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ความน�า

 ช่วงนีเ้ป็นห้วงเวลาของสถานการณ์ทีจ่ดัว่าอมึครมึส�าหรบัการประเมนิคณุภาพภายนอก ด้วยเหตุ

ทีต่วับ่งชีแ้ละเกณฑ์ประเมนิคณุภาพทีใ่ช้ส�าหรบัการประเมินของส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิ

คณุภาพการศกึษา (สมศ) องค์การมหาชน ก�าลงัอยูใ่นช่วงสญุญากาศ คอืว่างเปล่า ทัง้ๆ ทีผ่่านการประชา

พิจารณ์มาแล้วถึงสองปี (๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘) นับได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจเป็นอย่างยิ่งส�าหรับวงการ

ศึกษาที่ทุ่มเทงบประมาณถึงขนาดนี้แต่ก็ยังไร้วี่แววชนิดที่เรียกว่าหาจุดหมายปลายทางไม่เจอ ปัญหา

อย่างนีค้งไปโทษ สมศ.เพยีงล�าพงัคงไม่ได้ มหีลายองคาพยพและหลากหลายปัญหาซ่ึงสะสมมาเป็นเวลา

นานที่ต้องได้รับการปรับปรุงและแก้ไข กอปรกับช่วงนี้เป็นช่วงที่สถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกติทั้งคนทั้ง

ประเทศ ภาวะการเช่นนี้ไม่เอื้ออ�านวยต่อการบริหารจัดการเลย แม้นว่าจะระดมพลมาเป็นจ�านวนมาก

ก็ตาม จะว่าเป็นยุคข้าวยากหมากแพงก็มิใช่ จะว่าไม่มีคนเก่งกล้าสามารถ มีไหวพริบและปฏิภาณชนิด

ที่เรียกว่าพระเอกข่ีม้าขาวก็หาไม่ คนชนิดที่ว่านี้มีถมเถไปจนดาษดื่นชนิดท่ีเรียกว่าแทบเดินชนกันตาย

ก็ว่าได้ เห็นได้จากสถาบันระดับอุดมศึกษาในเมืองไทยทั้งของรัฐและเอกชนรวมกันแล้วปาเข้าไปเกือบ

สามร้อยแห่ง จะหาคนเก่งซักคนไม่ได้เชียวหรือ? ค�าถามที่ต้องติดตามต่อไปก็คือว่าท�าอย่างไรคนกลุ่มที่

ว่านี้จะพร้อมเพียงกัน คือ สามัคคีกัน ได้แก่ ปรองดองกัน จะไม่ด่า ไม่ว่า และจะไม่บ่น (ต่อกันและกัน) 

ต่างเดนิยดือกออกมาร่วมด้วยช่วยกนั ด้วยมีจุดหมายเดียวคอืเพ่ือจรรโลงสร้างสรรค์งานประกนัคณุภาพ

ของประเทศให้มั่นคง ยั่งยืน และน่าเชื่อถือ ทัดเทียมนานาอารยประเทศ จากข้อมูลท่ีปรากฏตามส่ือ 

ทุกวันนี้เราจะเห็นได้ว่า การจัดอันดับด้านการศึกษาของไทยในระดับอาเซียนด้วยกันแล้ว การศึกษา 

ของไทยอยู่อันดับท้าย ๆ ของตาราง สิ่งเหล่านี้บ่งบอกอะไรหลาย ๆ อย่างว่า ต่อไปนี้ ถ้าเรายังมัวแต่

ทะเลาะกัน แย่งหน้าที่กันบริหาร กล่าวโทษโจทย์กันว่าคนโน้นผิดตนเองเท่านั้นถูก ยังแบ่งฝักแบ่งฝ่าย 

แบ่งกลุ่ม แบ่งสี ขาดความสามัคคี ตอบได้เลยว่าอีกไม่นานจากนี้ไปการศึกษาของไทยเดินตามหลัง 

พม่า เวียดนาม สปป.ลาว หรือกัมพูชาแน่นอน นับเป็นปัญหาระดับชาติที่ผู้น�าประเทศจะต้องตระหนัก

และให้ความส�าคัญในระดับต้นๆ คงยากที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆ 
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 การประกันคณุภาพ เป็นเครือ่งการันตคีวามมคีณุภาพหรอืความเชือ่ม่ันในผลงานของงาน คน และ 

เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สนับสนุนให้เกิดคุณภาพตามเป้าประสงค์ คุณภาพที่ว่านี้ต้องเป็นที่ยอมรับและ

เช่ือถือของคนอื่น คนอื่นต้องมั่นใจและเชื่อใจได้ว่ามีคุณภาพจริงโดยมีผลการด�าเนินงานเป็นที่ยอมรับ

หรือเป็นประจักษ์แก่ชาวโลก และสามารถเทียบเคียง (Benchmark) กับส่วนงานอื่นที่มีผลด�าเนินการ

เป็นเลิศ (Best Practices) ได้อย่างเหมาะสมจนเป็นทีย่อมรับ ยกตัวอย่างเช่น รถยนต์ท่ีใช้กนัอยูท่กุวนันี้ 

ท�าไมราคาถึงได้แตกต่างกัน ทั้ง ๆ ที่มีล้อเท่ากัน มีเครื่องยนต์เหมือนกัน หรือมีสิ่งอ�านวยความสะดวก

เหมอืนๆ กัน แทบจะไม่แตกต่างกนัเลย ค�าตอบกค็อืว่ายีห้่อของรถยนต์แต่ละชนดิจะเป็นเครือ่งการนัตไีด้ 

คนที่การันตีให้ก็คือคนที่ใช้อยู่ทุกๆ วัน นี่เอง คนใช้รถแต่ละยี่ห้อจะเป็นคนเลือกว่าจะเลือกใช้ยี่ห้อไหน 

โดยยึดเอาทุนทรัพย์ท่ีตนมีหรือสามารถผ่อนผันได้เป็นท่ีต้ัง คนเหล่านี้ถ้าเป็นภาษาประกันคุณภาพจะ

เรยีกว่าผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี (stakeholder) ถ้าเป็นภาษาทางการตลาดหรือทางธรุกจิจะเรียกว่าผู้บริโภค 

