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หัวหนาฝายมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา กองวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


นับตัง้ แตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีพระราชบัญญัตเิ ปนของตนเอง
เมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๔๐ เปนตนมา ตางก็มงุ ดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเจตนารมณ
พระราชบัญญัตดิ งั กลาว โดยเนือ้ หาสาระตอนหนึง่ ในพระราชบัญญัติ ในมาตรา ๖ ระบุไววา ให
จัดตัง้ มหาวิทยาลัยขึน้ มหาวิทยาลัยหนึง่ เรียกวา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ
เปนนิตบิ คุ คล ใหมหาวิทยาลัยเปนสถานศึกษาและวิจยั มีวตั ถุประสงคใหการศึกษา วิจยั สงเสริม
และใหบริการวิชาการพระพุทธศาสนาแกพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ รวมทัง้ การทำนุบำรุงศิลป
วัฒนธรรม
เพื่อตอกย้ำความมั่นคงในการบริหารและจัดการ โดยไมตองเปนหวงวาจะไมมี
งบประมาณในการดำเนินการ นอกเสียจากวาเราจะบริหารไมเปนเสียเอง มาตรา ๗ ยังไดระบุ
กำชับไวอกี วา ใหมหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ
ในชวงระหวางนี้ เพราะความเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ มีพระราชบัญญัตกิ ำกับในการ
บริหารจัดการ มหาวิทยาลัยจึงตองเรงจัดทำระเบียบ ประกาศ หรือขอบังคับใหสอดคลองกับกฎหมาย
แมคอื พระราชบัญญัติ ซึง่ กอนหนานีม้ หาวิทยาลัยยังไมมพี ระราชบัญญัตเิ ปนของตนเองตองขึน้ กับ
กรมการศาสนา จริงอยกู ารบริหารจัดการเปนของมหาวิทยาลัย แตกเ็ ปนทีร่ กู นั โดยทัว่ ไปวาเมือ่
งบประมาณตองผานกรมดวยแลวคำตอบหรือกิจการทุกอยางตองอาศัยกรมการศาสนาเปนผกู ำหนด
แตมหาวิทยาลัยก็อยไู ดตามอัตภาพ ปไหนมีกจิ การทีย่ งิ่ ใหญตอ งใชงบประมาณเยอะแสดงวาผบู ริหาร
และบุคลากรตองเหนือ่ ยหนอย ตองอุทศิ ทัง้ แรงกายและแรงใจในการระดมทรัพยากรเพือ่ ใหไดมา
ซึง่ งบประมาณ บางก็กฐิน บางก็ผา ปาสามัคคี ทำอยเู ชนนีจ้ นเปนความเคยชินและรสู กึ วาเปน
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งานประจำไปเสียแลวก็มี ปไหนไมมกี ารแจกซองกฐินผาปาหรือประกาศใหทำบุญกุศล ปนนั้ แสดง
ใหเห็นวาผิดปกติวสิ ยั ชาว มจร ไปก็มี นีค้ อื เหตุการณในอดีตทีผ่ า นมา แตเมือ่ วาโดยสาระแลว
ก็นบั วาเปนความโชคดีของพวกเราอยไู มนอ ยทีผ่ บู ริหารในอดีตหลาย ๆ ทานเปนเถระชัน้ ผใู หญ
เมือ่ มหาจุฬาฯตองการอะไรทานก็เมตตานุเคราะหมาอยางตอเนือ่ งและสม่ำเสมอ ทานทีไ่ มมเี วลา
ไปทำบุญกุศลทีไ่ หนเพราะงานมันยงุ แทบไมมวี นั หยุดก็อาศัยชวงนีท้ ำบุญไปในตัวเลยก็มี
มหาวิทยาลัยมีพระราชบัญญัตเิ ปนของตนเองยังไมนานเทาใดนัก แมแตกฎระเบียบหรือ
ขอบังคับตาง ๆ เพือ่ สอดรับในการบริหารและดำเนินการภายในมหาวิทยาลัยเองยังไมครอบคลุม
ทุกสวนงานดีเลย รัฐบาลก็ประกาศใชพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ เมือ่
วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ พระราชบัญญัตฉิ บับนีถ้ อื วาเปนกฎหมายแมบทในดานการบริหารและ
การจัดการศึกษาของประเทศก็วา ได สืบเนือ่ งจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ฉบับป พ.ศ.
๒๕๔๐ ไดกำหนดใหรฐั ตองจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนใหเอกชนจัดการศึกษาอบรมใหเกิด
ความรคู คู ณ
ุ ธรรม จัดใหมกี ฎหมายเกีย่ วกับการศึกษาแหงชาติ หรือพูดใหชดั ก็คอื ถาอยากใหงาน
บรรลุเปาหมายเร็วจะตองมีกฎหมายมาเปนเครือ่ งมือในการบริหารจัดการ สถาบันไหนไมทำหรือ
ไมปฏิบตั ติ ามจะตองมีบทลงโทษกำกับไว มิฉะนัน้ แลวจะทำใหตา งคนตางไป ตางคนตางเดิน ตาง
คนตางทำ คงไมตา งอะไรไปจากนิทานอีสปทีส่ อนลูกสอนหลานมาเปนเวลาชานานเรือ่ งแมปสู อน
ลูกปูเดิน แลวอยางนีเ้ มืองไทยจะเกิดอะไรขึน้ ในภายภาคหนา คงไมตอ งเสียเวลาไปหาคำตอบให
เมือ่ ยตมุ ประเทศไทยจัดการศึกษามาโนมนานมากตัง้ แตตงั้ เปนประเทศมาก็เห็นจะเปนหลายพันป
มาแลว หรือพูดงาย ๆ ก็คอื วานักการศึกษาและนักบริหารการศึกษาทีว่ า เกง ๆ และเปนทีย่ อมรับ
ของสังคมและนานาชาติตายไปก็มใิ ชนอ ย แตเราไมเคยมีกฎหมายหรือขอบังคับเปนลายลักษณอกั ษร
ทีม่ บี ทลงโทษในเรือ่ งประกันคุณภาพเลย เห็นจะเปนเพราะวาเราผลิตเองและใชเองกระมัง ทำนอง
วาบานตนเองจะนอนหรือนัง่ ตรงไหนก็ไดเลยมิตอ งบัญญัตเิ ปนกฎหมายไว เปนทีน่ า ศึกษาวาใน
พระราชบัญญัตฉิ บับนีก้ ลาวถึงเรือ่ งมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาไวอยหู ลายมาตรา
นอกจากนัน้ ยังไดระบุสว นงานทีก่ ำกับดูแลการประกันคุณภาพการศึกษาโดยตรง พรอมทัง้ ระบุไว
อีกวากรณีทมี่ าตรฐานดานการประกันคุณภาพของแตละสถาบันไมไดมาตรฐานตามทีก่ ำหนด ควร
จะดำเนินการตอไปอยางไรในอนาคต ซึง่ จะไดพดู ถึงในโอกาสตอไป เพราะเหตุนเี้ อง จึงทำใหสถาบัน
การศึกษาตาง ๆ ทัง้ ของรัฐและเอกชน รวมทัง้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยดวย จึง
ตองรีบเรงดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานตามทีก่ ำหนดใหได จึงเปนทีม่ าของ
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บทความตามหัวเรือ่ งทีต่ งั้ เอาไววา ๑๐ ปการประกันคุณภาพการศึกษา มหาจุฬาฯ กาวหนาหรือ
ถอยหลัง

 ⌫ ⌦

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยสงฆแหงคณะสงฆไทย ที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอมเกลาเจาอยหู วั รัชกาลที่ ๕ ไดทรงสถาปนา
ขึน้ ณ วัดมหาธาตุยวุ ราชรังสฤษฎิ์ เพือ่ เปนสถาบันการศึกษาพระไตรปฎกและวิชาชัน้ สูงสำหรับ
พระภิกษุ สามเณร และคฤหัสถ โดยพระราชทานนามวามหาธาตุวทิ ยาลัย เมือ่ ปพทุ ธศักราช ๒๔๓๐
และไดเปดดำเนินการศึกษา เมือ่ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๔๓๒ ตอมาไดทรงเปลีย่ นจากมหาธาตุ
วิทยาลัยเปน “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ” เมือ่ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๔๓๙
แตการศึกษาก็ยงั คงเปนไปในรูปเดิมคือศึกษาเฉพาะบาลีและธรรมะเทานัน้ เพือ่ สืบสานพระราช
ปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยหู วั ดานการพัฒนาบุคลากรของประเทศใหมี
ความรู ความเขาใจในดานวิชาการทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระไตรปฎก และสามารถนำมา
ประยุกตใชในชีวติ ประจำวันมีความสามารถในการรักษาและเผยแผพระพุทธศาสนาใหมคี วาม
มัน่ คงยิง่ ขึน้ พระพิมลธรรม (ชอย ฐานทัตตมหาเถระ) อธิบดีสงฆวดั มหาธาตุสมัยนัน้ พรอมทัง้
พระเถรานุเถระฝายมหานิกาย ไดประชุมพรอมกันทีต่ ำหนักสมเด็จฯ วัดมหาธาตุ ไดเปดการศึกษา
ในรูปมหาวิทยาลัย โดยเปดสอนระดับปริญญาตรี คณะพุทธศาสตรเปนคณะแรก เมือ่ วันที่ ๑๘
กรกฎาคม ๒๔๙๐
ป พ.ศ. ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาโปรดกระหมอมใหตราพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึน้ กำหนด
เปนมหาวิทยาลัยของรัฐ มีฐานะเปนนิตบิ คุ คลโดยชือ่ วา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๑๔ ตอนที่ ๕๑ ก เมือ่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๐
ดวยภารกิจทีม่ หาวิทยาลัยตองดำเนินตามพันธกิจ ๔ ประการ คือ ผลิตบัณฑิต วิจยั
และพัฒนา สงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแกสังคม และทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การจัดการศึกษาไดดำเนินการเรือ่ ยมาและมีพฒ
ั นาการไปตามลำดับจวบจนปจจุบนั
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดเปดการเรียนการสอนในระดับคณะ ๕ คณะ สวน
งานระดับสำนัก ๔ สำนัก วิทยาเขต ๑๐ แหง วิทยาลัยสงฆ ๕ แหง และระดับหองเรียน ๑๒ หอง
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เรียน หนวยวิทยบริการอีก ๘ แหง นอกจากนีย้ งั มีสถาบันสมทบทัง้ หมด ๗ แหง ภายในประเทศ
๒ แหง คือมหาปญญาวิทยาลัย วัดถาวรวราราม จังหวัดสงขลา และสาวิกาสิกขาลัย เสถียรธรรม
สถาน กรุงเทพ ในตางประเทศอีก ๕ แหง ประกอบดวย วิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองกุก
ชอนบอบ ประเทศเกาหลีใต มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาซิน จู ไตหวัน สถาบันพระพุทธศาสนา
นานาชาติศรีลงั กา ประเทศศรีลงั กา ศูนยการศึกษาพระอาจารยพรัหม ประเทศสิงคโปร และวิทยาลัย
พระพุทธศาสนาสิงคโปร ประเทศสิงคโปร นับตัง้ แตเปดการศึกษาเปนตนมาเปนเวลากวา ๖๐ ป
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยไดผลิตพุทธศาสตรบัณฑิตไปแลวทัง้ หมด ๕๓ รนุ มหา
บัณฑิต ๑๘ รนุ และดุษฎีบณ
ั ฑิต ๓ รนุ รวมแลวประมาณหมืน่ กวารูป/คนไปแลว
เมือ่ วาถึงเรือ่ งประกันคุณภาพการศึกษาแลว มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ไดเริม่ ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอยางเปนทางการ เมือ่ วันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
เมือ่ วาไปแลวดำเนินการไปกอนทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ จะออก
มาดวยซ้ำไปโดยการดำเนินการในชวงแรก ไดอาศัยระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ในกำกับของรัฐ (ทอมก) ซึง่ ประกอบดวย ๖ มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มหาวิทยาลัยแมฟา หลวง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ซึง่ มหาวิทยาลัย
ทีม่ ผี ลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทีโ่ ดดเดนและเปนผนู ำในดานนีก้ ค็ อื มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารี (มทส) ซึง่ เปนมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐมาตัง้ แตเริม่ ตน เรียกไดวา ถาสถาบัน
ในกำกับอีก ๕ แหง จะจัดทำประกันคุณภาพของตนเองจำเปนตองเชิญวิทยากรจาก มทส. แทบ
จะทุกครัง้ ไป
โดยเฉพาะมหาจุฬาฯ บอกไดเลยวา ทานอาจารยรองศาสตราจารย ดร.ไทย ทิพย
๑
สุวรรณกุล เปนวิทยากรแรกเริม่ เดิมทีของชาว มจร. ก็เห็นจะไมผดิ นัก เรียกไดวา ในระยะแรก ๆ
อาจารยทา นเห็นจะเหนือ่ ยเอาเสียมาก ๆ มหาจุฬาฯ จัดประชุมสัมมนาเรือ่ งประกันทีไ่ หน จำเปน
ตองอาศัยความรจู ากทานแทบจะทุกครัง้ ไป ทัง้ ในวิทยาเขตภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในสวนกลาง หรือแมกระทัง่ ภาคใต และเปนทีน่ า ยินดียงิ่ ๆ ขึน้ ไปก็คอื อาจารยทา นไมเคยปฏิเสธ
เลย ขอใหบอกถาทานไมตดิ ภารกิจทีไ่ หนจำเปนตองไปชวยเสมอ ผเู ขียนจำไดดแี ละแมนยำยิง่ กวา
นัน้ ก็คอื วา นอกจากอาจารยทา นจะเปนวิทยากรและเปนทีป่ รึกษาดานการจัดทำประกันคุณภาพ
๑

