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คำนำ
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย ได้ เปิ ด การเรีย นการสอน
หลั กสู ตรพุท ธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ตและหลั กสู ตรพุท ธศาสตรดุษ ฎี บัณ ฑิ ต ทั้ งในส่ วนกลางและส่ ว น
ภูมิ ภ าค โดยเปิ ด หลั กสู ตรภาษาไทยและหลั ก สู ตรนานาชาติ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๔๓ จนถึงปั จจุ บั น
มหาวิทยาลัยมหาจุ ฬาลงกรณราชวิทยาลัย นับเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นศูนย์กลางการศึกษา
พระพุ ท ธศาสนาที่ เ น้ น การบู ร ณาการกั บ ศาสตร์ส มั ย ใหม่ ค วบคู่ไปกับ การพั ฒ นาจิต ใจและสั งคม
ซึง่ ระบบการศึกษาในระดับหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
ก็อยู่ในกากับของรัฐและมีหน่วยงานภายนอกมาประเมินการดาเนินการของมหาวิทยาลัยทุกรอบปี
จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่คณาจารย์และบุคลากรของคณะหรือบัณฑิตวิทยาลัย ที่เปิดการเรียนการ
สอนในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องเรียนรู้และเข้าใจกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่จะต้องถูกประเมินจากหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ขึ้นเพื่อ
จัดระบบองค์ความรู้ของคณาจารย์และบุคคลากรผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น แนวทางการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรระดับบัณฑิต ศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต่อไป
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กิตติกรรมประกำศ
โครงการการจัดความรู้ (Knowledge Management) นี้ สาเร็จลงได้เพราะได้รับความช่วยเหลือ
ด้านงบประมาณจากบัณฑิตวิทยาลัย และผู้บริหาร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ทั้งที่เป็นผู้บริหาร อาจารย์ประจา และอาจารย์ประจาหลักสูตร ในฐานะผู้ทาโครงการนี้ขอถือโอกาส
แสดงความขอบคุณในเมตตาธรรมของผู้ทรงคุณวุฒิทมี่ ีรายนามดังต่อไปนี้
๑. พระศรีศาสนบัณฑิต
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
๒. พระครูโกศลศาสนบัณฑิต, ผศ.ดร. อาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาปรัชญา
๓. พระมหาพรชัย สิริวโร, ผศ.ดร.
ผู้ อ านวยการโครงการหลั กสู ตรพุ ทธศาสตร
มหาบั ณ ฑิ ตและหลั กสู ตรพุ ทธศาสตรดุ ษฎี บั ณฑิ ต
สาขาวิชาปรัชญา
๔. พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโ , ดร. รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายบริหาร
๕. พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวโส
ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ
๖. พระมหาดวงเด่น ต าโณ, ดร.
อาจารย์ประจาสาขาวิชาสันติศึกษา
๗. ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม
ผู้อานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติและภาคพิเศษ
๘. ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ
๙. ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี
รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์
๑๐. ดร.แสวง นิลนามะ
หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา
คณะพุทธศาสตร์
๑๑. ดร.ขันทอง วัฒนะประเสริฐ
อาจารย์ประจาสาขาวิชาสันติศึกษา
๑๒. นางสาวฐานิชญาณ์ มัควัลย์
รองผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ
ในท้ายที่สุดนี้ ผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ (Knowledge
Management) ครั้ งนี้ จ ะเป็ น คู่มือในการเรี ยนรู้ให้ กั บคณาจารย์ในการเขียนรายงานการประเมิ น
ตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จนสาเร็จลุล่วงตามความประสงค์ต่อไป
พระมหำพรชัย สิริวโร, ผศ.ดร.
ผู้รวบรวม
บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
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สำรบัญ
คำนำ
กิตติกรรมประกำศ
สำรบัญ
สำรบัญแผนภูมิ
องค์ประกอบที่ ๑ กำรกำกับมำตรฐำน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดยสกอ.
เกณฑ์กำรประเมินที่ ๑ จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
เกณฑ์กำรประเมินที่ ๒ คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
เกณฑ์กำรประเมินที่ ๓ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประจาหลักสูตร
เกณฑ์กำรประเมินที่ ๔ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
เกณฑ์กำรประเมินที่ ๕ คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
เกณฑ์กำรประเมินที่ ๖ คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
เกณฑ์กำรประเมินที่ ๗ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
เกณฑ์กำรประเมินที่ ๘ การตีพิมพ์เผยแผ่งานของผู้สาเร็จการศึกษา
เกณฑ์กำรประเมินที่ ๙ ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
เกณฑ์กำรประเมินที่ ๑๐ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
เกณฑ์กำรประเมินที่ ๑๑ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
ภำคผนวก
แบบสัมภาษณ์ข้อมูล
รายนามผู้บริหารและคณาจารย์ผู้ให้สัมภาษณ์
หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้สัมภาษณ์

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

หน้า
ก
ข
ค
ง
๑
๑
๑
๖
๙
๑๔
๒๐
๒๖
๓๑
๓๖
๔๒

๔๗
๕๓
๕๘
๕๙
๖๔
๖๕

ง

สำรบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่ ๑
แผนภูมิที่ ๒
แผนภูมิที่ ๓
แผนภูมิที่ ๔
แผนภูมิที่ ๕
แผนภูมิที่ ๖
แผนภูมิที่ ๗
แผนภูมิที่ ๘
แผนภูมิที่ ๙
แผนภูมิที่ ๑๐
แผนภูมิที่ ๑๑

แสดงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกณฑ์การประเมินที่ ๑
แสดงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกณฑ์การประเมินที่ ๒
แสดงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกณฑ์การประเมินที่ ๓
แสดงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกณฑ์การประเมินที่ ๔
แสดงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกณฑ์การประเมินที่ ๕
แสดงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกณฑ์การประเมินที่ ๖
แสดงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกณฑ์การประเมินที่ ๗
แสดงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกณฑ์การประเมินที่ ๘
แสดงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกณฑ์การประเมินที่ ๙
แสดงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกณฑ์การประเมินที่ ๑๐
แสดงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกณฑ์การประเมินที่ ๑๑

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

หน้า
๕
๘
๑๓
๑๙
๒๕
๓๐
๓๕
๔๑
๔๖
๕๒
๕๗

๑

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

องค์ประกอบที่ ๑ การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
เกณฑ์การประเมินที่ ๑ จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปัญ หาของเกณฑ์การประเมินนี้ห ลัง จากที่ได้สั มภาษณ์ ผู้ทรงคุณ วุฒิ ท่านแรกแล้วสามารถ
ประมวลประปัญหาได้ ดังนี้
ปัญหาที่พบส่วนมากเกิดจากจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรมีไม่ครบตามที่เกณฑ์กาหนดไว้
อาจจะเกิดจากปัญหางบประมาณในการจ้างอาจารย์ประจาหลักสูตรมีไม่เพียงพอ ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้
อาจจะมีสามารถที่เกิดจากบัณฑิตวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องหลักสูตรไม่ได้คานึงความ
เหมาะสมที่จะเปิดหลักสูตรแต่ละหลักสูตร เพราะบางหลักสูตรอาจารย์ประจาหลักสูตรจะต้องจ้า ง
อาจารย์ ภ ายนอกมาเกือบทั้งหมด ถ้าบั ณ ฑิ ตวิทยาลั ยเปิ ดหลั กสู ตรที่ ไม่มี ทรัพ ยากรอาจารย์ที่จ บ
การศึ ก ษาตรงกั บ หลั ก สู ต รนั้ น จึ งเป็ น ปั ญ หาในเรื่ อ งต้ อ งจั ด จ้ า งอาจารย์ ภ ายนอกมาเพิ่ ม ต้ อ งใช้
งบประมาณเพิ่มมากกว่าเดิม๑
ส าหรั บ ปั ญ หาของเกณฑ์ ก ารประเมิ น นี้ มี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ท่ า นที่ ส องได้ ให้ สั ม ภาษณ์ ไว้ เมื่ อ
พิจารณาแล้วทาให้สามารถมองเห็นปัญหาที่แตกต่างไปจากท่านแรกแล้วมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะปัญหา
ที่พบบ่อยมากที่สุดปัญหาหนึ่ง ก็คือมีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตรบ่อย อาจะเป็นผลที่มา
จากการเปิดหลักสูตรที่ใช้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิไม่ตรงตามหลักสูตร ปัญหาที่ตามมาก็จะต้องจ้างอาจารย์
ภายนอกมาเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นลักษณะของอาจารย์อัตราจ้าง บางท่านอาจจะไม่ยินดีกับ
ค่าจ้างที่ได้รับ เพราะบางหน่วยงานที่เป็นเจ้าของหลักสูตรไม่สามารถใช้ค่าจ้างได้ตามคุณวุฒิ ทาให้
อาจารย์ประจาหลักสูตรไม่พอใจที่จะเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรส่งผลให้การจัดทาคาสั่งแต่งตั้งและ
คาสั่งจัดจ้างมีความล่าช้าตามมา แม้การที่หลักสูตรมีชื่อไม่ตรงกับหลักสูตรทั่วไปในตลาดทาให้ห า
อาจารย์ประจาหลักสูตรยากเช่นกัน ทั้งนี้ปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมาการที่แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ

๑

สั มภาษณ์ พระศรีศาสนบัณฑิ ต (สุ ทัศน์ ติสฺ สรวาที), ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ ายประกันคุ ณภาพ มหาวิทยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
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๒
หลักสูตรไม่มีการวางแผนแนวทางการทางานล่วงหน้าว่าแต่ละขั้นตอนนั้นจะต้องจัดทาให้แล้วเสร็จใน
เวลาใดบ้าง๒
ปัญหาบางประการอาจจะสอดคล้องกัน เช่น อาจารย์อัตราจ้างบางท่านมีสัญญาจ้างเพียง ๑๒ ปี และหรือไม่ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระงานที่รับผิดชอบ จึงทาให้อาจารย์อัตราจ้างจา
หนึ่งเกิดความรู้สึ กไม่มั่นคงในหน้าที่การงานและตัดสินใจลาออกจากหลักสูตร ซึ่งอาจารย์ในแต่ละ
หลักสูตรไปอยู่ประจาในหลักสูตรที่ตรงกันหรือสัมพันธ์กันหลายหลักสูตร จึงต้องรับภาระในการสอน
หรื อ เป็ น ที่ ป รึ ก ษาวิท ยานิ พ นธ์ห ลายเล่ ม ท าให้ อาจารย์ ไม่ ส ามารถสอน หรือ ให้ คาปรึก ษาวิท ยา
วิทยานิพนธ์ให้มีประสิทธิภาพได้๓
ผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านกลับมองว่า ปัญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสู ตรที่ กาหนดโดยส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในประเด็นที่กล่ าวถึงเรื่อง
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรนั้ นอาจแบ่งเป็นปัญหาได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้ ๑) ปัญหาหลั กจานวน
อาจารย์ไม่สัมพันธ์หรือยืดหยุ่นกับนิสิตในแต่ละหลักสูตรซึ่งจานวนอาจารย์น้อยเกินไปเมื่อเทียบกับ
อัตราส่วนของนิสิตบ้างหลักสูตรนิสิตมากแต่อาจารย์น้อยบางหลักสูตรนิสิตมากแต่อาจารย์มีจานวน
น้อยส่งผลให้เกิดขบวนการเร่งระบายให้นิสิตได้สาเร็จการศึกษาได้เท่ากันเพื่อรั บนิสิตในปีถัดไปซึ่งอาจ
ไม่เป็นผลดีต่อคุณภาพการศึกษา และ ๒) ปัญหารองจานวนอาจารย์ที่ไม่สัมพันธ์กับจานวนนิสิตที่มาก
เกินหรือน้อยเกินไปดังที่กล่าวมาข้างต้นส่งผลให้แต่ละหลักสูตรแสวงหาช่องทางเพื่อสร้างหรือรับเข้า
บุคลากรให้ครบตามจานวน ซึ่งบางครั้งจึงเกิดการจ้างต่อ อาจารย์ผู้เกษียณหรือผู้เชี่ยวชาญให้เป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรให้ครบตามจานวนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) กาหนด๔
เมื่อกล่าวโดยสรุป ปัญหาของเกณฑ์การประเมินที่ว่าด้วยจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรนั้นมัก
เกิดจากหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรจัดหาอาจารย์มาไม่ครบตามกาหนดที่เกณฑ์ได้กาหนดไว้เมื่อมี
จานวนไม่เพียงพอก็จาเป็นจะต้องจัดจ้างอาจารย์ภายนอกมาเป็นอาจารย์ประจาหลักซึ่งส่งผลให้เกิด
ปัญหาเรื่องจัดทาคาสั่งแต่งตั้งและคาสั่งจัดจ้างมีความล่าช้าตามมา ตลอดจนถึงความไม่พอใจในเรื่อง
ของค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตามวุฒิที่จ้าง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตรบ่อยๆ เพราะ
หน่ วยงานที่รั บ ผิดชอบหลักสูตรไม่ได้คานึงความเหมาะสมที่จะเปิดหลักสู ตรว่าเหมาะสมที่จะเปิด
๒

สัมภาษณ์ พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวโส, ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๓
สัมภาษณ์ พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโ , ดร., รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑.
๔
สัมภาษณ์ ดร.แสวง นิลนามะ, หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
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๓
หรือไม่และมีจานวนทรัพยากรที่เป็นอาจารย์ครบ หรืออาจารย์อยู่ประจาในหลักสูตรที่ตรงกันหรือ
สัมพันธ์กันหลายหลักสูตรเป็นเหตุให้ต้องรับภาระในการสอนได้ไม่เป็นที่หรือเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลายเล่มทาให้มีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ แต่สิ่งสาคัญอีกประการก็คือขาดการวางแผนแนวทางการ
ทางานล่วงหน้าว่าแต่ละขั้นตอนนั้นจะต้องจัดทาให้แล้วเสร็จในเวลาใดบ้าง แม้ความไม่สัมพันธ์กับใน
เรื่องจานวนระหว่างอาจารย์กับนิสิตก็เป็นสาเหตุของการเกิดปัญหาได้เช่นกันเมื่อไม่สามารถแก้ปัญหา
ได้ห ลักได้ ก็จ ะน าไปสู่ ปั ญ หารองก็คือการว่าจ้างอาจารย์ผู้ เกษียณหรือผู้เชี่ยวชาญให้ เป็นอาจารย์
ประจ าหลั ก สู ต รให้ ค รบตามจ านวนเป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) กาหนด การกระทาเช่นนี้อาจจะเป็นการเพิ่มปัญหาในเรื่องของอัตราเสี่ยงต่อ ความ
มั่นคงของอาจารย์ประจาหลักสูตร เพราะไม่ได้ใช้อาจารย์ประจาในการเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
แนวทางการแก้ไขปัญหา
สาหรับแนวทางการแก้ปัญหานั้น สิ่งสาคัญที่จะต้องคานึงเป็นอันดับแรก ก็คือจะต้องวิเคราะห์ให้
เห็นศักยภาพของบัณฑิตวิทยาลัยหรือหน่วยนั้นๆ ว่าสามารถที่จะเปิดหลักสูตรนั้นๆ ได้หรือไม่ ประการ
แรกที่ควรพิจารณาก็คือควรเปิดหลักสูตรที่บัณฑิตวิทยาลัยหรือหน่วยงานนั้นๆ มีทรัพยากรอาจารย์อยู่
แล้วโดยที่ไม่จาเป็นต้องไปจ้างอาจารย์ประจาหลักสูตรภายนอกมาและมีอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาที่
จบตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่จะเปิดอยู่แล้ว โดยคานึงถึงหลักสูตรที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของ
ตัวเองถึงแม้จ ะมีห ลั กสู ตรไม่มาก แต่ควรเน้ นในเรื่องคุณ ภาพให้ มากกว่าเน้ นในเรื่องปริมาณหรือ
จานวนหลักสูตร๕
สิ่งที่จะต้องจัดการตั้งแต่เนิ่นๆ ในการแก้ไขปัญหา คือ พยายามเสาะแสวงหาอาจารย์ประจา
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนหรือไม่เกินสิงหาคม
ของปีที่จะต้องปรับหรือจัดทาหลักสูต และสิ่งที่ต้องทาควบคู่ไปด้วยก็คือการทาสัญญาจ้างพร้อมกับ
คาสั่งจ้างให้แล้วเสร็จและต้องคานึงถึงการให้ค่าจ้างที่เหมาะสมกับวุฒิด้วย สิ่ งสาคัญอีกประการหนึ่งที่
ไม่อาจละเลยก็คือการกาหนดระยะเวลาการทางานให้แล้วเสร็จล่วงหน้า ไม่ควรจะมาเริ่มทาตอนที่จะ
เริ่มมีการตรวจประเมิน ซึ่งเป็นเหตุให้การทางานต่างๆ หลายอย่างแล้วเสร็จไม่ทัน๖
ผู้ทรงคุณวุฒิท่านที่สามนี้ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่น่าสนใจไว้ดังนี้ ๑) กรณีจานวน
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีน้อยกว่า จึงทาให้ต้องแบ่งรับภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตร การสอน
การควบคุมวิทยานิพนธ์ไม่ทั่วถึงนั้นแก้ปัญหาด้วยการจัดทากระบวนการคลินิกวิทยานิพนธ์เพื่อ มิให้
จานวนนิสิตค้างเกินอัตราส่วนของอาจารย์ประจาหลักสูตรหรืออาจมีการถั่วเฉลี่ยหรือแบ่งกระจาย
๕

สัมภาษณ์ พระศรีศาสนบัณฑิต (สุทัศน์ ติสฺสรวาที), ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๖
สัมภาษณ์ พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวโส, ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
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๔
ความรับผิดชอบพร้อมวางระบบบริหารให้เป็นไปตามเกณฑ์และกรอบเวลาที่กาหนด ๒) มีการจัดการ
บริหารจานวนอาจารย์ให้สอดคล้องกับจานวนนิสิตนักศึกษาโดยจัดกระบวนการหรือระบบการรับเข้า
ให้สัมพันธ์กับอัตราส่วนตลอดถึงจะคลินิกวิทยานิพนธ์ส่งเสริมให้นิสิตไม่ตกค้างซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อจานวนของอาจารย์ที่น้อยกว่านิสิตนักศึกษา และ ๓) กรณีของจานวนอาจารย์ ๕ ท่านนั้น ไม่ถือว่า
เป็นประเด็นปัญหาใหญ่เพราะพอจะแก้ไขเยียวยาได้โดยใช้ระบบบริหารจัดการแสวงหาอาจารย์ทั้ง
อาจารย์ป ระจาหลักการอัตราจ้ างและอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญมาสังกัดหลักสูตรให้ครบจานวนเพื่อให้
กระบวนการบริหารหลักสูตรดาเนินต่อไปขับเคลื่อนพัฒนาต่อไปได้ในระดับนี้๗
แนวทางแก้ปัญหาจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรอีกวิธีหนึ่งก็คือผู้บริหารหลักสูตรควรจัดทา
แผนเสนอคณะหรือส่วนงานที่รับ ผิดชอบเพื่อขอเปิดอัตราอาจารย์หรือขอเพิ่มระยะเวลาในการทา
สัญญาจ้างอย่างน้อย ๓-๕ ปี และให้ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระงาน เพื่อเป็นส่งเสริมขวัญ
กาลั งใจและความมั่น คง ในหน้ าที่ การงาน ตลอดจนท าให้ ห ลั กสู ตรมีอัตราการคงอยู่ของอาจารย์
ประจาหลักสูตรที่คงที่และหลักสูตรต้องกาหนดเกณฑ์มาตรฐานการประเมินการสอนและการเป็นที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ ในหลักสูตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ๘
เมื่อกล่าวโดยสรุป แนวทางแก้ไขปัญหา ประการแรกจะต้องวิเคราะห์ให้เห็นศักยภาพในการ
ที่จ ะเปิ ดหลั กสู ตร ไม่ควรเปิดหลักสู ตรที่ไม่ ใช่อัตลักษณ์ ของหน่วยงาน มีอาจารย์ไม่ครบหรือมีวุฒิ
การศึกษาและไม่สั มพัน ธ์กับ สาขาวิช าที่เปิดสอน เพื่อจะแก้ปัญ หาเรื่องการว่าจ้างอาจารย์ประจา
หลักสูตรเพิ่ม ในกรณีที่มีจานวนนิสิตค้างสะสมจานวนมากจนไม่สอดคล้องกับจานวนอาจารย์ประจา
หลักสูตรควรมีการถั่วเฉลี่ยหรือแบ่งกระจายความรับผิดชอบพร้อมวางระบบบริหารให้เป็นไปตาม
เกณฑ์และกรอบเวลาที่กาหนดหรือเปิด คลินิกวิทยานิพนธ์ เพื่อกระตุ้นให้นิสิตที่ตกค้างสะสมจากการ
ทาวิทยานิพนธ์ตามกาหนด เพื่อลดปัญหาการที่ส่งผลกระทบต่อจานวนของอาจารย์ที่น้อยกว่านิสิตได้
ในระดับหนึ่ ง การจะแก้ไขปั ญ หาระยะยาว แต่ล ะหน่วยงานควรขอเปิดอัตราอาจารย์ห รือขอเพิ่ ม
ระยะเวลาในการทาสัญญาจ้างอย่างน้อย ๓-๕ ปี และให้ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับภาระงาน
เพื่อลดอัตราเสี่ ยงต่อการลาออกของอาจารย์ประจาหลักสูตรและควรมีการกาหนดระยะเวลาการ
ทางานให้แล้วเสร็จล่วงหน้า

๗

สัมภาษณ์ ดร.แสวง นิลนามะ, หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๘
สัมภาษณ์ พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโ , ดร., รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑.
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๕
ปัญหาเกณฑ์การประเมินที่ ๑
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีไม่ครบตามที่เกณฑ์กาหนดไว้
อาจารย์มีคุณวุฒไิ ม่ตรงหรือสัมพันธ์ตามหลักสูตร
อาจารย์ไม่มีผลงานทางวิชาการ
มีงบประมาณไม่เพียงพอในการจ้างอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการปรับเปลี่ยนบ่อย

แนวทางการแก้ไขปัญหา
เปิดหลักสูตรที่มีทรัพยากรอาจารย์อยู่แล้ว
หาอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร
ส่งเสริมการทาผลงานวิชาการของอาจารย์
ทาสัญญาจ้างและให้ค่าจ้างที่เหมาะสม
ไม่เปิดหลักสูตรที่ไม่ใช่อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

แผนภูมิที่ ๑ แสดงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกณฑ์การประเมินที่ ๑