(consumer) เฉกเช่นเดียวกันกับการศึกษาในประเทศไทย สถาบันอุดมศึกษามีมากมายก่ายกอง  

ทั้งของรัฐและเอกชน มีโปรโมชั่นทั้งลดแลกแจกแถมชนิดที่เรียกกันจนชินหูว่า “จ่ายครบจบแน่”  

เหมือนยี่ห้อรถยนต์ แต่มักมีค�าถามตามมาว่า ท�าไม stakeholder จึงตัดสินใจเลือกสถาบันการศึกษา

กันไม่ก่ีแห่ง แม้นว่าจะมค่ีาใช้จ่ายมากมากชนดิทีเ่รยีกว่าเป็นหนีก้ย็อม ซึง่จะว่าไปกไ็ม่แตกต่างจากราคา

รถยนต์ที่กล่าวมานัก โดยเชื่อมั่นในคุณภาพ ตามเหตุ ๓ ประการ คือ

  ๑. เชื่อมั่นในศักยภาพว่ามีคุณภาพทั้งองค์กรหรือสถาบัน โดยเชื่อว่าคณาจารย์และผู้บริหาร

มคีวามสามารถในการบรหิารและน�าพาสถาบนัให้เจรญิก้าวหน้าจนเป็นทีย่อมรบัของสงัคม โดยมผีลการ

ด�าเนนิงานของสถาบนัเป็นเครือ่งการนัตหีรือรับรองคณุภาพได้ เหน็ได้จากการจัดอนัดับของสถาบนัการ

ศกึษา ทกุ ๆ  ปี ไม่ว่าจะจดัในระดบัไหนกต็าม เช่น ท้องถิน่ เอเชยี หรือระดับโลก ล้วนมชีือ่และติดอนัดับ

ทุกครั้งไป 

  ๒. เช่ือม่ันว่ามีคุณภาพและสังคมยอมรับได้ สามารถฝากผีฝากไข้กับบุตรหลานที่ส่งเข้า 

เรียนได้ โดยมองได้จากผลการด�าเนินงานของสถาบันในรอบปีที่ผ่านมาๆ เป็นที่ยอมรับได้ แม้นว่า 

ผลการจัดอันดับในระดับโลกอาจจะไม่เหมือนกับข้อ ๑ มากนัก แต่เมื่อว่าในระดับเอเชียด้วยกันแล้ว

เรียกได้ว่าไม่อายใครก็แล้วกัน

  ๓. เชื่อมั่นว่ามีคุณภาพในระดับหนึ่ง จะว่าเลอเลิศก็มิใช่ จะว่าอ่อนด้อยก็ไม่เชิง ดูได้จากผล

การด�าเนินงานของสถาบันในรอบปีที่ผ่านมา โดยคณะผู้บริหารสามารถน�าพาสถาบันผ่านการประเมิน

คณุภาพทัง้ภายในและภายนอกตามเกณฑ์ทีก่�าหนดทกุปี ส่วนผลการจัดอนัดับต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระดับ
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478 สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำาปี ๒๕๕๙

เอเชียหรือระดับโลก อันนี้ไม่ต้องพูดถึงให้เปล่าประโยชน์ ยังห่างไกลข้อ ๑ และข้อ ๒ พอสมควร ว่ากัน

ว่าพอไปวัดตอนสาย ๆ ได้บ้าง ก็ในระดับภายในประเทศด้วยกันเท่านั้นเอง 

 ส�าหรับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแล้ว ด�าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการ

ศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบัน เมื่อว่าด้านระยะเวลาก็นับเป็นเวลา ๑๕ ปีเศษ ผ่านการ

ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกท้ังจากส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) และ

ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ) องค์การมหาชน มาอย่างโชกโชน  

แต่เมือ่ว่าตามสภาพความเป็นจรงิและผลงานทีป่ระจกัษ์ซึง่ผ่านการประเมนิคณุภาพภายในไปไม่นานนัก 

คงอยูใ่นสภาพข้อ ๓ แน่นอนแบบไม่ต้องสงสยั ว่าไปแล้วยงัมหีลายปัจจยัทีจ่ะต้องน�ามาพจิารณาประกอบ

อกีมากมาย ด้วยเหตทุีเ่ป็นมหาวิทยาลยัสงฆ์ เน้นหนกัไปทางสงฆ์ทัง้ด้านการบรหิารและจ�านวนนกัศึกษา

ที่เป็นนิสิต ตัวชี้วัดและเกณฑ์ประเมินคุณภาพส�าหรับประเมิน ยังไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง

ตามบรบิทและการบรหิารจดัการนกั แต่มหาวทิยาลยัเองกค็งไม่ปฏเิสธทีจ่ะไม่รบัการประเมนิแต่ประการใด 

ด้วยความมุง่มัน่ของผูค้ณะผู้บรหิารทุกระดบั โดยเฉพาะองค์อธกิารบดีท่านอยากเหน็ความเจริญก้าวหน้า

ด้านผลการด�าเนนิงานของมหาวิทยาลยัโดยเฉพาะด้านการประกนัคณุภาพเมือ่เทยีบกนัตามสภาพความ

เป็นจรงิทีป่รากฏแล้วเรายนือยูใ่นระดบัใด สมกบัเป็นมหาวทิยาลยัสงฆ์ทีช่ีน้�าสงัคมด้านจติวญิญาณหรอื

ไม่อย่างไร

 นับได้ว่ามีหลายปัจจัยท่ีท�าให้การประกันคุณภาพเป็นสิ่งจ�าเป็นและส�าคัญที่สถาบันการศึกษา

ต้องรีบด�าเนินการอย่างจริงจังและเร่งด่วน เช่น การตื่นตัวในเรื่องการประกันคุณภาพในประเทศต่าง ๆ 

การสื่อสารไร้พรมแดน ความคาดหวังของสังคม สิทธิเสรีภาพของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

ตลอดจนข้อจ�ากดัในด้านงบประมาณของประเทศ และการเพ่ิมเสรีด้านการค้าและการบริการ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งตอนนี้ ประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว ทุกอย่างจะเป็นอิสรเสรี 