ปจจุบนั อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ นครศรีธรรมราช

๑๐ ป ประกันคุณภาพการศึกษา มหาจุฬา ฯ กาวหนาหรือถอยหลัง

459

การศึกษาใหชาวมหาจุฬาฯ แลว ทานยังยินดีรว มสุขรวมทุกขเปนคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในทุกสวนงานของมหาวิทยาลัยในทุกภาคเลยก็วา ได มหาจุฬาฯ มีวทิ ยาเขตและ
วิทยาลัยสงฆอยทู กุ ภาคของประเทศ ทีเ่ รียกวารวมสุขรวมทุกขนนั้ ก็คอื วาในระยะแรกของการประเมิน
คุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย ดำเนินการแบบตะรอนทัวร นัน่ คือถาประเมินภายในทีว่ ทิ ยาเขต
ในภาคเหนือก็จะประเมินทุกสวนงานในภาคเหนือใหเสร็จสิน้ ไปเลย สวนงานของมหาวิทยาลัยมี
ในจังหวัดใดก็ไปทุกจังหวัดใหครบทั้งหมด ประเมินอยูอยางนี้ทุกวิทยาเขตและในทุกภาคของ
ประเทศ ถาไมเรียกวาตะรอนทัวรแลวจะเรียกอะไร โดยอาจารยรองศาสตราจารย ดร.ไทย
ทิพยสวุ รรณกุล ทานก็ยนิ ดีไปประเมินใหอยางนีค้ รบทุกจังหวัดเลย พรอมกันนีย้ งั รวมเดินทางโดย
รถยนตของมหาวิทยาลัยกับคณะทำงานดวย ค่ำทีไ่ หนก็นอนทีน่ นั่ บรรยากาศแบบนีห้ ายากมาก
และหาแทบไมไดเลยในปจจุบนั สำหรับผบู ริหารวิชาการระดับสูงทีจ่ ะเสียสละและทมุ เททัง้ แรงกาย
และแรงใจ เพือ่ ชาวมหาจุฬาฯ เชนนี้ และนับตัง้ แตนนั้ เปนตนมาทำใหบรรยากาศของการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เริม่ เขาทีเ่ ขาทางมากขึน้ ประชาคมมหาจุฬาฯใหการยอมรับ
และตระหนักรับผิดชอบรวมกัน จึงทำใหระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยดำเนิน
การไปตามระบบที่วางไวทุกประการ ผลการดำเนินการในชวงป ๒๕๔๒-๒๕๔๖ นี้ สำหรับ
มหาจุฬาฯ ยังคอยเปนคอยไป ทีก่ ลาวเชนนีก้ เ็ ปนเพราะเหตุผล ๓ ประการ คือ
ประการที่ ๑ การประกันคุณภาพการศึกษา นับวาเปนเรือ่ งใหมสำหรับชาวมหาจุฬาฯ
จะเห็นไดวา เราเริม่ ดำเนินการกลางป ๒๕๔๒ กวาประชาคมทุกสวนงานจะเขาใจ ตระหนักถึงความ
สำคัญ และยอมรับวาเปนภารกิจทีท่ กุ คนจะตองทำและรับผิดชอบรวมกัน จนกลายเปนหนึง่ เดียว
สำเร็จเปนรูปรางทีท่ กุ องคาพยพรับได ตองใชเวลาถึง ๓ ป เริม่ ดำเนินการจากป ๒๕๔๒ ไดคมู อื
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนฉบับปฐมฤกษเลมแรกเมือ่ ป ๒๕๔๔
ประการที่ ๒ เปนระยะเวลาของการเปลีย่ นผานของสวนงานทีด่ แู ลหรือตนสังกัดของ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในชวงนีเ้ องสวนงานหนึง่ ทีจ่ ะตองถูกยุบและจัดตัง้ เปนสวนงาน
ใหม ซึง่ มีหนาทีก่ ำกับดูแลและประสานงานสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาคือ ทบวงมหา
วิทยาลัยในอดีต ซึง่ ในตอนนัน้ ทบวงเองก็ไดมนี โยบายใหสถาบันการศึกษาจัดทำระบบประกัน
คุณภาพเหมือนกันพรอมกับรายงานผลการดำเนินประจำปเมือ่ สิน้ ปการศึกษาดวย แตดเู หมือนวา
จะไมไดผลมากนัก เพราะดูจากสถิตขิ อ มูลแลว มีสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาไมกแี่ หงทีร่ ายงาน
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เปนประจำ นอกนัน้ รายงานบาง ไมรายงานบาง เมือ่ ทบวงมหาวิทยาลัยถูกยุบไป สวนงานใหมมา
แทนทีก่ ำกับดูแลคือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ประการที่ ๓ พระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เองพึง่ ประกาศใช สวน
งานทีเ่ กีย่ วของจะตองรางกฎ ระเบียบ หรือขอบังคับตาง ๆ ซึง่ เปนกฎหมายลูกใหแลวเสร็จและมี
ผลบังคับโดยเร็ว เพราะมิฉะนัน้ แลว พรบ.ดังกลาวก็ไมสามารถทีจ่ ะดำเนินการตามเจตนารมณ
ได ซึง่ พรบ.ดังกลาวประกาศใชอยางเปนทางการเมือ่ วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ โดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๑๑๖ ตอนที่ ๗๔ ก และใน พรบ.ฉบับนี้ หมวด ๖ มาตรฐานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗-๕๑ ไดกลาวถึงเรือ่ งสำคัญ ๆ อยู ๓ เรือ่ งคือ (๑) ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา (๒) สวนงานที่รับผิดชอบในการประเมินคุณภาพการศึกษา และ
(๓) หลักการและวิธกี ารทีส่ ถาบันการศึกษาทีม่ ผี ลการประเมินคุณภาพการศึกษาไมไดมาตรฐานตาม
ทีก่ ำหนด สวนงานทีร่ บั ผิดชอบจะตองทำอยางไรบาง ในชวงนีเ้ องหลังจากที่ พรบ.การศึกษาแหง
ชาติ ไดประกาศใชไปแลว สวนงานทีร่ บั ผิดชอบตามมาตรา ๔๙ คือ สำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึง่ มีฐานะเปนองคการมหาชน จะตองพัฒนาเกณฑ
มาตรฐาน ตัวบงชี้ และวิธกี ารประเมินคุณภาพภายนอก และทำการประเมินผลการจัดการศึกษา
เพือ่ ใหมกี ารตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา ระยะเวลาชวงนี้ กวา สมศ.เองจะพัฒนาเกณฑ
สำหรับใชประเมินคุณภาพสถาบันการศึกษาตามเจตนารมณของ พรบ.ก็ใชเวลาประมาณ ๓ ป
จะเห็นไดวา ชวงเวลานีเ้ ปนชวงระยะเวลาเดียวกันกับทีม่ หาจุฬาฯ กำลังดำเนินการจัดทำระบบ
ประกันคุณภาพพอดี เรียกไดวา ทำคขู นานกันไปเลยก็วา ได

⌦ 
ในทีส่ ดุ มหาจุฬาฯ หลังจากใชเวลาในการระดมสรรพสมองทีม่ อี ยเู พือ่ ใหไดระบบประกัน
คุณภาพทีต่ รงกับสภาพและธรรมชาติของตน จนไดขอ สรุปสำเร็จเปนคมู อื การประกันคุณภาพการ
ศึกษา ฉบับปฐมฤกษของมหาวิทยาลัยเมือ่ ป ๒๕๔๔ นับตัง้ แตนนั้ เปนตนมา คณะกรรมการอำนวย
การการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีอธิการบดีเปนประธาน ไดประกาศใหทกุ สวนงานใชคมู อื
การประกันคุณภาพเลมนี้ เปนแนวปฏิบตั ใิ นการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของแตละ
สวนงาน โดยการดำเนินตามระบบ IPOI คือ ปจจัยนำเขา (Input) ปจจัยกระบวนการ
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(Process) ปจจัยผลผลิต (Output) และปจจัยผลกระทบ (Impact) ประกอบดวย ๑๒ ปจจัย ๕๒
เกณฑ และ ๕๙ ตัวชีว้ ดั ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ ตามตารางดังตอไปนี้

Output

๑. ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค
๒. หลักสูตร/ งานสงเสริมและบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาแกสงั คม
๓. คณาจารย
๔. นิสติ
๕. แหลงทรัพยากรการเรียนรู
๖. อาคารสถานทีแ่ ละสภาพแวดลอม
๗. ระบบบริหาร จัดการ และบริการ
๘. งบประมาณ
๙. การเรียนการสอน/การดำเนินการบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาแกสงั คม
๑๐. กิจกรรมนิสติ
๑๑. ผลผลิต

Impact

๑๒. ผลกระทบตอมหาวิทยาลัย คณะสงฆและสังคม

Input

Process

ซึง่ ผลการดำเนินงาน สามารถสรุปไดดงั นี้
ระยะที่หนึ่ง (พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๖) จัดเปนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ครัง้ ที่ ๑ คณะกรรมการดำเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา ไดตรวจและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในทุกสวนงานของมหาวิทยาลัย ตามคมู อื การประกันคุณภาพการศึกษา ใชระบบให
คะแนนเปน ๓ A
ระดับ A๑ (Awareness) หมายถึง สวนงานมีความตระหนัก เห็นถึงความสำคัญของ
การพัฒนาการศึกษาใหไดมาตรฐาน มีความเขาใจในสภาพ ปญหาทีเ่ กิดขึน้ และมีจติ ใจทีอ่ ยาก
พัฒนาใหดขี นึ้
ระดับ A ๒ (Attempt) หมายถึง สวนงานมีความพยายามทีจ่ ะทำใหความตระหนักนัน้
เปนความจริง โดยมีรอ งรอยความพยายามในการปรับปรุง แกไข พัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน
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ของสวนงานใหดขี นึ้
ระดับ A ๓ (Achievement) หมายถึง สวนงานไดบรรลุผลสัมฤทธิจ์ ากความพยายามที่
ไดดำเนินการและเกิดผลตามสภาพจริงในแตละเกณฑและตัวชีว้ ดั
ระดับผลการประเมินตามปจจัย และเกณฑเปนภาพรวมของมหาวิทยาลัย สามารถที่
จะสังเคราะหระดับการประเมินของทุกสวนงานมาหาคาเฉลีย่ เปนคาระดับผลการประเมินใน
ภาพรวม โดยการใหคา คะแนนแตละระดับดังนี้
ระดับ A ๑
ใหคา คะแนนในแตละเกณฑ = ๑
ระดับ A ๒
ใหคา คะแนนในแตละเกณฑ = ๒
ระดับ A ๓
ใหคา คะแนนในแตละเกณฑ = ๓
การหาระดับคาเฉลีย่ ผลการประเมินในภาพรวม ใชเกณฑในการหาคาระดับ ดังนี้
คาเฉลีย่ นอยกวา ๑.๔๙ หมายถึง ระดับ A ๑
คาเฉลีย่ ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมายถึง ระดับ A ๒
คาเฉลีย่ ๒.๕๙ ขึน้ ไป
หมายถึง ระดับ A ๓
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ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในครัง้ ที่ ๑ (ภาพรวม)
ที่