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

๖
เกณฑ์การประเมินที่ ๒ คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปั ญ หาคุณ สมบั ติของอาจารย์ประจาหลั กสู ตร ส่ วนมากเกิดจากวุฒิ การศึกษาไม่ตรงตาม
เกณฑ์หรือไม่สัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิด และไม่มีผลงานทางวิชาการสามชิ้นในรอบ ๕ ปี๙ และไม่มีการ
เทียบวุฒิการศึกษาในกรณีที่อาจารย์บางท่านจบการศึกษามาจากต่างประเทศ๑๐ อาจารย์บางท่านไม่มี
ผลงานทางวิชาการที่เป็นงานวิจัยและบทความทางวิชาการที่ลงพิมพ์ในวารสาร เพราะขาดแรงจูงใจใน
การสร้างผลงานทางวิชาการ บางส่วนไปรับงานภายนอกที่ไม่เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรมากเกินไป
หรืออาจารย์ประจาหลักสูตรบางส่วนจะต้องไปเป็นผู้บริหารในระดับสูงของมหาวิทยาลัยและขาด
ความรับผิดชอบต่อการบริหารหลักสูตรอย่างจริงจัง๑๑
สรุปปัญหาของอาจารย์ประจาหลักสูตร ส่วนมากจะขาดคุณสมบัติเรื่ องวุฒิการศึกษาจบไม่
ตรงหรื อไม่ สั ม พั น ธ์กั บ สาขาวิช าที่ เปิ ด สอน บางท่ านอาจจะมี เรื่องของผลงานทางวิช าการที่ เป็ น
งานวิจัยหรือบทความทางวิชาเข้ามาร่วมด้วย แม้จะมีแต่ก็ไม่ได้ลงตีพิมพ์ในวารสารที่มีมาตรฐานอัน
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ ปัญหาบางส่วนอาจจะเกิดจากอาจารย์บางท่านไปรับงาน
ภายนอกสถาบันหรือจะต้องรับภาระหน้าที่ในทางานด้านบริหารมากเกินไป และสิ่งสาคั ญประการ
หนึ่งก็คืออาจารย์บางท่านขาดความรับผิดต่อการจัดการในหลักสูตรที่ตนเองรับผิดชอบอยู่
แนวทางการแก้ไขปัญหา
การจะแก้ ไขปั ญ หาให้ ได้ ผ ลควรจะเริ่ม จากการวิ เคราะห์ ว่ า มี ท รั พ ยากรเรื่อ งอาจารย์ ที่
คุ ณ สมบั ติ เพี ย งพอที่ จ ะเปิ ด หลั ก สู ต รนั้ น ๆ หรือ ไม่ ถ้ า ในกรณี ที่ ไม่ มี อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รที่ มี
คุณสมบัติครบก็ไม่ควรที่จะเปิดหลักสูตรดังกล่าวและควรต้องรอให้มีการบรรจุอาจารย์ที่มีคุณสมบัติ
ครบเหมาะสมที่จะเปิดหลักสูตรนั้นได้ หรือมีงบประมาณมากเพียงพอจะจัดจ้างอาจารย์ดังกล่าวได้จึง
จะเปิ ดหลักสูตร ๑๒ สาหรับปั ญหาของอาจารย์ประจาหลักสูตรขาดผลงานทางวิชาการไม่ว่าจะเป็น
งานวิจัยหรือบทความทางวิชา ก็ควรจัด ให้มีการอบรมการทาวิจัย และเขียนบทความทางวิชาการ
เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของอาจารย์ให้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในกรณีที่อาจารย์
บางท่านจบการศึกษาจากต่างประเทศ ควรจะต้องเร่งรัด ให้มีการยื่นเรื่องเทียบวุฒิการศึกษาให้เสร็จ
๙

สั มภาษณ์ พระศรีศาสนบัณฑิ ต (สุ ทัศน์ ติสฺ สรวาที), ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ ายประกันคุ ณภาพ มหาวิทยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๑๐
สั มภาษณ์ นางสาวฐาณิ ชญาณ์ มั ควั ลย์ , รองผู้ อ านวยการส านั ก งานประกั นคุ ณ ภาพ มหาวิ ทยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๑๑
สัมภาษณ์ พระมหาพรชัย สิริวโร, ผศ.ดร., ผู้อานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๒
สัมภาษณ์ พระศรีศาสนบัณฑิ ต (สุทัศน์ ติสฺสรวาที), ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
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๗
สิ้นก่อนการเปิดภาคเรียน๑๓ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาอย่างมั่นคงควรจัดหาอาจารย์ประจาหลักสูต รที่มี
คุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการมาเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร ๑๔ สิ่งสาคัญอีกประการหนึ่งในการ
แก้ปั ญ หาเรื่องผลงานทางวิชาการควรจะต้องมีการสร้างแรงจูงใจให้ อาจารย์ประจาหลักสูตรผลิ ต
คุณสมบัติ เช่น ต้องมีงานวิจัยภายในรอบ ๕ ปี หรือจะต้องมีบทความทางวิชาการตีพิมพ์ทุกปี เพื่อเป็น
การแก้ ปั ญ หาในเชิ งระบบผู้ บ ริ ห ารต้ อ งแก้ ไขและจั ด ระบบให้ ดี ขึ้ น ดั งนั้ น ทางมหาวิท ยาลั ย หรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรตรวจเช็คอาจารย์ที่มีคุณวุฒิแต่ไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้โยกย้ายไปทาหน้าที่
อื่นที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับการศึกษาที่มีเงื่อนไขในเรื่องของคุณสมบัติ ผู้บริหารควรปรับเกณฑ์ในการ
ประเมินบุคลากรสายอาจารย์ใหม่ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการทาผลงานทางวิชาการเพื่อตอบโจทย์การ
ประกันคุณภาพมากกว่าการเข้ามานั่งทางานในสานักงานเป็นหลัก๑๕
สรุป แนวทางการแก้ปั ญ หาของอาจารย์ประจาหลักสูตร ผู้ทรงคุณ วุฒิ บางท่างมองว่าการ
วิเคราะห์ให้เห็นว่า การที่จะเปิดหลักสูตรแต่ละหลักสูตรนั้นควรตรวจดูทรัพยากรด้านอาจารย์ประจา
หลักสูตรนั้นมีคุณสมบัติค รบถ้วนตามเกณฑ์หรือไม่ เช่น ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และบทความ
ทางวิชาการ ถ้าไม่ครบก็ไม่ควรเปิดเพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ และควรเปิดบรรจุอาจารย์ประจา
ให้ ม ากเพี ย งพอต่ อ หลั ก สู ต รเพื่ อ เป็ น แก้ ปั ญ หาอย่ า งมั่ น คง อาจารย์ บ างที่ มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาจาก
ต่างประเทศก็ต้องจัดการเทียบวุฒิให้ถูกต้องการเกณฑ์และทันเวลาที่ทางหลักสูตรกาหนดไว้ แม้ใน
เรื่องการแก้ปั ญ หาในเชิงระบบที่เกี่ยวเนื่องกับการบริห ารของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ
ตรวจเช็คคุณสมบัติของอาจารย์ การโยกย้ายอาจารย์บางท่านที่มีคุณสมบัติไม่ครบหรือขาดคุณสมบัติ
ไปอยู่ในตาแหน่งงานที่เหมาะสม อีกประการหนึ่งควรจะใช้ผลงานงานทางวิชาของอาจารย์แต่ละท่าน
มาเป็นเป็นเกณฑ์ประเมินบุคลากรสายอาจารย์ก็อาจจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องคุณสมบัติของอาจารย์ใน
ระยะยาวและมั่นคงยั่งยืน

๑๓

สั มภาษณ์ นางสาวฐาณิ ชญาณ์ มั ควั ลย์ , รองผู้ อ านวยการส านั กงานประกั นคุ ณ ภาพ มหาวิ ทยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๑๔
สัมภาษณ์ ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, อาจารย์ประจาโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๕
สัมภาษณ์ พระมหาพรชัย สิริวโร, ผศ.ดร., ผู้อานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑.
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๘
ปัญหาเกณฑ์การประเมินที่ ๒
อาจารย์มีคุณวุฒไิ ม่ตรงหรือสัมพันธ์ตามหลักสูตร
อาจารย์ที่จบการศึกษามาจากต่างประเทศไม่เทียบวุฒิ
อาจารย์ไม่มีผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร
อาจารย์รับภาระหน้าที่ในทางานด้านบริหารมากเกินไป
อาจารย์ขาดความรับผิดชอบในหลักสูตรที่ตนเองดูแล

แนวทางการแก้ไขปัญหา
เปิดหลักสูตรที่มีทรัพยากรอาจารย์อยู่แล้ว
บรรจุอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร
อบรมการทาวิจัยและเขียนบทความทางวิชาการ
ควรจะต้องเร่งรัดให้มีการยื่นเรื่องเทียบวุฒิการศึกษา

ผู้บริหารควรปรับเกณฑ์ในการประเมินบุคลากร
สายอาจารย์ใหม่ให้มีความเหมาะสม

แผนภูมิที่ ๒ แสดงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกณฑ์การประเมินที่ ๒
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๙
เกณฑ์การประเมินที่ ๓ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประจาหลักสูตร
ปัญหาเรื่องคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประจาหลักสูตร ก็เริ่มจากวุฒิการศึกษาของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบประจาหลักสูตรจบไม่ตรงหรือไม่สัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิด ซึ่งเป็นปัญหาก่อนการ
ประกาศใช้เกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งบางท่านเป็นอาจารย์มาก่อน
หน้านั้น โดยสาเร็จการศึกษาไม่ตรงสายงานหรือสาขาและไม่มีผลงานทางวิชาการ ๓ ชิ้นในรอบ ๕ ปี
หนึ่ งในนั้ น จะต้องมีผลงานวิจั ย ๑๖ อาจารย์ผู้รับผิดชอบประจาหลักสู ตรขาดแรงกระตุ้นจึงไม่มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเรื่องของผลงานทางวิชาในระดับต่างๆ ๑๗ จึงเป็นเหตุให้การผลิตผล
งานไม่ต่อเนื่องขาดการผลิตผลงานให้ตรงสาขาที่สอนหรือบรรยายอย่างต่อเนื่อง เช่น หนังสือ ตารา
หนังสือแปล หรือเรียบเรียง บทความวิชาการ บทความวิจัย และงานวิจัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจารย์
ประจาหลักสูตรมีการตกค้างงานวิจัย ไม่อาจเสนองานวิจัยให้แล้วทันการเผยแพร่หรือให้สมสมัยได้ ๑๘
เป็นสาเหตุประการหนึ่งที่ทาให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบประจาหลักสู ตรไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ ๑๙ เป็น
ผลให้มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตรบ่อย๒๐ และอาจารย์ไม่เพียงพอขาดความรู้ความเข้าใจ
ในเชิงลึกในสาขาที่รับผิดชอบ๒๑ ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากหน้าที่ภาระงานที่เยอะขึ้นเป็นสองเท่า เพราะ
ใช้อาจารย์ผู้รับผิดชอบนิสิตระดับปริญญาโทเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบนิสิตระดับปริญญาเอกด้วย คือ
ใช้ อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบเป็ น ชุ ด เดี ย วกั น ๒๒ อย่ า งไรก็ ต าม ปั ญ หาอี ก ประการหนึ่ ง ก็ คื อ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบางส่วนไม่สนใจทางานให้หลักสูตรอย่างเต็มที่หรือรับงานอื่นจนมากไม่มีเวลาให้

๑๖

สัมภาษณ์ พระศรีศาสนบัณฑิ ต (สุทัศน์ ติสฺสรวาที), ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๑๗
สัมภาษณ์ พระมหาพรชัย สิริวโร, ผศ.ดร., ผู้อานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๘
สัมภาษณ์ ดร.แสวง นิลนามะ, หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๙
สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร, รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๒๐
สัมภาษณ์ พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวโส, ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๒๑
สั มภาษณ์ นางสาวฐาณิ ชญาณ์ มั ควั ลย์ , รองผู้ อ านวยการส านั กงานประกั นคุ ณ ภาพ มหาวิ ทยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๒๒
สัมภาษณ์ พระมหาดวงเด่น ิต าโณ, ดร., อาจารย์ประจาโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑.
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๑๐
หลักสูตรเท่าที่ควร๒๓ หรือผู้บริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจานวนหนึ่งไม่ค่อยใช้
หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร จัดการหลักสูตรจึงทาให้การบริหารจัดการหลักสูตรบางสาขาวิชาเป็น
การรวมศูนย์อานาจและผลประโยชน์ทางการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ๒๔
สรุปปัญหาประเด็นเรื่องคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประจาหลักสูตรก็คือวุฒิการศึกษา
ของอาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบประจ าหลักสูตรบางส่ วนจบไม่ตรงหรือไม่สัมพันธ์กับหลั กสู ตรที่เปิดและ
อาจารย์บางส่วนไม่มีผลงานวิจัยตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้เป็นผลให้ไม่สามารถขอตาแหน่งทางวิชาการได้
และผลสืบเนื่องทาให้ต้องปรับเปลี่ยนอาจารย์และอาจารย์ที่เข้ ามารับผิดชอบใหม่ก็ขาดประสบการณ์
หรือมีความรู้ไม่ลุ่มลึกมากพอในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ ปัญหาส่วนหนึ่งก็เกิดจากผู้บริหารหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจานวนหนึ่งไม่ค่อยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานโดยใช้วิธีการ
บริหารแบบรวมศูนย์อานาจและผลประโยชน์ทางการศึกษาแบบเบ็ดเสร็จ
แนวทางการแก้ไขปัญหา
สาหรับแนวทางการแก้ไขปัญหานั้นควรจัดหาอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาจบตรงหรือสัมพันธ์กับ
หลั กสูตรที่เปิ ดต้องมีมาตรการให้ อาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบประจาหลักสูตรตามภาระงานที่ทางบัณฑิ ต
วิทยาลัยกาหนดไว้แล้วอย่างเคร่งครัด ในส่วนของผู้บังคับบัญชาหรือคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยต้องกากับ
ดูแลให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับส่งเสริมให้อาจารย์ทาวิจัย เขียนบทความ เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร
ทางวิชาการ หรือนาเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติสนับสนุนให้อาจารย์
เขียนหรือแต่งหนังสือ แปลหรือเรียบเรียงหนังสือ เพื่อตีพิมพ์เป็นตารา๒๕ เพื่อมิให้มีปัญหาต่อหลักสูตร
ควรส่งเสริมให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบประจาหลักสูตรเร่งสร้างผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการให้
เป็ น ไปตามเกณฑ์ ข องส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.)๒๖ และควรแยกอาจารย์
ผู้รับผิดชอบประจาหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเป็นคนละชุดกันเพื่อการบริหารจัดการ
จะได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น๒๗

๒๓

สัม ภาษณ์ พระครูโกศลศาสนบั ณ ฑิ ต , ผศ.ดร., อาจารย์ป ระจาหลั กสู ต รพุ ท ธศาสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๒๔
สัมภาษณ์ พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโ , ดร., รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑.
๒๕
สัมภาษณ์ พระศรีศาสนบัณฑิ ต (สุทัศน์ ติสฺสรวาที), ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๒๖
สัมภาษณ์ ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, อาจารย์ประจาโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑.
๒๗
สัมภาษณ์ พระมหาดวงเด่น ิต าโณ, ดร., อาจารย์ประจาโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑.
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๑๑
ในกรณีอาจารย์ที่มีวุฒิไม่ตรงไม่สัมพันธ์ควรส่งเสริมให้พัฒนาตัวเองโดยการศึกษาต่อให้ตรง
สายงานสาขาวิชาหรือที่หลักสูตรต้องการด้วยการให้โอกาสสนับสนุนลดภาระงานโรงกลึงให้โอกาสขอ
ทุนการศึกษาเพื่อการพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง กรณีอาจารย์บางท่านสร้างผลงานไม่ทันหรือไม่เพียงพอ
ควรจัดให้มีโครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒ นาศักยภาพในการผลิตผลงาน เช่น จัดคลินิกแนะนาการ
นาเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอทุนจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สานักงานพัฒนาการ
วิจั ย การเกษตร (สวก.) ส านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้างเสริม สุ ข ภาพ (สสส.) หรือ สถาบั น
การศึ กษาภายนอก จั ดการติดตามประเมิน ผลการปฏิ บัติ งานโดยพิ จารณาผลงานด้านผลิ ต ตารา
หนังสือบทความงานวิจัยรวมถึงการขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการเป็นปัจจัยสาคัญ ๒๘ หรือจัดให้มี
การอบรมการเขียนบทความทางวิชาการ และงานวิจั ยสาหรับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิไม่ตรงกับสาขาที่ เปิด
สอน ควรเพิ่ มศั กยภาพของอาจารย์ โดยให้ มี การขอผลงานทางวิ ชาการที่ ตรงกั บสาขาที่ ประจ าอยู่ ๒๙
หลังจากนั้น ควรหาแนวทางให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบประจาหลักสูตรได้ผลิตผลงานทางวิชาการและ
กระตุ้ น ให้ ข อต าแหน่ งทางวิ ช าการ จัด หาและสนั บ สนุ น ให้ ตี พิ ม พ์ ผ ลงานทางวิช าการในวารสาร
ระดับ ชาติและนานาชาติส่งเสริมให้นาผลงานทางวิชาการไปเสนอในเวทีระดับชาติและนานาชาติ
ในกรณีที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบประจาหลักสูตรมีคุณสมบัติไม่ครบควรจะโยกย้ายปรับเปลี่ยนออกจาก
หลักสูตรนั้นๆ ก่อน หรืออาจจะนาไปดูแลหลักสูตรอื่นที่สามารถรับผิดชอบได้๓๐
สิ่งที่สาคัญต้องเสนอแนะให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบประจาหลักสูตรให้เห็นความสาคัญของการ
ทาผลงานวิจัยและเขียนบทความทางวิการ ให้ถือว่าเป็นหน้าที่สาคัญของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประจา
หลั กสู ต ร บั ณ ฑิ ตวิท ยาลั ย ควรส่ งเสริม สนั บ สนุ นให้ อาจารย์ได้เข้ าร่ว มงานสั มมนาระดับ ชาติและ
นานาชาติ เพื่ อ น าเสนอผลงานวิ จั ย และบทความทางวิ ช าการ ๓๑ ต้ อ งมี ก ระบวนการส่ งเสริม และ
สนับสนุนอาจารย์ผู้รับผิดชอบประจาหลักสูตรสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องและสร้างแรงจูงใจด้วยการ

๒๘

สัมภาษณ์ ดร.แสวง นิลนามะ, หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๒๙
สั มภาษณ์ นางสาวฐาณิ ชญาณ์ มั ควั ลย์ , รองผู้ อ านวยการส านั กงานประกั นคุ ณ ภาพ มหาวิ ทยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๓๐
สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร, รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๓๑
สัมภาษณ์ ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, ผู้อานวยการโครงการหลักสูตรพุ ทธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติและภาคพิเศษ, วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑.
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๑๒
นั บ เป็ น ส่ วนหนึ่ งในการประเมิน ผลงานบุคคลากรสายอาจารย์ในแต่ละปีผู้ บริ ห ารควรสร้างระบบ
ติดตามการพัฒนาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประจาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ๓๒
สาหรับผู้บริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูต รทุกท่านจะต้องเน้นการมีส่วนร่วมทาง
วิชาการและการบริหารจัดการหลักสูตร โดยใช้ห ลักธรรมาภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัด
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเสรีภาพทางวิชาการอย่างแท้จริง๓๓ ทางคณะหรือบัณฑิตวิทยาลัยควร
มีการประเมินผลงานหรือการทางานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกปี ถ้าอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมีผลงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ควรเปลี่ยนคนให้เข้าทางาน ๓๔ ถ้าต้องการแก้ปัญหาอย่างมั่นคง
แต่ละหน่วยงานควรรับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรแล้วทาสัญญาจ้าง
และคาสั่งจ้างให้แล้วเสร็จและต้องให้ค่าจ้างที่เหมาะสม๓๕
สรุปแนวทางการแก้ปัญหา ส่วนมากจะมีปัญหาเรื่องคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประจา
หลักสูตรไม่ตรงกับสาขาที่รับผิดชอบวิธีแก้ปัญหาอย่างมั่นคงแต่ละหน่วยงานควรรับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
การศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรโดยให้ค่าจ้างที่เหมาะสมกับคุณวุฒินั้น หรือในกรณีที่มีอยู่แล้ว
ซึ่งเป็นอาจารย์ประจา แต่มีคุณสมบัติไม่ครบควรจะโยกย้ายปรับเปลี่ยนออกจากหลักสูตรนั้นๆ ก่อน
หรืออาจจะนาไปดูแลหลักสูตรอื่นที่สามารถรับผิดชอบได้ ปัญหาต่อมาก็คือเรื่องผลงานทางวิชาการไม่
มีหรือมีแต่ไม่ครบตามกฎเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนดไว้ คณะหรือ
บัณฑิตวิทยาลัยควรจัดทาโครงการส่งเสริมให้ ทาวิจัย เขียนบทความ และนาตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการ หรือนาเสนอในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ สนับสนุนให้อาจารย์เขียน
หรือแต่งหนังสือ แปลหรือเรียบเรียงหนังสือเพื่อตีพิมพ์เป็นตารา กระตุ้นให้ขอตาแหน่งทางวิชาการใน
ส่วนของผู้บริหารหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกท่านจะต้องเน้นการมีส่วนร่วมทางวิ ชาการ
และการบริหารจัดการหลักสูตร โดยใช้หลักธรรมาภิบาลมาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพและเสรีภาพทางวิชาการอย่างแท้จริง

๓๒

สัมภาษณ์ พระมหาพรชัย สิริวโร, ผศ.ดร., ผู้อานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑.
๓๓
สัมภาษณ์ พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโ , ดร., รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑.
๓๔
สัมภาษณ์ พระครูโกศลศาสนบัณฑิต, ผศ.ดร., อาจารย์ประจาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๓๕
สัมภาษณ์ พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวโส, ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
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๑๓
ปัญหาเกณฑ์การประเมินที่ ๓
อาจารย์มีคุณวุฒไิ ม่ตรงหรือสัมพันธ์ตามหลักสูตร
อาจารย์บางส่วนไม่มีผลงานวิจัยตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
อาจารย์ที่เข้ามารับผิดชอบใหม่ขาดประสบการณ์
อาจารย์มีความรู้ไม่ลุ่มลึกมากพอในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รขาดธรรมาภิ บ าลใน
การบริหารงาน

แนวทางการแก้ไขปัญหา
จัดหาอาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาจบตรงหรือสัมพันธ์
กับหลักสูตรที่เปิ ดการเรียนการสอน
ส่งเสริมให้อาจารย์ทาวิจัย เขียนบทความ สนับสนุน
ให้ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
เพิ่มศักยภาพของอาจารย์โดยให้มีการขอผลงานทาง
วิชาการที่ตรงกับสาขาที่ประจาอยู่
ส่งเสริมให้น าผลงานทางวิชาการไปเสนอในเวที
ระดับชาติและนานาชาติ
ผู้ บ ริห ารควรสร้างระบบติ ด ตามการพั ฒ นาการ
ของอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบประจ าหลั กสู ต รอย่ า ง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
การบริหารจัดการหลักสูตรควรใช้หลักธรรมาภิบาล
มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการศึกษาและ
ควรให้เสรีภาพทางวิชาการ

แผนภูมิที่ ๓ แสดงปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาไขเกณฑ์การประเมินที่ ๓
การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

