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รายงานการศึกษา เรื่อง

กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย :
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทย
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การแข่งขันในโลกเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) เครื่องมือที่ส าคั  คือ คาามร้  ึ่่งเ็ น

คาามได เ็รียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนที่สุด โดยเฉพาะใน็ัจจุบันที่็ระเทศไทยเข าส้่ยุคเศรษฐกิจฐานคาามร้  
(Knowledge-Based Economy) ึ่่งเ็ นเศรษฐกิจที่อาศัยคาามร้ เ็ นตัาขับเคลื่อนหลักให เกิดการเติบโต สร าง
คาามมั่งค่ังและสร างงาน   ทิศทางการขับเคลื่อนอุดมศ่กษาไทยต อง็รับตัาให สามารถด าเนินต่อไ็ได ใน
สภาาการณ์เช่นนี้  การเกิดข้่นของมหาาิทยาลัยบรรษัท (Corporate University) จ่งเ็ นแนาโน มใหม่ของ 
การจัดการศ่กษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ็ระเทศไทย  ถ่งแม หลักการด าเนินงานของมหาาิทยาลัย
บรรษัทแต่ละแห่ง อาจมีจุดมุ่งหมาย ในการด าเนินการที่ต่างกันไ็ แต่เ็้าหมายส าคั ร่ามกันคือ การพัฒนา
ผ้ เรียนให ส าเร็จการศ่กษาอย่างมีคุณภาพ และมีงานท าตามสาขา/าิชาชีพ  จากการสร างคาามเข มแข็งด าน
ระบบการเรียนการสอน แบบเรียนร้ คาบค่้การ็ฏิบัติจริง (Work-based Learning: WBL) ที่ส าคั คือ  
มีเครือข่ายพันธมิตรและค่้คาามร่ามมือ ในการพัฒนาองค์คาามร้ และร้็แบบการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง 
ทันสมัย เพื่อเสริมสร างคาามร้ คาามสามารถ ด านาิชาชีพ และทักษะจริงให บัณฑิตได น าไ็ใช ในสังคม  
การท างาน 

เอกสารนี้เ็ นการน าเสนอรายงานการศ่กษา “กรณีศ่กษามหาาิทยาลัยบรรษัทใน็ระเทศ
ไทย : ข อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศ่กษาไทย” อันจะเ็ น็ระโยชน์ในการก าหนด
นโยบายทิศทางการก ากับ ด้แล  และสนับสนุนการจัดการศ่กษาของมหาาิทยาลัยบรรษัท ที่สอดคล องกับ
บริบทอุดมศ่กษาไทย  และเช่ือมโยงกับคุณภาพการจัดการศ่กษาระดับอุดมศ่กษา  เพื่อเสริมสร างคาามร้ 
คาามสามารถด านาิชาชีพ และทักษะจริงให บัณฑิตได น าไ็ใช ในสังคมการท างาน ึ่่งเ็ นแนาทางการพัฒนา
ศักยภาพคนยุคใหม่อย่างเ็ นร้็ธรรม บนพื้นฐานคาามก าาหน า การเติบโตที่ยั่งยืนต่อไ็ 
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บทสรปุผู้บริหาร 
รายงานการศกึษา “กรณศีกึษามหาวิทยาลัยบรรษทัในประเทศไทย : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ในการพฒันาสถาบนัอดุมศกึษาไทย” 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 ทิศทางการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยเป็นเรื่องที่ทั้งสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภาครัฐที่
ก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ ทิศทาง บทบาท ความรับผิดชอบ ให้ทันต่อ  
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งสาเหตุที่ท าให้มหาวิทยาลัยไทยถึงทางตีบตัน มาจากปัจจัยหลายประการ เช่น อัตราการ
เกิดที่ลดลง ในขณะที่จ านวนมหาวิทยาลัยเกิดใหม่เพิ่มขึ้น มีการแข่งขันกันเปิดหลักสูตร ประกอบกับปัจจัยอื่น 
เช่น ผู้ที่มีฐานะดี มีทุนทรัพย์ สามารถไปเรียนต่อต่างประเทศได้ การเกิดของหลักสูตรออนไลน์ทั้งแบบรับ
ปริญญาและ Non-degree program ที่เพิ่มข้ึนต่อเนื่อง รวมไปถึงการจัดการการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน โดยในโลกที่เข้าสู่ยุคสังคมเศรษฐกิจ ฐานความรู้ที่ไร้พรมแดน มหาวิทยาลัยจะไม่ใช่ 
ที่ที่ครูเป็นเจ้าของอีกต่อไป แต่จะเป็น learning space ของเด็ก เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบได้ อาจารย์
จะต้องมีประสบการณ์และทักษะในการถ่ายทอดความรู้  ที่ Google สอนไม่ได้ และต้องมี Mind Set หรือ
กระบวนการทางความคิด สามารถสร้างแรงบันดาลใจใหผู้้เรียนเปลี่ยนตัวเองให้ได้ จะต้องสอนโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิ
ของผู้เรียนเป็นหลัก มีการบูรณาการการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อให้เด็กเรียนรู้คู่ไปกับการ
ท างาน หรือฝึกปฏิบัติวิชาชีพจริง หรือให้ผูท้ี่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมมาถ่ายทอดทักษะประสบการณ์ ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากของจริง ซึ่งจะต้องเริ่มตั้งแต่การออกแบบหลักสูตร การเรียนการสอนร่วมกัน รวมไปถึงการ
ประเมินผล เพื่อให้เด็กที่จบไปมีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ สามารถสร้างธุรกิจของตัวเองได้ ทางออกหนึ่ง
ที่น่าจะช่วยให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยู่รอดจึงต้องเช่ือมโยงการตอบโจทย์ทั้งภาคอุดมศึกษาและภาคของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมต่าง ๆ ท าให้เกิดมหาวิทยาลัยบรรษัทขึ้นมาทั่วโลก 

การเกิดมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา จึงเป็นทางออกให้อุดมศึกษาตอบ
โจทย์ความต้องการของธุรกิจต่าง ๆ  ได้โดยตรง หน่วยงานภาครัฐที่ก ากับดูแลจึงควรหาทางส่งเสริมสนับสนุน
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาตอบโจทย์ความต้องการของประเทศในธุรกิจอุตสาหกรรมส าคัญได้มากข้ึน การศึกษา 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย จึงอาจเป็นแนวทางในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและ
สถาบันอุดมศึกษาไทยให้สอดคล้องกับบริบทอุดมศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาที่เช่ือมโยงกับภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ หรือการสร้างงานด้วยตนเองของ
บัณฑิต ซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษามีความเข้มแข็ง มีบทบาทส าคัญควบคู่ไปกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมไทย ตามเจตนารมณ์ของการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาที่ควรเป็นอยู่ต่อไปได้     
 

วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

  ๑. ศึกษาเชิงลึก กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย  
  ๒. ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทย  
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ระเบียบวิธีการศึกษา 

  ใช้วิธีการศึกษาเชิงลึก กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย โดยใช้มหาวิทยาลัย
บรรษัทในประเทศไทยทั้งหมดซึ่งมีอยู่ ๔ แห่งที่เปิดด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย ๑. วิทยาลัยดุสิตธานี  
๒. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ ๓. สถาบันกันตนา โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

๑. วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา จากเอกสารข้อมูลที่กล่าวถึงข้างต้น โดยก าหนดก
รอบการวิเคราะห์ จากสาระส าคัญที่ก าหนดในข้อก าหนดของสถาบัน และกรอบการประกันคุณภาพ  
การรับรองวิทยฐานะแยกตามรายสถาบันที่เป็นกรณีศึกษา แล้ววิเคราะห์ภาพรวมของกรณีศึกษา ประกอบด้วย  
   ๑.๑ ข้อมูลพื้นฐานส าคัญที่ปรากฏอยู่ในข้อก าหนดของสถาบัน ข้อมูลการรายงานของ
สถาบันต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตาม พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

   ๑.๒ ข้อมูลรายงานการประกันคุณภาพภายใน และรายงานการประกันคุณภาพ
ภายนอกที่ผ่านมา  
   ๑.๓ ข้อมูลรายงานการรับรองวิทยฐานะ  
   ๑.๔ เอกสารข้อมลูอื่น ๆ ทีส่ถาบันจัดท าเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

  ๒. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิ และการเยี่ยมชมสถาบัน   
แล้วน ามาจัดกลุ่มประเด็นส าคัญจากข้อค าถามแต่ละข้อ   