ปจจัย

๑
๒

ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค
หลักสูตร/ งานสงเสริมและบริการวิชาการ
ดานพระพุทธศาสนาแกสงั คม

๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

คณาจารย
นิสติ
แหลงทรัพยากรการเรียนรู
อาคารสถานทีแ่ ละสภาพแวดลอม
ระบบบริหาร จัดการ และบริการ
งบประมาณ
การเรียนการสอน/ การดำเนินการบริการวิชาการ
ดานพระพุทธศาสนาแกสงั คม

๑๐
๑๑
๑๒

กิจกรรมนิสติ
ผลผลิต
ผลกระทบตอมหาวิทยาลัย คณะสงฆและสังคม
ภาพรวมทัง้ มหาวิทยาลัย

ผลการประเมิน
A๑ A๒ A๓

ระยะที่สอง (พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๔๘) จัดเปนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ครัง้ ที่ ๒ การดำเนินการยังใชในระบบ IPOI เหมือนเดิมทุกประการ หลังจากทีค่ ณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดนำผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
ศึกษาภายใน ครัง้ ที่ ๑ เสนอคณะกรรมการดำเนินการและคณะอำนวยการแลว ทำใหรวู า ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาในบางปจจัย เกณฑ และบางตัวชีว้ ดั ยังไมเหมาะสมกับสวนงาน ทำให
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ยากตอการดำเนินการและการประเมิน มหาวิทยาลัยจึงมอบหมายใหคณะกรรมการดำเนินการ ไป
จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษาทีเ่ หมาะสมกับสวนงาน และสะดวกตอการประเมินในอนาคต
พรอมกันนีจ้ ะตองใหสอดคลองกับเกณฑประเมินตัวชีว้ ดั ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทีจ่ ะเขามาประเมินคุณภาพภายนอกมหาวิทยาลัยในรอบที่ ๑ ดวย
คณะกรรมการดำเนินการฯ จึงไดจดั ประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็นของผบู ริหาร
คณาจารย เจาหนาทีแ่ ละบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกสวนงาน เมือ่ วันที่ ๒๗ มีนาคม - ๒ เมษายน
๒๕๔๗ เพือ่ จัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษาทีเ่ หมาะสมกับมหาวิทยาลัย และทีป่ ระชุมก็ได
มีมติเปนเอกฉันทใหเพิม่ ปจจัยทีเ่ หมาะสมกับมหาวิทยาลัยเขามาอีก ๓ ปจจัย คือ การบริการวิชาการ
ดานพระพุทธศาสนาแกสงั คม การวิจยั และระบบประกันคุณภาพ จากเดิม ๑๒ ปจจัย ๕๒ เกณฑ
๕๙ ตัวชีว้ ดั ปรับใหมเปน ๑๕ ปจจัย ๕๘ ตัวชีว้ ดั และ ๒๙๐ เกณฑประเมินตัวชีว้ ดั และได
นำเสนอคณะกรรมการอำนวยการฯโดยมีอธิการบดีเปนประธาน และมีมติเห็นชอบและอนุมตั ติ าม
ที่คณะกรรมการดำเนินการฯ เสนอ โดยไดจัดพิมพเปนคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
เลมที่ ๒ ของมหาวิทยาลัย เมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๔๗
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยทีป่ รับปรุงใหม

Input

Process

Output
Impact

๑. ปรัชญา ปณิธาน และวัตถุประสงค
๒. หลักสูตร
๓. คณาจารย
๔. นิสติ
๕. แหลงทรัพยากรการเรียนรู
๖. อาคารสถานทีแ่ ละสภาพแวดลอม
๗. ระบบบริหารจัดการ
๘. งบประมาณ
๙. การเรียนการสอน
๑๐. การบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนาแกสงั คม
๑๑. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
๑๒. การวิจยั
๑๓. ระบบประกันคุณภาพ
๑๔. ผลผลิต
๑๕. ผลกระทบตอมหาวิทยาลัย คณะสงฆและสังคม
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สำหรับเกณฑประเมินในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในครัง้ ที่ ๒
จะแตกตางจากครัง้ ที่ ๑ ก็ตรงทีเ่ ปนการตรวจสอบและประเมินโดยใชระบบการตรวจสอบตามวงจร
ของ P-D-C-A หรือ Plan-Do-Check-Act เปนจักรเฟองสำคัญ ใชระบบใหคะแนนเต็ม ๕
คะแนน โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ไดแยกประเมินสวนงาน
เปน ๒ ระดับ คือ
๑. สวนงานทีจ่ ดั การศึกษา
๒. สวนงานทีส่ นับสนุนการจัดการศึกษา
สวนงานทีจ่ ดั การศึกษา ไดแก วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ หองเรียนและสถาบันสมทบ
คณะกรรมการฯ ประเมินครบทัง้ ๑๕ ปจจัย
สวนงานทีส่ นับสนุนการจัดการศึกษา ไดแก สวนงานทีไ่ มไดจดั การเรียนการสอนโดย
ตรง แตมหี นาทีใ่ นการสนับสนุน หมายถึงสถาบันหรือสำนักตาง ๆ คณะกรรมการประเมินตาม
ภารกิจหลักของสวนงานนัน้ ๆ
เกณฑการใหคะแนนในการประเมิน คณะกรรมการไดแบงเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
๕ =
๕.๐๐ ดีเยีย่ ม
๔ =
๔.๐๐ - ๔.๙๙ ดีมาก
๓ =
๓.๐๐ - ๓.๙๙ ดี
๒ =
๒.๐๐ - ๒.๙๙ พอใช
๑ =
๑.๐๐ - ๑.๙๙ ปรับปรุง
สำหรับทุกสวนงานของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการมีมติเห็นชอบรวมกันวา เกณฑ
ประเมินจะตองอยใู นระดับ ๓.๐๐ ขึน้ ไป จึงจะถือวาผานการประเมิน
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ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ครัง้ ที่ ๒
สวนงานทีจ่ ดั การศึกษา
สวนงาน

วัน/เดือน/ป ทีต่ รวจ

๑

วิทยาเขตเชียงใหม

๒๐-๒๒ ธ.ค. ๔๗

ผลการประเมินอยใู นระดับ ๓.๘๑

๒

วิทยาลัยสงฆลำพูน

๒๓-๒๔ ธ.ค. ๔๗

ผลการประเมินอยใู นระดับ ๒.๖๗

๓

วิทยาเขตพะเยา

๒๕-๓๐ ธ.ค. ๔๗

ผลการประเมินอยใู นระดับ ๓.๑๓

๔

วิทยาลัยสงฆนครพนม

๑๐-๑๑ ม.ค. ๔๘

ผลการประเมินอยใู นระดับ ๒.๗๙

๕

วิทยาเขตหนองคาย

๑๓-๑๕ ม.ค. ๔๘

ผลการประเมินอยใู นระดับ ๓.๑๓

๖

วิทยาลัยสงฆเลย

๑๗-๑๘ ม.ค. ๔๘

ผลการประเมินอยใู นระดับ ๓.๐๐

๗

วิทยาเขตขอนแกน

๒๐-๒๓ ม.ค. ๔๘

ผลการประเมินอยใู นระดับ ๓.๖๒

๘

วิทยาเขตสุรนิ ทร

๒๔-๒๕ ม.ค. ๔๘

ผลการประเมินอยใู นระดับ ๓.๑๕

๙

วิทยาเขตอุบลราชธานี

๒๖-๒๗ ม.ค. ๔๘

ผลการประเมินอยใู นระดับ ๓.๑๘

๑๐

วิทยาเขตนครราชสีมา

๒๘-๒๙ ม.ค. ๔๘

ผลการประเมินอยใู นระดับ ๓.๑๕

๑๑

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๑-๓ ก.พ. ๔๘

ผลการประเมินอยใู นระดับ ๓.๔๗

๑๒

วิทยาเขตบาฬีศกึ ษาฯ

๔-๕ ก.พ. ๔๘

ผลการประเมินอยใู นระดับ ๒.๗๖

๑๓

วิทยาลัยสงฆนครสวรรค

๗-๘ ก.พ. ๔๘

ผลการประเมินอยใู นระดับ ๒.๗๓

๑๔

วิทยาเขตแพร

๑๐-๑๑ ก.พ. ๔๘

ผลการประเมินอยใู นระดับ ๓.๓๒

๑๕

บัณฑิตวิทยาลัย

๑๔-๑๕ ก.พ. ๔๘

ผลการประเมินอยใู นระดับ ๓.๕๐

๑๖

คณะพุทธศาสตร

๑๔-๑๕ ก.พ. ๔๘

ผลการประเมินอยใู นระดับ ๒.๓๒

๑๗

คณะครุศาสตร

๑๔-๑๕ ก.พ. ๔๘

ผลการประเมินอยใู นระดับ ๓.๑๕

๑๘

คณะมนุษยศาสตร

๑๔-๑๕ ก.พ. ๔๘

ผลการประเมินอยใู นระดับ ๓.๐๑

๒๐

คณะสังคมศาสตร

๑๔-๑๕ ก.พ. ๔๘

ผลการประเมินอยใู นระดับ ๓.๐๕

สรุปภาพรวม

ระดับผลการประเมิน

อยใู นระดับ ๓.๐๐
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สวนงานทีส่ นับสนุนการจัดการศึกษา
สวนงาน

วัน/เดือน/ป ทีต่ รวจ

ระดับผลการประเมิน

๑ สำนักงานอธิการบดี

๑๗ - ๑๙ ก.พ. ๔๘ ผลการประเมินอยใู นระดับ ๔.๑๐

๒ สำนักหอสมุดและเทคโนโลยี

๑๗ - ๑๙ ก.พ. ๔๘ ผลการประเมินอยใู นระดับ ๓.๗๓

สารสนเทศ
๓ สำนักสงเสริมพระพุทธศาสนา
และบริการสังคม
๔ สถาบันวิจยั พุทธศาสตร

สรุปภาพรวม

๑๗ - ๑๙ ก.พ. ๔๘ ผลการประเมินอยใู นระดับ ๒.๖๐
๑๗ - ๑๙ ก.พ. ๔๘ เนือ่ งจากสวนงานไมไดจดั ทำเอกสาร
SAR และไมแสดงเอกสารตามปจจัย
ใหคณะกรรมการตรวจสอบ จึงไม
สามารถประเมินตามระบบปกติได