๑๔
เกณฑ์การประเมินที่ ๔ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
ปั ญ หาเรื่องคุณ สมบั ติของอาจารย์ผู้ ส อน ก็คือ อาจารย์ผู้ ส อนไม่มีความเชี่ยวชาญมากพอ
สาหรับการสอนในรายวิชานั้นๆ และมีวุฒิการศึกษาไม่ตรง หรือไม่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สอนเป็นเหตุ
ให้ต้องใช้งบประมาณในการจัดจ้างอาจารย์ภายนอกมาสอน๓๖ ซึ่งสอดคล้องกับผู้ทรงคุณวุฒิอีกท่านที่
มองว่า อาจารย์ผู้สอนบางท่านมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
บางท่านไม่มีผลงานทางวิชาการ ๓๗ มีประสบการณ์ด้านการสอนและการทาวิจัยน้อย ๓๘ รวมถึงขาด
ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอนกั บไม่มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับที่เป็นยอมของ
วงวิชาการ๓๙
อย่างไรก็ตาม เมื่อมองปัญหาเรื่องอาจารย์ผู้สอนในภาพรวมยังประสบปัญหาเพราะยังพึ่งพา
อาศัยอาจารย์ผู้สอนจากภายนอกหรืออาจารย์พิเศษเป็นหลัก เนื่องจากมีผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นที่
ยอมรับ มีผลงานอย่างต่อเนื่องและได้มาตรฐานระดับชาติหรือระดับสากล อาจเป็นเพราะอาจารย์
ผู้สอนที่เป็นอาจารย์ประจาหรือภายในยังขาดความกระตือรือร้นในการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อ
เผยแพร่ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ และมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
หรืออาจารย์ ผู้ส อนยังขาดผลงานวิจัยที่โดดเด่นที่ จะยกเป็นตัวอย่างสร้างแรงจูงใจให้ แก่นิสิตหรือ
นักศึกษาในหลักสูตรหรือสาขาวิชา๔๐
ปัญหาอีกประการหนึ่งก็คือวิทยากรที่เชิญมาไม่จบปริญญาเอก และไม่มีเอกสารงานวิจัยไม่มี
บทความ อาจารย์ผู้สอนเป็นวิทยากรภายนอก แต่อาจารย์ผู้เป็นเจ้าของรายวิชาแต่ไม่ได้สอนแล้วจึงทา
ให้อาจารย์ผู้เป็นเจ้าของรายวิชาขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะที่นาไปสู่การเป็นคนเก่งและเชี่ยวชาญได้๔๑
อาจารย์บางท่านสอนไม่ตรงกับเนื้อหาในรายวิชาที่สอน และมีความเชี่ยวชาญการสอนในรายวิชาที่

๓๖

สัมภาษณ์ พระศรีศาสนบัณฑิ ต (สุทัศน์ ติสฺสรวาที), ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๓๗
สัมภาษณ์ พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวโส, ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๓๘
สั มภาษณ์ นางสาวฐาณิ ชญาณ์ มั ควั ลย์ , รองผู้ อ านวยการส านั กงานประกั นคุ ณ ภาพ มหาวิ ทยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๓๙
สัมภาษณ์ ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, อาจารย์ประจาโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑.
๔๐
สัมภาษณ์ ดร.แสวง นิลนามะ, หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๔๑
สัมภาษณ์ พระมหาดวงเด่น ิต าโณ, ดร., อาจารย์ประจาโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑.
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๑๕
รับผิดชอบไม่พอเพียง๔๒ หรืออาจสอนมากเกินไป และไม่สอนตามตาราง เป็นเหตุให้ต้องนัดนิสิตมา
เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ หรือนอกจากตารางเรียนที่กาหนดไว้แต่เดิม ซึ่งไม่เป็นไปตามแผนการเรียนที่
กาหนดไว้ ไม่เตรียมการสอนเท่าที่ควร สนใจการสอนน้อยกว่าภาระงานอื่นๆ๔๓ ต่อเนื่องทาให้อาจารย์
ผู้สอนไม่ค่อยมีงานวิจัยและผลงานทางวิชาการตามที่กาหนด อาจารย์ผู้สอนนิยมการเรียนการสอน
แบบเน้ น การบรรยายมากกว่า การเปิ ดโอกาสให้ ผู้ เรียนมีส่ วนร่วมในการอภิปรายทางวิชาการไม่
สามารถบูรณาการสอนในรายวิชาที่สอนเข้ากับรายวิชาอื่น อาจารย์ผู้สอนกาหนดเกณฑ์การวัดผลและ
ประเมินผลไม่หลากหลาย๔๔ อาจารย์ผู้สอนบางท่านไม่มีการค้นคว้าหาความเพิ่มเติมในรายงานวิชาที่
ตนเองสอนอยู่ ไม่มีความประสบการณ์ เพียงพอหรือเชี่ยวชาญพอในรายวิชาที่สอนและขาดความ
กระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง๔๕
สรุป ปัญ หาเรื่องคุณสมบั ติของอาจารย์ผู้สอน จากที่ได้ข้อคิดเห็ นจากผู้ทรงคุณวุ ฒิ ห ลายๆ
ท่าน พบว่า ปัญหาส่วนมากก็คือคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนมีวุฒิการศึกษาไม่ตรง หรือไม่สัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่สอน ไม่มีความเชี่ยวชาญมากพอสาหรับการสอนในรายวิชานั้นๆ ขาดประสบการณ์ด้าน
การสอน บางท่านไม่มีผลงานทางวิชาการ แม้จะมีผลงานทางวิชาการ แต่ไม่มีการเผยแพร่ในระดับที่
เป็นยอมของวงวิชาการ หรือตามมาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็น
เหตุให้ต้องเชิญอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมาสอนแทน แต่ปัญหาก็ไม่ต่างจากเดิมก็คืออาจารย์
ที่เชิญมาไม่จบปริญญาเอก และไม่มีเอกสารงานวิจัยไม่มีบทความและเป็นเหตุให้อาจารย์ผู้เป็นเจ้าของ
รายวิชาขาดโอกาสในการพัฒนาทักษะที่นาไปสู่การเป็นคนเก่งและเชี่ยวชาญได้ อีกปัญหาหนึ่งที่มัก
เกิดขึ้นบ่อยๆ ก็คืออาจารย์บางท่านอาจจะสอนมากเกินไป หรือบางท่านอาจจะไม่สอนตามตาราง
ไม่เตรียมการสอนแต่ไปสนใจภาระงานอื่นๆ มากกว่าการสอน และไม่สนใจค้นคว้าหาความเพิ่มเติมใน
รายงานวิชาที่ตนเองสอนอยู่ เป็นเหตุให้มีความประสบการณ์ไม่เพียงพอหรือเชี่ยวชาญพอในรายวิชาที่
สอนอาจเป็นเพราะขาดความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับตนเอง

๔๒

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, ผู้อานวยการโครงการหลักสูตรพุ ทธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติและภาคพิเศษ, วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑.
๔๓
สัมภาษณ์ พระครูโกศลศาสนบัณฑิต, ผศ.ดร., อาจารย์ประจาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๔๔
สัมภาษณ์ พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโ , ดร., รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑.
๔๕
สัมภาษณ์ พระมหาพรชัย สิริวโร, ผศ.ดร., ผู้อานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑.
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๑๖
แนวทางการแก้ไขปัญหา
สาหรับแนวทางการแก้ไขปัญหานั้น ควรเชิญอาจารย์ที่มีความความเชี่ยวชาญตรงกับรายวิชา
นั้นๆ มาสอน ในกรณีที่มีความจาเป็นจะต้องเชิญอาจารย์พิเศษมาสอน จะต้องมีอาจารย์ประจาภายใน
ดูแ ลครึ่งหนึ่ งของการสอนในรายวิช านั้ น ๆ ควรบริห ารจัดการงบประมาณให้ พ อดี กับ การจัดจ้ าง
อาจารย์ภายนอกมาสอน แต่ควรใช้อาจารย์ภายในให้ครบเสียก่อน ควรวางแผนว่าจะเชิญอาจารย์
ภายนอกมาสอนพิเศษในรายวิชานั้นกี่ครั้งต่อเทอม เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณค่าจ้างอาจารย์
พิเศษ๔๖ บางรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์สมัยใหม่มีความเฉพาะจาเป็นจะต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอกมาร่วมสอน ก็อาจจะเชิญมาร่วมสอนเป็นรายชั่วโมงไปก็ได้ สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม
ควรต้ องปรับระบบหรือขั้นตอนการเบิกจ่ายให้ คล่ องตัวกว่าที่เป็นอยู่ อาจจะมอบหมายให้ คณบดีหรือ
ผู้อานวยการหลักสูตรนั้นๆ สามารถอนุมัติเบิกจ่ายได้ในจานวนวงเงินเท่าที่จะต้องจ่ายจริงในแต่ละเทอม
หรือปีการศึกษานั้นๆ ก็ได้๔๗
อย่างไรก็ตาม ควรจัดหาอาจารย์ที่มีชื่อเสียง มีความเก่งในการสอนที่สังคมให้ความน่าเชื่อถือ
มาเป็นผู้สอนในแต่ละรายวิชา เพื่อเป็นแม่เหล็กดึงดูดความสนใจของนิสิตให้มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้มาก
ยิ่งขึ้น จัดหาอาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาสอนเพื่อความประทับใจกั บนิสิตที่เข้ามา
ใหม่ และสนับสนุนให้อาจารย์ผู้ไม่มีความเชี่ยวชาญในการสอนได้ฝึกฝนเพื่อพัฒนาการสอนให้มีความ
มั่นใจและมีความเชี่ยวชาญในรายวิชาที่รับผิดชอบ แม้อาจารย์ท่านใดยังไม่มีความเชี่ยวชาญมากพอ
ก็จะจัดให้อาจารย์ที่เก่งและมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์การสอนในรายวิชานั้นประกบเป็นอาจารย์
พี่เลี้ยงคอยแนะนาช่วยเหลือให้กับอาจารย์ท่านนั้น๔๘
ถ้ามีอาจารย์บางท่านมีคุณสมบัติไม่ครบ ก็ ควรจัดหาหรือจ้างอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิ ตรง
หรือสัมพันธ์กับหลักสูตร ควรส่งเสริมให้ทาผลงานวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัย หรือบทความทาง
วิชาการ๔๙ ด้วยการจัดให้มีการอบรมวิธีการเขียนผลงานวิชาการ บทความวิชาการ ๕๐ ควรรับหรือปรับ

๔๖

สัมภาษณ์ พระศรีศาสนบัณฑิ ต (สุทัศน์ ติสฺสรวาที), ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๔๗
สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร, รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๔๘
สัมภาษณ์ ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, ผู้อานวยการโครงการหลักสูตรพุ ทธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติและภาคพิเศษ, วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑.
๔๙
สัมภาษณ์ พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวโส, ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๕๐
สั มภาษณ์ นางสาวฐาณิ ชญาณ์ มั ควั ลย์ , รองผู้ อ านวยการส านั กงานประกั นคุ ณ ภาพ มหาวิ ทยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
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๑๗
อาจารย์ให้ที่คุณวุฒิด้านการศึกษาให้ตรงและสัมพันธ์กันกับหลักสูตรที่สังกัด ควรมีระบบและกลไกใน
การส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์รับผิดชอบหลักสูตรเร่งผลิตผลงานทางวิชาการ ๕๑ เพื่อเป็นการ
ลดภาระการสอนของอาจารย์พิเศษและอาจารย์สอนจากภายนอกลง โดยให้อาจารย์ประจาภายใน
เป็นผู้รับผิดชอบหลักและเชิญอาจารย์พิเศษผู้เชี่ยวชาญมีความชานาญการ ได้บรรยายเป็นครั้งคราว
โดยให้อาจารย์ประจาได้มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกันหรือพัฒนาเคียงคู่ขนาน และกระตุ้นให้อาจารย์ผู้สอน
ได้เร่งผลิตผลงานทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติและ
นานาชาติ ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ใช้งานวิจัยที่โดดเด่นที่สุดของตัวเองมาเป็นตัวแบบหรือตัวอย่างของ
งานวิจัยแก่นิสิต เพื่อสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์แก่ผู้เรียนและเป็นการส่งเสริมพัฒ นาให้ผู้สอนได้พัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง๕๒ ควรเชิญเฉพาะวิทยากรที่จบปริญญาเอก และผลงานทางวิชาการเท่านั้น และ
เน้นใช้อาจารย์ในหลักสูตรได้มีโอกาสพัฒนาตนเองจะได้มีความเชี่ยวชาญและสนับสนุนให้อาจารย์ใน
หลักสูตรค้นคว้าหาความรู้เพิ่ม ๕๓ สิ่งสาคัญประการหนึ่งก็คือ ควรมีการทาคู่มือ หรือประวัติอาจารย์
ผู้ ส อน แยกออกเป็ น อาจารย์ ป ระจ า หรื อ อาจารย์ พิ เศษ เพื่ อ ให้ เป็ น ฐานข้ อ มู ล ในการพิ จ ารณา
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้สอดคล้องกับรายวิชาที่จะเชิญมาสอน ๕๔ และคณะหรือหน่วยงาน
รับผิดชอบควรเช็คเวลาสอนของอาจารย์สอนควบคุมให้สอนตามตารางสอน และควรมีการจัดการ
อบรมเกี่ย วกับ เทคนิ คการสอนเพิ่ มเติมก่อนเริ่มการเรียนการสอนในแต่ละปีการศึกษา ๕๕ หรือจัด
โครงการเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มีโอกาส ได้ไปอบรมหรือสัมมนาเพื่อพัฒนาการ
ผลิตผลงานทางวิชาการ ทักษะการสอน และการวัดผล ประเมินผลที่สอดคล้องกับยุคสมั ย นอกจากนี้
อาจารย์ ผู้ส อน ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ ในสาขาวิช าอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นา
ความสามารถทางวิชาการด้วย๕๖

๕๑

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี, รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๕๒
สัมภาษณ์ ดร.แสวง นิลนามะ, หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๕๓
สัมภาษณ์ พระมหาดวงเด่น ิต าโณ, ดร., อาจารย์ประจาโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑.
๕๔
สัมภาษณ์ ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, อาจารย์ประจาโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑.
๕๕
สัมภาษณ์ พระครูโกศลศาสนบัณฑิต, ผศ.ดร., อาจารย์ประจาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๕๖
สัมภาษณ์ พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโ , ดร., รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑.
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๑๘
สิ่ งส าคั ญ ทางบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย หรื อ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งควรมี ก ารสนั บ สนุ น ส่ งเสริ ม ให้
บุคคลากรสายอาจารย์ได้มีพื้นที่หรือโอกาสในการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความรู้หรือ
หลั กวิช าที่อาจารย์ผู้ส อนแต่ละท่านรับผิดชอบ การประเมินผลงานทางวิช าการจะต้องมีกระบวน
ประเมิน ที่เข้มงวดและอย่ างต่อเนื่ อง แต่ต้องแสวงหากลไกในการประเมินที่เหมาะสมให้ มากที่สุ ด
สนับสนุนให้อาจารย์แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ด้วยการอ่านหนังสือใหม่ๆ อาจจะนามาเป็นส่วนหนึ่งในการ
ประเมินอาจารย์แต่ละท่าน๕๗
สรุปแนวทางการแก้ปัญหาเรื่องคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ในกรณีที่อาจารย์ผู้สอนที่มีอยู่ไม่
มีความเชี่ยวชาญมากพอสาหรับบางรายวิชาก็ควรเชิญอาจารย์ที่มี ความเชี่ยวชาญตรงกับรายวิชานั้นๆ
มาสอน แต่ต้องมีอาจารย์ประจาภายในดูแลด้วย การจ้างอาจารย์ภายนอกมาช่วยสอนก็ควรคานึงถึง
งบประมาณในการจัดจ้าง เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณควรวางแผนให้ดีเสียก่อน จึงดาเนินการ
บางรายวิช าที่มีเนื้ อหาเกี่ ย วข้องกับศาสตร์ส มัยใหม่ก็ ควรที่เชิญ อาจารย์ภ ายนอกมาร่ว มสองเป็ น
รายชั่วโมง ส่วนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนก็ทาไปตามขั้นตอนของแต่ละหน่วยงานนั้นๆ อาจารย์ที่เชิญ
มาสอนนั้นควรเลือกอาจารย์ที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะและเกี่ยวข้องกับรายวิชานั้นๆ
เพื่ อ ประโยชน์ สู งสุ ดของนิ สิ ต ในกรณี ที่ มี อ าจารย์ อยู่แ ล้ ว แต่ มีคุ ณ สมบั ติไม่ ครบ ไม่ มี ผ ลงานทาง
วิชาการควรสนับสนุนให้อาจารย์เหล่านั้นเร่งผลิตผลงานทางวิชาการ สาหรับอาจารย์บางท่านอาจจะ
ทาหน้าที่ไม่เต็มที่ ทางคณะหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดระบบเพื่อเช็คเวลาสอน และควบคุมให้
สอนตามตารางสอนที่กาหนดไว้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาจารย์ควรจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ผู้สอนให้มีทักษะมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของการผลิตผลงานทางวิชาการ ทักษะการสอนและ
การวัดประเมินผลการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอน

๕๗

สัมภาษณ์ พระมหาพรชัย สิริวโร, ผศ.ดร., ผู้อานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑.
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๑๙
ปัญหาเกณฑ์การประเมินที่ ๔
อาจารย์มีคุณวุฒิไม่ตรงหรือสัมพันธ์กับวิชาที่สอน
อาจารย์ไม่มีความเชี่ยวชาญมากพอสาหรับการสอนในรายวิชา
ไม่มีผลงานทางวิชาการและมีประสบการณ์การทาวิจัยน้อย
อาจารย์บางท่านสอนไม่ตรงกับเนื้อหาในรายวิชาทีส่ อน
ขาดความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของตนเอง

แนวทางการแก้ไขปัญหา
หาอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับรายวิชา
เชิญอาจารย์ที่มีความเชีย่ วชาญตรงกับรายวิชามาสอน
สนับสนุนให้อาจารย์เหล่านั้นเร่งผลิตผลงานทางวิชาการ
ควรจัดระบบเพื่อเช็คเวลาสอน และควบคุมให้สอน
ตามตารางสอนที่กาหนดไว้
จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้มี
ทักษะมากยิ่งขึ้น

แผนภูมิที่ ๔ แสดงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกณฑ์การประเมินที่ ๔
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๒๐
เกณฑ์การประเมินที่ ๕ คุณ สมบัติ ของอาจารย์ที่ปรึ กษาวิท ยานิ พนธ์ หลักและอาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระ
ปัญหาหลักหลักคือ อาจารย์ที่ปรึกษามีน้อยเพราะการรับนิสิตมีมากเกินปริมาณที่ สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนด และอาจารย์บางคนบางท่านไม่สามารถเป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ได้ เมื่อนิสิตมีจานวนมากเกินไปจึงไม่ได้สัดส่วนกับจานวนอาจารย์ที่มีอยู่ ๕๘ เมื่อนิสิตมี
จานวนมากเป็นเหตุให้สัดส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไม่สอดคล้องกับจานวนนิสิต ๕๙ และ
ปัญหาอีกประการหนึ่งก็คืออาจารย์ที่ ปรึกษาไม่มีผลงานทางวิชาการ และงานวิจัย ๖๐ แม้เรื่องคุณวุฒิ
ด้านการศึกษาไม่ ตรงและสั มพั น ธ์กั นกับ หลั กสู ตรที่ สั งกัดก็ ยังเป็ นปั ญ หาต่อเนื่องมาถึงเกณฑ์ การ
ประเมิน ข้อนี้ เช่น กัน ๖๑ ส่ วนปั ญ หาด้านคุณ สมบัติเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญช านาญการเฉพาะด้าน
ซึ่งนิสิตมักจะอาศัยความคุ้นเคยหรือความสะดวกสบายเข้าว่าเข้ามาติดต่อขอความเมตตาให้เป็นที่
ปรึกษาโดยมิได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ คือ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นสาคัญซึ่งผลส่งผลต่อคุณภาพ
ของการงานวิจั ย และปั ญ หาด้ านความรับ ผิ ด ชอบในการดู แ ลเอาใจใส่ ต่ องานวิ จัย อย่ างลึ ก ซึ้ งได้
มาตรฐานตรงตามหลักเกณฑ์หรือได้คุณภาพตามที่หลักสูตรกาหนดเป็นที่ยอมรับได้ด้วยการแบ่งภาระ
งานชัดเจนว่าใครเป็นที่ปรึกษาหลัก ใครเป็นที่ปรึกษารองหรือร่วม ซึ่งต้องตระหนักในหน้าที่ความ
รับผิดชอบอย่างตรงไปตรงมา และปัญหาด้านผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยของที่
ปรึกษาหลักยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์หรือขาดการเผยแพร่ให้แพร่หลายในระดับชาติและนานาชาติหรือ
เป็นไปตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ๖๒ บางกรณีปัญหาอาจเกิดจาก
อาจารย์ บ างท่ า นไม่ ได้ ท าบั น ทึ ก การเข้ า พบของนิ สิ ต ท าให้ ไม่ มี ห ลั ก ฐานการเข้ า ขอค าปรึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ของนิสิต หรืออาจารย์บางท่านได้รับมอบหมายให้คุมวิทยานิพนธ์ในหัวข้อที่ไม่ถนัด๖๓ ขาด
ประสบการณ์ในการอ่านเรื่องนั้นๆ ขาดความถนัดหรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือในงานที่รับเป็นที่ปรึกษา
๕๘

สัมภาษณ์ พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวโส, ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๕๙
สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร, รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๖๐
สั มภาษณ์ นางสาวฐาณิ ชญาณ์ มั ควั ลย์ , รองผู้ อ านวยการส านั กงานประกั นคุ ณ ภาพ มหาวิ ทยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๖๑
สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี, รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๖๒
สัมภาษณ์ ดร.แสวง นิลนามะ, หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๖๓
สัมภาษณ์ พระมหาดวงเด่น ิต าโณ, ดร., อาจารย์ประจาโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑.
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๒๑
เพราะอาจารย์จะต้องมีความรู้กว่านิสิตในเรื่องที่นามาปรึกษา๖๔ เมื่อไม่มีความชานาญหรือประสบการณ์
การให้คาปรึกษาแก่นิสิต จึงไม่สามารถบอกแนวทางการทาวิจัยแก่นิสิตได้ ไม่สามารถชี้แนะแหล่ง
ข้อ มูล ที่เป็ น ประโยชน์ ต่อการเขีย นงานของนิ สิ ตได้ มีความล าบากในการเข้าพบเพื่อขอค าปรึกษา
หรือไม่สามารถเจอตัวของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้แม้จะเป็นวันทาการตามปกติ อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไม่มีเวลาให้กับนิสิต๖๕ เป็นเหตุให้ขาดการหาความรู้ในเรื่องที่ให้คาปรึกษาต่อเนื่อง
ทาให้ ไม่ส นใจทางานของตนเองเท่าที่ควรหรือเป็นคนเจ้าอารมณ์ นิสิ ตท าอะไรก็ทาเป็นไม่พ อใจ ๖๖
ก็นับเป็นปัญหาได้เช่นกัน หรืออาจารย์ที่ปรึกษาบางท่านไม่ถนัดงานวิจัยเชิงปริมาณ อาจารย์ที่ปรึกษา
บางท่านรับเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นิสิตจานวนมาก แต่ไม่มีเวลาให้คาปรึกษาหรือตรวจสอบงาน
วิทยานิพนธ์ให้มีคุณภาพ๖๗
สรุปปัญหาคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ปัญ หาส่วนมากเกิดจากการรับ นิสิ ตเข้าศึกษาจานวนจนเกินปริมาณสัดส่ วนของอาจารย์ที่ ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนดไว้ และอาจารย์ที่ปรึกษา
บางส่วนไม่มีผลงานทางวิชาการ และอีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากตัวนิสิตเองที่ เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาจาก
ความคุ้นเคยส่วนตัว ไม่ได้คานึ งถึงความเชี่ยวชาญของอาจารย์ท่านนั้นว่าเหมาะสมกับงานของนิสิตที่
ทาหรือไม่ ปัญหาบางประการก็เกิดจากอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ได้จัดทาบันทึกการเข้าพบของนิสิตจึงไม่มี
ข้อมูลใช้เป็นหลักฐานในการตรวจสอบในภายหลังได้ การขาดประสบการณ์ไม่มีความเชี่ยวชาญใน
เรื่องที่รับเป็นที่ปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาก็เป็นปัญหาเช่นกัน แต่อาจารย์บางท่านอาจจะมีความ
เชี่ยวชาญและประสบการณ์แต่กลับไม่มีเวลาให้คาปรึกษาแก่นิสิต จึงเป็นปัญหาให้นิสิตทางานล่าช้า
เป็นเหตุให้ไม่จบตามกาหนดทาให้ตกค้างสะสมเป็นจานวนมาก
แนวทางการแก้ไขปัญหา
สาหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์
ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ประการแรก ควรรับนิสิตให้มีจานวนพอดีกับปริมาณอาจารย์ หรือไม่ก็จัดหา
อาจารย์ให้พอดีกับจานวนนิสิต และควรฝึกให้อาจารย์ทุกท่านมีความชานาญในการจัดทาวิทยานิพนธ์
๖๔