 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษา  สามารถสรปุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี ้ 
 ๑. ศึกษาเชิงลึก กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย  
  มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย ในความหมายของการลงทุนโดยองค์กรอื่นที่ไม่ได้มี
ภารกิจด้านการศึกษาโดยตรง แต่มีความต้องการในการจัดการศึกษาอบรม เพื่อพัฒนาคนในองค์กร และสาย
งานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้นเป็นหลัก  ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษากรณีศึกษา ๓ แห่งคือ วิทยาลัยดุสิตธานี 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันกันตนา  ผลจากการศึกษากรณีศึกษาแต่ละแห่ง ดังนี้ 
 ๑.๑ วิทยาลัยดุสิตธานี  
 ด้วยปณิธานของท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ที่ต้องการสร้างบุคลากรในสายงานด้าน
การโรงแรมและอุตสาหกรรมให้มีมาตรฐานระดับสากล จึงได้ก่อตั้ง โรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานีข้ึนก่อนเมื่อ
วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖ ต่อมาจึงได้จัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ประเภท “วิทยาลัย” ข้ึนเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมีบริษัท บริษัทรอยัล ปริ๊นเซส จ ากัด 
(มหาชน) เป็นผู้รับใบอนุญาต ปัจจุบันวิทยาลัยฯ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท  
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเปา้หมายของประเทศ ทั้งหลักสูตร
ภาษาไทย และหลักสูตรนานาชาติ  ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวนอาจารย์ ๓๖๒ คน มีจ านวนนักศึกษารวม 
๓,๐๓๒ คน แนวทางในการบริหารของผู้บริหารวิทยาลัยฯ คือ หลักสูตรที่เปิดสอนจะต้องตอบโจทย์ต่อสังคม 
และต้องมีคุณภาพมาตรฐานเพื่อดึงดูดผู้เรียน สามารถผสานการเรียนการสอนเข้ากับธุรกิจไดจ้ริง ดังนั้นการเป็น
มหาวิทยาลัยบรรษัทจึงท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการระหว่างภาควิชาการกับทักษะปฏิบัติ 
ในด้านอุปสรรค ความท้าทาย และข้อเสนอแนะ  ปัจจัยที่ผู้บริหารวิทยาลัยดุสิตธานีมองว่ากระทบกับ
มหาวิทยาลัยบรรษัทอย่างมาก ได้แก่ ๑) เกณฑ์การประกันคุณภาพ ที่เน้นคุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์ซึ่งไม่
สอดคล้องกับศาสตร์เฉพาะทางของวิทยาลัยที่มุ่งเน้นประสบการณ์มากกว่า ดังนั้นจึงควรมีการปรับปรุง
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เปลี่ยนแปลง ให้เป็นการพิจารณาให้ตรงกับบริบทของสถาบันมากข้ึน เช่น ใช้ประสบการณ์ของอาจารย์ในการ
เทียบเคียง ๒) การก ากับดูแลเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเกณฑ์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ภาครัฐควร
หาวิธีให้การก ากับดูแลที่ง่ายข้ึน สะดวกข้ึน ลดข้ันตอนการก ากับดูแลที่ไม่ยุ่งยาก ๓) หลักเกณฑ์การเทียบโอน  
ที่ส่งผลกระทบต่อตัวป้อนเข้าที่มาจากกลุ่มที่จบ ปวช. หลักสูตรต่อเนื่อง ๔) การแข่งขันและเปรียบเทียบกับ
มหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐค่อนข้างสูงในแต่ละปี แต่สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนต้องหารายได้ด้วยตนเอง ด้วยค่าเรียนที่สูงมากจึงถือเป็นข้อจ ากัดอีกเรื่องในการรับนักศึกษา ๕) ระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับเรื่องของช่ือสถาบัน ซึ่งประเทศไทยก าหนดชัดว่าเป็นมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสถาบัน  
อาจท าให้สังคมเข้าใจลักษณะการจัดการเรียนการสอนผิดไปจากความเป็นจริง ซึ่ ง เป็นปัญหาที่
สถาบันอุดมศึกษาขนาดเล็กประสบอยู่ ส าหรับข้อเสนอแนะจากผู้บริหารวิทยาลัยดุสิตธานีคือ ภาครัฐควรให้
ความอิสระในการบริหารจัดการ ก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยค านึงถึงความหลากหลาย  
ตามประเภทตามและบริบทของสถาบันแต่ละแห่ง รวมถึงการวางแผนก าลังคนในระดับอุดมศึกษา และ
สนับสนุนให้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา โดยอาศัยการที่ภาครัฐลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๑.๒ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ก่อตั้งโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)  
เน้นการเรียนการสอนโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ เรียนทฤษฎีควบคู่กับการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตลอดเวลาของหลักสูตร เมื่อรูปแบบการศึกษาแบบการเรียนรู้ควบคู่การ
ปฏิบัติ (Work-based Education) ปัจจุบันสถาบันฯ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญา
เอก ในหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ หลากหลายซึ่งมีสาขาวิชาที่อยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศทั้ง
หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาจีน รวมทั้งมีการจัดหลักสูตรต่อเนื่องและระบบ
การศึกษาทางไกล มีอาจารย์รวมทั้งสิ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๙๔๘ คน และมีจ านวนนักศึกษารวม 
๑๖,๒๒๔ คน ในด้านแนวทาง และข้อคิดเห็นในการจัดการศึกษา ซึ่งสะท้อนจากข้อคิดเห็นของผู้บริหารสถาบนั
เห็นว่า มหาวิทยาลัยบรรษัทในปัจจุบัน คลอบคลุมทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ คู่ค้า ไม่ใช่เฉพาะองค์กรแม่ ต้องการให้เป็น
มหาวิทยาลัยของสังคม การบริหารแบบมหาวิทยาลัยบรรษัท ต้องมีการสอนแบบมีส่วนร่วมจากภาคธุรกิจ  
มีกระบวนการฝึกงานที่ชัดเจน มีการท าวิจัยจากโจทย์จริงเป็นกระบวนการหลัก ต้ องมีทีมสร้างเครือข่าย 
(network) ปลูกฝังวัฒนธรรมของการรู้จักสร้าง network ในตัวอาจารย์ทุกคน ในด้านอุปสรรค ความท้าทาย 
และข้อเสนอแนะ ผู้บริหารสถาบันฯ มองว่าความท้าทายที่ควบคุมไม่ได้คือการแข่งขันจากภายนอกประเทศ 
และการควบคุมของรัฐที่ใช้เวลานานเกินไปในการด าเนินการเรื่องต่าง ๆ ซึ่งข้อเสนอแนะ คือ กระทรวงฯ  
ควรยืดหยุ่นในการท างานมากขึ้น ในการควบคุมควรจะใช้หลักการในการควบคุมมากกว่าจะออกระเบียบในการ
ควบคุม แก้ปัญหาเฉพาะจุด ไม่ควรออกระเบียบเหมารวมทั้งหมด แต่พิจารณาเป็นกรณี ๆ  ไป รวมทั้งเห็นควร
ให้มีการแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และการสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยี ควรใช้
ศักยภาพจากหน่วยงานที่มีความเช่ียวชาญและทันสมัยอยู่แล้วให้เป็นประโยชน์ 
 ๑.๓ สถาบันกันตนา  
 สถาบันกันตนาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเฉพาะทางด้านการผลิตและการจัดการ
สื่อบันเทิงที่ครอบคลุมด้านสื่อดิจิทลัและอนิเมช่ัน ซึ่งอยู่ในหนึ่งอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยมุ่งหวังที่
จะดึงศักยภาพของคนไทยเฉพาะด้านมาสร้างทรัพย์สินที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดการเติบโตและ
พัฒนาทางเศรษฐกิจสร้างก าลังคนในระดับสูงเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม และเพื่อยกระดับวิชาชีพ
สื่อสารมวลชนของไทยให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ปัจจุบันสถาบันฯ เปิดสอนในหลักสูตร
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ปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาโทศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสื่อ
บันเทิง และอยู่ในระหว่างขอเปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอก มีอาจารย์ รวม ๑๖ คน และมีจ านวนนักศึกษา
ล่าสุดจากข้อมูลในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๒๘ คน ส าหรับแนวทาง และข้อคิดเห็นในการจัดการศึกษา  
ซึ่ งสะท้อนจากข้อคิดเห็นของผู้บริหารสถาบัน  มอง ว่า  มหาวิทยาลัยบรรษัทจะมีผลต่อการท าให้
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนยังคงสถานะอยู่ได้ท่ามกลางวิกฤตตัวป้อนเข้าที่ลดลง เนื่องจากการพัฒนาหลักสูตร
สามารถตอบสนองต่อตลาดแรงงานได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม รวมทั้งสามารถปรับตัวให้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลได้รวดเร็วข้ึน ปัจจัยหรือเงื่อนไข ที่ท าให้มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย
ประสบผลส าเร็จ คือ การที่มีองค์การเอกชนช่วยส่งเสริมทางด้านทักษะฝึกปฏิบัติ เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์เพื่อ
การเรียนการสอน ในด้านอุปสรรค ความท้าทาย และข้อเสนอแนะ ผู้บริหารสถาบันฯ มองว่า ปัจจุบันการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเข้าสู่ยุค Digital Disruption ท าให้การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการรับทราบหลักสูตร 
ไม่ไปด้วยกันกับบริบทของหลักสูตรเฉพาะทาง รวมถึงระยะเวลาในการรับทราบหลกัสูตรที่ใช้เวลานาน ส่งผลให้
มหาวิทยาลัยเติบโตไม่ได้ โดยเฉพาะในเรื่องการปรบัแก้ไขหลักสตูร นอกจากนี ้ในด้านคุณวุฒิอาจารย์ตามเกณฑ์
มาตรฐานยังคงไม่สะท้อนประโยชน์ในทางปฏิบัติ  ผู้บริหารสถาบันฯ มีข้อเสนอแนะว่า ภาครัฐควรเล็งเห็น
ความส าคัญของภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม มีการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และเพื่อสร้างความเจริญเติบโตต่อเศรษฐกิจของประเทศ  
ลดกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่มากเกินไปจนท าให้ไม่สามารถพัฒนาตนเองได้ รวมทั้งพิจารณาการก ากับดูแลเรื่อง
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่เอื้อต่อสถาบันเฉพาะทางขนาดเล็ก และควรค านึงถึงความต่างของสถาบัน ที่
เช่ือมโยงธุรกิจ อุตสาหกรรมที่มีธรรมชาติไม่เหมือนกัน ควรมีหน่วยงานพิเศษที่มีการขับเคลื่อนได้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการอุดมศึกษาเอกชน 

 
 ๒. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทย 
 ๒.๑ นโยบายและบทบาทของรัฐ ควรเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาให้เต็มศักยภาพ รัฐควรท าหน้าที่ดูแลเกณฑ์ ข้อก าหนด เพื่อคัดกรอง supply side ที่คิดว่าเป็น
ประโยชน์ มีความโดดเด่นทางด้านวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองทิศทางของประเทศ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
โดยต้องปรับกระบวนการบริหารจัดการกฎระเบียบให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๒ แนวทางของภาครัฐในการส่งเสริมมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย ควรให้
ความส าคัญกับมหาวิทยาลัยบรรษัทในธุรกิจอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ภาครัฐควรท าหน้าที่คัดกรอง 
ผู้มีเจตนารมณ์ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์  มีความชัดเจนในด้านนโยบายในการประสานความ
ร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ โดยจัดการศึกษาควบคู่กับการฝึกประสบการณ์ ที่ เน้นการผลิตก าลังคนเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตนเป็นหลักก่อน 
 ๒.๓ นโยบายภาครัฐในเรื่องการผลิตก าลังคนระดับสูงในภาพรวม ควรมีทิศทางที่ชัดเจนใน
การสร้างทุนมนุษย์ที่เป็นระดับแนวหน้าในการขับเคลื่อนประเทศ โดยพิจารณาเรื่องการผลิตก าลังคน มีการ
ก าหนดแผนการผลิต ลดความซ้ าซ้อนในการผลิตบณัฑิตสาขาต่าง ๆ  ไม่ให้เกิดการผลิตทีเ่กินความต้องการทีอ่าจ
ส่งผลต่อการมีงานท าของบัณฑิตในภายหลัง  
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 ๒.๔ การบริหารจัดการของภาครัฐ ควรมีกระบวนการท างานที่ยืดหยุ่น รวดเร็วตามกลุ่ม
ประเภทสถาบัน มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพครบในที่เดียว ควรมีการแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยค านึงถึงมิติต่าง ๆ ร่วมกับกลไกการจัดสรรงบประมาณ 
 ๒.๕ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างฝ่ายก ากับนโยบายและฝ่ายปฏิบัติให้เกิดเวทีการหารอื
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษา และเครือข่ายต่าง ๆ รวมทั้ งสมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เป็นรูปธรรม 
 ๒.๖ ควรปรับระบบการลงทุนด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ผู้ เรียนมี ส่วนร่วม
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านการอุดมศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมตามต้นทุนที่เกิดข้ึนจรงิ สร้างความเข้าใจและมีการ
ทบทวนปรับระบบดังกล่าวเพื่อให้มีความเหมาะสม 
 ๒.๗ มีการสื่อสารถึงบทบาทหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่จะเช่ือมโยงบูรณาการภารกิจด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เข้าด้วยกัน 
 ๒.๘ การส่งเสริมสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันของภาครัฐและเอกชน ควรมีการใช้
ประโยชน์จากข้อกฎหมายที่มีอยู่ให้บังเกิดผลมากขึ้น เช่น การใช้ประโยชน์จากระบบ UniNet ให้ครอบคลุมทั้ง
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 ๒.๙ การก าหนดแนวทางการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในสถาบันอุดมศึกษา เ ช่น  
การก าหนดแนวทางที่จะสนับสนุน แนวคิด Sandbox เปิดโอกาสให้ด าเนินการในสิ่งที่ต่างไปจากมาตรฐานการ
อุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม จ าเป็นต้องมีมาตรการและกระบวนการรองรับกรณีที่ด าเนินการไปแล้วเกิดความ
ล้มเหลว  
 ๒.๑๐ การสนับสนุนเรื่องเทคโนโลยีในการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาออนไลน์ และ
การสนับสนุนการเรยีนรู้ตลอดชีวิตที่เช่ือมโยงระหว่างการเรียนและการท างาน หน่วยงานจะต้องตระหนักถึงการ
ปรับรูปแบบการเรียนรู้การท างานให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน ระบบการศึกษาต้องสามารถเช่ือมโยงต่อ
ยอดที่เข้ากับวิถีชีวิต วิถีการท างาน 
 ๒.๑๑ การสร้างกลไก มาตรการเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมคุณภาพสร้างความ
เป็นเลิศด้านวิจัยและด้านวิชาการที่ประเทศน าไปใช้ประโยชน์ได้  โดยอาศัยกลไกหลัก คือ ความสามารถของ