อยใู นระดับ ๓.๔๘

หลังจากทีค่ ณะกรรมการไดประเมินคุณภาพภายในแตละสวนงานของมหาวิทยาลัย
เสร็จเปนทีเ่ รียบรอยจึงไดรวบรวมเปนผลการประเมินคุณภาพภายใน ครัง้ ที่ ๑ และ ๒ เปนภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย เสนอใหสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา สมศ. (องคการ
มหาชน)เขามาประเมินคุณภาพภายนอก และ สมศ.เองก็ตอบรับ โดยไดสง คณะกรรมการผทู รง
คุณวุฒมิ าประเมินคุณภาพภายนอกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมือ่ วันที่ ๘ มีนาคม
๒๕๔๘ จำนวน ๗ ทาน ประกอบดวย
๑. ศาสตราจารย ปรีชา ชางขวัญยืน
ประธานกรรมการ
๒. ศาสตราจารย ดร.อภิชยั พันธเสน
กรรมการ
๓. รองศาสตราจารย ดร.อุทยั ภิรมยรนื่
กรรมการ
๔. รองศาสตราจารย ดร.ศักดิช์ ยั นิรญ
ั ทวี
กรรมการ
๕. รองศาสตราจารย ดร.เตมีย ภิรมยสวัสดิ์
กรรมการ
๖. ผชู ว ยศาสตราจารย ดร.มณีปน พรหมสุทธิรกั ษ กรรมการ
๗. รองศาสตราจารย ดร.ธนวดี บุญลือ
กรรมการและเลขานุการ
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คณะกรรมการผปู ระเมินคุณภาพภายนอกชุดนี้ ไดสง ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ไปใหมหาวิทยาลัยเปนทีเ่ รียบรอยแลว พอทีจ่ ะสรุปขอเสนอแนะเปนประเด็นหลัก ๆ ไดดงั นี้
๑. มหาวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยทีจ่ ดั การเรียนการสอนวิชาการดานพระพุทธศาสนา
แกผศู รัทธาบวชเพือ่ ศึกษา และใหโอกาสแกผยู ากจนซึง่ มีสติปญ
 ญา แตขาดโอกาสเขาโรงเรียนของ
รัฐ และไดบวชเปนภิกษุสามเณรศึกษาหาความรจู นถึงระดับอุดมศึกษา
๒. การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ควรเนนวิชาการดานพระพุทธศาสนาเปนหลัก
และใชวชิ าทางโลกเปนวิชาเสริม แตตอ งมีความรถู งึ ขัน้ วิจยั เชิงประยุกตได
๓. เนือ่ งจากเปนมหาวิทยาลัยสงฆซงึ่ เปนสถาบันวิชาการดานพระพุทธศาสนา ยอม
เปนทีค่ าดหวังและเปนทีพ่ งึ่ พิงในการแกปญ
 หาดานจิตใจแกสงั คมและรัฐ โดยอยบู นพืน้ ฐานธรรมะ
ทางพุทธศาสนาซึง่ ผานการศึกษาวิจยั เปนพืน้ ฐาน นอกจากนี้ ยังเปนจุดเชือ่ มระหวางคณะสงฆ
กับราชการและคณะสงฆกบั สังคมไทย และเปนผนู ำความรดู า นพระพุทธศาสนาซึง่ เปนทีน่ บั ถือ
ศรัทธาของชาวไทย
๔. ดานบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยสงฆควรทำใหสงั คมเขาใจในระบบการศึกษาของ
สงฆ รวมทัง้ บทบาทของพระสงฆทจี่ ะตองชวยสังคม โดยเฉพาะใหสงั คมเขาใจเหตุผลของการศึกษา
วิชาการทางโลกทีท่ ำเพือ่ วัตถุประสงคทางธรรมมิใชเพือ่ ทางโลก
๕. มหาวิทยาลัยควรสงเสริมการวิจยั มากขึน้ และกระตนุ ใหอาจารยเห็นความสำคัญ
ของการพัฒนาองคความรดู ว ยการวิจยั เพือ่ ประโยชนในการเรียนการสอนและการเผยแผพระพุทธ
ศาสนา โดยเฉพาะการวิจยั เชิงมนุษยศาสตร รวมทัง้ การสนับสนุนการตีพมิ พผลงานวิจยั สสู าธารณะ
และการสรางระบบขอมูลทางวิชาพระพุทธศาสนาในระดับทีส่ ามารถเปนผนู ำทางวิชาการดานนี้
ของโลกได
๖. มหาวิทยาลัยควรมีระบบติดตามและประเมินผลในดานตาง ๆ ใหครบถวนและ
เปนระบบ เชน การทำงานของบัณฑิตทีส่ ำเร็จการศึกษา ขอมูลเกีย่ วกับนิสติ หรือขอมูลดานผลสำเร็จ
ของโครงการตางๆ เปนตน นอกจากนีค้ วรมีระบบติดตาม ตรวจสอบและสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนของวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ และหองเรียนตาง ๆ ใหแนใจวามีมาตรฐานและความ
เขมแข็งทางดานวิชาการทัดเทียมกับสวนกลาง
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๗. ในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยควรพิจารณาคุณภาพโดยใชเกณฑมาตรฐาน
เชนเดียวกับมหาวิทยาลัยอืน่ ๆ เชน อาจารยทา นหนึง่ ควบคุมวิทยานิพนธไมเกินหกเรือ่ ง มิฉะนัน้
ยอมถือไดวา คุณภาพวิทยานิพนธจะไมดเี ทาทีค่ วร
๘. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาใหการสงเสริมหรือสนับสนุนการวิจยั แกวทิ ยาเขต ทีม่ ี
ลักษณะเดนตามศักยภาพและสภาพแวดลอมแตละแหง ไดดำเนินการตามทีต่ นเองถนัดและมี
ศักยภาพพอทีจ่ ะดำเนินการได โดยทำงานรวมกับสถาบันการศึกษาในทองถิน่ และผทู รงคุณวุฒดิ า น
ภาษาและพระพุทธศาสนา อันจะเปนขอมูลวิจยั วิชาการดานพุทธศาสนาตอไป

  
ระยะทีส่ าม (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๒) จัดเปนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในครัง้ ที่
๓ ระยะนีเ้ ปนชวงเปลีย่ นผานผบู ริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยในหลายระดับ โดยเฉพาะผบู ริหาร
ระดับสูงทีม่ บี ทบาทในการผลักดันและบริหารนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา ใหดำเนิน
ไปตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย คือ รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ (พระศรีคมั ภีรญาณ,รศ.ดร.)
ซึง่ ถือวาเปนผบู ริหารทีม่ วี สิ ยั ทัศนโดดเดน โดยทานไดตระหนักและมองเห็นความสำคัญของระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับตน ๆ ทานถือเปนหนึง่ ในสิบนโยบายทีท่ า นไดรบั บัญชาจาก
อธิการบดีใหดำเนินการใหสำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด และทานเองก็เปนประธาน
คณะกรรมการดำเนินฯ โดยตำแหนงดวย โดยหลังจากทีส่ ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) เขามาประเมินคุณภาพภายนอก และสงรายงานผลการประเมินแก
มหาวิทยาลัยอยางเปนทางการแลว คณะกรรมการอำนวยการฯ มอบหมายใหคณะกรรมการดำเนินฯ
ไดปรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหม เพือ่ ใหเรียกงายและสะดวกตอการ
ดำเนินงานของแตละสวนงานของมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการดำเนินการฯ เมือ่ ไดรบั นโยบายแลว จึงไดตงั้ คณะทำงานศึกษาผลการ
ประเมินของผปู ระเมินภายนอกในรอบที่ ๑ โดยนำผลการประเมินมาศึกษา วิเคราะห และไดปรับ
ปรุง แกไข เพิม่ เติมตามขอเสนอแนะของผปู ระเมิน เปน ๓ ลักษณะคือ
๑. จัดทำขึน้ เปนตัวชีว้ ดั ใหมทเี่ หมาะสมและเปนธรรมชาติกบั มหาวิทยาลัย ใชสำหรับ
เปนเกณฑประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย จำนวน ๑๙ ตัวบงชี้
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๒. จัดทำแบบผสมผสานระหวางตัวชีว้ ดั ใหมกบั ตัวชีว้ ดั เดิมทีม่ อี ยใู หชดั เจนและตรง
ประเด็นมากขึน้
๓. ปรับชือ่ เรียกใหมจากปจจัยเปนมาตรฐาน ตาม สมศ.
จากการดำเนินการใหมในครัง้ นี้ จะประกอบดวย ๗ มาตรฐาน ๖๑ ตัวบงชี้ เพิม่ เติม
จาก สมศ.เขาไปอีก ๑๙ ตัวบงชี้ ไมนบั รวมตัวบงชีเ้ ฉพาะของ สมศ.(ซึง่ อยใู นวงเล็บตามตาราง
ขางลาง) โดยตัวบงชีท้ เี่ พิม่ เขาไปใหมนี้ เปนการมงุ เนนพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภาย
ใน แตละสวนงานของของมหาวิทยาลัยเอง โดยผสมผสานจากเดิมทีม่ หาวิทยาลัยเรียกวาปจจัย
เขามาอยตู ามสถานะเดิมของตนตามมาตรฐานนัน้ ๆ และยังคงดำเนินการในระบบ IPOI เหมือน
เดิม โดยระบบนีค้ รอบคลุมการดำเนินการของสวนงานทีจ่ ดั การศึกษา และสวนงานทีส่ นับสนุน
การศึกษาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยทุกประการ จนสำเร็จและจัดพิมพเปนคมู อื การประกัน
คุณภาพการศึกษาเลมที่ ๓ ของมหาวิทยาลัย เมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๕๐ ตามคมู อื เลมนีป้ ระกอบดวย
เนือ้ หาสาระ ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑ ดานคุณภาพบัณฑิต
มาตรฐานที่ ๒ ดานงานวิจยั และงานสรางสรรค
มาตรฐานที่ ๓ ดานการบริการวิชาการและการเผยแผพระพุทธศาสนา
มาตรฐานที่ ๔ ดานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
มาตรฐานที่ ๕ ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
มาตรฐานที่ ๖ ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน
มาตรฐานที่ ๗ ดานการประกันคุณภาพ
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ตารางแสดงมาตรฐานและตัวบงชี้สำหรับการประกันคุณภาพการศึกษา ตามคูมือ
เลมที่ ๓
มาตรฐาน

ตบช.สมศ.

มจร

รวม

๑. ดานคุณภาพบัณฑิต

๖ + (๒)

๑

๘

๒. ดานการวิจยั และงานสรางสรรค

๕ + (๒)

๓

๘

๓. ดานการบริการวิชาการและการเผยแผพระพุทธศาสนา

๔ + (๓)

๓

๑๐

๔. ดานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

๒ + (๒)

๒

๔

๕. ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร

๑๑

๔

๑๕

๖. ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน

๙

๕

๑๔

๗. ดานระบบประกันคุณภาพ

๒

-

๒

๓๙ + (๙) = ๔๘

๑๘

๖๑

รวมสุทธิ

หลังจากทีไ่ ดปรับปรุงแกไขและเรียกชือ่ เปนมาตรฐานใหมอยางไฉไลตาม สมศ. แลว
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ไดดำเนินการประเมิน
คุณภาพภายในสวนงานทีจ่ ดั การศึกษาทัง้ หมด ตามคมู อื การประกันคุณภาพการศึกษาเลมที่ ๓ โดย
ใชระบบใหคะแนนเต็ม ๕ คะแนน สำหรับการประเมินภายในครัง้ นี้ ประธานคณะกรรมการดำเนิน
การฯ ไดแจงใหทกุ สวนงานทราบรวมกันกอนการประเมินวาจะมีการจัดอันดับผลการประเมินแต
ละสวนงานในครัง้ นีด้ ว ย สวนงานไหนทีม่ ผี ลการดำเนินงานในอันดับที่ ๑-๓ ติดตอกันเปนเวลา
๓ ป จะมีเกียรติบตั รมอบใหเปนเครือ่ งเชิดชูผลการทำงานหรือแมกระทัง่ วาจะมีสว นในการเสนอ
ของบประมาณประจำสวนงานดวยก็เปนได ขณะเดียวกันสวนงานไหนทีม่ ผี ลการดำเนินงานใน
ทายอันดับหรือไมบรรลุเปาหมายตามทีก่ ำหนด ตองพิจารณาและหาทางชวยเหลือเปนการดวน อยาง
นีเ้ ปนตน ทัง้ หมดนีก้ เ็ พือ่ เปนการสนับสนุนสงเสริม และใหกำลังใจแกทกุ สวนงานไดมโี อกาสใน
การพัฒนาสวนงานตนเองอยางเทาเทียมกัน การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปนการบริหาร
จัดการภายในของมหาวิทยาลัยเอง ดังนัน้ คณะกรรมการดำเนินการฯ จึงมีมติใหประเมินทุกสวน
งาน เพือ่ วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการภายในแตละสวนงานของมหาวิทยาลัย
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โดยเฉพาะผลทีไ่ ดจากการประเมินเปนเครือ่ งแสดงใหเห็นวา ผบู ริหารระดับสูงแตละสวนงานมี
ขีดความสามารถในการบริหารจัดการองคกรภายในของตนมากนอยแคไหน อยางไร บรรลุเปาหมาย
และเปนไปตามทีค่ นในองคกรคาดหวังหรือมงุ หวังทีจ่ ะใหเปนหรือไม สวนการประเมินคุณภาพระดับ
สถาบันแลว ทุกสวนงานมีชอื่ เดียวกันคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไมมแี ยกสวน
งาน โดยมีบญ
ั ชาใหฝา ยมาตรฐานและคุณภาพการศึกษารวบรวมขอมูลผลการประเมิน และจัด
อันดับผลการประเมินคุณภาพภายในและแจงสภาวิชาการตามลำดับ ซึง่ ผลการประเมินนีเ้ ปนขอมูล
ในปการศึกษา ๒๕๔๙ ปรากฏผลดังนี้
อันดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