สัมภาษณ์ พระมหาพรชัย สิริวโร, ผศ.ดร., ผู้อานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑.
๖๕
สัมภาษณ์ ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, ผู้อานวยการโครงการหลักสูตรพุ ทธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติและภาคพิเศษ, วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑.
๖๖
สัมภาษณ์ พระครูโกศลศาสนบัณฑิต, ผศ.ดร., อาจารย์ประจาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๖๗
สัมภาษณ์ พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโ , ดร., รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑.
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๒๒
จนเป็นที่พึ่งของนิสิตได้๖๘ ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการและ
ผลงานวิจัย ให้เข้ารับการอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการและงานวิจัย๖๙ ในกรณีที่อาจารย์บางท่าน
มีความเชี่ยวชาญพิเศษ ควรช่วยดาเนินการทางเอกสารประกอบเพื่อให้สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) รับรอง และอาจต้องแจ้งให้อาจารย์ท่านนั้นเร่งดาเนินการทางเอกสารเพื่อขอรับรอง
คุณวุฒิ โดยบัณฑิตวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยประสานติดต่อ หรืออาจารย์ผู้ใหญ่บางท่านอาจจะไม่มีเวลา หรือไม่
สนใจ ไม่มีแรงจูงใจในการทาวิจัย บัณฑิตวิทยาลัยควรมีการจัดการให้มีงานวิจัยโดยให้ทุนและขอให้
อาจารย์ มี ส่ ว นร่ ว มอย่ างใดอย่ างหนึ่งในงานวิจัยนั้ นๆ เพื่ อ ให้ มีผ ลงานวิจัย จัด วางแผนติด ตามให้
อาจารย์มีงานวิจัยอย่างน้อยหนึ่งเรื่องในระยะเวลาที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนด๗๐
ประการที่สอง ควรรับหรือปรับอาจารย์ให้ที่คุณวุฒิ ด้านการศึกษาให้ตรงและสั มพันธ์กันกับ
หลักสูตรที่สังกัด และควรจัดให้มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์รับผิดชอบ
หลักสูตรเร่งผลิตผลงานทางวิชาการ๗๑ ส่วนกรณีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีภาระงานเกินหรืองาน
ล้นด้วยการรับเป็นที่ปรึกษาจานวนอัตราส่วนที่เกิน หลักสูตรพยายามแก้ไขปั ญหาด้วยการตรวจเช็ค
อาจารย์แต่ละท่านมิให้ควบคุมวิทยานิพนธ์เกินจานวนหรือล้นเกินมาตรฐาน เพื่อให้เกิดคุณภาพรวมถึง
ให้นิสิตได้พิจารณาอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเชี่ยวชาญชานาญการตรงกับเรื่องที่จะขอคาปรึกษาหรือรับ
เป็ น ที่ป รึกษาในหั ว ข้อเรื่องที่ ตนเองเชี่ยวชาญจริงๆ มีการกากับ ติดตามอย่างใกล้ ชิ ดให้ อาจารย์ที่
ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วมได้ทางานตามภาระหน้าที่อย่างจริงจังและทางานใกล้ชิดกันมิให้เกิด
ความขัดแย้งทางวิชาการ ส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักได้ผลิตผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งงานวิจัยนั้นให้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ๗๒ แต่ละหลักสูตร
ควรจัดทาแบบฟอร์มการขอเข้าพบเพื่อบันทึกร่องรอยการให้คาปรึกษาของนิสิต เก็บไว้เป็นหลักฐาน
และสิ่งสาคัญอาจารย์ควรได้สิทธิ์ในการเลือกคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ตนเองถนัดและมีพื้นความรู้ตรง

๖๘

สัมภาษณ์ พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวโส, ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๖๙
สั มภาษณ์ นางสาวฐาณิ ชญาณ์ มั ควั ลย์ , รองผู้ อ านวยการส านั กงานประกั นคุ ณ ภาพ มหาวิ ทยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๗๐
สัมภาษณ์ ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, อาจารย์ประจาโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑.
๗๑
สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี, รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๗๒
สัมภาษณ์ ดร.แสวง นิลนามะ, หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรั ชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
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๒๓
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์เรื่องนั้นๆ ก่อนที่จะมีการให้คาปรึกษาแก่นิสิตอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระควรประชุมกัน๗๓
ในส่ ว นของบั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย หรือ คณะควรส่ งเสริม ให้ อ าจารย์ที่ ป รึก ษาวิท ยานิพ นธ์มี การ
แสวงหาความรู้ ใหม่ เช่ น ให้ ส่ ง ไป ศึ ก ษาต่ อ ในหลั ก สู ต รระยะสั้ น ในประเทศหรื อ ต่ า งประเทศ
ส าหรั บ อาจารย์ เจ้ าอารมณ์ ควรดู แ ลและเข้ าสถานบ าบั ด ๗๔ หรือ ทางหลั ก สู ต รควรกาหนดเกณฑ์
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เชิงคุณภาพและปริมาณ รวมทั้งมีจัดอบรมสัมมนาแนวทางให้คาปรึกษา
ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบ วิทยานิพนธ์เชิงปริมาณและเชิ งคุณภาพให้มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้๗๕
ส่วนในกรณีที่จะมีการรับสมัครบุคคลากรเพื่อมาทดแทนสายอาจารย์ควรเลือกผู้มีความถนัด
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะตามที่ทางบัณฑิตวิทยาลัยหรือหลักสูตรต้องการเป็นสาคัญ ไม่ควรรับอาจารย์
ทั่วไปที่ไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ควรสร้างระบบส่งเสริมนิสิตเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะ
เช่น นิสิตสาขาพุทธศาสนา ควรจะรู้ในบางเรื่องให้ชัดเจน อาจจะเจาะจงศึกษาเฉพาะเรื่อง อย่างเช่น
ศึ กษาพุ ทธศาสนาในประเทศเกาหลี พุ ทธศาสนาในประเทศญี่ ปุ่ น พุ ทธศาสนาแบบมหายานหรื อ
พุทธศาสนาแบบเถรวาท เป็นต้น โดยให้มีความเชี่ยวชาญรู้จริง๗๖ ควรสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงาน
ทางวิชาการ งานวิจัย และบทความทางวิชาการให้เข้าโครงการอบรมเพิ่มพูนความรู้เรื่องระเบียบวิธีวิจัย
การค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการทาวิจัย และเพื่อจะนาไปแนะนาแก่นิสิตได้ ทางคณะหรือบัณฑิต
วิทยาลัยต้องสร้างมาตรการให้อาจารย์เข้าทางานตรงเวลา เช่น ต้องให้มีสมุดรายชื่อเพื่อลงเวลาใน
การเข้าทางาน เป็นต้น ควรเสนอแนะอาจารย์ในหลักสูตรให้สั่งงานนิสิตในขณะที่เรียนให้สอดคล้อง กับการ
เขียนวิทยานิพนธ์ของนิสิต๗๗
สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา จากข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ ประการแรกต้องรับนิสิตให้
พอดีกับจานวนของอาจารย์ที่ป รึกษาที่ห ลักสูตรมีอยู่ และควรสนับสนุนให้อาจารย์ได้มีการพัฒ นา

๗๓

สัมภาษณ์ พระมหาดวงเด่น ิต าโณ, ดร., อาจารย์ประจาโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑.
๗๔
สัมภาษณ์ พระครูโกศลศาสนบัณฑิต, ผศ.ดร., อาจารย์ประจาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๗๕
สัมภาษณ์ พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโ , ดร., รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑.
๗๖
สัมภาษณ์ พระมหาพรชัย สิริวโร, ผศ.ดร., ผู้อานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑.
๗๗
สัมภาษณ์ ผศ.ดร.แม่ ชีกฤษณา รักษาโฉม, ผู้อานวยการโครงการหลักสูตรพุ ทธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติและภาคพิเศษ, วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑.
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๒๔
ทางด้านการให้ คาปรึ กษาแก่ นิ สิ ต ให้ ส ร้างผลทางวิช าการให้ เป็ น ไปตามกฎเกณฑ์ ของส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในกรณีอาจารย์บางท่านต้ องตั้งให้เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษหรือ
การรับรองคุณวุฒิที่จบจากต่างประเทศก็ควรแนะนาให้ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่มีอยู่ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สาหรับปัญหาอาจารย์ที่ปรึกษารับนิสิตเกินจานวนทางหลักสูตรควรตรวจเช็คทา
ฐานข้อมูล เพื่อสะดวกในการตรวจสอบและแก้ไขให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ อีกประการหนึ่ง แต่ ล ะ
หลักสูตรควรทาแบบฟอร์มการขอเข้าพบเพื่อบันทึกร่องรอยการให้คาปรึกษาของนิสิต เก็บไว้เป็น
หลักฐานเพื่อสามารถที่จะตรวจสอบได้ในภายหลัง สาหรับอาจารย์ที่ปรึกษาบางท่านอาจจะขาดความ
เชี่ย วชาญหรื อประสบการณ์ ทางคณะหรือบั ณ ฑิ ตวิท ยาลั ย ควรจัด โครงการเพิ่ มศั กยภาพให้ กั บ
อาจารย์เหล่านั้น หรืออาจจะส่งไปอบรมในหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย แม้แต่การจะรับอาจารย์
บางท่านมาทดแทนอาจารย์บางส่วนที่ขาดคุณสมบัติ ก็ควรคานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะของอาจารย์
ท่านนั้นว่าเป็นไปตามที่ทางคณะหรือบัณฑิตวิทยาลัยต้องการหรือไม่
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๒๕
ปัญหาเกณฑ์การประเมินที่ ๕
นิ สิ ตมี จ านวนจนเกินปริมาณสั ดส่ วนของอาจารย์ ที่ ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
นิ สิ ต เลื อกอาจารย์ ที่ ป รึกษาจากความคุ้น เคยส่ ว นตั ว
ไม่ได้คานึงถึงความเชี่ยวชาญของอาจารย์
อาจารย์ที่ปรึกษาไม่มีผลงานทางวิชาการ
อาจารย์ที่ปรึกษาไม่มีการจัดทาบันทึกการเข้าพบของนิสิต
อาจารย์ขาดประสบการณ์ไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องที่
รับเป็นทีป่ รึกษา
นิสิตทางานล่าช้าเป็นเหตุให้ไม่จบตามกาหนดทาให้ตกค้าง
สะสมเป็นจานวนมาก

แนวทางการแก้ไขปัญหา
วางแผนรับนิสติ ให้มีจานวนพอดีกับปริมาณอาจารย์
ตรวจเช็คอาจารย์แต่ละท่านมิให้ควบคุมวิทยานิพนธ์
เกินจานวนหรือล้นเกินมาตรฐาน
ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาให้อาจารย์มีผลงาน
ทางวิชาการ และผลงานวิจัย
จัดทาแบบฟอร์มการขอเข้าพบเพื่อบันทึกการให้
คาปรึกษาของนิสิตและเก็บไว้เป็นหลักฐาน
อาจารย์ควรได้สิทธิ์ในการเลือกคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์
ที่ตนเองถนัดและมีพื้นความรู้ตรงกับหัวข้อวิทยานิพนธ์
ควรเสนอแนะอาจารย์ในหลักสูตรให้สั่งงานนิสิต
ในขณะที่เรียนให้สอดคล้องกับการเขียนวิทยานิพนธ์
ของนิสิต

แผนภูมิที่ ๕ แสดงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกณฑ์การประเมินที่ ๕
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๒๖
เกณฑ์การประเมินที่ ๖ คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
ปั ญ หาเรื่องคุณ สมบั ติของอาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพ นธ์ร่ว ม ส่ ว นหนึ่ งเกิดจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมบางท่านมีคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิ พนธ์ร่ว มบางท่ านไม่มีผลงานทางวิช าการ ๗๘ และคณะหรือบัณ ฑิ ตวิทยาลัย ไม่มีฐานข้อมูล
ประวัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่เป็นอาจารย์ภายนอก๗๙
อีกประเด็นหนึ่งก็คืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์
ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตร หรือเป็ นอาจารย์ภ ายในมีภ าระงานเกินหรือคุมวิทยานิพนธ์เกินจานวนและ
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกรณีเป็นอาจารย์ภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิ หรืออาจารย์พิเศษยังขาดผลงานเป็นที่
ยอมรับโดยเฉพาะงานวิจัย แม้แต่การที่อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมที่เป็นบุคลากรภายในหรือภายนอกต่างมี
ทัศนคติว่าตนเองเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม การทาหน้าที่ที่ปรึกษาให้เป็นหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
หลักจึงขาดความกระตือรือร้นเอาใจใส่งานวิจัยอย่างต่อเนื่องและลุ่มลึกให้มีมาตรฐานหรือมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น๘๐ และกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมบางท่านมีเวลาให้น้อย อาจารย์ที่ปรึกษา
วิท ยานิ พ นธ์ร่ว มบางท่านวุฒิ การศึกษาไม่ตรงกับสาขาวิช าที่ ตนรับเป็ นที่ ปรึกษาวิทยานิพ นธ์ร่ว ม
อาจารย์ บ างท่ านนิ สิ ตเข้าพบยากและติดต่อยาก ๘๑ นั ดนิ สิ ตแล้ วมาไม่ตรงเวลา ๘๒ สิ่ งเหล่ านี้ก็เป็ น
ปัญหาเช่นกัน
ปัญหาบางครั้งก็เกิดจากการที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมจะให้เกียรติอาจารย์ที่ปรึกษา
วิท ยานิ พ นธ์ห ลั ก ที่อ ยู่ ในมหาวิท ยาลั ย มากจนเป็ น เหตุให้ คาปรึก ษาได้ไม่เต็มที่ อาจารย์ที่ ป รึก ษา
วิทยานิพนธ์ร่วมที่มาจากต่ างสถาบันหรือจากหน่วยอื่นในมหาวิทยาลัยเองต่างก็มีภาระงานประจาที่
มากอยู่แล้ว จึงมีปัญหาในเรื่องเวลาของการให้คาปรึกษาแก่นิสิต ความไม่เข้าใจของนิสิตเองที่ไม่ทราบว่า
เรื่องนี้จะไปหาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม๘๓
๗๘

สัมภาษณ์ พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวโส, ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๗๙
สัมภาษณ์ พระศรีศาสนบัณฑิ ต (สุทัศน์ ติสฺสรวาที), ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๘๐
สัมภาษณ์ ดร.แสวง นิลนามะ, หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๘๑
สัมภาษณ์ พระครูโกศลศาสนบัณฑิต, ผศ.ดร., อาจารย์ประจาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๘๒
สัมภาษณ์ ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, ผู้อานวยการโครงการหลักสูตรพุ ทธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติและภาคพิเศษ, วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑.
๘๓
สัมภาษณ์ พระมหาพรชัย สิริวโร, ผศ.ดร., ผู้อานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑.
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๒๗
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมบางท่านยังขาดประสบการณ์ในการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์
เชิงคุณ ภาพและเชิงปริม าณ ๘๔ เพราะนิ สิ ตบางคนอาจจะท าวิทยานิ พนธ์ที่มี เนื้อหาเกี่ยวข้องกับบาง
ศาสตร์ที่หาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมค่อนข้างยาก และมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมบาง
ท่านอาจจะไม่มีคุณวุฒิและงานวิจัย หรือบทความไม่ตรงกับศาสตร์ที่นิสิตต้องการคาปรึกษา๘๕
สรุปปัญหาเรื่องคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมบางท่านมีคุณวุฒิการศึกษา
ไม่ตรงหรือสัมพันธ์กับ หลักสูตรและไม่มีผลงานทางวิช าการตามที่กาหนดไว้ โดยเฉพาะอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ภายนอกทางคณะหรือบัณฑิตวิทยาลัยได้ทาฐานข้อมูลประวัติไว้
หรือบางท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนแต่ไม่มีเวลา เพราะภาระงานประจาที่รับผิดชอบมีมากอยู่แล้วหรือ
บางท่านก็มีปัญหาในเรื่องการเข้าพบและติดต่อยากไม่สามารถพบได้ตามเวลาที่นัดไว้ ปัญหาส่วนหนึ่ง
อาจจะเกิดจากตัวนิสิตที่ไม่เข้าใจว่าควรจะไปรับคาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาหลักหรืออาจารย์ที่
ปรึกษาร่วมดี นิสิตบางคนอาจจะทาวิทยานิพนธ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับบางศาสตร์ที่หาอาจารย์ที่ปรึกษา
ยาก หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมบางท่านที่มีอยู่ก็ยังขาดประสบการณ์ในการให้คาปรึกษา
วิท ยานิ พ นธ์ ห รื อ มีอ ยู่ แต่ ไม่ มี คุ ณ วุฒิ แ ละงานวิจัย หรือ บทความไม่ ต รงกั บ ศาสตร์ที่ นิ สิ ต ต้ องการ
คาปรึกษา
แนวทางการแก้ไขปัญหา
สาหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาของคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมทาง
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย หรื อ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งควรจั ด ท าฐานข้ อ มู ล ประวั ติ ข องอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ร่วม ทั้งภายในและภายนอก ในกรณีที่เป็นอาจารย์ภายนอก ควรเชิญเฉพาะอาจารย์ผู้ที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตรงกับหลักสูตรนั้นๆ มาเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมเท่านั้น ๘๖ และสิ่งสาคัญควร
พิจารณาอาจารย์ ที่ป รึกษาวิทยานิ พนธ์ ร่วมที่มีคุณ วุฒิ ตรงหรือสั มพันธ์กับหลั กสูตร ควรพิ จารณา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่มีผลงานทางวิชาการมาเป็นที่ปรึกษา ควรส่งเสริมให้ผลิตผลงาน
วิชาการ ไม่ว่าจะเป็ น งานวิจั ย หรือบทความทางวิชาการ ๘๗ ด้วยการให้ เข้ารับการอบรมการเขียน

๘๔

สัมภาษณ์ พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโ , ดร., รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑.
๘๕
สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร, รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๘๖
สัมภาษณ์ พระศรีศาสนบัณฑิ ต (สุทัศน์ ติสฺสรวาที), ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๘๗
สัมภาษณ์ พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวโส, ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
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๒๘
ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย๘๘ ร่วมถึงการจัดอบรม หรือสัมมนาการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นิสิต
แม้อาจารย์ในหลักสูตรก็ควรมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่
นิสิตด้วยเช่นกัน ๘๙ หรือควรรับหรือปรับอาจารย์ให้ที่คุณวุฒิ ด้านการศึกษาให้ตรงและสัมพันธ์กันกับ
หลักสูตรที่สังกัด ทางบัณฑิตวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีระบบและกลไกในการส่งเสริม
และสนับสนุนให้คณาจารย์เร่งผลิตผลงานทางวิชาการ๙๐
ปัญหาที่เกิดจากกรณีที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมมีภาระงานมากเกินไปหลักสูตรพยามแก้ไข
ด้วยการคานวณตามอัตราส่วน ด้วยการเฉลี่ยมิให้มากหรือน้อยเกิ น เพื่อให้การควบคุมเป็นไปอย่าง
ทั่วถึงและได้เกณฑ์มาตรฐานมีคุณภาพ ส่วนในกรณีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมภายนอกขาดคุณสมบัติด้าน
ผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งงานวิจัย หลั กสู ตรได้แก้ไขด้วยการสอบถามและขอทราบ
ผลงานทางวิชาการก่อนที่จะเชิญร่วมเป็นที่ปรึกษา โดยเน้นผลงานการวิจัยเป็นหลัก ควรกระตุ้นให้
อาจารย์ที่ป รึกษาร่วมทั้งภายในและภายนอกได้มีโอกาสทางานร่วมกันด้วยการจัดกิจกรรมคลิ นิก
วิทยานิพนธ์กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจใส่ใจต่อการเป็นที่ปรึกษาอย่างจริงจัง ใส่ใจถึงคุณภาพมาตรฐาน
หรือความลุ่มลึกของงาน๙๑
สิ่งสาคัญอีกประการหนึ่งก็คือทางบัณฑิตวิทยาลัยหรือคณะนั้น ควรเลือกคนที่มีคุณสมบัติตรง
ตามสาขาวิ ช าจั ด ท าประวั ติ อ าจารย์ แ ละมี เบอร์ ติ ด ต่ อ ที่ ชั ด เจน นิ สิ ต สามารถที่ ติ ด ต่ อ ได้ ง่า ย ๙๒
เพื่ อเป็ น การแก้ปั ญ หาเรื่อ งอาจารย์บ างท่านที่ พ ฤติกรรมที่เข้าพบยากมาไม่ ตรงเวลา ด้ วยการจัด
ประชุมแจ้งให้ผู้บริ หารทราบและกล่าวตักเตือนอาจารย์บางท่านที่พฤติกรรมที่มีพฤติกรรมเช่นนั้น
พร้อมกับจัดทาคาสั่งเพื่อมอบภาระงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมโดยคณบดี ๙๓ เพื่อที่จะ
กระตุ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาโดยยึดตามหลักวิชาการ
ดังนั้ น ก่ อนที่ จ ะเชิญ อาจารย์ ที่ ป รึ กษาวิทยานิพ นธ์ร่ว มที่ มาจากต่างสถาบั นหรือจากหน่ว ยอื่น ใน
๘๘

สั มภาษณ์ นางสาวฐาณิ ชญาณ์ มั ควั ลย์ , รองผู้ อ านวยการส านั กงานประกั นคุ ณ ภาพ มหาวิ ทยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๘๙
สัมภาษณ์ พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโ , ดร., รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑.
๙๐
สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี, รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๙๑
สัมภาษณ์ ดร.แสวง นิลนามะ, หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๙๒
สัมภาษณ์ พระครูโกศลศาสนบัณฑิต, ผศ.ดร., อาจารย์ประจาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๙๓
สัมภาษณ์ ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, ผู้อานวยการโครงการหลักสูตรพุ ทธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติและภาคพิเศษ, วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑.
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๒๙
มหาวิทยาลัยนิสิตจะต้องสอบถามให้ชัดเจนในเรื่องเวลาในการให้คาปรึกษาว่าอาจารย์ท่านนั้นมีเวลา
ให้คาปรึกษาได้จริงหรือไม่ ในกรณีที่นิสิตมีปัญหาในวิทยานิพนธ์ไม่ชัดเจนว่า จะไปขอคาปรึก ษาจาก
อาจารย์ที่ปรึกษาท่านใด การแก้ปัญหาต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและร่วมหรือท่านอื่น
ที่เกี่ยวข้องกับ งานของนิสิตมีการมาประชุมหรือปรึกษาหารือกันหรือหาข้อสรุปในปัญหานั้นๆ อย่าง
เป็นระบบ๙๔ ควรแนะนานิสิตให้เข้าใจก่อนที่จะเสนอหัวข้อทาวิทยานิพนธ์เพื่อให้นิสิตเตรียมพร้อมใน
การหาอาจารย์ ที่ ป รึ กษาวิ ทยานิ พ นธ์ ร่ วมที่ เชี่ ยวชาญในบางศาสตร์ ที่ นิ สิ ตต้ องการจะน ามาเขี ยน
วิทยานิพนธ์ควรตรวจสอบประวัติการศึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมให้ตรงตามเกณฑ์ของ
คุณสมบัติของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมเสียก่อน๙๕
สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา ทางบัณฑิตวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเชิญเฉพาะ
อาจารย์ผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงกับหลักสูตรและต้องจัดทาฐานข้อมูลประวัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมทั้งภายในและภายนอก สาหรับคุณวุฒิ และผลงานทางวิชาการก็เป็นสิ่งสาคัญต้อง
ตรวจสอบให้แน่นอนเสียก่อนจึงทาการเชิญมาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม กรณีอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมเป็นอาจารย์ประจาภายในถ้าไม่มีผลงานทางวิชาการควรจัดให้มีการอบรมการ
เขียนผลงานทางวิชาการและงานวิจัยเพิ่มเติมและควรสร้างระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้คณาจารย์เร่งผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ส่วนปัญหาที่เกิดจากอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมมี
ภาระงานมากเกินไปจะต้องมีการควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ไม่ให้มากจนเกินมาตรฐาน อีก
วิธีหนึ่งก็คือการกระตุ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมทั้งภายในและภายนอกได้มีโอกาสร่วมจัดกิจกรรม
คลินิกวิทยานิพนธ์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจใส่ใจต่อการเป็นที่ปรึกษาและใส่ใจในคุณภาพมาตรฐาน
ของวิทยานิ พนธ์ สาหรับปั ญหาอาจารย์ที่ปรึกษาบางท่านที่มีพฤติกรรมเข้าพบยาก ทางคณะหรือ
บัณฑิตควรแจ้งให้ผู้บริหารรับทราบและมีการกล่าวตักเตือนให้เข้าใจในภาระหน้า ที่จะต้องรับผิดชอบ
และสิ่งสาคัญอีกประการหนึ่งก็คือจะต้องให้คาแนะนานิสิตให้เข้าใจในหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่จะทาเพื่อจะ
ได้หาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เชี่ยวชาญในเรื่องที่นิสิตต้องการจะนามาเขียนวิทยานิพนธ์จะได้
ไม่เสียเวลาในภายหลัง

