดึงดูดใจผเู ขาศึกษา และสำหรับมหาวิทยาลัยสงฆทตี่ อ งการพัฒนาตนเองเปนศูนยกลาง
การศึกษาทางดานพระพุทธศาสนา จึงควรมงุ เนนการเพิม่ ศักยภาพของผเู รียนใหสำเร็จเปนมหา
บัณฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล พรอมทีจ่ ะเขาสสู งั คมแหงการเรียนรซู งึ่ สามารถดำเนินการ
โดยการพัฒนาหลักสูตรใหมกี ารบูรณาการเขากับศาสตรสมัยใหมมากยิง่ ขึน้ ตามปรัชญาของมหา
วิทยาลัย พรอมทัง้ สรางความเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและสมสมัย
เพือ่ นำไปสเู ปาหมายทีต่ อ งการหรือทีต่ งั้ ความคาดหวังไว
๕) มหาวิทยาลัย ควรนำผลการวิจยั นี้ ใชสำหรับทบทวนวิเคราะหถงึ หลักสูตรวามี
ลักษณะตอบสนองผเู รียนและสังคมและมีความเปนสากลมากนอยเพียงใด โดยเฉพาะการสราง
มาตรฐานการวัดและประเมินผล รวมทั้งกำหนดแนวทางการปฏิรูปการเรียนรูเพื่อเปาหมาย
การสรางผเู รียนใหมคี ณ
ุ ลักษณะทีพ่ งึ ประสงค
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๒. ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจยั
๑) ควรมีการศึกษาติดตามคุณภาพมหาบัณฑิตทัง้ ระดับปริญญาโทและระดับปริญญา
เอกทุก ๓ ป วามีคณ
ุ ลักษณะและคุณภาพตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยระดับใด ซึง่ จะทำใหทราบ
ผลกระทบของผลผลิตทีม่ ตี อ สังคม และจะทำใหมหาวิทยาลัยไดฐานขอมูลจากผลการศึกษาวิจยั
เพือ่ ใชปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการศึกษาแกนสิ ติ ใหเกิดคุณภาพและ
คุณลักษณะทีต่ อ งการ และนำไปสกู ารประกันคุณภาพดานการจัดการศึกษาทีพ่ งึ ประสงค
๒) ควรนำขอสรุปทีไ่ ดจากการศึกษาวิจยั ครัง้ นีไ้ ปเปนประเด็นโจทยในการทำงานวิจยั
ครัง้ ตอไป โดยใชกรอบความคิดและวิธกี ารใหม ๆ เชน การศึกษาเชิงอนาคตถึงแนวโนมทิศทาง
การจัดการเรียนการสอนของบัณฑิตวิทยาลัย หรือรูปแบบและนวัตกรรมทีเ่ หมาะสมสำหรับการ
พัฒนาคุณภาพและคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงคของผเู รียนในสถาบันการศึกษาของสงฆทคี่ วรจะเปน
และทีจ่ ะสนองตอบความคาดหวังของสังคมมากยิง่ ขึน้
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