สวนงาน
วิทยาเขตเชียงใหม
วิทยาลัยสงฆนครสวรรค
วิทยาเขตนครราชสีมา
คณะมนุษยศาสตร (สวนกลาง)
วิทยาเขตแพร
วิทยาเขตพะเยา
วิทยาเขตขอนแกน
คณะสังคมศาสตร (สวนกลาง)
วิทยาลัยสงฆพทุ ธชินราช พิษณุโลก
วิทยาเขตสุรนิ ทร
วิทยาเขตอุบลราชธานี
วิทยาเขตบาฬีศกึ ษาพุทธโฆส นครปฐม
วิทยาลัยสงฆเลย
คณะครุศาสตร (สวนกลาง)
คณะพุทธศาสตร (สวนกลาง)
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
วิทยาเขตหนองคาย
วิทยาลัยสงฆนครพนม
บัณฑิตวิทยาลัย (สวนกลาง)
วิทยาลัยสงฆลำพูน

ผลการประเมิน
๓.๙๒
๓.๖๕
๓.๕๐
๓.๔๘
๓.๔๑
๓.๓๖
๓.๒๙
๓.๒๑
๓.๑๘
๓.๑๒
๓.๐๔
๒.๙๙
๒.๙๘
๒.๘๕
๒.๘๑
๒.๗๒
๒.๗๑
๒.๗๑
๒.๖๑
๒.๐๘

หมายเหตุ

จากคะแนนเต็ม ๕
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ขอมูลทีไ่ ดจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกสวนงาน ในครัง้ ที่ ๓ นีเ้ อง ได
รวบรวมเปนขอมูลดานการประกันคุณภาพในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เพือ่ เตรียมพรอมรับการ
ประเมินคุณภาพภายนอก จาก สมศ. ในรอบที่ ๒ และ สมศ. ไดสง คณะกรรมการผทู รงคุณวุฒิ
จำนวน ๔ ทาน มาประเมินคุณภาพภายนอกมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในรอบ
ที่ ๒ เมือ่ วันที่ ๒๓ -๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบดวย
๑. ศาสตราจารย นพ.วันชัย วัฒนศัพท
ประธานประเมิน
๒. รองศาสตราจารย ดร.วิเชียร ชีวพิมาย
กรรมการ
๓. รองศาสตราจารย ดร.ศักดิช์ ยั นิรญ
ั ทวี
กรรมการ
๔. รองศาสตราจารย ดร.ชุลรี ตั น จรัสสกุลชัย
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการผปู ระเมินคุณภาพภายนอกชุดนี้ ไดสง ผลการประเมินคุณภาพภายนอก
มาใหมหาวิทยาลัยอยางเปนทางการเปนทีเ่ รียบรอยแลว ปรากฏผลดังนี้
มาตรฐาน