เราจะหยุดนิ่งเฉยอยู่กับท่ีเห็นทีจะล�าบาก ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้บริหารการศึกษา 

ทุกระดับ ต่างตระหนักถึงเรื่องการประกันคุณภาพ จึงท�าให้มีการตราออกมาเป็นพระราชบัญญัต ิ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ในปัจจุบัน

39. ���������� (476-489).indd   478 28/4/2559   10:56:59



479ร่องรอยประสบการณ์มองผ่านประกันคุณภาพ 

สาระส�าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา : ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

 พระราชบัญญติัการศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไข

ปรับปรงุเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ ในบททัว่ไปด้านความมุง่หมายและหลกัการ มาตรา ๖ ก�าหนด

ไว้ว่า การจัดการศึกษาตอ้งเป็นไปเพือ่พฒันาคนไทยให้เปน็มนุษยท์ี่สมบรูณ์ทัง้ร่างกาย จติใจ สตปิญัญา 

ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด�ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี 

ความสุข ถือว่าเป็นหัวใจหลักของการจัดการศึกษาของประเทศเพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายท่ีส�าคัญคือพัฒนา 

คนไทยทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้...ฯลฯ ค�าถามที่ตามมาก็คือว่า 

ท�าอย่างไรจะพฒันาคนไทยให้บรรลเุป้าหมายได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ

ฉบับนี้ได้ ยิ่งตอนท้ายระบุก�าชับไว้อย่างหนักแน่นและชัดเจนว่า.... สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี

ความสขุ อนันีถ้อืว่าเป็นโจทย์ทีส่�าคญัมากมาก ไม่ว่าใครจะเป็นรัฐบาลบริหารประเทศกต็ามต้องสามารถ

ตีโจทย์นี้ให้แตก ท�าอย่างไรคนไทยจะรักกัน สามัคคีปรองดองกัน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและมีความ

สขุ ชนิดทีต้่องไม่พึง่ส ีไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย แบ่งก๊กแบ่งเหล่า ตามเจตนารมณ์ทีแ่ท้จรงิของพระราชบญัญตัิ

การศึกษาแห่งชาติให้ได้

 นอกจากนัน้ ในพระราชบญัญตัฉิบบันี ้ยงัได้ก�าหนดจุดมุง่หมายและหลักการของการจัดการศกึษา

ที่ต้องมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ซ่ึงได้ก�าหนดรายละเอียดไว้ในหมวด ๖ มาตรฐานและ

การประกันคุณภาพการศึกษา โดยในหมวดนี้เองมีหลายมาตราที่ระบุถึงระบบและกลไกการประกัน

คณุภาพการศกึษาท่ีแต่ละสถาบันการศกึษาจะต้องด�าเนนิการ เพือ่ให้การประกนัคณุภาพการศกึษาเป็น

ไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก�าหนด ประกอบด้วย

 มาตรา ๔๗ ระบุว่าให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 

การศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบประกันคุณภาพภายนอก 

และในวรรคสองของมาตรานี้เอง บัญญัติว่า ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาให้

เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง และด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงนี้เอง 

กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ 

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยกฎกระทรวงฯ ฉบับนี้ มีสาระส�าคัญที่น่าศึกษา คือ 
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 ข้อ ๓ ระบุว่าระบบการประกนัคณุภาพภายในเพือ่การพฒันาการศกึษาและพัฒนามาตรฐานการ

ศึกษาทุกระดับ ต้องประกอบด้วย (๑) การประเมินคุณภาพภายใน (๒) การติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา และ (๓) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 ข้อ ๔ ระบุว่า ระบบประกันคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานและมุ่งพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาทุกระดับ ต้องประกอบด้วย (๑) การประเมินคุณภาพภายนอก (๒) การติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา

 นอกจากนัน้ ยงัก�าหนดให้สถานศกึษาด�าเนนิการประกนัคณุภาพภายในอย่างต่อเนือ่งเป็นประจ�า

ทุกปี โดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ทั้งนี้ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดและการมีส่วนร่วมของ

ชุมชน และต้องจัดท�ารายงานประจ�าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการ

สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยรายงานนั้น 

ต่อสาธารณชน นอกจากนี้ยังต้องน�าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปประกอบการท�า

แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาอีกด้วย โดยระบุไว้ในข้อ ๕-๖-๗ ของกฎกระทรวง

ฉบับนี้ตามล�าดับ

ประกันคุณภาพการศึกษา : งานที่ท้าทายบุคลากรทุกระดับในองค์กร

 ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) ได้ปรับปรุงและพัฒนาคู่มือประกันคุณภาพ 

การศึกษาฉบับล่าสุด เมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ในคู่มือเล่มนี้ เกณฑ์ส�าหรับประเมินเข้มข้นกว่าเดิมมาก 

และการประเมินลงลึกถึงระดับหลักสูตรการเรียนการสอนเลยทีเดียว ซึ่งแตกต่างจากครั้งที่ผ่านๆ มา 

การประเมินภายในจะประเมินในภาพรวมของคณะหรือส�านักวิชา หรือที่พวกเราชอบพูดติดตลกว่า 

แบบเหมาเข่ง มิได้แยกออกมาเป็นส่วนย่อย ๆ ในระดับหลักสูตรอย่างนี้ ด้วยเหตุที่ประเมินในภาพรวม 

อาศัยคนส่วนมากภายในส่วนงาน บางหลกัสูตรอาจารย์ประจ�าหลักสูตรมผีลงานล้นหลามก็สามารถเฉล่ีย

ท�าให้ให้ท่านอื่นๆซึ่งมาใหม่ยังไม่มีผลงานอะไรได้พึ่งพาอาศัยบ้าง จึงส่งผลต่อการด�าเนินงานในระดับดี 

แย่ที่สุดก็แค่เพียงพอใช้ ไม่เคยปรากฏว่าคะแนนประเมินเป็น ๐ (ศูนย์) ในระดับคณะ แต่รอบนี้ 

การประเมินพอลงลึกถึงระดับหลักสูตรแล้ว ต้องแยกงาน แยกเงิน แยกคน ชนิดที่ว่าแยกทุกชนิด 