๙๔

สัมภาษณ์ พระมหาพรชัย สิริวโร, ผศ.ดร., ผู้อานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตร
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑.
๙๕
สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร, รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
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๓๐
ปัญหาเกณฑ์การประเมินที่ ๖
อาจารย์มีคุณวุฒิไม่ตรงหรือสัมพันธ์ตามหลักสูตรและไม่มี
ผลงานทางวิชาการ
คณะหรือบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ไม่ มี ฐ านข้ อมู ล ประวัติ ของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมต่างสถาบันหรือจาก
หน่วยอื่นไม่มีเวลาให้คาปรึกษาแก่นิสิต
นิสิตทาวิทยานิพนธ์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับบางศาสตร์ที่
หาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมค่อนข้างยาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมบางท่ านที่มีอยู่ก็ยัง
ขาดประสบการณ์ในการให้คาปรึกษา

แนวทางการแก้ไขปัญหา
พิ จ ารณาอาจารย์ ที่ ป รึกษาวิท ยานิ พ นธ์ ร่ว มที่ มี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรและมีผลงาน
ทางวิชาการ
บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย หรือ หน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้ อ งควร
จั ด ท าฐานข้ อ มู ล ประวั ติ ข องอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ร่วมทั้งภายในและภายนอก
คานวณอั ต ราส่ ว นนิ สิ ต และเฉลี่ ย ให้ ไม่ ม ากหรือ
น้ อ ยเกิ น และควบคุ ม อย่ า งทั่ ว ถึ ง และได้ เกณฑ์
มาตรฐานมีคุณภาพ
แนะน านิ สิ ต ให้ เข้ า ใจก่ อนที่ จ ะเสนอหั ว ข้ อ และ
เตรียมพร้อมในการหาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
ที่เชี่ยวชาญในศาสตร์ที่ทา
กระตุ้นให้อาจารย์มีโอกาสร่วมจัดกิจกรรมคลินิก
วิท ยานิ พ นธ์ ให้ เกิด แรงจู งใจใส่ ใจต่ อการเป็ น ที่
ปรึกษาและใส่ใจในคุณภาพมาตรฐาน

แผนภูมิที่ ๖ แสดงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกณฑ์การประเมินที่ ๖
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๓๑
เกณฑ์การประเมินที่ ๗ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ปัญหาเรื่องคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์นั้น อาจเกิดจากทางคณะหรือบัณฑิต
วิทยาลั ย ได้ เชิญ อาจารย์ ผู้ สอบวิทยานิ พนธ์ที่มีคุณ สมบัติไม่ตรงตามหลั กสู ตร เช่น อาจารย์ผู้ ส อบ
วิทยานิพนธ์บางท่านไม่มีผลงานทางวิชาการ ๙๖ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ที่มีคุณสมบัติครบตรง
ตามหลั กสู ตร บางท่านอาจจะมีคุณ สมบั ติครบถ้วนแต่ ไม่มีเวลาว่างพอที่จะรับเป็นกรรมการสอบ
แม้ เรื่องการส่ งเล่ มวิทยานิ พนธ์ให้ อาจารย์ผู้ สอบวิทยานิพนธ์มีความล่าช้ามากเกินไป ๙๗ ก็เกิดเป็น
ปัญหาได้เช่นกัน
อีกปัญหาหนึ่งก็คือกรณีที่อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ที่เป็นบุคคลภายใน ในฐานะประธาน
กรรมการควบคุมกรรมการร่วมและผู้ตรวจสอบ หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายใน มีภาระงานมากเกินและไม่มี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นประธานสอบภายนอกยังขาดผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติหรือยังขาดการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในฐานข้อมูล TCI อย่างแพร่หลาย ที่เป็นไป
ตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง๙๘ และในปัจจุบันนี้อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์มีจานวนผู้มีคุณสมบัติมี
น้อย โดยเฉพาะการสอบในระดับปริญญาเอก เพราะต้องใช้อาจารย์ที่ได้ตาแหน่งทางวิชาการระดับ
รองศาสตราจารย์และจบปริญญาเอก๙๙ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์บางท่านคุณ สมบัติครบถ้วนที่
จะมาเป็ น ประธานหรือกรรมการในการสอบวิทยานิพ นธ์ได้ แต่บางท่านไม่ค่อยมีเวลาว่าง เพราะ
อาจารย์ ผู้ส อบวิทยานิ พนธ์บ างท่านมีภ าระงานมากจนไม่มีเวลาพอที่จะอ่านงานของนิสิ ตได้อย่าง
ละเอียดและชัดเจน และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ของสานักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.). มี จ านวนน้ อ ยในบางสาขาวิ ช า ๑๐๐ บางอาจารย์ ผู้ ส อบ
วิทยานิพนธ์จะไม่ค่อยเคร่งครัดการตรวจสอบคุณภาพของวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต ๑๐๑
๙๖

สัมภาษณ์ พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวโส, ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๙๗
สัมภาษณ์ พระศรีศาสนบัณฑิ ต (สุทัศน์ ติสฺสรวาที), ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๙๘
สัมภาษณ์ ดร.แสวง นิลนามะ, หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๙๙
สัมภาษณ์ พระครูโกศลศาสนบัณฑิต, ผศ.ดร., อาจารย์ประจาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๐๐
สั มภาษณ์ พระมหาพรชัย สิ ริวโร, ผศ.ดร.,ผู้ อานวยการโครงการหลักสูตรพุ ทธศาสตรมหาบั ณฑิ ตและ
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , วันที่ ๑๓ มีนาคม
๒๕๖๑. ๑๐๑ สัมภาษณ์ พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโ , ดร., รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑.
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๓๒
หรือไม่มีความชานาญในเรื่องที่เป็นกรรมการสอบ จึง ไม่สามารถแนะนาให้ถูกประเด็น และชี้แหล่ง
ข้อมูลที่จะนามาแก้ไขงานที่มีปัญหาได้ แม้อาจารย์ภายในบางท่านก็ไม่ยอมแสดงความคิดเห็นในงาน
ของนิสิตและอาจารย์ภายนอกบางท่านถามปัญหาไม่ตรงประเด็น๑๐๒
ปัญ หาดังกล่าวนี้ ส าหรับ เกณฑ์เก่า คือ ก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๘ ไม่มีปัญหาอะไรมากนัก
แต่เกณฑ์ ใหม่ ตั้ งแต่ ปี การศึ ก ษา ๒๕๕๘ เป็ นต้ น มา จะต้ องใช้ ผู้ ท รงวุฒิ ภ ายนอกที่ มี ตาแหน่ งรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไปและต้องจบปริญญาเอก เป็นประธานกรรมการสอบ ซึ่งบางสาขาวิชาที่เป็นผู้ทรงวุฒิภายนอก
และมี คุณสมบั ติ ตามที่ กาหนดมีจ านวนน้อ ยมาก ผู้ ท รงวุฒิ ภ ายนอกบางท่านมีคุ ณ วุฒิ ตรงแต่ ขาด
คุณสมบัติ คือ ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ใหม่ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)๑๐๓
สรุปปัญหาส่วนมากจะเกิดจากที่คณะหรือบัณฑิตวิทยาลัย เชิญอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ มี
คุณสมบัติไม่ตรงตามที่หลักสูตรนั้นๆ ต้องการ อาจารย์บางท่านถึงแม้จะมีคุณสมบัติครบถ้วนแต่ไม่มี
เวลาว่างที่จะมาสอบวิท ยานิพนธ์ได้ การส่งเล่มวิทยานิพนธ์ล่าช้าก็เป็นปัญหาที่เกิดบ่อยๆ ปัจจุบันนี้
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ตั้งกฎเกณฑ์คณะกรรมการในการสอบสูงขึ้นจึงเป็น
เหตุให้อาจารย์บางท่านขาดคุณสมบัติไม่สามารถมาเป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ได้ บางสาขาวิชาก็
หาอาจารย์ยากมากยิ่งขึ้น ที่มีอยู่แล้วก็มีจานวนน้อยบางอาจารย์ก็ขาดคุณสมบัติ ปัญหาส่วนหนึ่งก็เกิด
จากอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์บางท่านไม่มีความชานาญหรือเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ จึงเป็น เหตุให้ไม่
สามารถแนะนานิสิตได้แม้จะแนะนาได้ก็อาจจะไม่ตรงประเด็นที่นิสิตต้องการเท่าที่ควร
แนวทางการแก้ไขปัญหา
คณะหรือบัณฑิตวิทยาลัย ควรเชิญผู้อาจารย์สอบวิทยานิพนธ์ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักสูตร
โดยการตรวจเช็คจากประวัติที่จัดทาเป็นฐานข้อมูลไว้ก่อนแล้ว ควรจัดทาปฏิทินตารางการสอบของ
นิสิ ตไว้ให้ ชัดเจน เพื่อที่จะประสานหรือเชิญ อาจารย์ผู้ส อบวิทยานิพนธ์ที่ มีคุณสมบัติครบตรงตาม
หลักสูตรได้แต่เนิ่นๆ เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในเวลาของอาจารย์บางท่าน ต้องจัดส่งเล่มวิทยานิพนธ์ให้ถึง
ถือของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ให้เร็วที่สุดอย่างน้อยก่อนสอบประมาณ ๗ วัน๑๐๔ ในกรณีผู้ทรงวุฒิ
ภายนอกควรตรวจสอบประวัติการศึกษาของอาจารย์ผู้สอบวิท ยานิพนธ์ก่อนที่จะเชิญมาเป็นอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิ พนธ์ และทาเป็ นฐานข้อมูล เก็บไว้ในแฟ้มงานของสานักงาน ควรเชิญอาจารย์ผู้สอบ
วิท ยานิ พ นธ์ที่ มี ผ ลงานทางวิช าการมาเป็ น ประธานหรือ กรรมการเท่ านั้ น ในกรณี อ าจารย์ ผู้ ส อบ
๑๐๒

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, ผู้อานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณ ฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติและภาคพิเศษ, วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๐๓
สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร, รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๐๔
สัมภาษณ์ พระศรีศาสนบัณฑิต (สุทัศน์ ติสฺสรวาที), ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

๓๓
วิทยานิพนธ์เป็นอาจารย์ประจาภายในควรส่งเสริมให้ผลิตผลงานวิ ชาการ ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยหรือ
บทความทางวิชาการ เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนด๑๐๕
สาหรับผลงานทางวิชาการนั้น ควรส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการและ
ผลงานวิจัย ให้เข้ารับการอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการและงานวิจัย๑๐๖
กรณีบุคลากรภายใน ควรจัดทาประวัติและสารวจชื่ออาจารย์ผู้สอบและขอตรวจเช็คดูผลงาน
ทางวิชาการว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานว่าด้วยคุณสมบัติของผู้สอบหรือไม่ เช่น มีผลงานวิชาการ
โดยเฉพาะงานวิจัยต้องขอรายชื่อผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่แหล่งข้อมูลที่ตีพิมพ์เผยแผ่ กรณีกรรมการ
สอบภายนอกขอประวั ติ พ ร้ อ มผลงานทางวิ ช าการที่ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น โดยกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อให้เกิดการยอมรับและได้มาตรฐาน๑๐๗
คณะหรื อบั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย ควรส่ งเสริม ให้ อาจารย์ท างานวิ ช าการให้ ส ามารถขอตาแหน่ ง
วิช าการระดั บ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้ มีจ านวนเพี ยงพอส าหรับ สอบนิ สิ ต ระดั บ
ปริญญาเอก อาจารย์เหล่านี้ก็สามารถสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทได้ด้วย ควรชาระระบบงานที่
เกี่ยวกับการขอตาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มีความคล่องตัวกว่านี้ ควรปรับทั้งระบบการ
ทางานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกับการขอตาแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย๑๐๘ จัดทาโครงการ
ส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้อาจารย์มีการพัฒนาคุณสมบัติให้ครบถ้วนเป็นไปตามเกณฑ์
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และบัณฑิตวิทยาลัยควรจัดโครงการเพื่ออบรม
บุคคลกรสายอาจารย์ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง๑๐๙
สาหรับปัญหาเรื่องผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกนั้น ทางหลักสูตรควรจะต้องจัดทาประวัติและ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ควรเชิญอาจารย์ที่มีความชานาญเชี่ยวชาญในเรื่อง
ที่จะสอบมาเป็นอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ควรเชิญอาจารย์ที่มีสามารถแนะนาและชี้แนะแหล่งข้อมูล

๑๐๕

สัมภาษณ์ พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวโส, ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๑๐๖
สั มภาษณ์ นางสาวฐาณิ ชญาณ์ มั ควั ลย์ , รองผู้ อ านวยการส านั กงานประกั นคุ ณ ภาพ มหาวิ ทยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๑๐๗
สัมภาษณ์ ดร.แสวง นิลนามะ, หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๐๘
สัมภาษณ์ พระครูโกศลศาสนบัณฑิต, ผศ.ดร., อาจารย์ประจาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๐๙
สัมภาษณ์ พระมหาพรชัย สิริวโร, ผศ.ดร., ผู้อานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบั ณฑิ ตและ
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑.
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๓๔
ที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตได้ชัดเจนและตรงประเด็นเพื่อสะดวกต่อการแก้วิทยานิพนธ์หลังสอบ ๑๑๐ และ
วางแนวทางในการตรวจสอบคุณภาพของวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ ๑๑๑ และพร้อมกันนี้ควรจะต้อง
พยายามหาผู้ทรงวุฒิภายนอกที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไปที่มีอยู่นอกสถาบันหรือหน่วยงานอื่น
ให้มากที่สุด สร้างเป็นระบบเครือข่ายไว้ เพื่อสะดวกต่อการประสานติดต่อ ผู้ทรงวุฒิภายนอกบางท่าน
มี คุ ณ วุ ฒิ ต รงแต่ ข าดคุ ณ สมบั ติ ควรเสนอให้ ท างมหาวิ ท ยาลั ย ท าเรื่ อ งรั บ รองให้ เป็ น ผู้ ท รงวุ ฒิ
ซึ่งสามารถจะมาเป็นประธานสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ได้๑๑๒
สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา การเชิญอาจารย์ สอบวิทยานิพนธ์ที่ต้องตรวจเช็คประวัติจาก
ฐานข้อมูลที่จัดทาไว้ เพื่อความสะดวกต่อนิสิตที่จะสอบทางเจ้าหน้าที่หรือผู้เกี่ยวข้องควรจัดทาตาราง
การสอบให้ชัดเจน การเตรียมการต่างๆ ในการสอบควรทาไว้ล่วงหน้า เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเรื่อง
ประสานงานอาจารย์ที่จะสอบ เพราะอาจารย์บางท่านอาจจะมีภาระงานมากจนไม่มีเวลาว่างพอที่จะ
มาสอบวิทยานิพนธ์ได้ การเตรียมการต่างๆ ควรจะต้องผ่านกรรมการบริหารหลักสูตรที่รับผิดชอบใน
หลักสูตรนั้นๆ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบั ติเบื้องต้นเพื่อให้เกิดการยอมรับและได้มาตรฐานตามที่
หลักสูตรกาหนดไว้ การแก้ปัญหาประการหนึ่งก็คือ ควรส่งเสริมให้อาจารย์ทางานวิชาการให้สามารถ
ขอตาแหน่งวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้มีจานวนเพียงพอสาหรับสอบนิสิต
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกที่ต้องการอาจารย์ผู้สอบที่มีความเชี่ยวชาญสูง และให้ เป็นไปตามเกณฑ์
ของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึก ษา (สกอ.) ที่ ก าหนดไว้ ดั งนั้ น การเชิ ญ อาจารย์ ผู้ ส อบ
วิทยานิพนธ์มานั้นควรคานึงถึงประโยชน์ที่นิสิตที่จะได้รับ เพราะถ้าเชิญอาจารย์ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญ
มากพอในเรื่องที่จะสอบนั้น ก็จะทาให้นิสิตไม่ได้รับความรู้มากพอที่จะนาไปแก้ไขงานได้ และจะทาให้
วิทยานิพนธ์เล่มนั้นก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานตามที่หลักสูตรต้องการ

๑๑๐

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, ผู้อานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณ ฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติและภาคพิเศษ, วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๑๑
สัมภาษณ์ พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโ , ดร., รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๑๒
สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร, รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
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๓๕
ปัญหาเกณฑ์การประเมินที่ ๗
อาจารย์มีคุณสมบัติไม่ตรงตามกฎเกณฑ์ ไม่มีผลงานทาง
วิชาการหรือไม่มีเวลาว่างพอที่จะรับเป็นกรรมการสอบ
ในบางสาขาวิชาอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเกณฑ์ของ สกอ. มีจานวนน้อย
ขาดความชานาญในเรื่องที่ เป็นกรรมการสอบไม่สามารถ
แนะนาให้ถูกประเด็นหรือชี้แหล่งข้อมูลที่จะนามาแก้ไข
งานที่ มี ปั ญ หาได้ ไม่ ยอมแสดงความคิด เห็ น หรือถาม
ปัญหาไม่ตรงประเด็นในงานของนิสิต

แนวทางการแก้ไขปัญหา
เชิญผู้อาจารย์สอบวิทยานิพนธ์ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามหลั ก สู ต ร โดยการตรวจเช็ ค จากประวั ติ ที่
จัดทาเป็นฐานข้อมูลไว้ก่อนแล้ว
ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาให้ผลิตผลงานวิชาการ
ไม่ ว่ าจะเป็ นงานวิ จั ยหรื อ บทความทางวิ ช าการ
เพือ่ ให้ได้ตามเกณฑ์ที่ สกอ.กาหนด
ควรเชิญอาจารย์ที่มีความชานาญเชี่ยวชาญในเรื่องที่
จะสอบและสามารถแนะน าหรื อ ชี้ แ นะแหล่ ง
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิตได้ชัดเจนและตรง
ประเด็นเพื่อสะดวกต่อการแก้วิทยานิพนธ์หลังสอบ
พยายามหาผู้ทรงวุฒิภายนอกที่มีตาแหน่ง รศ. ขึ้นไป
ที่มีอยู่นอกสถาบันหรือหน่วย งานอื่นให้มากที่สุด
สร้างเป็ น ระบบเครือข่ายไว้ เพื่ อสะดวกต่ อการ
ประสานติดต่อ

แผนภูมิที่ ๗ แสดงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกณฑ์การประเมินที่ ๗
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๓๖
เกณฑ์การประเมินที่ ๘ การตีพิมพ์เผยแผ่งานของผู้สาเร็จการศึกษา
ปัญหาของการตีพิมพ์เผยแผ่งานของผู้สาเร็จการศึกษานั้น ทางบัณ ฑิตวิทยาลัย อาจจะตั้ง
เกณฑ์ในการตีพิมพ์บทความของผู้ส าเร็จการศึกษาไว้ค่อนข้างสูงเกินไปเพื่อให้ เป็นตามเกณฑ์ของ
ส านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา (สกอ.) จึง ไม่ มี ว ารสารเพี ยงพอต่ อ ความต้ อ งการตี พิ ม พ์
บทความของผู้สาเร็จการศึกษา และไม่มีแผนงานในการแก้ปัญหาในการตีพิมพ์บทความของผู้สาเร็จ
การศึกษา๑๑๓ อีกประการหนึ่งอาจเกิดจากปริมาณของนิสิตที่มีมากไม่มี ระบบงานจัดการศึกษาไม่ได้
พัฒ นาแหล่ งเผยแพร่ผ ลงานจึ งมีน้ อยทาให้ นิสิ ตขาดแคลนแหล่ งเผยแพร่ผ ลงานวิช าการ ๑๑๔ และ
กระบวนการในการพิจารณาข้อมูล ก่อนการตีพิมพ์ล่าช้า ๑๑๕ แม้แต่วารสารที่เป็นไปตามเกณฑ์หรือ
เงื่อนไขของสถาบันมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้สาเร็จการศึกษา๑๑๖
อย่างไรก็ตาม การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษาที่เป็นประเด็นปัญหาหลัก
เพราะแหล่งการตีพิมพ์เผยแผ่มีจานวนจากัดไม่สามารถรองรับจานวนนิสิตที่สาเร็จการศึกษาในแต่ละ
ปีการศึกษาได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงตลอดจนเงื่อนไขของวารสารที่ตีพิมพ์เผยเผยมิอาจขับเคลื่อนให้
วารสารดาเนินตามกรอบเวลาหรือเงื่อนไขของวารสารได้ทันท่วงทีและยังไม่มีวารสารเฉพาะสาขาที่
สามารถตอบสนองความต้ อ งการของผู้ ส าเร็จ การศึ ก ษาได้ อ ย่ างทั่ ว ถึ ง ๑๑๗ การวางเงื่อ นไขให้ ล ง
บทความในวารสารที่ได้ฐานหนึ่ง เพื่อที่จะให้ได้คะแนนประเมินที่สูงนั้น ทาให้มีจานวนบทความที่
วารสารรับได้นั้นมีข้อจากัด ๑๑๘ และสาเหตุหนึ่งก็เป็นเพราะวารสารที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มีจานวน
น้อย การทางานของคนทาวารสารเป็นไปอย่างเชื่องช้า และขั้นตอนและเงื่อนไขของวารสารบางฉบับมี
มากเกินไป๑๑๙ หรือปัญหาอาจจะเกิดจากนิสิตเขียนบทความไม่ตรงประเด็นจึงไม่สามารถหาวารสารที่
๑๑๓