ระดับมหาวิทยาลัย
คะแนน ผลการประเมิน

มาตรฐานที่ ๑ ดานคุณภาพบัณฑิต

๓.๒๕

พอใช

มาตรฐานที่ ๒ ดานการวิจยั และงานสรางสรรค

๓.๘๐

ดี

มาตรฐานที่ ๓ ดานการบริการวิชาการ

๔.๓๓

ดี

มาตรฐานที่ ๔ ดานการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

๕.๐๐

ดีมาก

๓.๙๘

ดี

มาตรฐานที่ ๕ ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร

๔.๓๖

ดี

มาตรฐานที่ ๖ ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน

๓.๕๖

ดี

มาตรฐานที่ ๗ ดานระบบประกันคุณภาพ

๔.๐๐

ดี

ผลการประเมิน ๓ มาตรฐานหลัง

๓.๙๗

ดี

ผลการประเมินรวมทัง้ ๗ มาตรฐาน

๓.๙๕

ดี

ผลการประเมิน ๔ มาตรฐานแรก

สรุปผลการประเมิน

รับรอง
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พรอมกันนีค้ ณะกรรมการผปู ระเมิน ไดสรุปผลการประเมินในภาพรวมเสนอผบู ริหาร
ของมหาวิทยาลัยไดพจิ ารณาและดำเนินการตอไป ประกอบดวยขอเสนอแนะเชิงนโยบายและขอ
เสนอเพือ่ การพัฒนามหาวิทยาลัยในอนาคต สรุปเปนขอ ๆ ไดดงั นี้
๑. มหาวิทยาลัยควรเพิม่ กลยุทธในการสรางคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงคตาม
ทีม่ หาวิทยาลัยไดกำหนดไวแลว โดยเฉพาะอยางยิง่ การปรับเปลีย่ นกระบวนวิธกี ารจัดการเรียนการ
สอน ใหมงุ เนนการสอนแบบโครงการ (Project based Learning) หรือการใชปญ
 หาเปนฐานใน
การเรียนรู (Problem based Learning) ซึง่ จะตอบสนองคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงคดา น
ใฝรใู ฝคดิ และมีความสามารถในการแกปญ
 หา รวมทัง้ มีการวิเคราะหขอ สอบทีเ่ นนแกปญ
 หามาก
ขึน้
๒. ถึงแมวา มหาวิทยาลัย จะอยใู นกลมุ สอง (ผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม) หากแต
มหาวิทยาลัยตองการเปนศูนยกลางการศึกษาพุทธศาสนาแหงโลก ฉะนัน้ มหาวิทยาลัยควรมีนโย
บายสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารยทำการวิจยั ใหไดมาตรฐานสากล สรางระบบและกลไกที่
จะพัฒนาคณาจารยใหสามารถทำวิจยั เพิม่ ขึน้
๓. หากลยุทธในการเผยแพรงานวิจยั และงานวิทยานิพนธสสู าธารณะในวงกวาง และ
ยกระดับวารสาร (บัณฑิตศึกษาปริทศั น) ของมหาวิทยาลัยใหเปนวารสารระดับสากล
๔. ดานสาขาวิชาที่เปดสอนมีความเปนเอกลักษณที่ชัดเจนและแตกตางจากมหา
วิทยาลัยทัว่ ไป ทำใหเห็นทิศทางเปาหมายของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะดานสาขาพุทธศาสตร และ
โดยเฉพาะอยางยิง่ เรือ่ งพระไตรปฎก จึงควรจัดเปนศูนยความเปนเลิศหรือ “Exellence Center”
เรือ่ งพระไตรปฎก โดยจะเปนจุดเนนของมหาวิทยาลัย ทีจ่ ะรวมทัง้ บุคลากร ทรัพยากร และแหลง
ทุนสนับสนุนใหเกิดความชัดเจนยิง่ ขึน้
๕. เนือ่ งจากสังคมภายนอกในปจจุบนั มีความขัดแยงสูงมาก ความเขาใจและกระบวน
การจัดการความขัดแยงทีม่ อี ยใู นปจจุบนั ก็ยงั ไมสามารถจะแกไขปญหาได ดังนัน้ มหาวิทยาลัยจึง
ควรสนใจศึกษาวิจยั ปญหาการจัดการความขัดแยงแนวพุทธ และอาจเปดสาขาการบริหารความ
ขัดแยงแนวพุทธระดับบัณฑิต ดังเชนทีเ่ ปดสาขาวิชาชีวติ และความตาย ซึง่ มหาวิทยาลัยโดยทัว่
ไปอาจจะทำไดไมดเี ทา
๖. ควรริเริม่ เทียบเคียงวุฒกิ ารศึกษาเปรียญธรรมทางสงฆกบั วุฒกิ ารศึกษา อาศัยกฎกระ
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ทรวงศึกษาธิการ เพือ่ แกปญ
 หานักเรียนทีต่ อ งเรียนตามเกณฑภาคบังคับใหเกิดประโยชนตอ ผสู นใจ
บวชเรียนและศึกษาดานพุทธศาสนา
๗. มหาวิทยาลัย ควรมีโครงการความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาทัง้ สวนกลางและ
สวนภูมภิ าคทีม่ ศี กั ยภาพ เพือ่ ชวยเหลือในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดานคุณวุฒแิ ละ
ประสบการณ เพือ่ ใหการพัฒนาบุคลากรมีความหลากหลายและมีการศึกษาจากตางสถาบันใหมาก
ขึน้
๘. ผบู ริหารอุดมศึกษาควรผานหลักสูตรการฝกอบรมวิชาการดานการบริหารอุดมศึกษา
๙. ดานการบริหารจัดการควรวางระบบการบริหารแยกระหวางสายบริหาร และสาย
วิชาการ และสายสนับสนุนใหมคี วามชัดเจนดานความรับผิดชอบ ดานหนาที่ และความกาวหนา
ในแตละสายงาน
๑๐. มหาวิทยาลัย ควรมีการวิเคราะหหนวยตนทุน (Unit cost Analyze) เพือ่ ใหรถู งึ
คาใชจา ยทีต่ อ งลงทุนจริงในการคำนวณคาจัดการศึกษา คาบริการวิชาการ เพือ่ เปนประโยชนใน
การรตู นเอง ตัง้ และของบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิง่ มหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยในกำกับ
๑๑. มหาวิทยาลัย ควรพัฒนาดานกายภาพใหมสี ภาพแวดลอมและบรรยากาศของความ
เปนอุดมศึกษา
๑๒. ดานระบบประกันคุณภาพ (๑) ปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บและรวบรวมขอมูลเพือ่
ตอบสนองการประกันคุณภาพ เพือ่ เทียบเคียงภายในและเปนขอมูลประเมินความกาวหนาในแต
ละพันธกิจ ซึง่ อาจใชกลยุทธการจัดการความรเู ขามาชวย (๒) พัฒนาความรแู ละความเขาใจคุณภาพ
การศึกษาใหกบั บุคลากรทุกระดับ
๑๓. มหาวิทยาลัยควรแยกการประเมินภายในคณะครุศาสตรกบั คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรใหเปนสองกลมุ ตามสาขาตามที่ สมศ.กำหนด และควรสรุปภาพรวมของผลการประเมิน
ภายใน และควรมีการสรุปยอยกลมุ วิทยาเขต หรือกลมุ วิทยาลัยสงฆหรือตามภูมภิ าค เพือ่ ใหเห็น
ภาพของการดำเนินงานทีช่ ดั เจนขึน้ เพือ่ ประโยชนในการประเมินคุณภาพและประโยชนทางการ
บริหาร
๑๔. มหาวิทยาลัยควรประสานกับ สมศ. เพือ่ ปรับดัชนีตวั ชีว้ ดั ของแตละมาตรฐานให
สอดคลองกับธรรมชาติของตนเองใหครบถวนสมบูรณกอ นรับการประเมินภายนอกในครัง้ ตอไป
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๑๕. ควรปรับปรุงสรุปรวบรวมผลการประเมินภายในของวิทยาเขต สาขา หองเรียน ให
เปนขอมูลการประเมินชุดเดียวกัน เพือ่ ผปู ระเมินภายนอกจะไดมองเห็นภาพรวมไดอยางชัดเจน
หลังจากที่ สมศ.ไดสง คณะผปู ระเมินภายนอกมาประเมินทีม่ หาวิทยาลัยเปนทีเ่ รียบรอย
แลว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดแจงใหสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ทราบรวมกันวาจะประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแตละสวนงานตามคมู อื การประกันคุณภาพ
การศึกษา ของ สกอ.ป ๒๕๕๐ นับวาเปนการเพิม่ ภาระใหกบั สถานศึกษาอีกงานหนึง่ แตกด็ ตี รงที่
วาตัวบงชีค้ ลาย ๆ กับของ สมศ. จะมีแตกตางบางเล็กนอย สำหรับมหาจุฬาฯ นับวาเปนความ
โชคดี เพราะการวางแผนการดำเนินงานลวงหนาของคณะกรรมการดำเนินการฯ โดยกำหนดตัว
บงชีส้ ำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย เพิม่ เติมเขาไปอีก ๑๙ ตัว ของ
สมศ. มหาวิทยาลัยเพียงปรับเล็กนอยก็เปนอันใชไดแลว และถือวาเปนการประเมินคุณภาพภาย
ในทุกสวนงานไปในตัวเลย เมือ่ ประเมินภายในเสร็จก็รวบรวมขอมูลเปนภาพรวมประจำป เสนอ
สกอ. และประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันของมหาวิทยาลัย เมือ่ วันที่ ๓๐ ตุลาคม – ๑
กันยายน ๒๕๕๑ ซึง่ คณะกรรมการประเมินประกอบดวย
๑. รศ.ดร.กาญจนา วัธนสุนทร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประธาน
๒. รศ.สุธรี า ฮนุ ตระกูล มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ
๓. นายถนอม บุตรเรือง มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย กรรมการ
๔. นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการ
๕. นายสนธิญาณ รักษาภักดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรรมการ
และเลขานุการ
ผลการประเมินอยใู นระดับ ๒.๐๐ (จากคะแนนเต็ม ๓) จัดวาอยใู นระดับพอใช โดย
คณะกรรมการไดสง ผลการประเมินใหมหาวิทยาลัยอยางเปนทางการแลว เนือ่ งจากการประเมิน
ในครัง้ นี้ เปนการประเมินภายในระดับสถาบันของ สกอ. มหาวิทยาลัยจึงใชขอ มูลการประเมิน
ภายในแตละสวนงานประจำปเปนฐานขอมูล และจัดเปนการประเมินภายในครัง้ ที่ ๑ ของ สกอ.
และตอไปในอนาคต คณะกรรมการดำเนินการฯ จะจัดอันดับผลของการประเมินแตละสวนงาน
ในแตละครัง้ ดวย เพราะถือวาเปนการประเมินภายในแตละสวนงานประจำป
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 ⌫  ⌫ 
ดวยความทีม่ หาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปนมหาวิทยาลัยสงฆ และเปน
มหาวิทยาลัยของรัฐทีจ่ ดั การศึกษาในระดับอุดมศึกษา จึงตองดำเนินการประกันคุณภาพใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ ๒๕๔๒ เหมือนกับสถาบันการศึกษาทัว่ ไป แตเมือ่ วาโดย
ทัว่ ไปแลว ดวยความทีเ่ ปนมหาวิทยาลัยสงฆนเี้ อง สถานภาพของนิสติ กระบวนการเรียนการสอน
หรือแมแตการบริการวิชาการดานพุทธศาสนาแกสงั คม จะมีลกั ษณะเฉพาะซึง่ แตกตางไปจาก
สถาบันการศึกษาอืน่ ๆ อยมู ากพอสมควร เห็นไดจากตอนทีค่ ณะกรรมการประเมินคุณภาพภาย
ในมหาวิทยาลัยทัง้ สองครัง้ ทีผ่ า นมา พบวาองคประกอบหรือมาตรฐานตาง ๆ ที่ สมศ. กำหนดขึน้
ใหสถาบันการศึกษาตาง ๆ นำไปเปนขอกำหนดในการจัดทำการประกันคุณภาพของสถาบัน องค
ประกอบดังกลาวนัน้ ไมเหมาะสมและไมสามารถทีจ่ ะประเมินทีม่ หาวิทยาลัยสงฆไดเลย
ตัวอยางเชน ดานคุณภาพบัณฑิต ซึง่ ตัวบงชีข้ อง สมศ. ระบุวา ตองไดงานทำภายใน
๑ ปหลังจากจบการศึกษา และไดรบั คาตอบแทนหรือเงินเดือนเปนไปตามที่ กพ.กำหนด ตัวชีว้ ดั
นี้ ตามเจตนารมณของ สมศ. ตองการวัดวา นักศึกษาหลังจากจบการศึกษาและไปทำงานประกอบ
อาชีพแลว ไดรบั คาตอบแทนตรงตามที่ กพ.กำหนดหรือไม ถาตรงก็แสดงวาบรรลุเปาหมาย ถา
ไมตรงก็แสดงวาไมบรรลุเปาหมาย แตพอหันกลับมามองพระบัณฑิตทีจ่ บจากมหาวิทยาลัยสงฆแลว
ตัวชี้วัดนี้ไมสามารถที่จะประเมินคุณภาพพระนิสิตของมหาวิทยาลัยสงฆตามเจตนารมณของ
สมศ. ได ทีว่ า นีม้ ใิ ชเปนเพราะวา พระบัณฑิตทีจ่ บจากมหาวิทยาลัยสงฆ ไมมคี ณ
ุ ภาพหรือไมมี
ประสิทธิภาพแตประการใดไม แตเปนเพราะวา หลังจากทีท่ า นจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงฆ
แลว สวนใหญจะดำรงอยใู นสมณะเพศ เปนศาสนทายาท สนองงานและกิจการคณะสงฆบา ง
สอนหนังสือตามโรงเรียนบาง สอนพระปริยตั ธิ รรมแผนกธรรมหรือบาลีบา ง หรือแมแตชว ยรัฐบาล
ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติตามแตโอกาสสมควร เชน อบรมพัฒนาเยาวชนในชวงปด
ภาคเรียนในชวงภาคฤดูรอ น บรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ น ในทัว่ ทุกภูมภิ าคของประเทศปละไม
นอย และมีเยาวชนสมัครเขารับการอบรมปละหลายหมืน่ คน หรือแมแตโครงการธรรมจาริกทีช่ ว ย
พัฒนาอบรมธรรมะแกชาวทีร่ าบสูงในเขตภาคเหนือ โครงการอบรมและสอนธรรมะแกผอู พยพ
ตามแนวตะเข็บชายแดน ในเขตจังหวัดสุรนิ ทรและบุรรี มั ยรว มกับกองทัพบก กองทัพภาคที่ ๒
เปนตน โครงการทัง้ หมดนีเ้ ปนภารกิจหลักทีม่ หาวิทยาลัยสงเสริมและสนับสนุนอยางเต็มที่ โดย
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งบประมาณดำเนินการโครงการเหลานีไ้ ดมาจากการบริจาคของประชาชนเสียเปนสวนใหญ เพราะ
งบประมาณของรัฐทีจ่ ดั สรรใหนนั้ มีจำนวนจำกัด เพราะในแตละปมพี ระบัณฑิตจัดทำโครงการใน
ลักษณะนีเ้ ปนจำนวนมาก ในการดำเนินการดังกลาวของพระบัณฑิตนัน้ จากการสำรวจผลปรากฏ
วาไมมพี ระบัณฑิตรูปใดแมแตรปู เดียวทีไ่ ดรบั คาตอบแทนตรงตามวุฒทิ ตี่ นเองจบ จะมีบา งก็ตาม
แตศรัทธาทีผ่ เู ลือ่ มใสถวายตามสมควรแกสมณะสารูป แตทา นก็มเิ คยเรียกรองแตประการใด มิ
หนำซ้ำยังระดมสรรพกำลังทีม่ อี ยู ไมวา จะเปนกำลังกาย กำลังความคิด หรือแมแตกำลังทรัพย
ในการชวยเหลือการดำเนินการอยางเต็มความสามารถ เพือ่ ใหงานทีท่ ำอยนู นั้ สำเร็จตามเปาหมาย
และวัตถุประสงค
ทัง้ หลายทัง้ ปวงทีก่ ลาวมานี้ เปนเพียงตัวอยางเบือ้ งตนทีอ่ ยากจะสะทอนใหผทู มี่ สี ว น
เกีย่ วของไดทราบวา ตัวชีว้ ดั นีอ้ าจจะเหมาะสมกับบางสถาบันทีผ่ ลิตบัณฑิตสแู รงงานตลาดเพือ่
ประกอบสัมมาชีพ แตมองอีกดานหนึง่ ปรากฏวายังมีบางสถาบันทีใ่ ชตวั ชีว้ ดั นีว้ ดั ไดแตไมตรง
ประเด็นทีเดียวนัก เลยทำใหไมตรงกับเจตนารมณของการประเมิน เมือ่ เปนเชนนี้ แสดงใหเห็น
วาผลการดำเนินงานของสถาบันนัน้ จะมีคา เทากับศูนย กรณีเชนวานีจ้ ดั วาเปนธรรมกับสถาบัน
ทีถ่ กู ประเมินหรือไม จึงเปนคำถามทีย่ อ นกลับมาทีต่ น ทางอีกครัง้ วา สวนงานทีม่ หี นาทีใ่ นการประเมิน
โดยตรงคือ สมศ. จะตองพัฒนาเกณฑตวั ชีว้ ดั สำหรับสถาบันการศึกษาทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะทางโดย
เฉพาะมหาวิทยาลัยสงฆเสียใหม ซึง่ ปจจุบนั มหาวิทยาลัยเฉพาะทางก็มอี ยหู ลายแหงและหลายสังกัด
ทัง้ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม หรือแมแตกระทรวงศึกษาธิการเอง ซึง่ ผลการประเมิน
ในมาตรฐานนี้ มหาวิทยาลัยอยทู ี่ ๓.๒๕ ระดับพอใช ก็ถอื วารับได ตอไปตองรวมกันพัฒนาให
กาวหนายิง่ ๆ ขึน้ ไปอีก
ประเด็นตอมา ตัวบงชีท้ ี่ สมศ. กำหนดนัน้ บางตัวเปนเกณฑมาตรฐานกลาง ๆ ซึง่ อาจ
จะเหมาะสมกับสถาบันการศึกษาทัว่ ไป แตสำหรับมหาวิทยาลัยสงฆแลวคอนขางจะแตกตางไปจาก
ทีก่ ลาวมา ยิง่ กวานัน้ มหาวิทยาลัยสงฆหรือมหาวิทยาลัยทางศาสนา มีจดุ เนนในการดำเนินการ
ทีแ่ ตกตางกัน หากใชมาตรฐานกลาง ๆ ในการประเมินก็ไมสามารถประเมินจุดเนนทีแ่ ตกตางกัน
ได โดยเฉพาะบางเรือ่ งทีเ่ ปนเรือ่ งสำคัญของมหาวิทยาลัยสงฆ เชน โครงการเผยแผพระพุทธศาสนา
ทีส่ ำคัญ ๆ อาทิ การบรรพชาและอบรมเยาวชนภาคฤดูรอ น การอบรมคายพุทธบุตร โครงการ
ธรรมสัญจร ธรรมจาริก หรือการอบรมเยาวชนใหหา งไกลยาเสพติด เปนตน ก็กลายเปนงานสง

๑๐ ป ประกันคุณภาพการศึกษา มหาจุฬา ฯ กาวหนาหรือถอยหลัง
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เสริมศิลปะและวัฒนธรรมบาง บริการวิชาการบาง เมื่อพิจารณามาตรฐานและตัวบงชี้ของ
สมศ. จึงทำใหเรือ่ งหลักกลายเปนเรือ่ งปลีกยอยไป เนือ่ งจากมาตรฐานและตัวบงชีข้ อง สมศ.
มีลกั ษณะเปนกลาง ๆ และใชประเมินมหาวิทยาลัยเฉพาะทางไดไมเต็มที่ เมือ่ เปนเชนนี้ ในการ
ประเมินมหาวิทยาลัยเฉพาะทางในลักษณะนีแ้ ตละครัง้ จึงตองอาศัยผปู ระเมินทีม่ คี วามรู ความ
เชีย่ วชาญเฉพะสาขา และตองสามารถวิเคราะหหรือตัดสินใจในประเด็นตางๆ ทีส่ ถาบันดำเนิน
การไดอยางถูกตองและเหมาะสมกับธรรมชาติของสถาบันดวย มิฉะนัน้ แลวก็จะกลายเปนวาสถาบัน
ทำอะไรตอมิอะไรมากมาย แตไมสามารถทีจ่ ะจัดเขาในมาตรฐานใดมาตรฐานหนึง่ ของ สมศ. ได
เลย
ขอเสนอแนะในเชิงนโยบายในรอบที่ ๒ นี้ หลาย ๆ ขอ จัดวาเปนประโยชนตอ มหา
วิทยาลัยเปนอยางมาก ไมวา จะเปนดานการจัดทำความเปนเลิศทางวิชาการดานพระพุทธศาสนา
โดยเฉพาะพระไตรปฎก และการจัดทำหลักสูตรการศึกษาทางพระพุทธศาสนา เพือ่ กำจัดความ
ขัดแยงหรือเห็นผิดของคนในสังคม ซึง่ นับวันจะผาสังคมไทยเปน ๒ ซีก ชนิดทีไ่ มตอ งใหเลือก
เปนการบังคับไปในตัววาจะอยซู กี ไหนไมเหลืองก็แดงเทานัน้ นับวานาเปนหวงยิง่ กวาการประกัน
คุณภาพการศึกษาเสียอีก ซึง่ ประเด็นนีก้ ต็ รงกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยพอดี ขณะนีอ้ ยใู นชวงของ
การศึกษาวิเคราะหผลการประเมิน เพือ่ นำมากำหนดเปนนโยบายและแนวทางการพัฒนาของมหา
วิทยาลัยตอไป
สรุปไดวา การประเมินคุณภาพภายนอกของมหาวิทยาลัยสงฆ ใน ๒ ครัง้ ทีผ่ า นมา
สมควรทีม่ หาวิทยาลัยสงฆควรจะหาทางออกรวมกับ สมศ. วา จะจัดทำแนวทางการดำเนินการ
และการประเมินคุณภาพภายนอกอยางไร โดยเฉพาะอยางยิง่ ตัวบงชีท้ เี่ หมาะสมและเปนธรรมชาติ
ของสถาบัน และในขณะเดียวกันก็ไมทงิ้ มาตรฐาน ตัวบงชี้ และแนวทางการประเมินที่ สมศ. ตอง
การและกำหนดดวย ซึง่ เปนแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันเปนกระบวนการพัฒนา
บุคลากรของชาติในอีกทางหนึง่ เพือ่ ใหการประเมินในรอบตอไปเปนการงายและเปนทีส่ บายใจของ
ผปู ระเมินและสวนงานทีถ่ กู ประเมิน