สภาสถาบันและผู้บริหารสถาบันที่ต้องเป็นต้นแบบด้านวิสัยทัศน์ การมีแนวทางในการก ากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาที่โปร่งใสและมีความพร้อมที่จะทุ่มเทสรรพก าลังเพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศในภาพรวม  
ในระดับภูมิภาคและในระดับสถาบันได้อย่างสมดุล 
 ๒.๑๒ การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศและการจัดหลักสูตรนานาชาติ ในสภาพ
ปัจจุบันการศึกษาข้ามพรหมแดนที่เกิดข้ึน ท าให้คนในวงการอุดมศึกษาต้องหันมาเปลี่ยนแปลงปรับตัวและใช้
ประโยชน์จากการสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในลักษณะของการแลกเปลี่ยนทรัพยากร องค์ความรู้ 
รวมทั้งการเปิดพื้นที่ในการผลิตบัณฑิตร่วมกัน  ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ภาครัฐจะต้องเข้าใจประเด็นที่
เกี่ยวข้อง ทั้งเรื่องของการรับรองคุณวุฒิ การเข้าออกประเทศ ทั้งนี้ประเด็นปัญหาที่ควรให้ค วามสนใจคือ 
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์และนักศึกษาไทยที่จ าเป็นต้องมีการแก้ไขให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ 
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ทั้งนี้ ผู้ศึกษาได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่โครงสร้างของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่จัดตั้งข้ึนใหม่ นอกเหนือจากข้อเสนอแนะซึ่งเป็นผลการศึกษา 
ดังนี้ 
 ๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในภาพรวม 
 ๑.๑ ควรมีการก าหนดเป็นนโยบายภาครัฐในกรณีที่มีการเกิดกระทรวงใหม่ ให้มีกลไก 
สนับสนุนให้เกิดการลื่นไหลของบุคลากรประเภทต่าง ๆ  ทั้งที่เป็นราชการ และไม่ใช่ราชการ ของหน่วยงานที่
ได้รับผลกระทบ รวมทั้งบคุลากรที่อยู่ในหน่วยงานดังกลา่ว ให้สามารถปรับตัวและมีสว่นร่วมในการเปลี่ยนแปลง
องค์กร ให้มีความเข้าใจถึงทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องพร้อมบูรณาการการท างาน 
โดยเฉพาะกรณีที่มีการรวมกันของหน่วยงานที่มีโครงสร้างการท างานที่แตกต่างกันมาก และมีหน่วยงานที่ต้อง
ท างานร่วมกันเป็นจ านวนมาก และให้ถือเป็นโอกาสในการปรับกระบวนการท างานให้มีความคล่องตัว และลด
ความซ้ าซ้อน ส่งต่อผลผลิต และผลลัพธ์ของหน่วยงานที่เป็นระบบ  
  ๑.๒ มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย เกิดจากความตั้งใจของผู้บุกเบิกธุรกิจช้ันน าของ
ประเทศที่มีความพร้อมในการลงทุนด้านการศึกษา อย่างไรก็ตามยังมีข้อปัญหาอุปสรรคที่ต้องหาทางแก้ไขอยู่
หลายประการในสังคมดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับตัวไม่ทัน โดยเฉพาะ
ในภาวะปัจจุบันที่สถาบันอุดมศึกษามีจ านวนมากเกินความต้องการ ในขณะที่จ านวนผู้เรียนลดลง กอรปกับ
ภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่ต่ าสุดในรอบ ๔ ปี จึงควรมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา
แนะน าสถาบันอุดมศึกษากลุ่มนี้ ให้สามารถเป็นก าลังส าคัญของประเทศในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเปา้หมาย
ของประเทศต่อไปได้ และเนื่องจากภาวะปัจจุบันมีความเสี่ยงต่อการคงอยู่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็น
อย่างยิ่งจึงควรจะมีนโยบายสนับสนุนการคงอยู่อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการร่วมทุน ควบรวม และ
การก าหนดการใช้ทรัพยากรร่วมกันในเครือข่ายเชิงพื้นที่ระหว่างสถาบันต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานต่างกระทรวง 
รวมทั้งกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ท้องถ่ิน และประชาสังคม  
  ๑.๓ พันธกิจของกระทรวงใหม่ เป็นความเช่ือมโยงของพันธกิจด้านการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ต้องการเช่ือมโยงการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อให้
ตอบโจทย์ในการสร้างองค์ความรู้ การวิจัย และนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาของประเทศ รวมทั้งสร้างผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ มีการออกกฎหมายที่ส่งเสริมให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน อย่างไรก็