สัมภาษณ์ พระศรีศาสนบัณฑิต (สุทัศน์ ติสฺสรวาที), ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๑๑๔
สัมภาษณ์ พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวโส, ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๑๑๕
สั มภาษณ์ นางสาวฐาณิ ชญาณ์ มั ควั ลย์ , รองผู้ อ านวยการส านั กงานประกั นคุ ณ ภาพ มหาวิ ทยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๑๑๖
สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี, รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๑๗
สัมภาษณ์ ดร.แสวง นิลนามะ, หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๑๘
สัมภาษณ์ ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, อาจารย์ประจาโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๑๙
สัมภาษณ์ พระครูโกศลศาสนบัณฑิต, ผศ.ดร., อาจารย์ประจาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
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๓๗
จะลงตีพิมพ์ได้๑๒๐ เพราะคุณภาพของบทความวิจัยหรือบทความทางวิช าการของผู้สาเร็จการศึกษาไม่
เป็นตามเกณฑ์ของวารสารที่อยู่ในฐาน TCI ดังนั้น ผลงานของนิสิตที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติยังมีจานวนน้อย๑๒๑
ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากวารสารบางฉบับที่นิสิตไปตีพิมพ์แล้วแต่ไม่ได้ตีพิมพ์ตามที่กาหนดใน
ใบรองการตีพิมพ์ที่ทางวารสารออกให้แก่นิสิต วารสารที่นิสิตจะตีพิมพ์บทความได้นั้นมีน้อยแต่จานวน
นิ สิ ต ที่ จ ะส าเร็ จ การศึ ก ษาในแต่ ล ะปี นั้ น มี จ านวนมาก วารสารที่ รั บ พิ ม พ์ มี ปั ญ หาในการจั ด หา
ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจความถูกต้องของบทความนั้นๆ และทางบัณฑิตวิทยาลัยหรือหลักสูตรไม่สามารถ
ตรวจได้ว่า วารสารฉบับที่นิสิตที่ตีพิมพ์ได้พิ มพ์บทความของนิสิตจริงหรือไม่ ๑๒๒ บางปีการศึกษาเกิด
จากนิสิตจะมาขอจบการศึกษาพร้อมกันเป็นจานวนมากเป็นเหตุให้วารสารที่จะรับตีพิมพ์บทความของ
นิสิตมีจานวนไม่พอ ซึ่งวารสารมีจานวนน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของนิสิตที่จะตีพิมพ์เผยแผ่
ผลงานวิจัย๑๒๓
สรุป ปั ญ หาการตีพิ มพ์ เผยแผ่ งานของผู้ ส าเร็จการศึก ษานั้น อาจจะเกิดจากทางคณะหรือ
บัณฑิตวิทยาลัยตั้งเกณฑ์ในการตีพิมพ์ไว้สูงเกินไปทาให้หาวารสารที่จะลงตีพิมพ์นั้นยาก และที่วารสาร
ที่มีอยู่ก็ไม่มีเพียงพอต่อจานวนนิสิตที่ต้องการจะตีพิมพ์ และวารสารที่มีก็อาจจะมีกระบวนที่ล่าช้าไม่
ทันต่อความต้องการของผู้ที่จะตีพิมพ์ได้ เพราะสาเหตุอาจจะเกิด การวางเงื่อนไขให้ลงบทความใน
วารสารที่ได้ฐานหนึ่งเท่านั้นทาให้มีจานวนบทความที่วารสารรับได้นั้นมีข้อจากัด ปัญหาส่วนหนึ่งก็
อาจจะเกิดจากตัวนิสิตเองที่เขียนบทความไม่ตรงประเด็นตามที่วารสารต้องการ จึงเป็นเหตุไม่สามารถ
ที่จะลงตีพิมพ์ในวารสารนั้น ได้เป็นผลต่อเนื่องทาให้ไม่สามารถยกระดับที่จะตีพิมพ์ในวารสารระดับ
นานาชาติได้ และปัญหาส่ วนหนึ่งมักเกิดจากวารสารบางฉบับที่ไม่ส ามารถตีพิมพ์ได้ตามกาหนดที่
ปรากฏในหนังสือรับรองที่ออกให้นิสิตเพื่อนามาเป็นหลักฐานในการขอจบการศึกษา ทั้งนี้ปั ญหาที่
เกิดขึ้นล้วนเป็นผลมาจากการรับนิสิตเข้าศึกษาเป็นจานวนมาก ซึ่งการจบของนิสิตบางปีอาจมีจานวน
มากเกินกว่าวารสารที่มีอยู่จะรองรับในการตีพิมพ์ได้

๑๒๐

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, ผู้อานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณ ฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติและภาคพิเศษ, วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๒๑
สัมภาษณ์ พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโ , ดร., รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๒๒
สัมภาษณ์ พระมหาพรชัย สิริวโร, ผศ.ดร., ผู้อานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบั ณฑิ ตและ
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๒๓
สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร, รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
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๓๘
แนวทางการแก้ไขปัญหา
สาหรับแนวทางการแก้ไขปัญหานั้น บัณฑิตวิทยาลัยควรทบทวนนโยบายการตีพิมพ์บทความ
ของผู้สาเร็จการศึกษาให้มีความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน และบัณฑิตวิทยาลัยต้อง
เร่งสร้างวารสารเพื่อรองรับความต้องการตีพิมพ์บทความของผู้สาเร็จการศึกษาหรือไม่ก็ต้องสร้าง
เครือข่ายหรือพั น ธมิตรในเรื่องการตีพิ มพ์ บทความของผู้ ส าเร็จการศึกษากับต่างสถาบั นหรือต่าง
หน่วยงาน ทั้งในมหาวิทยาลัยเองและภายนอกมหาวิทยาลัย และจัดทาแผนงานในการหาวารสาร
ตีพิมพ์บทความของผู้สาเร็จการศึกษาไว้ล่วงหน้า๑๒๔ อีกทางหนึ่งอาจจัดทาวารสารแยกตามสาขาวิชา
ให้ชัดเจนไม่ควรรวมกันเป็นเล่มของคณะเพียงเล่มเดียวและจัดพิมพ์บ่อยครั้งขึ้น๑๒๕ นอกจากการสร้าง
เครือข่ายทางวารสารกับสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆ ภายนอกมหาวิทยาลัยแล้ว ควรสนับสนุนให้มีการ
สร้างและพัฒนาวารสารขึ้นใหม่เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของการตีพิมพ์เผยแผ่งานของผู้สาเร็จ
การศึกษา๑๒๖
อย่างไรก็ตามบัณฑิตวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องพยายามสร้างฐานข้อมูลวารสาร
ให้เป็นไปตามเกณฑ์วารสารระดับชาติ เพื่อให้มีขีดความสามารถในการรับตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่
งานวิจัยได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงทีตลอดถึงการพิจารณาอัตราส่วนของนิสิตที่สาเร็จการศึกษาในแต่
ละสาขาต่อจานวนวารสารที่ได้เกณฑ์มาตรฐานระดับสถาบัน ระดับชาติ หรือสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.)๑๒๗ และทางบั ณ ฑิ ตวิท ยาลัยควรวางแผนการจบของนิ สิ ตให้ ส อดคล้ องกับ
จานวนบทความที่จะตีพิมพ์ในวารสารได้ในแต่ละฉบับ ต้องแจ้งให้นิสิตหรืออาจารย์ทราบถึงรายชื่อ
วารสารที่ ส ามารถจะเป็ น แหล่ งตีพิ มพ์ บทความวิจัยหรือบทความทางวิช าการได้ ตามกฎเกณฑ์ ที่
บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด๑๒๘ ควรเพิ่มจานวนวารสารให้เพียงพอจัดจ้างเจ้าหน้าที่ทาวารสารให้มากพอ
ลดขั้นตอนให้มีความเหมาะสมไม่มากจนน่าราคาญ แม้การพิจารณาเงื่อนไขของวารสารก็ไม่ให้มาก

๑๒๔

สัมภาษณ์ พระศรีศาสนบัณฑิต (สุทัศน์ ติสฺสรวาที), ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๑๒๕
สัมภาษณ์ พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวโส, ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๑๒๖
สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี, รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๒๗
สัมภาษณ์ ดร.แสวง นิลนามะ, หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๒๘
สัมภาษณ์ ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, อาจารย์ประจาโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑.
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๓๙
เกินไปควรใช้ระบบที่เป็นสากล ๑๒๙ ทางหลักสูตรเองควรมีการจัดอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติด้านการเขียน
ผลงานทางวิชาการ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาจารย์กับนิสิตควรมีการเขียนบทความหรือทางาน
วิจัยร่วมกัน เพื่อพัฒนาประสบการณ์ด้านวิชาการ๑๓๐
ส าหรั บ ผู้ ส าเร็จ การศึกษาปริญ ญาเอก ควรให้ รับ ปริญ ญาบั ตรเท่ าจานวนที่จบในแต่ล ะปี
ไม่ควรไปเร่งรัดให้นิสิตจะต้องจบและเข้าปริ ญญาบัตรโดยที่เงื่อนไขในเรื่องของการตีพิมพ์บทความยัง
ไม่เสร็จเรียบร้อยอันเป็นเหตุให้นิสิตต้องรีบเร่งหาวารสารตีพิมพ์อย่างเร่งด่วนจนเกินไป ควรต้องให้
นิ สิตผู้ ต้องการสาเร็ จการศึกษาในแต่ล ะปี นาเล่มวารสารฉบับที่ นิสิตลงตีพิ มพ์ มาแสดงแก่บัณ ฑิ ต
วิทยาลัยก่อนจึงจะให้มีสิทธิ์เข้ารับปริญญาบัตรได้ทางบัณฑิตวิทยาลัยควรจัดทามติและเสนอแนวทาง
แก้ปัญหาเพื่อแจ้งให้ผู้บริหารระดับสูงได้รับทราบถึงปัญหานี้๑๓๑
แม้จะมีวารสารประจาของบัณฑิตวิทยาลัย ที่ได้ตีพิมพ์วารสารฉบับพิเศษขึ้นเพื่อแก้ปัญหานี้
โดยเป็นการเฉพาะ แต่เสนอแนะให้นิสิตวางแผนในการหาวารสารที่จะตีพิมพ์เผยแผ่ผลงานวิจัยก่อน
จบ สร้างเครือข่ายวารสารที่เป็นสายสังคมศาสตร์และมนุษย์ที่มีชื่ออยู่ในฐาน TCI ของสถาบัน หรือ
หน่วยงานภายนอกให้มากที่สุด และจัดงานสัมมนาเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ ๑๓๒
แม้เรื่องการเขียนก็ ควรแนะนาให้นิสิตเขียนบทความให้ตรงประเด็นและให้แก้ไขตามคาแนะนาของ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีหน้าที่ตรวจบทความ (Peer review) อย่างเคร่งครัดและตามความเป็นจริง ในกรณีที่นิสิต
ทางานในบางหน่วยงานที่มีวารสารประจาหน่วยงาน ควรสนับสนุนให้นิสิตตีพิมพ์บทความในวารสารที่มีอยู่
ในหน่วยงานของนิสิตเอง๑๓๓ เพื่อจะได้ช่วยแก้ปัญหาความขาดแคลนวารสารที่จะตีพิมพ์ได้ในระดับหนึ่ง
สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา บัณฑิตวิทยาลัยจะต้องสร้างวารสารขึ้นมารองรับการตีพิมพ์
บทความของนิสิตที่จะจบการศึกษาและต้องหาวารสารเครือข่ายต่างสถาบันหรือหน่วยงานภายนอก
จัดทาเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับวารสารที่ได้เกณฑ์มาตรฐานทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ และนานาชาติ
แนะนาแก่นิสิต อีกประการหนึ่งก็คือควรปรับปรุงนโยบายเงื่อนไขการตีพิมพ์วารสารใหม่ให้มีความ

๑๒๙

สัมภาษณ์ พระครูโกศลศาสนบัณฑิต, ผศ.ดร., อาจารย์ประจาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๓๐
สัมภาษณ์ พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโ , ดร., รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๓๑
สัมภาษณ์ พระมหาพรชัย สิริวโร, ผศ.ดร., ผู้อานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบั ณฑิ ตและ
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๓๒
สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร, รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๓๓
สัมภาษณ์ ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, ผู้อานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณ ฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติและภาคพิเศษ, วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑.
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๔๐
เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันให้มากที่สุด ลดขั้นตอนให้มีความเหมาะสมหรือทาวารสาร
แยกเป็นแต่ละสาขาวิชาก็จะทาให้มี ความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเขียนบทความ
ของนิสิตควรจัดให้มีการอบรม หรือ เชิงปฏิบัติด้านการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาประสบการณ์
ด้านวิชาการ และเป็นการแก้ปัญหาการเขียนบทความไม่ตรงประเด็นของนิสิต ควรปรับเงื่อนไขในการรับ
ปริญญาบัตรของผู้สาเร็ จการศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก จะต้องตีพิมพ์บทความให้ แล้วเสร็จ
เสียก่อนจึงให้มีสิทธิ์รับปริญญาบัตร ไม่ควรเร่งรัดให้จบเป็นจานวนมากในแต่ละปี หรือควรเสนอแนะ
ให้นิสิตตีพิมพ์ในวารสารที่มีอยู่ในหน่วยงานของนิสิตเอง
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๔๑
ปัญหาเกณฑ์การประเมินที่ ๘
วารสารไม่เพียงพอต่อความต้องการตีพิมพ์บทความของ
ผู้สาเร็จการศึกษาและตั้งเกณฑ์ในการตีพิมพ์บทความไว้
ค่อนข้างสูงเกินไปกระบวนการในการพิจารณาข้อมู ล
ก่อนการตีพิมพ์ล่าช้า
ปริมาณของนิสิตมีมากและไม่มีระบบงานจัดการไม่ได้
พัฒนาแหล่งเผยแพร่ผลงานทาให้นิสิตขาดแคลนแหล่ง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
นิ สิ ต เขี ย นบทความไม่ ต รงประเด็ น หรือคุ ณ ภาพของ
บทความวิ จั ย หรือ บทความทางวิ ช าการของผู้ ส าเร็จ
การศึกษาไม่เป็นตามเกณฑ์ของวารสารที่อยู่ในฐาน TCI
วารสารบางฉบับไม่ได้ตีพิมพ์ตามที่กาหนดไว้ในใบรอง
การตีพิมพ์ที่ทางวารสารออกให้แก่นิสิต
นิสิตจะมาขอจบการศึกษาพร้อมกันเป็นจานวนมากทา
ให้วารสารที่จะรับตีพิมพ์บทความของนิสิตมีจานวนไม่พอ

แนวทางการแก้ไขปัญหา
สร้างวารสารขึ้นมารองรับการตีพิมพ์บทความของ
นิสิตที่จะจบการศึกษาและต้องหาวารสารเครือข่าย
ต่างสถาบันหรือหน่วยงานภายนอก
จัดทาเป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับวารสารที่ได้เกณฑ์มาตรฐาน
ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติและนานาชาติแนะนาแก่นิสิต
ควรปรับปรุงนโยบายเงื่อนไขการตีพิมพ์วารสารให้
มีความเหมาะสมกับ สภาพความเป็ นจริงให้ มาก
ที่สุดและลดขั้นตอนให้มีความเหมาะสม
จัดให้มีการอบรม หรือ เชิงปฏิบัติด้านการเขียนผลงาน
ทางวิชาการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ ด้านวิชาการเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการเขียนบทความของนิสิต

แผนภูมิที่ ๘ แสดงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกณฑ์การประเมินที่ ๘
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๔๒
เกณฑ์การประเมินที่ ๙ ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ปัญหาเรื่อง ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิส ระในระดับ บั ณ ฑิ ตศึกษา ส่ว นหนึ่งเกิดจากการรับนิสิ ตเข้ามาศึกษามากเกินไป นิสิ ตไม่จบตาม
ระยะเวลาที่กาหนดไว้เป็นเหตุทาให้นิสิตสะสมเป็นจานวนมาก และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รั บ
เป็นที่ปรึกษาเกินกว่าเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนดไว้ และบางส่วน
ปัญหาเกิดจากการรับนิสิตบางคนที่ไม่มีศักยภาพพอหรือมีแนวโน้นที่จะศึกษาไม่จบเข้ามาศึกษา ๑๓๔
อาจเป็นเพราะการรับนิสิตบางส่วนไม่มีการคัดเลือกอย่างเคร่งครัด เพราะเป็นการให้โอกาสทางการศึกษา
จึงมีนิสิตส่วนที่อาจจะมีวัยวุฒิ ที่มากแต่มองว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาก็ให้โอกาสในการเข้ามา
ศึกษา แต่จะมีปัญหาในส่วนของการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ๑๓๕ บางหน่วยงานมีระบบการพัฒนาและ
จัดการอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ยังไม่มีพอ ๑๓๖ จึงเป็นเหตุให้ภาระงานการคุมเล่มของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระมากเกินไป๑๓๗ แม้ตัวนิสิตเองก็มักจะมาเร่ง
ทาวิทยานิพนธ์ในเวลาที่ไล่เลี่ยกัน จึงทาให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องเร่งเวลาในการดูงานของ
นิสิตจานวนมากในเวลาที่จากัด ๑๓๘ เป็นเหตุให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์บางท่านไม่เคร่งครัดการ
ตรวจสอบคุณภาพวิทยานิพนธ์๑๓๙ เพราะความเร่งรีบของนิสิตที่ต้องจะจบให้ทันในแต่ละปีการศึกษา
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์บางท่านไม่มีความรับผิดชอบ ไม่ทาตามหน้าที่หรือภาระงานที่ได้
รับมอบหมาย๑๔๐

๑๓๔

สัมภาษณ์ พระศรีศาสนบัณฑิต (สุทัศน์ ติสฺสรวาที), ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๑๓๕
สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร, รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๓๖
สัมภาษณ์ พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวโส, ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๑๓๗
สั มภาษณ์ นางสาวฐาณิ ชญาณ์ มั ควั ลย์ , รองผู้ อ านวยการส านั กงานประกั นคุ ณ ภาพ มหาวิ ทยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๑๓๘
สัมภาษณ์ ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, อาจารย์ประจาโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๓๙
สัมภาษณ์ พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโ , ดร., รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๔๐
สัมภาษณ์ ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, ผู้อานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณ ฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติและภาคพิเศษ, วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑.
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๔๓
อย่ างไรก็ ต าม เมื่ อ ภาระงานของอาจารย์ ที่ ป รึก ษาหลั ก มี ม ากเกิ น ไปหรื อ ไม่ ส ามารถให้
คาปรึกษาแก่นิสิตนักศึกษาได้อย่างทั่วถึงและลึกซึ้งได้มาตรฐานหรือเป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตรซึ่ง
มีปัญหาเรื่องอาจารย์ที่ป รึกษากับจานวนนิสิตไม่สมดุลกันบ้างหลักสูตรอาจารย์มากแต่มีนิสิตน้อย
ขณะที่บางหลักสูตรนิสิตมากแต่อาจารย์ที่ปรึกษามีจานวนน้อยอาจารย์ที่ปรึกษายังขาดผลงานทาง
วิ ช าการ โดยเฉพาะงานวิ จั ย ยั ง ไม่ ส ามารถน าเสนอหรื อ ตี พิ ม พ์ เผยแพร่ ในระดั บ ชาติ ห รื อ ระดั บ
นานาชาติได้ จึงขาดคุณสมบัติที่จะเป็นที่ปรึกษาหลักหรือประธานกรรมการควบคุม๑๔๑ หรืออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์บางท่านไม่มีความรู้พื้นฐานในงานที่นิสิตมาขอคาปรึกษา จึงทาให้การปรึกษานั้น
ไม่มี ป ระสิ ท ธิภ าพเท่าที่ค วร อาจารย์บางท่ านทาผลงานทางวิช าการ งานวิจั ย หรือบทความทาง
วิช าการไม่ตรงกับ หลั กสูตร หรือสาขาวิชาที่ตนรับผิ ดชอบอยู่ เป็นเหตุให้ไม่ตอบโจทย์การท าประกัน
คุณภาพของหลักสูตร๑๔๒
สรุปปัญหา ส่วนมากเกิดจากการรับนิสิตเข้าศึกษามีปริมาณเกินจานวนของอาจารย์ที่ปรึกษา
หรือนิสิตบางคนมีศักยภาพไม่เพียงพอที่จะจบการศึกษาและบางส่วนมีวัยวุฒิมากเกินไปเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษาและการเขียนงาน หรือนิสิตเองมักจะมาเร่งทาวิทยานิพนธ์ในเวลาที่ไล่เลี่ยกัน จึงทาให้
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องเร่งเวลาในการดูง านของนิสิตจานวนมากในเวลาที่จากัดอันเป็นเหตุ
ให้นิสิตไม่จบตามระยะเวลาที่กาหนดไว้จนเป็นเหตุให้นิสิตมีจานวนสะสมมากเกินเกณฑ์ที่ สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนดไว้ ปัญหาบางส่วนมักจะเกิดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่
มีร ะบบการจั ด การและพัฒ นาอาจารย์ที่ ปรึกษาวิท ยานิพ นธ์ให้ มี ประสิ ท ธิภ าพที่ ส ามารถควบคุ ม
วิทยานิพนธ์ได้ดีพอ บางท่านไม่มีความรู้พื้นฐานในงานที่นิสิตมาขอคาปรึกษา จึงทาให้การปรึกษานั้น
ไม่ประสิทธิภาพเป็นเหตุให้อาจารย์บางท่านไม่เคร่งครัดการตรวจสอบคุณภาพวิทยานิพนธ์ หรือไม่มี
ความรับผิดชอบไม่ทาตามหน้าที่หรือภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
แนวทางการแก้ไขปัญหา
สาหรับแนวทางการแก้ไขปัญหานั้น คณะหรือบัณฑิตวิทยาลัยควรหยุดรับนิสิตใหม่ที่จะเข้ามา
ศึกษาไว้ก่อน ต้องวิเคราะห์เพื่อประเมินสถานการณ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักทุกท่านที่มี
ในหลักสูตรว่ายังสามารถรับเป็นอาจารย์ปรึกษาได้เท่าไร สาหรับบางหลักสูตรถ้ามีจานวนนิสิตมากอยู่
แล้วควรรับนิสิตในลักษณะรับปีเว้นปีตามความเหมาะสม ควรคัดเลือกนิสิตที่มีศักยภาพมากเพียงพอ
หรือมีแนวโน้นสูงที่จะศึกษาจนจบ ในกรณีที่รับนิสิตที่มีศักยภาพไม่เพียงพอก็ควรแนะนาให้เปลี่ยน
แผนการศึกษา เช่น ในระดับปริญญาโท ควรมีแผนที่สามารถทาสารนิพนธ์ได้ รองรับในการแก้ปัญหา
๑๔๑