ขาดจากกันตามหลักสูตรที่ตนสังกัด หรือจะพูดว่าต้องยืนด้วยล�าแข้งตนเท่านั้นก็ไม่ผิดนัก ว่ากันว่า 

บางหลักสูตรแย่ถึงขนาดที่ไม่มีผลงานพอท�ายาสักชิ้นเลยก็มี นี้คือสภาพจริงที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ 
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 ในรอบ ๑๕ ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ด�าเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาตามนโยบายของผู้บริหารประเภทค่อยเป็นค่อยไป ถือตามภาษิตโบราณที่ว่า “ช้าๆ 

ได้พร้าเล่มงาม” ซึ่งทุกอย่างก็ด�าเนินไปตามกรอบที่ก�าหนดอย่างลงตัวตามปฏิทินงานที่ก�าหนดไว้  

โดยผ่านการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบันจากผู้ทรงคุณวุฒิของส�านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา (สกอ) ทั้งหมด ๗ ครั้ง (ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๘) และผ่านการประเมินคุณภาพ

ภายนอก จากผูป้ระเมนิคณุภาพภายนอกของส�านกังานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา 

(สมศ) องค์การมหาชน ทั้งหมด ๓ ครั้ง (ปี พ.ศ. ๒๕๔๘, ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๖) ด้วยความท่ีเป็น

มหาวิทยาลัยสงฆ์ ผู้บริหารส่วนมากเป็นพระสงฆ์ ผู้เรียนคือนิสิตส่วนมากก็เป็นพระสงฆ์ ผลผลิตของ

มหาวิทยาลัยจึงเน้นหนักไปในด้านการส่งเสริม สนับสนุนกิจการคณะสงฆ์และสนองงานคณะสงฆ์เป็น

ส่วนใหญ่ นั่นคือเป็นเสาหลักของแผ่นดินในด้านพัฒนาจิตใจและสังคมเหล่ามวลมนุษยชาติโดยไม่เลือก

ชั้นวรรณะว่าจะเป็นเชื้อชาติหรือนับถือศาสนาใด ตามปณิธานและเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และก็

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตของมหาวิทยาลัย นั่นคือ “มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา” 

กล่าวคือการด�ารงตนเป็นศาสนทายาท เพื่อสืบสานต่อพระพุทธศาสนา เห็นได้จากผู้บริหารส่วนใหญ่

ของมหาวิทยาลัยเองล้วนแล้วแต่จบจากสถาบันแห่งนี้เกือบทั้งสิ้น

  การที่มหาวิทยาลัยผ่านการประเมินคุณภาพท้ังจากภายในและภายนอกในหลายคร้ังๆ ท่ีผ่าน

มาทั้งจาก สกอ.และ สมศ. มาจนถึงปัจจุบันนี้ ถือว่าเป็นความส�าเร็จที่น่าภาคภูมิใจของบุคลากร 

ชาว มจร ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรจากส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาค นับเป็นโชคดีที่บุคลากรทุกระดับ

ให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย นับแต่อธิการบดีเป็นต้นมา ซึ่งว่าไปก็ไม่

แตกต่างจากการสอบประจ�าปี แน่นอนท่ีสุดเมื่อผลการสอบปรากฏออกมาว่าผ่าน จะผ่านในระดับใด

ก็ตามย่อมจะน�าความภาคภูมิใจมาให้คนสอบเสมอ และคนที่ดีใจที่สุดยิ่งไปกว่าคนสอบนั้นก็คือผู้บังคับ

บญัชาหรอืผูป้กครอง อย่างน้อยทีส่ดุก็แสดงให้เหน็แล้วว่าทีพ่ร�า่สอนมา แนะน�ามา หรอือบรมบ่มเพาะมา 

มันผลิดอกออกผลสู่สายตาภายนอกแล้ว อันนี้คือความภาคภูมิใจในระดับหนึ่ง 

 กล่าวได้ว่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยที่มีส่วนงานมากที่สุดใน

ประเทศ เมื่อเทียบกับสถาบันระดับอุดมศึกษาด้วยกัน เพราะมีส่วนงานระดับวิทยาเขต วิทยาลัย 

ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการท่ัวทุกภาคของประเทศ นอกจากนั้นยังมีสถาบันสมทบทั้งในประเทศ

และต่างประเทศอีก ๗ แห่ง การบริหารคนและทรัพยากรจ�านวนมากอย่างนี้ ต้องอาศัยระบบและกลไก
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ที่มีคุณภาพในการควบคุมและด�าเนินงาน เป็นการยากมากที่จะท�าให้ทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียม

กันหมด แต่เป็นเพราะว่าผู้บริหารใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงานจึงท�าให้ทุกอย่างด�าเนินไปอย่าง

ราบรื่น ซ่ึงที่ว่านี้หมายรวมถึงงานประกันคุณภาพด้วย และด้วยเหตุที่มีส่วนงานเป็นจ�านวนมากนี้เอง 

ท�าให้การด�าเนินงานในด้านต่างๆ ด�าเนินไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป ยกตัวอย่างเช่น การปรับเปลี่ยนตัว 

ชีว้ดัและเกณฑ์การประเมนิใหม่ในแต่ละคร้ัง ต้องใช้ทัง้เวลา งบประมาณ และบคุลากรในการชีแ้จงหรือ

ท�าความเข้าใจพอสมควร บางครัง้ส�าหรบับางส่วนงานนอกรอบกมี็ ด้วยเหตเุดียวคอืมุง่หมายให้คนท�างาน

หรือผู้ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพประจ�าส่วนงานนั้น ๆ  เข้าใจตรงกันและชัดเจน และยิ่งไปกว่านั้น

บางส่วนงานบคุลากรทีร่บัผดิชอบงานด้านนีป้รับเปล่ียนบ่อยยิง่กว่าทรงผมเสยีอกี กอปรกบัเป็นของใหม่

ผนวกกับคนรับผิดชอบก็ใหม่ ยิ่งรวมเป็นของใหม่ทั้งหมดชนิดป้ายแดง คนท�างานประกันคุณภาพต้อง

เข้าใจงาน รู้ลักษณะงาน รู้สถานการณ์ เป็นนักบูรณาการ และเป็นนักประสานสิบทิศ เพราะงานนี้