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เริม่ ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษามา
ตัง้ แตป พ.ศ. ๒๕๔๒ ปจจุบนั ป ๒๕๕๒ นับวาครบ ๑๐ ปพอดี ถือไดวา ยังไมนานนัก ถาเปรียบเปน
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คนก็อยใู นวัยทีจ่ ะตองเรียนรอู ะไรตอมิอะไรอีกมากมาย หรือพูดงาย ๆ วายังอยใู นระดับชัน้ ประถมอยู
เลย ตองใชเวลาบมเพาะอีกพอสมควร ในชวง ๑๐ ปทผี่ า น สำหรับชาวมหาจุฬาฯ การผานการ
ประเมินจาก สมศ.ไปถึง ๒ ครัง้ และผลการประเมินก็อยใู นระดับดีเปนทีพ่ อใจและยินดีของผบู ริหาร
ทุกระดับและทุกฝาย โดยไมมีการแกไขหรือปรับปรุง ถาจะพูดใหโดนใจสำหรับนักประเมิน
ก็ตอ งบอกวาไมอยใู นอาการตองรอพินจิ นับวาเปนบุญสำหรับชาว มจร. เปนอยางมากและมหาศาล
ก็วา ได ทัง้ หมดนีพ้ ดู ไดเต็มปากเต็มคำเลยวาเพราะฝมอื อันเกิดจากความรวมมือ รวมแรง และ
รวมใจของประชาคมมหาจุฬาฯ ลวน ๆ โดยเฉพาะผบู ริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย นับตัง้ แต
องคอธิการบดี (พระธรรมโกศาจารย,ศ.ดร.) เปนตนมา และทานรองอธิการบดีฝา ยวิชาการ (พระ
ศรีคมั ภีรญาณ,รศ.ดร.) ทานดำเนินการอยางจริงจังตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงทำใหผลการ
ดำเนินการเปนไปตามเปาหมายทีก่ ำหนดไว โชคและวาสนามิไดชว ยเลย โดยเฉพาะคณะผปู ระเมิน
ในรอบที่ ๒ นี้ ลวนเปนผทู รงคุณวุฒดิ า นวิชาการเปนทีย่ อมรับของสังคมการประเมินในรอบที่ ๑
ของ สมศ. เปนแบบกัลยาณมิตร เพือ่ นเตือนเพือ่ น คอยแนะนำซึง่ กันและกัน อะไรดีกส็ ง เสริม
อะไรไมดตี อ งตักเตือนดวยความจริงใจและตองกลาบอกความจริงเพือ่ น จึงไมมผี ลการประเมินใน
รูปของคะแนน เปนเหมือนกับการตรวจสอบผลการดำเนินการของสถาบันไปในตัว โดยอาศัยผทู รง
คุณวุฒภิ ายนอกมาชวยดูและชวยเตือน ชวยแนะนำวามีอะไรทีอ่ ยใู นระดับขัน้ โคมาทีจ่ ะตองปรับ
ปรุงแกไขเปนการดวนหรือไมอยางไรก็คอยบอกคอยเตือนกันอยางสรางสรรคและแบบกัลยาณมิตร
คือเพือ่ นเตือนเพือ่ น
สวนการประเมินในรอบที่ ๒ กัลยาณมิตรเตือนมิตรดวยความหวังดีในรอบที่ ๑ มาแลว
การประเมินในรอบที่ ๒ นีจ้ งึ ตองวัดกันดวยคะแนน พรอมแจงระดับของผลการประเมินดวยวา
อยใู นระดับใด ผานหรือไมผา น การผานมีทงั้ ผานแบบมีเงือ่ นไขชนิดทีต่ อ งปรับปรุงเปนการดวน
ภายในเวลาทีก่ ำหนด หรือผานแบบฉลุยชนิดทีไ่ มตอ งมีพระนำ แตอกี ชนิดหลังทีน่ า เปนหวงก็คอื
อาการรอพินจิ แสดงวาอาการโคมามากแลว ตองอยใู นหองไอซียตู ลอดเวลา สถาบันไหนเจออาการ
เชนวานีถ้ อื วาหนักมากตองอาศัยยาแรงสถานเดียวจึงจะรอด มิฉะนัน้ แลวคงมีปา ชาเปนทีพ่ งึ่ แน
แมนวามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จะผานการประเมินจาก สมศ.มาแลว
ถึง ๒ ครัง้ ก็ตาม มิไดแสดงใหเห็นวาเราพรอมและบริบรู ณไปเสียทุกเรือ่ ง การประเมินในแตละ
ครัง้ ตองอาศัยองคประกอบหลายอยาง ทัง้ ขอมูล เอกสาร หลักฐาน ระยะเวลา สถานที่ และความ