สัมภาษณ์ ดร.แสวง นิลนามะ, หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๔๒
สัมภาษณ์ พระมหาพรชัย สิริวโร, ผศ.ดร., ผู้อานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบั ณฑิ ตและ
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑.
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๔๔
ในลักษณะนี้ แต่ในระดับปริญญาเอก ควรคัดเลือกให้ถูกต้องตั้งแต่เริ่มรับสมัครไม่ควรปล่อยเอามาศึกษา
เพราะจะเป็นปัญหาในระยะยาวได้ ๑๔๓ ดังนั้น การรับนิสิตควรคานึงถึงสัดส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ให้พอดี กัน หรือคาดการณ์ว่าจะสามารถจัดการได้ตามระยะเวลาของหลักสูตร ควรสร้าง
ระบบการพัฒนาและจัดการอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เป็นระบบและให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น๑๔๔
ควรกาหนดจานวนการรับนิสิตเข้า และการจบของนิสิต รวมทั้งให้ตระหนักถึงอาจารย์ที่จะต้องรับผิดชอบ
คุมเล่มวิทยานิพนธ์ให้เหมาะสมกับจานวนนิสิต๑๔๕
คณะหรือบัณฑิตวิทยาลัย ควรส่งเสริมให้อาจารย์ได้เร่งผลิตผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะ
งานวิจั ย ให้ ต รงกับ สาขาที่ ส อนเพื่ อให้ มีภ าระงานและคุณ สมบั ติ ในการเป็ น ที่ ป รึก ษาหลั ก ควบคุ ม
วิทยานิพนธ์ได้ ควรเฉลี่ยหรือตรวจเช็คจานวนอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีความสมดุลกับจานวนนิสิตเพื่อให้
การควบคุ ม ให้ ค าปรึ ก ษาเป็ น ไปตามเกณฑ์ ข องส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.)
ก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่มีคุณภาพ๑๔๖ และอาจารย์ประจาหลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระควรเข้ามานั่งทางานในสานักงานตามช่วงเวลาของการ
ทางานราชการไม่ใช่มาเฉพาะวัน ที่มีการเรียนการสอน ๑๔๗ ต้องวางระบบกลไกติดตามนิสิ ตให้ เป็น
ระบบและจริงจั ง เพื่อ ไม่ ให้ ต้อ งมาเร่งท าวิท ยานิ พ นธ์ในเวลาที่ ไล่ เลี่ ยกั นอั นเป็ น เหตุให้ อ าจารย์ ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ต้องดูงานของนิสิตจานวนมากพร้อมๆ กัน๑๔๘
ในกรณีที่มีนิสิตตกค้างสะสมเยอะจะต้องสร้างระบบเพื่อจะระบายจานวนนิสิตเก่าที่ตกค้าง
สะสมให้จบการศึกษาให้ไวที่สุดแต่ต้องมีคุณภาพด้วย กระจายนิสิตให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาท่านอื่นใน
หลักสูตรเดียวกันหรือในบัณฑิตวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติสามารถรับเป็นที่ปรึกษาได้ด้ วยการ
ช่วยรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตให้ได้มากที่สุด ต้องกระตุ้นให้นิสิตมีความกระตือรือร้น
ในการเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือดุษฎีนิพนธ์ให้ไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ การรับนิสิต
๑๔๓

สัมภาษณ์ พระศรีศาสนบัณฑิต (สุทัศน์ ติสฺสรวาที), ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๑๔๔
สัมภาษณ์ พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวโส, ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๑๔๕
สั มภาษณ์ นางสาวฐาณิ ชญาณ์ มั ควั ลย์ , รองผู้ อ านวยการส านั กงานประกั นคุ ณ ภาพ มหาวิ ทยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๑๔๖
สัมภาษณ์ ดร.แสวง นิลนามะ, หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๔๗
สัมภาษณ์ พระมหาดวงเด่น ิต าโณ, ดร., อาจารย์ ประจ าโครงการหลั กสู ตรพุ ทธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๔๘
สัมภาษณ์ ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, อาจารย์ประจาโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑.
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๔๕
จะต้องมีความเคร่งครัดมากกว่าเดิมควรเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติและความพร้อมต่อการเข้าศึกษาให้มากที่สุด
ต้องดูวิชาความรู้ ความตั้งใจในการที่จะศึกษาเป็นสาคัญ๑๔๙
อีกประการหนึ่ง ทางคณะหรือบัณฑิตวิทยาลัยต้องพัฒนาให้อาจารย์มีคุณสมบัติครบถ้วนและ
มีความเชี่ยวชาญมากพอที่จะให้คาปรึกษาในเรื่องที่นิสิตมาขอคาปรึกษา การทาผลงานทางวิชาการ
งานวิจัย หรือบทความทางวิชาการควรเสนอแนะให้อาจารย์แต่ละท่านจัดทาให้ตรงกับหลักสูตรหรือ
สาขาวิชาที่แต่ละท่านสังกัดหรือรับผิดชอบอยู่ ๑๕๐ และบัณฑิตวิทยาลัยควรจัดประชุมคณาจารย์บ่อยๆ
อย่างน้อยเดือนละครั้ง เพื่อพูดคุยถึงปัญหาของภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ เกิดขึ้น
และแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และในส่วนของผู้อานวยการหลักสูตรก็ควรจัดประชุมอาจารย์
ประจาหลักสูตร เพื่อพูดคุยและระดมความคิดเพื่อแสวงหาหนทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น๑๕๑
สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุทางคณะหรือบัณฑิตวิทยาลัย
ควรหยุดรับนิสิตใหม่ที่จะเข้ามาศึกษาไว้ก่อน หรือถ้าจะรับก็ต้องตรวจสอบจานวนอาจารย์ในหลักสูตร
หรือในหน่วยงานนั้นๆ มีจานวนสัดส่วนมากพอที่จะควบคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตที่จะรับเข้ามาศึกษา
หรือไม่และการรับนิสิตก็ควรมีการคัดเลือกอย่างเคร่งครัดไม่ควรรับนิสิตที่มีแนวโน้มจะไม่จบการศึกษา
เข้ามา หรือที่รับมาแล้วก็ต้องสร้างแผนรองรับไว้ เช่น ให้นิสิตเปลี่ยนแผนในการศึกษา เป็นต้น ในกรณี
อาจารย์บางท่านยังไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนขาดผลงานทางวิชาการก็ควรส่งเสริมให้เร่งผลิตผลงานให้ได้
เกณฑ์ ของส านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา (สกอ.) เพื่อ ให้ ได้ คุณ สมบั ติครบถ้ว นที่ จะเป็ น
อาจารย์ที่ปรึกษาได้มิเช่นนั้นจะทาให้ทางคณะหรือบัณฑิตวิทยาลัยเสียผลประโยชน์ไป สาหรับปัญหา
บางหลักสูตรมีนิสิตตกค้างเป็นจานวนมาก จะต้องสร้างระบบจัดการให้นิสิตจบให้ทันตามระยะเวลาที่
กาหนดให้ไวที่สุด ด้วยวิธีการกระจายนิสิตให้กับอาจารย์ที่ปรึ กษาท่านอื่นในหลักสูตรเดียวกันดูแล
อีกวิธีหนึ่งคือต้องกระตุ้นให้นิสิตมีความกระตือรือร้นในการเสนอหัวข้อโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือดุษฎี
นิพนธ์ให้ไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ โดยภาพรวมทางคณะหรือบัณฑิตวิทยาลัยควรจัดประชุมเพื่อ
สรุปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจะได้ระดมความคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงทีจะได้ไม่
กลายเป็ นปัญหาสะสมมากขึ้นทุกปีการศึกษาจนเป็นเหตุให้ ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

๑๔๙

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร, รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๕๐
สัมภาษณ์ พระมหาพรชัย สิริวโร, ผศ.ดร., ผู้อานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบั ณฑิ ตและ
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๕๑
สัมภาษณ์ ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, ผู้อานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณ ฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติและภาคพิเศษ, วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑.
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๔๖
ปัญหาเกณฑ์การประเมินที่ ๙
รับนิสิตเข้ามาศึกษามากเกินไปและนิสิตไม่จบตามระยะ
เวลาที่กาหนดไว้ทาให้นิสิตสะสมเป็นจานวนมาก
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รับเป็นที่ปรึกษาเกินกว่า
เกณฑ์ที่ สกอ. กาหนดไว้
การรับนิสิตไม่มีการคัดเลือกอย่างเคร่งครัด หรือรับนิสิตที่
ไม่มีศักยภาพพอหรือมีแนวโน้นที่จะศึกษาไม่จบเข้ามาศึกษา
ภาระงานของอาจารย์มีมากเกินไปไม่สามารถให้คาปรึกษา
แก่นิสิตนักศึกษาได้อย่างทั่วถึงและลึกซึ้งได้มาตรฐาน
หรือเป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตร
อาจารย์ขาดความรู้พื้นฐานในงานที่นิสิตมาขอคาปรึกษา
ทาให้การปรึกษานั้นไม่ประสิทธิภาพ

แนวทางการแก้ไขปัญหา
วิ เคราะห์ เพื่ อประเมิ นสถานการณ์ ของอาจารย์ ที่
ปรึกษาที่ มี ในหลั กสู ต รมี สั ด ส่ วนครบจ านวนกับ
นิสิตที่เข้าศึกษาหรือไม่
ควรคัดเลือกนิสิตที่มีศักยภาพมากเพียงพอหรือมี
แนวโน้นที่จะศึกษาจนจบ ในกรณีที่รับนิสิตที่ รับเข้ามา
ศึกษาแล้วก็ควรแนะนาให้เปลี่ยนแผนการศึกษา
ส่งเสริมให้อาจารย์ได้เร่งผลิตผลงานทางวิชาการ
โดยเฉพาะงานวิจัยให้ตรงกับสาขาที่สอนเพื่อให้มี
ภาระงานและคุณสมบัติในการเป็นที่ปรึกษาหลัก
ควบคุมวิทยานิพนธ์ได้
พัฒนาให้อาจารย์มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความ
เชี่ยวชาญมากพอที่จะให้คาปรึกษาในเรื่องที่นิสิต
มาขอคาปรึกษา

แผนภูมิที่ ๙ แสดงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกณฑ์การประเมินที่ ๙
การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

๔๗
เกณฑ์การประเมินที่ ๑๐ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
ปัญหาเรื่องผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ปัญหาบางส่วนเกิดจากอาจารย์บางท่านไม่
ชอบทาวิจัย ไม่มีเวลา มุ่งเน้นภาระงานด้านอื่นมากกว่าด้านวิจัย หรืออาจารย์บางสาย เช่น สายปรัชญา
ขอทุ น ในการท าวิ จั ย ค่ อ นข้ า งยาก เหตุ ม าจากนโบยายรั ฐ บาลมุ่ งเน้ น ส่ งเสริ ม ทางด้ านวั ต กรรม
เชิงเศรษฐกิจมากเกินไปและไม่มีแหล่งทุนเพื่อให้ขอทาวิจัย๑๕๒ เป็นเหตุให้อาจารย์บางท่านที่ทางาน
วิจัยเชิงเอกสารจะไม่ได้รับ ทุน สนับสนุนการทางานวิจัยจากองค์กร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เพราะภาระงานของอาจารย์ ที่ ม ากเกิ น ไปท าให้ มี ผ ลกระทบต่ อ การท างานวิ จัย ๑๕๓ ซึ่ งท าให้ ไม่ มี
ตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนด อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์บาง
ท่านไม่มีเวลาที่จะทาผลงานวิจัย หรือมีภาระมากเกินไป ๑๕๔ เป็นเหตุให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักยังขาด
การดาเนินการด้านผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอโดยสาเหตุหลักเกิดจากการมีภาระงานอื่นๆ
เข้ามาแทรกแซงให้รับผิดชอบด้วยและมีงานวิจัยตกค้างสะสม๑๕๕
เมื่อไม่ ทาวิจั ย ก็เป็ น ผลให้ งานวิจัยของอาจารย์ยังมีน้อย และอาจารย์ในแต่ล ะสาขาไม่ได้
ทางานวิจั ย ทาเฉพาะบางรูป/บางท่านเท่ านั้น เพราะบางท่ านยังขาดความรู้ความเข้าใจในการท างาน
วิ จั ย๑๕๖ อาจารย์ บ างท่ านจึ งไม่ มี ผ ลงานวิ จัย หรือ มี ก็อ าจจะไม่ ต รงกั บ หลั ก สู ต รที่ ห รือ สาขาวิช าที่
รับผิดชอบอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ ต่อเนื่องทาให้อาจารย์ไม่มีผลงานบทความทางวิชาการที่ตรง
กับหลักสูตรที่หรือสาขาวิชาที่รับผิดชอบโดยจะต้องลงพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ
ในระดับ ต่างๆ อย่างต่อเนื่ องและสม่าเสมอ วารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับต่างๆ ที่จะตีพิมพ์
ผลงานวิจัยและบทความทางวิชาการมีไม่เพียงพอ ๑๕๗ ในขณะที่อาจารย์บางท่านทางานไม่เสร็จตาม
๑๕๒

สัมภาษณ์ พระศรีศาสนบัณฑิต (สุทัศน์ ติสฺสรวาที), ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๑๕๓
สัมภาษณ์ พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโ , ดร., รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๕๔
สัมภาษณ์ พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวโส, ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๑๕๕
สัมภาษณ์ ดร.แสวง นิลนามะ, หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๕๖
สั มภาษณ์ นางสาวฐาณิ ชญาณ์ มั ควั ลย์ , รองผู้ อ านวยการส านั กงานประกั นคุ ณ ภาพ มหาวิ ทยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๑๕๗
สัมภาษณ์ พระมหาพรชัย สิริวโร, ผศ.ดร., ผู้อานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบั ณฑิ ตและ
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑.
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๔๘
ระยะเวลาที่ กาหนดในแต่ล ะปี งบประมาณ เมื่อทาเสร็จแล้วก็ ไม่นาผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแผ่ใน
วารสารหรือนาเสนอในเวทีระดับต่างๆ ๑๕๘ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์บางส่วนกลับไปสนใจทางาน
อย่างอื่น โดยไม่สนใจหรือใส่ใจในการทาวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอและไม่ยอมพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง ไม่รู้หน้าที่ของการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก๑๕๙ ว่าจะต้องทาหน้าที่อะไรบ้าง
สรุปปัญหา ในปัจจุบันนี้รัฐบาลมีนโยบายมุ่งเน้นส่งเสริมทางด้านวัตกรรมเชิงเศรษฐกิจมาก
เกินไปจนเกิดปัญหาการขอทุนเพื่อทาวิจัยจากหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะสายมนุษยศาสตร์จะขอทุน
ในการทาวิจัยค่อยข้างยากกว่าเดิม อีกสาเหตุหนึ่งก็เกิดจากตัวอาจารย์เองที่ ไม่รู้หน้าที่ของการเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและไม่สนใจที่จะทาวิจัยมุ่งเน้นภาระงานด้านอื่นมากกว่าการทาวิจัย
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอและไม่ยอมพัฒนาศักยภาพของตนเอง จนเป็นเหตุให้ไม่มีเวลามากพอที่จะ
ทาวิจัยปัญหาการไม่มีงานวิจัยอย่างต่อเนื่องจึงตามมา หรืออาจารย์ บางท่านมีงานวิจัยทาแล้วแต่ขาด
ความรับผิดชอบไม่ทาให้แล้วตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ทาให้มีงานวิจัยตกค้างสะสมเป็นจานวนมาก
ส่ ว นหนึ่ งปั ญ หาอาจจะเกิ ดจากอาจารย์บ างท่ านมี ขาดความรู้แ ละความเข้ าใจในการท างานวิจั ย
จึงทางานวิจัยไม่ตรงกับความต้องการของหลักสูตรที่ ตนสังกัดอยู่ หรือทางานวิจัยแล้วแต่ไม่ได้ตีพิมพ์
บทความวิจัยในวารสารที่อยู่บนฐานที่น่าเชื่อถือ
แนวทางการแก้ไขปัญหา
สาหรับแนวทางการแก้ไขปัญหานั้นทางบัณฑิตวิทยาลัยควรส่งเสริมให้อาจารย์ร่วมกันทาวิจัย
ในลักษณะเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมจัดหาแหล่งทุนเพื่อมาให้อาจารย์ ทาวิจัยร่วมกัน จัดโครงการอบรมให้
อาจารย์ได้ทราบถึงแนวทาง เทคนิค ในการจัดทาหัวข้อโครงร่างวิจัยให้ผ่านประเมินของหน่วยงาน
ภายนอกในการขอทุนวิจัย และจัดทาฐานข้อมูลของอาจารย์ภายในบัณฑิตวิทยาลัย เพี่อให้ทราบว่า
อาจารย์ท่านใดยังไม่มีงานวิจัย หรือมีแล้วแต่ยังไม่เพียงพอตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) สาหรับผู้บริหารจะต้องออกมาตรการที่ชัดเจน และจริงจังต่อการแก้ปัญหาเรื่อง
การไม่มีงานวิจัยหรือมีไม่เพียงพอของปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก๑๖๐
บัณฑิตวิทยาลัยหรือหน่วยงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์สังกัดอยู่ ควรส่งเสริมให้
อาจารย์แต่ละท่านเร่งผลผลิตผลงานวิจัยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
กาหนด ควรสร้างมาตรการหรือแรงจูงใจในการทาผลงานวิจัย เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
๑๕๘

สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร, รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๕๙
สัมภาษณ์ ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, ผู้อานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณ ฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติและภาคพิเศษ, วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๖๐
สัมภาษณ์ พระศรีศาสนบัณฑิต (สุทัศน์ ติสฺสรวาที), ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
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๔๙
บางท่านมีความสนใจที่จะทาผลงานวิจัย ๑๖๑ ต้องมีการส่งเสริมทุนสนับสนุนงานวิ จัยให้แก่อาจารย์
ทั้งภายในและภายนอก มีการอบรมเทคนิคการวิจัยให้สาหรับอาจารย์ที่ยังไม่เคยมีผลงานงานวิจัย
สาหรับอาจารย์ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการทางานวิจัย อาจจะให้เข้าร่วมเป็นคณะทางานหรือทีม
งานวิจัย เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและเป็นการสร้างประสบการณ์ในกับอาจารย์ที่ยังไม่เคยทางาน
วิจัยมาก่อน๑๖๒ หรือใช้วิธีการกระตุ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักได้เร่งผลิตผลงานทางวิชาการให้เป็นไป
ตามเกณฑ์และช่วยกระตุ้นให้เกิดการเร่งรัดมิให้มีงานวิจัยตกค้างใดๆ ตลอดถึงการวางเงื่อนไขเฉพาะ
ในการเชิญเป็นที่ปรึกษาหลัก เช่น ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ปรากฏอยู่ในสาระบบข้อมูลสารสนเทศ
เป็นที่ยอมรับ๑๖๓ ต้องวางมาตรการกระตุ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษา
การค้นคว้าอิสระมีงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ กระตุ้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระเร่งสร้างงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการ๑๖๔
สาหรับอาจารย์บางส่วนที่ไม่สนใจในการทาวิจัย ควรกาหนดให้มีการลงโทษอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิ พ นธ์ที่ ไม่มีงานวิจั ย เช่น ภาคทัณ ฑ์ ลดขั้นเงิน เดือน หรือโทษอื่นๆ เช่น ไล่ ออก ปลดออก
อาจารย์ไม่มีคุณสมบัติมีไว้ก็เป็นตัวถ่วงหลักสูตรทาให้หลักสูตรมีผลการตรวจเป็นไม่ผ่าน คุณสมบัติ
ข้ออื่นๆ ก็อาจแก้ไขด้วยวิธีเดียวกันนี้๑๖๕
ส าหรับ ปั ญ หาเรื่ องทุ น การท าวิจัย ทางคณะหรือหลั กสู ตรควรร่วมหน่ ว ยงานของรัฐหรือ
เอกชนเพื่อจัดหาทุนวิจัย ๑๖๖ บัณฑิตวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนาเอาการทาผลงานวิจัย
เป็นเกณฑ์ประเมินบุคคลากรสายอาจารย์ ต้องสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์มีกาลังใจในการทาบทความ
ทางวิชาการ ด้วยการสนับทุนในการนาไปเสนอบทความในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างเป็นรูปธรรม
และจะต้องสร้างพื้นที่ให้บุคคลากรสายอาจารย์มีช่องทางในการตีพิมพ์ผลงานในวารสารโดยการให้
โควต้าอาจารย์ในแต่ละหลักสูตรจานวนสัดส่วนที่เหมาะสมต่อเกณฑ์การลงพิมพ์ของวารสารฉบับนั้นๆ
๑๖๑

สัมภาษณ์ พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวโส, ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๑๖๒
สั มภาษณ์ นางสาวฐาณิ ชญาณ์ มั ควั ลย์ , รองผู้ อ านวยการส านั กงานประกั นคุ ณ ภาพ มหาวิ ทยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๑๖๓
สัมภาษณ์ ดร.แสวง นิลนามะ, หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๖๔
สัมภาษณ์ พระมหาดวงเด่น ิต าโณ, ดร., อาจารย์ ประจ าโครงการหลั กสู ตรพุ ทธศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๖๕
สัมภาษณ์ พระครูโกศลศาสนบัณฑิต, ผศ.ดร., อาจารย์ประจาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
ปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๖๖
สัมภาษณ์ พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโ , ดร., รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑.
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๕๐
ควรสร้างเครือข่ายหรือพันธมิตรทางวารสารกับต่างสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีวารสารที่สามารถ
จะรับตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความวิชาการได้๑๖๗
อย่ างไรก็ ตาม บั ณ ฑิ ต วิท ยาลั ย หรือ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้ องจะต้ องกระตุ้น และสร้างระบบ
ผลักดันให้อาจารย์ทางานวิจัยให้เสร็จตามระยะเวลาที่กาหนดในแต่ละปีงบประมาณ จัดทาโครงการ
ส่งเสริมให้มีการทาวิจัยให้เข้มข้นขึ้นเพื่อสร้างกาลังใจให้อาจารย์ทางานวิจัยได้สาเร็จ แสวงหาแหล่ง
ตีพิมพ์ จัดหาทุน มีรางวัลสร้างแรงบันดาลใจกับอาจารย์ผู้มีความตั้งใจจริงในการทาวิจัยให้สาเร็จ และ
ใช้การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์การประเมินผลงานของบุคคลากรสายอาจารย์ ๑๖๘ ผู้บริหารต้องมี
การประชุมเพื่อกระตุ้นและวางมาตรการให้อาจารย์แต่ละท่านทางานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ ส ร้ า งผลงานวิ จั ย อย่ า งต่ อ เนื่ อ งและสม่ าเสมอตามเกณฑ์ ข องส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต้องให้ อาจารย์แต่ละท่านตระหนักรู้ถึงหน้าที่ของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ว่าจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร๑๖๙
สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหานั้น ทางผู้บริหารจะต้องออกมาตรการที่ ชัดเจนและจริงจังต่อ
การแก้ปัญหาเรื่องการไม่มีงานวิจัยหรือมีไม่เพียงพอของปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ด้วยการจัดหาแหล่ง
ทุนในการทาวิจัย ตลอดถึงการจัดโครงการอบรมให้ทราบถึงแนวทาง เทคนิค ในการจัดทาหัวข้อโครง
ร่างวิจัยให้ผ่านประเมินของหน่วยงานภายนอกในการขอทุนวิจัย อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสบการณ์ใน
การทางานวิจัยให้กับอาจารย์ สาหรับอาจารย์บางท่านอาจจะขาดความสนใจในการทาวิจัยก็ควรสร้าง
มาตรการหรือแรงจูงใจในการทาผลงานวิจัย เพื่อให้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์บางท่านมีความ
สนใจที่จะทาผลงานวิจัย ให้ตระหนักรู้และเข้าใจในหน้าที่ของการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในกรณีที่
อาจจะมีอาจารย์ บ างท่ านไม่ใส่ ใจในการท าวิจัย ทางคณะหรือบั ณ ฑิ ตวิท ยาลั ย ควรมีการ กาหนด
บทลงโทษไม่ว่าจะเป็นการภาคทัณฑ์ หรือลดเงินเดือน จนถึงขั้นร้ายแรง คือ การไล่ออก ปลดออกให้
หมดสภาพจากความเป็ น อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ สาหรับการตี พิมพ์ผลงานทางวิชาการนั้น
ทางคณะหรือบัณฑิตวิทยาลัยที่มีวารสารเป็นของตัวเอง ควรจัดโควต้าให้ อาจารย์ในแต่ละหลักสูตร
จ านวนสั ด ส่ ว นที่ เหมาะสมต่ อ เกณฑ์ ก ารลงพิ ม พ์ ข องวารสารฉบั บ นั้ น ๆ หรือ สร้างเครือ ข่ ายหรื อ
พันธมิตรทางวารสารกับต่างสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มี วารสารที่สามารถจะรับตีพิมพ์บทความ
วิจัย หรือบทความวิชาการได้ อย่างไรก็ตาม สิ่ งส าคัญ ที่สุ ด ผู้บริห ารจะต้องจัดให้ มีการประชุมเพื่ อ
๑๖๗