เกีย่วข้องกบังานทุกชนดิและคนทุกคนในองค์กร เป็นการยากมากทีม่อืใหม่ป้ายแดงจะท�างานนีไ้ด้ส�าเร็จ

ถ้าปราศจากคุณสมบัติดังกล่าวมา

ประกันคุณภาพการศึกษา : บททดสอบผู้บริหารทุกระดับ

 การวัดผลสัมฤทธิ์ของการด�าเนินงานด้านประกันคุณภาพ ก็คือการบรรลุเป้าหมายตาม

วัตถุประสงค์ของเกณฑ์ประเมินและตัวชี้วัดความส�าเร็จท่ีก�าหนดไว้ในแผน ผู้มีบทบาทส�าคัญในการ

ก�าหนดทิศทางชี้วัดความส�าเร็จของภาระงานที่ก�าหนดไว้ในแผนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย คือ  

ผู้บริหารทุกระดับ จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องตระหนัก ศึกษา เรียนรู้ และใส่ใจกับบทบาทและ

หน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ สถาบันการศึกษาที่ประสบผลส�าเร็จในด้านการบริหารงานและงานประกัน

คุณภาพ ส่วนมากก็ได้ผู้บริหารระดับมืออาชีพเหล่านี้เป็นตัวจักรหรือฟันเฟืองขับเคลื่อนการด�าเนินงาน 

จึงท�าให้งานส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แบ่งผู้บริหารเป็น ๓ ระดับ คือระดับต้น นับตั้งแต่

หัวหน้าฝ่ายข้ึนไป ระดับกลาง นับตั้งแต่ผู้อ�านวยการกองในส�านัก วิทยาลัย เป็นต้นไป และระดับสูง  

นับตั้งแต่ผู้อ�านวยการส�านัก วิทยาลัย เป็นต้นไป ผู้บริหารทุกระดับเช่นว่านี้จะมีในทุกส่วนงานของ

มหาวิทยาลัย ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จึงกล่าวได้ว่า การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการ

ประมวลผลการด�าเนินงานทั้งหมดของส่วนงานตามแผนงานท่ีก�าหนดไว้ในรอบปีงบประมาณหรือปี 

การศึกษา ว่าบรรลเุป้าหมายและวตัถปุระสงค์มากน้อยเพยีงใด จงึถอืได้ว่าเป็นภาระหน้าทีข่องบคุลากร
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ในส่วนงานนัน้ ๆ  ทกุคนจะต้องช่วยกนัผลกัดัน รบัผดิชอบและด�าเนนิการให้เป็นไปตามนโยบายทีก่�าหนด

ให้ได้ ส่วนงานไหนจะก้าวหน้าหรอืประสบผลส�าเร็จตามมุ่งหวงัมากน้อยเพียงใด ผลงานจะเป็นตัวก�าหนด

หรือช้ีวัด เมื่อผลงานไม่เป็นไปตามแผนของส่วนงาน ผู้บริหารดังกล่าวนี้คงยากที่จะปฏิเสธความรับ 

ผิดชอบใดๆ 

มหาจุฬากับการประเมินคุณภาพการศึกษา : มาตรวัดคุณภาพและประสิทธิภาพ

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สามารถปรับตัวและจัดท�าระบบประกันคุณภาพ 

ตามนโยบายของรัฐ และจากค�าแนะน�าของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจาก สกอ. และ สมศ. จากผลการประเมิน

ในรอบ ๑๕ ปี ท่ีผ่านมา มองเห็นได้จากการทีม่หาวทิยาลยัได้จดัท�าและปรบัปรงุคูม่อืการประกนัคณุภาพ

การศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและบริบทของมหาวิทยาลัยจนถึงปัจจุบัน มีจ�านวนถึง ๗ เล่ม 

เล่มล่าสุดผู้เขียนจ�าได้ว่า ปลายปี ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นช่วงชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพภายใน 

เล่มล่าสุดของ สกอ. แก่บุคลากรทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกอ. (ผศ.ปรานี  

พรรณวเิชยีร) ชมเชยว่าเป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรกท่ีจดัพมิพ์คูม่อืการประกนัคณุภาพฉบบัล่าสดุของ สกอ.

ให้กับบคุลากรทกุคนได้ลงมอืปฏบัิติอย่างชดัเจนและเป็นรปูธรรม แสดงให้เหน็ว่าผูบ้รหิารมหาวทิยาลยั

ให้ความส�าคัญและตระหนักถึงงานประกันคุณภาพในระดับต้นๆ แม้นว่าการประเมินคุณภายนอกจาก 

สมศ. จะเว้นวรรคไประยะหนึง่กต็าม แต่ระบบประกนัคณุภาพภายในต้องด�าเนนิไปตามระบบ ตามล�าดบั 

สม�่าเสมอ และต่อเน่ือง จะเว้นระยะไปดูเหมือนจะไม่เหมาะโดยกว่าจะต้ังตัวแต่ละคร้ังได้ต้องใช ้

เวลานาน

 จากผลการประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (ปีการศึกษา ๒๕๕๗)  

ตามคูม่อืประกนัคณุภาพฉบบัทีล่งลกึถงึระดบัหลักสูตร โดยผู้ทรงคุณวฒุจิาก สกอ.เข้าประเมนิคณุภาพ

ภายในมหาวทิยาลยั เมือ่วนัที ่๑๙-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยมผู้ีทรงคณุวฒุภิายนอก ๓ ท่าน ประกอบ

ด้วย รองศาสตราจารย์ประดิษฐ์ มีสุข เป็นประธาน โดยมีกรรมการ ๒ ท่าน คือ รองศาสตราจารย ์

ดร.บังอร เสรีรัตน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ พลเรือตรีหญิง ดร.สุภัทรา เอื้อวงศ์ และมีกรรมการภายใน 

๒ ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง และอาจารย์ไฉไลฤดี ยุวนะศิริ ซึ่งผลการประเมิน

คุณภาพปรากฏผล ดังนี้
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องค์ประกอบ