๑๐ ป ประกันคุณภาพการศึกษา มหาจุฬา ฯ กาวหนาหรือถอยหลัง

481

พรอมของสวนงานทีถ่ กู ประเมิน ดวยระยะเวลาทีจ่ ำกัดเพียง ๓ วัน ในการบริหารจัดการขอมูล
และการสัมภาษณผบู ริหาร คณาจารย เจาหนาทีแ่ ละผมู สี ว นเกีย่ วของในเชิงลึกของกรรมการผู
ประเมิน สามารถตอบประเด็นปญหาทีต่ อ งการไดโดยวิเคราะหและตัดสินใจเปนคะแนนออกมา
ก็จริง แตเมื่อดูภาพรวมแลวจำเปนอยางยิ่งที่ชาวมหาจุฬาฯ ตองรวมแรงรวมใจกันพัฒนา
มหาวิทยาลัยใหเจริญกาวหนาตอไปในอีกหลาย ๆ ดาน เหมือนการตรวจรายงานของนิสติ อาจารย
สอนจะตรวจดูและใหคะแนนเฉพาะทีถ่ กู ตองภายในระยะเวลาทีต่ นเองอานและวิเคราะหจบแลว
วาถูกตองเทานัน้ สวนวิธกี ารไดมาซึง่ ขอมูลและความสำเร็จเปนรูปเลมของรายงานวามีคา ใชจา ย
เทาไร ใชเวลากีว่ นั นิสติ ใชใหคนอืน่ ทำหรือวาทำเอง ตรงนีเ้ องอาจารยสอนมิไดตรวจและใหคะแนน
เลย นิสติ คนนัน้ ตองบริหารจัดการเองทัง้ หมด อาจารยสอนดูเฉพาะผลสำเร็จของรายงานเทานัน้
การประกันคุณภาพการศึกษาก็เฉกเชนเดียวกัน ประชาคมมหาจุฬาฯ จะตองชวยกันผลักและชวย
กันดันการประกันคุณภาพใหกา วหนาตอไปอยางตอเนือ่ ง จะหยุดทำเสียเพราะถือวาผานการประเมิน
มาแลวถึง ๒ ครัง้ แลวมิได จัดวาเปนผปู ระมาท ความหายนะอาจจะมาเยือนได ตัง้ แตผเู ขียนได
รับผิดชอบและจัดทำการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมาตัง้ แตตน เลย การประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย จะสำเร็จและบรรลุเปาหมายไดตามทีก่ ำหนดนัน้ ตองมีสงิ่ ตอ
ไปนี้ คือ
๑. นโยบายดานการประกันคุณภาพ ตองยืดหยนุ เหมาะสมกับสวนงานและตองสามารถ
ปฏิบตั ไิ ดทนั ที สาระในนโยบายควรมี ๒ สวน คือ สวนทีห่ นึง่ การสงเสริมใหกำลังใจแกสว นงาน
ทีม่ ผี ลการดำเนินงานเปนไปตามเปาหมายและบรรลุตามวัตถุประสงค การใหกำลังใจและสงเสริม
ก็มหี ลายลักษณะ เชน การใหเกียรติเปนเครือ่ งเชิดชู การเพิม่ งบประมาณดำเนินการ การใหโอกาส
ไปศึกษาดูงานดานประกันคุณภาพในทีต่ า ง ๆ เปนตน สวนทีส่ องควรมีการลงโทษสวนงานทีไ่ ม
ดำเนินการหรือมีผลการดำเนินการไมเปนไปตามนโยบาย การลงโทษทีว่ า นีม้ ใิ ชไลออกหรือปลด
ออก แตเปนการเตือนแบบกัลยาณมิตรวาอาการทานโคมาแลว ทานตองหาวิธกี ารรักษาโรคนีอ้ ยาง
รีบดวน ใหใบเหลืองกอนรอพินจิ วาทานจะเยียวยาหายทันหรือไม ถาหายทันและรักษาโรคไดดกี ลับ
ไปดูในสวนทีห่ นึง่ แตถา รักษายังไงก็ไมหายสักที แสดงวาตองดือ้ ยาแน ๆ จำเปนตองเปลีย่ นยา
ขนานใหมหรือตองเปลีย่ นตัวออก เหมือนนักฟุตบอล การเปลีย่ นออกมิใชเลนไมดหี รือเลนไมเปน
อาจจะมาจากหลายสาเหตุ เชน เลนเปนและเกงมาก แตไมเขาพวกเลย หรือวันแมนโชวอยคู นเดียว
ก็เปนได
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๒. ระบบการประกันคุณภาพ จะตองเหมาะสมและเปนธรรมชาติของสวนงาน โดย
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคน จะตองมีสว นรวมดำเนินการและตระหนักวา เปนงานทีท่ กุ
คนจะตองทำและจะตองรับผิดชอบรวมกัน เหมือนพายเรือขามแมน้ำ ตัวเรือจะตองสมบูรณ แข็ง
แรง ไมรวั่ และมีอปุ กรณในการชวยเหลือพรอม ขอสำคัญคือตองสามารถบรรทุกผโู ดยสารไดอยาง
เหมาะสมกับลำเรือ ในการพายขามแมน้ำ จะถือวาเปนหนาทีข่ องคนนายทายคนเดียวก็มใิ ช ทุก
คนในเรือตองใหความรวมมือ นายทายบอกเอียงซายตองเอียงซาย ชิดขวาก็ตอ งชิดขวา เพือ่ จะให
พาลำเรือและคนในเรือถึงทีห่ มายไดอยางปลอดภัยและสวัสดิภาพ เกิดมีใครซักคนในเรือขัดขืนไม
เชือ่ ฟง และไมปฏิบตั ติ ามนายทายบอก เรืออับปางขึน้ มาก็มหี วังตายหมดทัง้ ลำ
๓. คนทำงานดานประกันคุณภาพทุกสวนงาน จะตองเปนคนพยายามเขาใจและรู
ลักษณะงานขอสำคัญจะตองมีความรับผิดชอบงาน ถาจะเรียกใหสวยหรูเปนสำนวนไทยก็คอื วา
เปนงานปดทองหลังพระนัน่ เอง ทุกสวนงานจะตองดำเนินการเหมือนกันหมด ทีก่ ลาวเชนนีก้ เ็ ปน
เพราะวางานประกันคุณภาพการศึกษา เปนงานทีต่ อ งใชความอดทนและรับผิดชอบสูงพอสมควร
ทีว่ า อดทนนีก้ เ็ ปนเพราะวาจะตองใชความพยายามทัง้ ในการขอขอมูลจากสวนงาน ทัง้ ในการให
สวนงานกรอกขอมูลเพิม่ ทำอยางนีอ้ ยเู ปนประจำ จนบางสวนงานถึงกับพูดดวยอารมณทไี่ มคอ ย
ดีนกั แตเพือ่ ใหสบายใจและไดระบายบางก็จำเปนตองพูดแบบอัดอัน้ ตันใจวา ขออะไรกันนักหนา
(วะ) ขอแบบไมรวู นั จบ วันวานมาอยาง วันนีไ้ ปอยาง จะเอายังไง (โวย) ถาไมอดทนและใชความ
พยายามอยางมาก อาจจะตองไปกินขาวหลวงอยหู ลายวันเปนแนเลย จนมีบางคนกลาวไวในเชิง
เสียดสีอยางมีนยั สำคัญวา งานประกันคุณภาพทำดีเสมอตัวชัว่ เปนตาย ก็หมายความวาตอนทีท่ ำจะ
ทำอยางไรก็แลวแตใจจะไขวควา ขออยางเดียววาเมือ่ ตอนถูกประเมิน ผลการประเมินจะตองผาน
เปนทีพ่ อใจ นัน่ ก็แสดงวาเมือ่ เหตุการณทงั้ หมดเปนไปตามทฤษฎีทวี่ า นี้ ทุกอยางเสมอตัว โดยไม
ตองถามหรือแสดงความวิตกเชิงสรางสรรควา ใครเปนคนรับผิดชอบ ทำกันอยางไร หนักไหม ใช
เวลาเทาไร หมดงบไปกีม่ ะนอย และสวนใหญจะไมคอ ยถามถึงคนรับผิดชอบ ตรงกันขามเมือ่ ไม
เปนไปตามทีว่ า มา ทีพ่ รรณนาไปทัง้ หมดนัน้ ก็จะเวียนกลับมาอยางสรางสรรคและบรรจงโดยไมตอ ง
สงสัยเลยวา ใครรับผิดชอบ ทำกันอยางไร ใหเวลาตัง้ นาน ผลาญงบไปก็ไมนอ ย อะไรทำนองนี้
นัน่ ก็คอื วาจะตองมีคนรับผิดชอบ
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๔. ระบบขอมูลสารสนเทศ การรวบรวมและจัดทำขอมูลจะตองเปนระบบ ในยุคปจจุบนั
สวนงานทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในการใชสอื่ เทคโนโลยีมกั จะไดเปรียบและเปนผนู ำเสมอ เพราะชวย
ประหยัดงบประมาณไดอยางมหาศาล จะเห็นวาในแตละปมหาวิทยาลัยเสียงบประมาณในการ
ดำเนินการ ไมวา จะเปนคากระดาษ คาถายเอกสาร หรือคาหมึกเปนจำนวนมาก การประกันคุณภาพ
เปนการแสดงและรวบรวมผลการทำงานแตละสวนงานวาบรรลุเปาหมายตามทีก่ ำหนดไวในแผน
ปฏิบตั กิ ารหรือไมอยางไร การรวบรวมจัดเก็บขอมูลและนำเสนออยางเปนระบบ จึงเปนหัวใจสำคัญ
ของการจัดทำระบบประกันคุณภาพ แตทงั้ นีก้ ารจะไดผลหรือไมประการใดก็อาศัยทัง้ หมดทีก่ ลาว
มาตัง้ แตนโยบาย ระบบ และคนเปนสวนชวย
๕. การนำผลการประเมินไปใช จัดวาเปนหัวใจหลักของการประกัน การประกันคุณภาพ
เปนการตรวจสอบดัชนีตวั ชีว้ ดั ทีแ่ ตละสวนงานจัดทำขึน้ เพือ่ เปนเครือ่ งยืนยันวาการดำเนินงาน
ของแตละสวนงานเปนไปตามทีก่ ำหนดหรือตามทีว่ างเปาหมายเอาไวหรือไม วิธกี ารตรวจสอบที่
ดีทสี่ ดุ ก็คอื การประเมินผลการดำเนินงาน เพือ่ คอยเปนเครือ่ งเตือนสติคนทำงานและใหระลึกได
เสมอวาการบริหารจัดการภายในองคกรเปนเชนใด บรรลุเปาหมายตามทีก่ ำหนดหรือไม กาวหนา
หรือถอยหลัง ผลการประเมินภายในสวนงานจะเปนเครือ่ งตรวจสอบ จะเห็นไดวา สวนงานภาย
ในมหาจุฬาฯ หลายแหง ไดนำผลการประเมินคุณภาพภายในมาเปนเครือ่ งบริหารจัดการภายใน
สวนงาน ทำใหงานกาวหนาไปมาก และมีหลายสวนงานเหมือนกันนำผลการประกันภายในมา
เปนขอมูลในการใหความดีความชอบแกบคุ ลากร เวลาสิน้ ปงบประมาณ แตขณะเดียวกันก็มหี ลาย
สวนงานทีผ่ ลการประเมินภายในไมมสี ว นชวยในการทำงานเลย คงเก็บอยใู นแฟมเหมือนเดิม การ
บริหารและการจัดการภายในสวนงานจะบรรลุเปาหมายตามทีพ่ งึ ประสงคไดจะตองอาศัยการประกัน
คุณภาพเปนฐานในการดำเนินการ
๖. สวนงานทีร่ บั ผิดชอบ งานประกันคุณภาพเปนงานระบบ dynamic และตอเนือ่ ง
ตลอดไป ตราบทีม่ หาวิทยาลัยยังคงอยู หัวใจสำคัญของการดำเนินการก็คอื คนในสวนงานจะตอง
รแู ละเขาใจในระบบประกันคุณภาพ และตองอาศัยความรวมมือจากคนทุกภาคสวนในองคกร การ
ทำงานดานนีจ้ ะทำแบบคนเดียวไมไดเลย ตองเปนทีม ยิง่ สวนงานในมหาวิทยาลัยมีมากคนทำงาน
ดานนีก้ ต็ อ งทวีขนึ้ ไปตามงานเทาตัว การบริหารคนเปนจำนวนมากและฐานขอมูลอยางเปนระบบ
จำเปนตองมีสว นงานทีร่ บั ผิดชอบอยางถาวรและมัน่ คงในอนาคต จะในระดับกอง ศูนย หรือสำนัก
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ก็ได จะเห็นไดวา หลายสถาบันมองเห็นการณไกลวาการประกันคุณภาพเปนหัวใจหลักในการบริหาร
จัดการ ไดตงั้ สวนงานขึน้ มารับผิดชอบงานนีโ้ ดยตรงก็มปี รากฏอยมู ากมาย ยิง่ งานประกันคุณภาพ
เปนงาน dynamic ยิง่ ตองทำงานใหทนั กับการเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา มหาจุฬาฯ มีสว นงานใน
กำกับมากทัง้ ในประเทศและตางประเทศ จะเห็นไดวา การปรับเปลีย่ นตัวชีว้ ดั เกณฑการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของ สมศ. แตละครัง้ กวาเราจะตัง้ ตัวไดตอ งใชเวลานานมาก จนบางครัง้ เขา
เปลีย่ นไปถึง ๒-๓ ครัง้ แลวก็มใี หเห็นอยเู ปนประจำ ปจจุบนั งานดานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
สวนงานทีร่ บั ผิดชอบหลักก็คอื ฝายมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเทานัน้ เอง ในอนาคตอันใกล
นี้ สมศ.จะตองประเมินคุณภาพสวนงานของมหาวิทยาลัยทีจ่ ดั การศึกษาอยนู อกเขตทีต่ งั้ ดวยแลว
ยิง่ ตองเปนภาระอันหนักของมหาวิทยาลัยในการบริหารจัดการ ตามทีก่ ลาวแลววาถาเกิดวามหา
วิทยาลัยแมผา นการประเมิน แตสว นงานทีจ่ ดั การศึกษานอกเขตทีต่ งั้ ไมผา นการประเมิน อะไรจะเกิด
ขึน้ ตามมา จึงเปนปญหาทีน่ า ศึกษาเปนอยางยิง่


ประกันคุณภาพการศึกษา เปนการประเมินผลการทำงานและตรวจสอบระบบของการ
บริหารงานจัดการของแตละสถาบันการศึกษา เริม่ ตัง้ แตรบั นิสติ เขาศึกษาจนจบหลักสูตร เทานัน้
ยังไมพอตองตามไปดูอกี วาจบไปแลวมีงานทำหรือไม ไดเงินเดือนเทาไร ประกอบอาชีพอะไร รับ
จาง ราชการ เอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระ อยางเปนระบบและเปนกระบวนการ ภายในก็ดู
ระบบการบริหารจัดการภายในองคกร เชน การบริหารจัดการงบประมาณ ประสิทธิภาพการบริหาร
งาน การบริหารและจัดการหลักสูตร การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย กลาวไดวา เปนการตรวจ
สอบทัง้ ระบบ ซึง่ แตกตางไปจากการตรวจดานการเงิน จะดูเพียงสวนทีเ่ กีย่ วของเทานัน้ วาใชจา ย
ตรงตามหลักฐาน ตามขอบังคับ ไดมาใชไปและเหลือใชตอ งตรงและสัมพันธกนั เปนอันใชได เพราะ
มีตวั เลขกำกับอยู ดานประกันคุณภาพเปนการดูหมดทัง้ ระบบ ตองสัมพันธเชือ่ มโยงกันทัง้ หมด
คุณภาพนิสติ หลักสูตร งบประมาณดำเนินการ คณาจารย การบริหารจัดการตองสัมพันธกนั เปน
ลูกโซ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินการจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษา
มาเปนเวลา ๑๐ ป (มากกวา สมศ. ๑ ป) และผานการประเมินจาก สมศ. ๒ ครัง้ และ สกอ.

๑๐ ป ประกันคุณภาพการศึกษา มหาจุฬา ฯ กาวหนาหรือถอยหลัง
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๑ ครัง้ นับวาเปนเวลาพอสมควร การผานการประเมินทีผ่ า นมา มิใชเปนเครือ่ งแสดงวาระบบ
การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทุกอยางจะดี สมบูรณแลวไม เปนเพียงเครือ่ งเตือนใจไดใน
ระดับหนึง่ วาการดำเนินงานทีผ่ า นมา เราทำไดตามศักยภาพของกำลังคนและขอมูลทีม่ อี ยู ผนวก
กับการอุทศิ และทมุ เททัง้ แรงกาย แรงใจ และแรงสามัคคีของชาวมหาจุฬาฯทุกทาน จึงชวยผลัก
ดันใหงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยถึงทีห่ มายไดอยางปลอดภัยและมีสวัสดิภาพ
พรอมกัน ถือไดวา เปนความสำเร็จของพวกเราชาว มหาจุฬาฯ ทุกคน หนทางขางหนายังอีกยาว
ไกลใชสนิ้ สุดเพียงเทานี้ เราจำเปนตองชวยกันในลักษณะเชนนีต้ อ ไปอีกนาน นาวาลำนีแ้ มนจะถึง
ทีห่ มายตามทีป่ ระสงคไดอยางปลอดภัยแลวก็หาใชจะจอดอยกู บั ทาตลอดไปไม จำเปนอยางยิง่ ทีเ่ รา
จะตองอาศัยและปรับปรุงในการใชงานอยตู ลอดเวลา เพราะน้ำในแมน้ำไมเคยคงทีต่ ลอดเวลา บาง
ก็มาก บางก็นอ ย บางก็เชีย่ วกราก ผคู มุ นาวาจะตองหมัน่ ศึกษา ดูแล และเอาใจใสอยเู สมอ พรอม
กำชับลูกเรือทุกคนตลอดเวลาวาอยาประมาท ตองตืน่ ตัวเสมอ ตองรศู กั ยภาพตนเอง และพรอม
ทีจ่ ะกาวไปขางหนาอยางพรอมเพียงกันทุกเวลา เหมือนกับผลของการประเมินคุณภาพการศึกษา
ทีค่ อยย้ำเตือนพวกเราเสมอวา ตองเปนไปเพือ่ ใหอา นตนออก บอกตนได ใชตนเปน เห็นตนชัด
กำจัดความเห็นตาง มงุ สรางสามัคคี ชีว(ี การทำงาน)มัน่ คง ดำรงตนไดอยางสบาย
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