สัมภาษณ์ พระมหาพรชัย สิริวโร, ผศ.ดร., ผู้อานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบั ณฑิ ตและ
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๖๘
สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร, รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๖๙
สัมภาษณ์ ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, ผู้อานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณ ฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติและภาคพิเศษ, วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑.
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๕๑
กระตุ้นและวางมาตรการให้อาจารย์แต่ละท่านทางานวิจัย และสนับสนุนส่งเสริมให้สร้างผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอและต้องทาให้อาจารย์ทุ กท่านตระหนักรู้ถึงหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ว่าจะต้องมีคุณสมบัติเช่นไร
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๕๒
ปัญหาเกณฑ์การประเมินที่ ๑๐
อาจารย์ไม่สนใจหรือใส่ใจในการทาวิจัยอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอไม่มีเวลา มุ่งเน้นภาระงานด้านอื่นมากกว่าด้านวิจัย
นโยบายรัฐ บาลมุ่ ง เน้ น ส่ ง เสริม ทางด้ า นวั ต กรรมเชิ ง
เศรษฐกิจมากเกินไปและไม่มีแหล่งทุน ทาวิจัย สาหรับ
สายมนุษยศาสตร์
ขาดความรู้ความเข้าใจในการทางานวิจัย หรือมีผลงาน
บทความทางวิชาการที่ไม่ตรงกับหลักสูตรที่หรือสาขาวิชา
ที่รับผิดชอบ
ท างานไม่ เสร็จ ตามระยะเวลาที่ กาหนดในแต่ ล ะปี งบ
ประมาณ หรือทาเสร็จแล้วไม่นาผลงานวิจัยไปตีพิมพ์
เผยแผ่ในวารสารหรือนาเสนอในเวที วิชาการระดับต่างๆ

แนวทางการแก้ไขปัญหา
ส่งเสริมให้อาจารย์ร่วมกันทาวิจัยในลักษณะเป็น
กลุ่มหรือเป็นทีมจัดหาแหล่งทุนเพื่อมาให้อาจารย์
ทาวิจัยร่วมกัน
จัดโครงการอบรมให้อาจารย์ได้ทราบถึงแนวทาง
เทคนิ ค ในการจั ด ท าหั ว ข้อ โครงร่า งวิ จั ย ให้ ผ่ า น
ประเมินของหน่วยงานภายนอกในการขอทุนวิจัย
ส่งเสริมให้ อาจารย์แต่ละท่ านเร่งผลผลิตผลงาน
กวิจาหนดให้
ีการลงโทษอาจารย์
ม่มีงานวิ
จัย ด้วายง
ัยให้เป็นมไปตามเกณฑ์
ที่สกอ. ทกี่ไาหนด
และสร้
วิมาตรการหรื
ธีภาคทัณฑ์ ลดขั
้นเงิงนใจในการท
เดือน หรือไล่าผลงานวิ
ออกและ จปลดออก
อแรงจู
ัย
ส่ ง เสริม ทุ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย ให้ แก่ อาจารย์ ทั้ ง
ภายในและภายนอกและอบรมเทคนิคการวิจัยให้
สาหรับอาจารย์ที่ยังไม่เคยมีผลงานงานวิจัย

แผนภูมิที่ ๑๐ แสดงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาเกณฑ์การประเมินที่ ๑๐
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๕๓
เกณฑ์การประเมินที่ ๑๑ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
ปัญหาของการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด ก็คือแต่ละหน่วยงานไม่มีการ
จัดทาวิจัยเพื่อประเมิน หลั กสู ตรก่อนที่จะปรับปรุงหลั กสูตรไม่จัดทาตามขั้นตอนของการปรับปรุง
หลักสูตร หรือทาแต่ข้ามขั้นตอน เช่น ไม่มีการวิพากษ์หลัก สูตรก่อนที่นาส่งกรรมการตามลาดับขั้น
ตามระบบกฎเกณฑ์ ของการปรับ ปรุงหลั กสู ตร ๑๗๐ การปรับปรุงไม่เป็นตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
ขั้นตอนในการปรับปรุงหลักสูตรจะต้องใช้ระยะเวลาในการดาเนินการขาดการทาวิจัยของหลักสูตรที่
จะปรับปรุง๑๗๑ หรืออาจารย์ประจาหลักสูตรในบางแห่งไม่เตรียมพร้ อมเรื่องของเอกสารต่างๆ เช่น
เอกสารเรื่องคุณวุฒิ หรือเอกสารที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรแต่ละท่าน ๑๗๒ และ
อีกสาเหตุหนึ่งก็คือหลักสูตรหนึ่งๆ เปิดหลายที่ ทาให้เวลาปรับปรุงหลักสูตรจะต้องปรับปรุงพร้อมๆ
กัน เช่น อาจารย์ประจาหลักสูตรจะต้องมีคุณสมบัติค รบถ้วนทุกที่ หากผิดพลาดที่ใดที่หนึ่งก็จะไม่
สามารถทาได้การปรับปรุงหลักสูตรต้องชะงัก ๑๗๓ เป็นเหตุให้เกิดความล้าช้าในการประเมินหลักสูตร
ท าให้ มี ผ ลกระทบต่ อ การของใช้ ห ลั ก สู ต รในกรอบระยะเวลาที่ ก าหนด ในการเปิ ด เรี ย นในปี
การศึกษา๑๗๔ ในการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด คือ ๕ ปี หลายหลักสูตรอาจไม่
ปรับปรุงตามกระบวนการ คือ ไม่มีการประเมินหลักสูตรเดิมให้รอบด้าน ไม่ว่าจะจากผู้เรียน ผู้สอน
หรื อผู้ ใช้บั ณ ฑิ ต จึ งทาให้ การปรับ ปรุงหลั ก สู ตรไม่ ตอบความต้องการของสั งคม เป็น แต่เพี ยงการ
ปรับ ปรุงตามกรอบระยะเวลาเท่านั้น ๑๗๕ ปัญหามักเกิดจากเงื่อนไขของการปรับปรุงหลักสูตรตาม
กรอบหรือรอบระยะเวลาที่กาหนดคือ ๕ ปีแต่ยังขาดฐานข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงอย่างเป็นระบบ
เช่น การวิจัยหลักสูตรอย่างต่อเนื่องด้วยการสอบถามเก็บข้อมูล ตลอดการบริหารจัดการหลักสูตร
รวมถึงการเก็บข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา เพื่อนาข้อมูลตามความเป็นจริงมาพัฒ นาหลักสูตรให้ครบ
วงจร ซึ่งเป็นไปตามคู่มือหลักสูตรหรือกล่าวโดยนัยยะหนึ่ง คือ ยังขาดคู่มือการบริหารจัดการหลักสูตร
๑๗๐

สัมภาษณ์ พระศรีศาสนบัณฑิต (สุทัศน์ ติสฺสรวาที), ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๑๗๑
สัมภาษณ์ พระมหาพรชัย สิริวโร, ผศ.ดร., ผู้อานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบั ณฑิ ตและ
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๗๒
สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร, รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๗๓
สัมภาษณ์ พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวโส, ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๑๗๔
สั มภาษณ์ นางสาวฐาณิ ชญาณ์ มั ควั ลย์ , รองผู้ อ านวยการส านั กงานประกั นคุ ณ ภาพ มหาวิ ทยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๑๗๕
สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี, รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
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๕๔
อย่ างเป็ น รูป ธรรม ๑๗๖ แต่เมื่อมองปัญ หาในภาพรวมอาจเป็นเพราะขาดการวางแผนการปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด ไม่กาหนดกรอบเรื่องระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรให้
ชัดเจนตามรอบระยะเวลาที่กาหนดของหลักสูตรนั้นๆ ๑๗๗ ไม่มีคนรับผิดชอบ ไม่มีเวลาเพียงพอต่อการ
ปรับ ปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด ๑๗๘ แม้เรื่องการสารวจจากผู้ ที่มีส่ วนได้ส่ วนเสี ยใน
หลักสูตรหรือผู้ใช้บริการจากบัณฑิตก็ยังไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรและเนื้อหาสาระในรายวิชาหรือแนวสังเขป
บางรายวิชาไม่สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน๑๗๙
สรุปปัญหาของการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนดนั้น เกิดจากการปรับปรุงไม่
เป็นตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ ข้ามขั้นตอนในการปรับปรุงหลักสูตรไม่มีการจัดทาฐานข้อมูลในการ
พัฒนาปรับปรุงอย่างเป็นระบบ ร่วมถึงขาดการทาประเมินหลักสูตรเดิมให้รอบด้านเสียก่อนที่จะมีการ
ปรับปรุง มีปัญหาบางส่วนเกิดจากหลักสูตรเดียวกันแต่เปิดหลายแห่งทาให้เวลาปรับปรุงหลักสูตร
จะต้องปรับปรุงพร้อมกัน และอาจารย์ประจาหลักสูตรในบางแห่งไม่เตรียมพร้อมเรื่องของเอกสาร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตรเป็นเหตุให้เกิดความล้าช้าในการประเมินหลักสูตร ทาให้มี
ผลกระทบต่อการของใช้หลักสูตรในกรอบระยะเวลาที่กาหนดในการเปิดเรียนในปีการศึกษา ประการ
ส าคัญ ที่ สุ ด ของการปรับ ปรุงหลั กสู ตรตามรอบระยะเวลาที่ ก าหนดนั้ น ก็ คือ ขาดการวางแผนการ
ปรั บ ปรุ งหลั กสู ต รตามรอบระยะเวลาที่ ก าหนด ไม่ก าหนดกรอบเรื่อ งระยะเวลาในการปรับ ปรุง
หลักสูตรให้ชัดเจน และไม่มีคนรับผิดชอบโดยตรง จนเป็นเหตุให้ไม่มีเวลาเพียงพอต่อการปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหา
สาหรับแนวทางการแก้ไขปัญหา ทางบัณฑิตวิทยาลัย หรืออาจารย์ประจาหลักสูตรจะต้อง
จัดทาวิจัยเพื่อประเมินหลักสูตรก่อนที่จะปรับปรุงหลักสูตร ควรจัดทาในกรอบระยะเวลาที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนดไว้ บัณฑิตวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง
กากับดูแลให้อาจารย์ประจาหลักสูตรหรือผู้เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตรให้ปฏิบัติตามขั้นตอน
ของการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รอย่ า งเคร่ ง ครั ด และให้ เป็ น ไปตามกฎเกณฑ์ ข้ อ บั ง คั บ ของส านั ก งาน
๑๗๖

สัมภาษณ์ ดร.แสวง นิลนามะ, หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๗๗
สัมภาษณ์ ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, อาจารย์ประจาโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๗๘
สัมภาษณ์ ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, ผู้อานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณ ฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติและภาคพิเศษ, วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๗๙
สัมภาษณ์ พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโ , ดร., รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑.
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๕๕
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ๑๘๐ ควรวางแผนปรับปรุงหลักสูตรในระยะเวลาที่กาหนดให้
เป็ น ไปตามกรอบมาตรฐาน โดยการขับ เคลื่อนให้ ผู้ บริห ารหลั กสูตรร่วมกันจัดทาคู่มือการบริห าร
หลักสูตร จัดทาปฏิทินหลักสูตรรายปี (สองภาคการศึกษา) และมีการประชุมติดตามอย่างต่อเนื่อง
พร้อมกับเก็บข้อมูลเพื่อจัดทารายงานในรอบปีการศึกษาและทาการวิจัยหลักสูตรตลอดถึงการจัดทา
การจัดการความรู้ (KM) หลักสูตรให้เป็นรูปธรรมและสอบถามความต้องการให้ตรงตามเป้าหมายของ
การพัฒ นาปรับ ปรุงหลักสูตรจริงๆ ๑๘๑ จัดให้มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจา
หลักสูตรในการประเมินหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรในทันต่อการเปิดเรียน
ในปีการศึกษาถัดไป๑๘๒ หากส่วนงานใดไม่สามารถทาได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดอาจทาให้หลักสูต รล่าช้า
ในการปรับปรุงหลักสูตร ก็อาจพิจารณางดรับนิสิตหรือปิดหลักสูตรที่เปิดในที่นั้นๆ เพื่อให้หลักสูตร
ของอื่นไปต่อได้๑๘๓ ในการนี้ แต่ละหลักสูตรจะต้องวางแผนปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลาที่ กาหนด
ภายใน ๕ ปี และต้องมีการประเมินหลักสูตรเดิมให้รอบด้านเสียก่อนจึงดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร
จั ด ท าวิ จั ย เพื่ อ หาค าตอบหรื อ แนวทางในการปรั บ ปรุ งให้ ต อบความต้ อ งการของสั งคมให้ ได้ ๑๘๔
สิ่งสาคัญควรทาแผนกาหนดกรอบเวลาการปรับปรุงหลักสูตร ควรทาวิจัยหลักโดยไม่ต้องรอให้ครบ
๕ ปีเสียก่อนจึงทา ควรตรวจสอบหลักสูตรถ้ามีความไม่คล่ องตัวในการกาเนินการควรรีบเร่งทาการ
ปรับปรุงก่อนแม้ว่าจะยังไม่ครบกาหนด ๕ ปี๑๘๕ แม้ทางคณะหรือหลักสูตรควรเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย จากหลั ก สู ต รเข้ า มี ส่ ว นร่ ว มในแสดงความเห็ น หรื อ วางแนวทางในหลั ก สู ต รร่ ว มกั น
ทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะต้องปรับปรุงเนื้ อหาสาระในรายวิชา หรือแนวสังเขปบางรายวิชา
ตลอดจนการปรับรูปแบบการเรียนการ การวัดผลประเมินผลให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน ๑๘๖
๑๘๐

สัมภาษณ์ พระศรีศาสนบัณฑิต (สุทัศน์ ติสฺสรวาที), ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๑๘๑
สัมภาษณ์ ดร.แสวง นิลนามะ, หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๘๒
สั มภาษณ์ นางสาวฐาณิ ชญาณ์ มั ควั ลย์ , รองผู้ อ านวยการส านั กงานประกั นคุ ณ ภาพ มหาวิ ทยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๑๘๓
สัมภาษณ์ พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวโส, ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑.
๑๘๔
สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี, รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๘๕
สัมภาษณ์ ดร.ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์, อาจารย์ประจาโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๘๖
สัมภาษณ์ พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโ , ดร., รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑.
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๕๖
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาว แต่ละหน่วยงานจะต้องจัดทาแผนการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไป
ตามขั้นตอนก่อนล่วงหน้าที่หลักสูตรจะหมดอายุ กาหนดระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตรให้ชัดเจน
และอาจารย์ประจาหลักสูตรและผู้เกี่ยวข้องจะต้องรับทราบขั้นตอนของการปรับปรุงหลักสูตรโดยทั่วกัน
จั ดท าวิจั ย ของหลั กสู ตรเพื่ อหาปั ญ หาและอุป สรรคต่างๆ พร้อมทั้ งแนวทางการแก้ ไขปั ญ หาและ
อุ ป สรรคเพื่ อ เป็ น ข้ อ มู ล ในการปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ เป็ น ไปตามรอบระยะเวลาที่ ก าหนดและมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ๑๘๗ และควรเสนอแนะให้อาจารย์ประจาหลักสูตรในแต่ละแห่งที่มีหลักสูตร
นั้นๆ เปิดอยู่ได้เตรียมการเรื่องเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้พร้อมมากที่สุด ๑๘๘อย่างไรก็ตาม หน่วยงาน
หรือผู้รับผิดชอบ ควรจัดหาคนรับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของการปรับปรุงหลักสูตร จัดตารางในการทางาน
ให้ชัดเจนในทุกขั้นตอน พยายามเชื่อมโยงหลักสูตรที่เหมือนกัน ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
เพื่อสะดวกต่อการจัดลาดับขั้นตอนในการปรับปรุงหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตรควรทางานเป็นทีม
เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในระหว่างการทางานของแต่ละหลักสูตร๑๘๙
สรุปแนวทางการแก้ไขปัญหานั้น ประกาแรกที่จะต้องจัดทาอย่างเร่งด่วนก็คือการทาประเมิน
หลักสูตรก่อนที่จะปรับปรุงหลักสูตร หลังจากนั้นจะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนการปรับปรุง
หลั ก สู ต รอย่ างเคร่ งครั ด และให้ เป็ น ไปตามกฎเกณฑ์ ข้ อ บั งคั บ ของส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) จัดให้มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจาหลักสูตรในการประเมิน
หลักสูตรตามกรอบระยะเวลาในการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อความคล่องตัวควรจัดทาแผนกาหนดกรอบ
ระยะเวลาการปรับปรุงหลักสูตรให้ชัดเจน ไม่ควรต้องรอให้ครบ ๕ ปีเสียก่อนจึงทาวิจัยเพื่อประเมิน
หลักสูตร หากส่วนงานใดไม่สามารถทาได้ตามเกณฑ์ที่กาหนดอาจทาให้หลักสูตรล่าช้าในการปรับปรุง
หลักสูตร ก็อาจพิจารณางดรับนิสิตหรือปิดหลักสูตรที่เปิดในที่นั้นๆ เพื่อให้หลักสูตรของอื่นไปต่อได้
อย่างไรก็ตาม คณะหรือบัณฑิตวิทยาลัย วางแผนในการทางานให้ชัดเจนในทุกขั้นตอน ต้องเชื่อมโยง
หลักสูตรที่เหมือนกันทั้งระดับปริญญาโท และปริญญาเอกเพื่อประหยัดเวลาในการปรับปรุง และควร
จัดหาบุ คคลากรมารับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของการปรับปรุงหลักสูตร มุ่งเน้นให้อาจารย์ประจา
หลักสูตรทางานเป็นทีม เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในระหว่างการทางานของแต่ละหลักสูตรและ
เป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวอีกด้วย

๑๘๗

สัมภาษณ์ พระมหาพรชัย สิริวโร, ผศ.ดร., ผู้อานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบั ณฑิ ตและ
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๘๘
สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร, รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑.
๑๘๙
สัมภาษณ์ ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม, ผู้อานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณ ฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติและภาคพิเศษ, วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑.
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๕๗
ปัญหาเกณฑ์การประเมินที่ ๑๑
การปรับปรุงไม่เป็นตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ขาดการวาง
แผนการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด

ข้ามขั้นตอนในการปรับปรุงหลักสูตรไม่มีการจัดทาฐาน
ข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงอย่างเป็นระบบ
ขาดการทาประเมินหลักสูตรเดิมให้รอบด้านเสียก่อนที่
จะมีการปรับปรุง
หลักสูตรเดียวกันแต่เปิดหลายแห่งทาให้เวลาปรับปรุง
หลักสูตรจะต้องปรับปรุงพร้อมกัน
อาจารย์ประจาหลักสูตรไม่เตรียมพร้อมเรื่องของเอกสาร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงหลักสูตร

แนวทางการแก้ไขปัญหา
จั ด ท าการประเมิ น หลั ก สู ต รก่ อ นที่ จ ะปรั บ ปรุ ง
หลักสูตร
ดาเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร
อย่างเคร่งครัดและให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับ
ของสกอ.
หลั ก สู ต รใดล่ า ช้ า ในการปรับ ปรุง หลั กสู ต รตาม
เกณฑ์ที่กาหนดก็อาจพิจารณางดรับนิสิตหรือปิด
หลักสูตรนั้น
อาจารย์ประจาหลักสูตรจะต้องทางานเป็นทีมจัดหา
บุคคลากรมารับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของการ
ปรับปรุงหลักสูตร

แผนภูมิที่ ๑๑ แสดงปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาเกณฑ์การประเมินที่ ๑๑
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๕๘

ภาคผนวก

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

๕๙

คาถามสาหรับสัมภาษณ์
โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
เรื่อง

แนวทางการเขียนรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์
๑.๑ ชื่อ......................................... ฉายา............................ นามสกุล......................................
โทร................................................E-mail..........................................
๒.๒ สถานที่ทางาน..................................................................................................................
๒.๓ ตาแหน่ง.................................................................................................................... .......

ตอนที่ ๒ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ แนวทางการเขี ย น SAR ระดั บ หลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

องค์ประกอบที่ ๑ การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
เกณฑ์การประเมินที่ ๑ จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปัญหา……………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางการแก้ไขปัญหา…………………………………………………………………...............................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

๖๐
เกณฑ์การประเมินที่ ๒ คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปัญหา……………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางการแก้ไขปัญหา……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เกณฑ์การประเมินที่ ๓ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประจาหลักสูตร
ปัญหา………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางการแก้ไขปัญหา………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เกณฑ์การประเมินที่ ๔ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
ปัญหา………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางการแก้ไขปัญหา……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

๖๑
เกณฑ์ การประเมิน ที่ ๕ คุณ สมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิ พนธ์ห ลั กและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
ปัญหา..………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางการแก้ไขปัญหา……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เกณฑ์การประเมินที่ ๖ คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
ปัญหา………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางการแก้ไขปัญหา……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เกณฑ์การประเมินที่ ๗ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ปัญหา………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางการแก้ไขปัญหา…………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

๖๒
เกณฑ์การประเมินที่ ๘ การตีพิมพ์เผยแผ่งานของผู้สาเร็จการศึกษา
ปัญหา……………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางการแก้ไขปัญหา………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เกณฑ์การประเมินที่ ๙ ภาระงานของของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ปัญหา…………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางการแก้ไขปัญหา………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เกณฑ์ การประเมิน ที่ ๑๐ อาจารย์ ที่ ปรึกษาวิท ยานิพ นธ์ห ลั ก และอาจารย์ที่ ป รึกษาการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
ปัญหา……………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางการแก้ไขปัญหา……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

๖๓
เกณฑ์การประเมินที่ ๑๑ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
ปัญหา………………………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
แนวทางการแก้ไขปัญหา………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ขอขอบพระคุณ/อนุโมทนาในความเมตตาอนุเคราะห์ที่ให้ความร่วมมือของท่านเป็นอย่างสูง

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

๖๔

รายนามผู้บริหารและคณาจารย์ผู้ให้สัมภาษณ์
๑. พระศรีศาสนบัณฑิต (สุทัศน์ ติสฺสรวาที) ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๒. พระครูโกศลศาสนบัณฑิต, ผศ.ดร.
อาจารย์ประจาหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๓. พระมหาพรชัย สิริวโร, ผศ.ดร.
ผู้อานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
และหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๔. พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโ , ดร. รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๕. พระมหาสุระศักดิ์ ธีรวโส
ผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๖. พระมหาดวงเด่น ต าโณ, ดร.
อาจารย์ประจาโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๗. ผศ.ดร.แม่ชีกฤษณา รักษาโฉม
ผู้อานวยการโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ภาคปกติและภาคพิเศษ
๘. ผศ.ดร.ประพันธ์ ศุภษร
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๙. ผศ.ดร.ณัทธีร์ ศรีดี
รองคณบดีคณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๐. ดร.แสวง นิลนามะ
หัวหน้าภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๑. ดร.ขันทอง วัฒนะประเสริฐ
อาจารย์ประจาโครงการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
๑๒. นางสาวฐานิชญาณ์ มัควัลย์
รองผู้อานวยการสานักประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

๖๕

หนังสือขอความอนุเคราะห์ให้สัมภาษณ์
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๖๖

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

๖๗

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

๖๘

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

๖๙

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

๗๐

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

๗๑

การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

๗๒
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๗๓
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๗๔
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๗๕
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๗๖
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