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบ

ผลการประเมินจ�านวน 
ตัวบ่งชี้

ปัจจัยน�าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์
คะแนน
เฉลี่ย

องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ๕
(๑.๒) ๔.๒๗, 

(๑.๓) ๑.๒๕
(๑.๔) ๕, (๑.๕) ๕

(๑.๑) 

๐.๔๙
๓.๒ การด�าเนินงานระดับพอใช้

องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย ๓ (๒.๒) ๓.๙๙ (๒.๑) ๕
(๒.๓) 

๑.๕๑
๓.๕ การด�าเนินงานระดับพอใช้

องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ ๑ (๓.๑) ๕ ๕
การด�าเนินงานระดับ

ดีมาก

องค์ประกอบที่ ๔ การท�านุบ�ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม
๑ (๔.๑) ๕ ๕

การด�าเนินงานระดับ

ดีมาก

องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ ๓ (๕.๑) ๔, (๕.๓) ๓ (๕.๒) ๒.๔ ๓.๑๓ การด�าเนินงานระดับพอใช้

คะแนนเฉลี่ยตามองค์ประกอบ ๑๓ ๓.๑๗ ๔.๕๗ ๑.๔๗ ๓.๕๓ การด�าเนินงานระดับดี

ก. ตารางแสดงการประเมินโดยแยกตามระดับหลักสูตรของแต่ละส่วนงาน (ภาพรวมของมหาวิทยาลัย)

ที่ ส่วนงาน
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม ผ่าน

ร้อยละผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน ผ่าน ไม่ผ่าน

๑ บัณฑิตวิทยาลัย   ๐ ๔ ๐ ๒ ๐ ๖ ๐

๒ คณะพุทธศาสตร์ ๓ ๘ ๐ ๒   ๓ ๑๐ ๒๓.๐๘

๓ คณะครุศาสตร์ ๐ ๔ ๐ ๑ ๐ ๑ ๐ ๖ ๐

๔ คณะมนุษยศาสตร์ ๑ ๓ ๐ ๕ ๐ ๑ ๑ ๙ ๑๐

๕ คณะสังคมศาสตร์ ๓ ๑๗ ๐ ๓ ๐ ๒ ๓ ๒๒ ๑๒

๖ วิทยาเขตหนองคาย ๔ ๐ ๑ ๐   ๕ ๐ ๑๐๐

๗ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๐ ๗ ๑ ๒   ๑ ๙ ๑๐

๘ วิทยาเขตเชียงใหม่ ๒ ๖ ๐ ๒ ๐ ๑ ๒ ๙ ๑๘.๑๘

๙ วิทยาเขตขอนแก่น ๓ ๙ ๐ ๔ ๐ ๑ ๓ ๑๔ ๑๗.๖๕

๑๐ วิทยาเขตนครราชสีมา ๒ ๕ ๐ ๒   ๒ ๗ ๒๒.๒๒

๑๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๐ ๖ ๐ ๑   ๐ ๗ ๐

๑๒ วิทยาเขตแพร่ ๑ ๓ ๐ ๒   ๑ ๕ ๑๖.๖๗

๑๓ วิทยาเขตสุรินทร์ ๐ ๕ ๐ ๑   ๐ ๖ ๐

๑๔ วิทยาเขตพะเยา ๑ ๕ ๐ ๑   ๑ ๖ ๑๔.๒๙

๑๕ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ๒ ๐ ๐ ๒   ๒ ๒ ๕๐

๑๖ วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน ๑ ๓ ๐ ๑   ๑ ๔ ๒๐

๑๗ วิทยาลัยสงฆ์เลย ๒ ๑ ๐ ๑   ๒ ๒ ๕๐

๑๘ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ๐ ๕ ๐ ๐   ๐ ๕ ๐
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๑๙ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ๔ ๗ ๐ ๓   ๔ ๑๐ ๒๘.๕๗

๒๐ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ๔ ๖ ๐ ๑   ๔ ๗ ๓๖.๓๖

๒๑ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ๑ ๒ ๐ ๑   ๑ ๓ ๒๕

๒๒ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ๑ ๒     ๑ ๒ ๓๓.๓๓

๒๓ วิทยาลัยสงฆ์นครล�าปาง ๑ ๒     ๑ ๒ ๓๓.๓๓

๒๔ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ๒ ๒     ๒ ๒ ๕๐

๒๕ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ๒ ๑     ๒ ๑ ๖๖.๖๗

๒๖ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ๑ ๓     ๑ ๓ ๒๕

๒๗ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ๐ ๓     ๐ ๓ ๐

๒๘
วิทยาลัยพุทธศาสตร์
นานาชาติ

๐ ๑ ๐ ๑ ๐ ๒ ๐

รวม ๔๑ ๑๑๕ ๒ ๔๐ ๐ ๙ ๔๓ ๑๖๔ ๒๐.๗๗

ร้อยละ ๒๖.๓ ๗๓.๗ ๔.๘ ๙๕.๒ ๐ ๑๐๐ ๒๐.๘ ๗๙.๒ ๒๐.๗๗

ข. ตารางแสดงผลการประเมินระดับคณะ/วิทยาเขต/วิทยาลัย ที่จัดการศึกษาทุกส่วนงาน

ที่ ส่วนงาน คะแนน ระดับคุณภาพ

๑ บัณฑิตวิทยาลัย ๓.๓๒ พอใช้

๒ คณะพุทธศาสตร์ ๑.๖๒ ต้องปรับปรุง

๓ คณะครุศาสตร์ ๒.๗๙ พอใช้

๔ คณะมนุษยศาสตร์ ๑.๙๒ ต้องปรับปรุง

๕ คณะสังคมศาสตร์ ๒.๔๗ ต้องปรับปรุง

๖ วิทยาเขตหนองคาย ๓.๕๒ ดี

๗ วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ๒.๙๑ พอใช้

๘ วิทยาเขตเชียงใหม่ ๒.๖๐ พอใช้

๙ วิทยาเขตขอนแก่น ๓.๐๗ พอใช้

๑๐ วิทยาเขตนครราชสีมา ๒.๑๘ ต้องปรับปรุง

๑๑ วิทยาเขตอุบลราชธานี ๑.๘๙ ต้องปรับปรุง

๑๒ วิทยาเขตแพร่ ๓.๐๓ พอใช้

๑๓ วิทยาเขตสุรินทร์ ๒.๔๘ ต้องปรับปรุง

๑๔ วิทยาเขตพะเยา ๒.๖๖ พอใช้

๑๕ วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส ๒.๔๘ ต้องปรับปรุง

๑๖ วิทยาลัยสงฆ์ล�าพูน ๓.๑๗ พอใช้

๑๗ วิทยาลัยสงฆ์เลย ๒.๔๔ ต้องปรับปรุง

๑๘ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม ๑.๔๒ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
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ที่ ส่วนงาน คะแนน ระดับคุณภาพ

๑๙ วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ ๒.๗๕ พอใช้

๒๐ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช ๒.๖๖ พอใช้

๒๑ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ ๑.๗๕ ต้องปรับปรุง

๒๒ วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี ๑.๖๑ ต้องปรับปรุง

๒๓ วิทยาลัยสงฆ์นครล�าปาง ๒.๓๗ ต้องปรับปรุง

๒๔ วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ๑.๗๘ ต้องปรับปรุง

๒๕ วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ๑.๒๗ ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

๒๖ วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร ๓.๐๐ พอใช้

๒๗ วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย ๑.๙๒ ต้องปรับปรุง

๒๘ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ๑.๗๖ ต้องปรับปรุง

 น้ีเป็นผลจากการประเมินคุณภาพภายใน ตามคู่มือประกันคุณภาพฉบับปรับปรุงล่าสุดสถาบัน

อุดมศึกษาทุกแห่งทั้งของรัฐและเอกชนจะต้องใช้คู่มือเล่มนี้ในการประเมิน เว้นแต่สถาบันที่ใช้ระบบอื่น 

เช่น CUPT-QA, AUN-QA, EdPEx,TQA หรือระบบอื่นที่สถาบันพัฒนาขึ้นและได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา (คปภ) แล้ว จากผลการประเมินในครั้งนี้แสดง

ให้เห็นว่าเกณฑ์ประเมินรอบนี้มุ่งวัดลงลึกถึงระดับหลักสูตร เริ่มต้นตั้งแต่คุณวุฒิ ผลงานทางวิชาการ  

ผลงานการวิจัยของอาจารย์สอนว่าตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนหรือไม่ พอกันทีชนิดที ่

เรียกว่า จบปริญญาเอกแล้วสอนสาขาวิชาอะไรก็ได้ คงใช้กับการประเมินรอบนี้เห็นทีจะยากล�าบาก 

ยิง่นัก ถอืว่ามหาวิทยาลยัผ่านการประเมินคณุภาพภายในระดับดี โดยมคีะแนนเฉล่ีย ๓.๕๓ จากคะแนน

เต็ม ๕ ในภาพรวมแล้วถือว่าสอบผ่านแบบเฉียดฉิวมาก เมื่อว่าในรายละเอียดแยกเป็นระดับหลักสูตร

และระดับคณะแล้วอาการโคม่าสาหัสสากรรจ์มาก ต้องห้องไอซียูเท่านั้นถึงจะรอด จัดได้ว่าเป็นงานที่

ท้าทายความสามารถผู้บริหารเป็นอย่างมาก เห็นทีจะต้องใช้ยาแรง ไม่งั้นคงไม่รอดกันทั้งแผงเป็นแน่

บทสรุป 

 ในรอบ ๑๕ ปีทีผ่่านมา มหาวทิยาลยัได้รับการประเมนิคณุภาพทัง้ภายในและภายนอก ตามพระ

ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จัดได้ว่าประสบผลส�าเร็จในระดับหนึ่ง ถ้าเป็นการสอบก็ถือว่าสอบผ่าน

ตามเกณฑ์ แต่ด้วยเกณฑ์ประเมนิทีป่รบัเปลีย่นบ่อยตามสภาพสังคม เศรษฐกจิ และกระแสทางการเมอืง

อยู่เป็นประจ�า กอปรกับทุกๆรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศ อยากเห็นประเทศชาติเจริญก้าวหน้า

ทัดเทียมนานาอารยะประเทศ จึงคิดหาวิธีพัฒนาการศึกษาด้วยการจัดท�าระบบวัดผลและประเมิน
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487ร่องรอยประสบการณ์มองผ่านประกันคุณภาพ 

คณุภาพด้านการศกึษาใหม่ให้เหมาะสม จงึส่งผลให้การประเมนิในแต่ละรอบมีผลต่อการด�าเนนิงานของ

สถาบนัการศกึษามใิช่น้อย ด้วยเหตท่ีุสถาบนัการศกึษาระดับอดุมศกึษาในไทยมเีป็นจ�านวนมากทัง้ของ

รัฐและเอกชน และแต่ละสถาบันมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง จึงเป็นการยากมากท่ีจะใช้เครื่องมือ

ส�าหรบัวดัชนดิเดียวกนัได้ทกุสถาบนั (one size fits all) เหน็ได้จากการหยดุชะงักการประเมนิคณุภาพ

ภายนอกของส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบสองปีที่ผ่านมา 

 ด้วยเหตุนี้เองที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จึงได้มีค�าส่ังตั้งคณะท�างานติดตาม

เกณฑ์ประเมินและตัวชี้วัดรอบสี่ทั้งของ สกอ. และ สมศ. เมื่อปลายปี ๒๕๕๖ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ประเสรฐิ คนัธมานนท์ รองอธกิารบดอีาวโุสฝ่ายบริหาร มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุี 

เป็นประธานคณะท�างาน และผูเ้ขียนเองเป็นหนึง่ในคณะท�างานชดุนี ้โดยได้ประชมุสมัมนาเพือ่หาข้อยติุ

ในเรือ่งนีใ้ช้เวลาเป็นปี จนสามารถตกผลกึสร้างเป็นระบบ CUPT-QA (the Council of the University 

Presidents of Thailand Quality Assurance)ขึน้ โดยดดัแปลงมาจาก AUN-QA (ASEAN University 

Network Quality Assurance) และน�าเข้าเสนอที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ  

(ทอมก) ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏ- 

ราชวิทยาลัย ศาลายา โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการว่า มหาวิทยาลัยใน ทอมก. จะน�าระบบนี้

ไปใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไปโดยมหาวิทยาลัยไหนพร้อมสามารถด�าเนินการได้เลย โดยผ่าน

ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้วแจ้ง คปภ. เพื่อรับทราบและเห็นชอบ ซึ่งมหาวิทยาลัยที่น�า 

ระบบนี้ไปใช้ในขณะนี้มีจ�านวน ๕ แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ) 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนอื (มจพ) สถาบนัเทคโนโลยเีจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

(สจล) มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ) และมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช (มสธ) และในปีการศกึษา ๒๕๕๘ 

มีมหาวิทยาลัยใน ทอมก. ที่จะน�าระบบนี้ไปใช้อีกประมาณ ๑๐ แห่ง ซึ่งระบบนี้ สถาบันอุดมศึกษาใน 

ASEAN ด้วยกันใช้เป็นคู่มือการประเมินคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ปัจจุบันประธานใหญ่

อยูป่ระเทศสงิคโปร์ ส่วนส�านกังานเลขาธกิารอยูท่ี่ประเทศไทยคอืจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย โดยใช้ระบบ

หมุนเวียนกันไป โดย ทปอ.ได้ประยุกต์ระบบดังกล่าวมาใช้ซึ่งเรียกว่า CUPT-QA ระบบนี้ เชิงคุณภาพ

คล้าย ๆ กับ สกอ.สูงสุดมี ๗ คะแนน และไม่มีคะแนนเป็น ๐ (ศูนย์) เริ่มจาก ๑ คะแนนเป็นต้นไป  

แต่ สกอ. มีคะแนนเป็น ๐ (ศูนย์)ได้ สูงสุด ๕ คะแนน เมื่อว่าโดยภาพรวมก็คล้าย ๆ กัน ถ้าได้คะแนน 

๕ ของ สกอ. แสดงว่าสุดยอดเป็นเลิศ ส่วน CUPT-QA ถ้าได้คะแนนเต็มแสดงว่าสามารถเข้าแข่งขัน

39. ���������� (476-489).indd   487 28/4/2559   10:57:02



488 สารนิพนธ์พุทธศาสตรบัณฑิต ประจำาปี ๒๕๕๙

ระดบั World Class ได้อย่างสบายๆ ซึง่รายละเอยีดในเร่ืองน้ีผู้เขียนก�าลังสรุปและท�ารายงานเสนออย่าง

เป็นทางการต่อไป 

 การปรับเปลี่ยนเกณฑ์ประเมินคุณภาพแต่ละครั้ง ท�าให้มหาวิทยาลัยต้องปรับตัวตาม กอปรกับ

การมส่ีวนงานท่ีจดัการศกึษากระจายอยูท่ั่วทกุภาคของประเทศ ยิง่ต้องใช้เวลาในการช้ีแจงและท�าความ

เข้าใจพอสมควร ว่ากนัว่ากว่าจะลงตวัได้ต้องใช้เวลาค่อนปีทเีดยีว เพราะเกีย่วข้องกบัทกุฝ่ายและทกุคน 

ดงันัน้ ผูม้บีทบาทส�าคญัคอืบคุลากรทกุคนต้องให้ความร่วมมอื ร่วมแรง และร่วมใจ เพราะการด�าเนนิงาน

จะท�าคนเดียวมิได้ ต้องเดินหน้าพร้อมกันท้ังองค์กร ต้องอาศัยความพร้อมเพียงของบุคลากรใน 

องค์กรเป็นที่ตั้ง เปรียบเสมือนการลงเรือข้ามฝาก จะอาศัยเพียงนายท้ายเรือบังคับเรืออย่างเดียวมิได้ 

นายท้ายเรือบอกให้นั่งซ้ายบ้าง ขวาบ้าง กลางบ้าง ทุกคนในเรือต้องท�าตามและปฏิบัติตามโดยให้ความ

ร่วมมือ เพราะถ้าเรือข้ามถึงฝั่งได้แสดงว่าทุกคนปลอดภัย หาใช่นายท้ายเรือคนเดียวไม่ การประกัน

คุณภาพการศึกษาก็เป็นไปเฉกเช่นเดียวกัน เคร่ืองจักรหรือฟันเฟืองส�าคัญในการผลักดันคือบุคลากร 

ในองค์กรหรือสถาบันทุกระดบัต้องใส่ใจและตระหนกั ต้องช่วยกนัประคบัประคอง ต้องทุ่มเททัง้แรงกาย 

แรงใจ และแรงศรัทธา ช่วยเสริมแรงให้งานประกันคุณภาพบรรลุเป้าหมายให้ได้ เพราะบุคลากรทุกคน

คือกุญแจแห่งความส�าเร็จในการส่งเสริมคุณภาพ เรียกได้ว่าเป็นมาตรวัดคุณภาพคนท�างาน เมื่องาน 

มีคุณภาพตามที่ก�าหนด คนก็มีคุณภาพไปด้วย สมกับจุดมุ่งหมายของงานประกันคุณภาพที่ว่า เพื่อให้

อ่านตนออก บอกตนได้ ใช้ตนเป็น และเห็นตนชัด.
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เอกสารอ้างอิง

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. รายงานประจ�าปีการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

อุดมศึกษา ประจ�าปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒. 

 . คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา.โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๔.

 . คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา.ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดไทยรายวันการพิมพ์, ๒๕๔๗.

 . คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา.บริษัท ๒๑ เซ็นจูรีการพิมพ์, ๒๕๕๐.

 . รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๓ ปี พ.ศ.

๒๕๕๔.

 . คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ๒๕๕๗.เอกสารอัดส�าเนา, ๒๕๔๗.

 . รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ�าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ปี พ.ศ.

๒๕๕๘.

ส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). รายงานผลการประเมิน

  คุณภาพภายนอกรอบที่ ๑-๒ ของ สมศ. ประจ�าปี ๒๕๔๘-๒๕๕๑.

 . รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ประจ�าปี ๒๕๕๖. 

ส�านักนายกรัฐมนตรี. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

๒๕๕๓, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก ๒ เมษายน ๒๕๕๓.

 . ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ,พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓.
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