ตาม ในการด าเนินงานมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในข้ันตอนของการออกกฎหมายลูก รวมทั้งระเบียบแนวปฏิบัติ 
อาทิ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ส านักงาน ก.พ. ส านักงาน ก .พ.ร. 
เป็นต้น จึงควรมีกลไกระดับประเทศที่จะช่วยให้หน่วยงานเหล่านี้ มีบทบาทส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ช่วยเป็นกลไกสนับสนุน การท างานของบุคลากร ให้บรรลุผล    
  ๑.๔ หัวใจของการบริหารงานภายใต้กระทรวงใหม่ ได้ก าหนดให้มีการปฏิรูปใน ๓ เรื่องหลัก 
คือ การปฏิรูประบบการบริหาร การปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ และการปฏิรูปกฎหมาย  
การด าเนินการดังกล่าวล้วนเป็นเรื่องใหญ่ และมีผลกระทบต่อหน่วยงานและบุคลากรทกุระดับ กระทรวงจึงควร
มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาคนในองค์กรเพื่อรองรับการปฏิรูปเรื่องหลักข้างต้น รวมทั้งมีการวางแผนก าลังคน
คุณภาพในอนาคตต่อไป เมื่อมีโครงสร้างการบริหารกระทรวงใหม่ที่ชัดเจนแล้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผน
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์กร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสถาบันอุดมศึกษา ที่คาดหวังให้กระทรวงหรือ
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ผู้ที่ท าหน้าที่ดูแล ท างานแบบ pro-active สามารถคิดล่วงหน้า มากกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทีละจุดเท่านั้น 
และให้มีการพัฒนาระบบการสื่อสาร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งมีอยู่แล้วมาใช้ประโยชน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิผล 
และประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น   
  ๑.๕ ควรสนับสนุนกลไก การพัฒนาเชิงพื้นที่ จากกลไก ความร่วมมือ ในเครือข่ายอุดมศึกษา 
เครือข่ายต่าง ๆ ของกระทรวงที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดการท างานเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานในระดับต่าง ๆ  
เพื่อลดความซ้ าซ้อน ทั้งในระดับชาติ ระดับกระทรวง และหน่วยงาน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์และผลกระทบที่
เช่ือมโยงทั้งระบบ 
  ๒. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอ่ไป  
 ควรมีการศึกษาเชิงลึกถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยบรรษัท  
และรูปแบบอื่น ๆ ที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะผู้เรียนที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศ และควรมีการศึกษารูปแบบความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาด้วยกัน   
ที่สามารถส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และงานวิจัยและนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์และตอบโจทย์ประเทศได ้ควรมี
การศึกษาแนวทางการก ากับดูแลคุณภาพมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับสถาบันกลุ่มต่าง  ๆ  
และควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนานโยบาย ลดความเหลื่อมล้ า ของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยพิจารณา
ตามต้นทุนที่เกิดข้ึนจริง 
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สารบัญ 
เรื่อง   หน้า 
ค ำน ำ   ก 
บทสรุปผู้บรหิำร   ข  
สำรบัญ   ฌ 
สำรบัญตำรำง   ฎ 
สำรบัญแผนภำพ   ฐ 
บทที่  ๑ บทน ำ 
 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ      ๑ 
 วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ        ๖ 
 หลักกำรและแนวคิดที่ใช้ในกำรศึกษำ      ๖ 
 นิยำมศัพท ์         ๙ 
 ขอบเขตกำรศึกษำ        ๑๐ 
 กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ        ๑๑ 
 ประโยชน์ที่ไดร้ับ         ๑๑  
บทที่ ๒ กำรทบทวนเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ควำมหมำยและเป็นมำของมหำวิทยำลัยบรรษัท     ๑๒ 
 ทฤษฎี แนวคิด หลักกำรที่เกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัยบรรษัท    ๑๘ 
 นโยบำย และ ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัยบรรษัท    ๒๑ 
  และสถำบนัอุดมศึกษำเอกชน 

มหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทย      ๕๘ 
กำรศึกษำและงำนวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง       ๕๙ 

บทที่ ๓ วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 
 ศึกษำข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกบัเรื่องที่ศึกษำ      ๗๑ 
 กำรคัดเลือกกรณีศึกษำ        ๗๑ 
 กำรวิเครำะห์ข้อมลู  และสรุปผลกำรศึกษำ      ๗๕ 
 สรปุกระบวนกำรวิธีกำรศึกษำ       ๗๘ 
บทที่ ๔ สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมลู จำกเอกสำรที่เป็นข้อมลูพื้นฐำนส ำคัญ    ๘๐ 
  และข้อมลูบำงส่วนจำกกำรสัมภำษณ์   
 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมลูจำกกำรสมัภำษณ์ ผู้บริหำร และ ผูท้รงคุณวุฒิ    ๑๐๑ 
  และกำรเยี่ยมชมสถำบัน 
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สารบัญ (ต่อ) 
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ฎ 
 

สารบัญตาราง 
ตารางท่ี                หน้า                      

๑    การเปรียบเทียบมลูเหตุการจัดต้ัง เป้าหมายและภารกิจระหว่างมหาวิทยาลัย ๑๓ 
บรรษัทและมหาวิทยาลัยทั่วไปของรัฐและเอกชน  

๒    สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มผีู้รบัใบอนญุาตเป็นนิติบุคคล (ที่ไม่เกี่ยวกบั    ๗๑ 
เรื่องศาสนาหรือการกุศล)     

     ๓   กระบวนการศึกษาเรื่อง กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย :   ๗๘ 
             ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพฒันาสถาบันอุดมศึกษาไทย 
     ๔   จ านวนรับนกัศึกษาต่อปีการศึกษาจ าแนกตามหลักสตูรและสาขาวิชา   ๘๒ 
     ๕   จ านวนนักศึกษา ตามคณะ หลักสูตร และ สาขาวิชา ของวิทยาลัยดุสิตธานี   ๘๓ 
              ระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑     
     ๖   จ านวนอาจารย์ แยกตามสายงาน ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ ของวิทยาลัย   ๘๔ 
              ดุสิตธานี 
     ๗   แสดงผลคะแนนการประกันคุณภาพภายในระดบัสถาบัน ของวิทยาลัยดุสิตธานี     ๘๕ 
      ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 
        ๘   แสดงผลการประเมนิคุณภาพภายในระดับหลักสตูร ของวิทยาลัยดุสิตธานี    ๘๖ 
             ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 
        ๙   แสดงจ านวนนักศึกษา ตามคณะ หลักสูตร และ สาขาวิชา ของสถาบันการจัดการ      ๙๐ 
     ปญัญาภิวัฒน์ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ 
       ๑๐  แสดงจ านวนอาจารย์ ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ แยกตามสายงาน ระหว่าง  ๙๒ 
             ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ 
    ๑๑  แสดงผลคะแนนการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันของสถาบันการจัดการ         ๙๓ 
             ปัญญาภิวัฒน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 
    ๑๒  แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของสถาบันการจัดการ    ๙๓ 
             ปัญญาภิวัฒน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 
       ๑๓  จ านวนนักศึกษา ตามคณะ หลักสูตร และ สาขาวิชา ของสถาบันกันตนา                 ๙๘ 
              ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ 
       ๑๔  จ านวนอาจารย์ ของสถาบันกันตนา แยกตามสายงาน ระหว่าง ปี    
              พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ 
       ๑๕  แสดงผลคะแนนการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันของสถาบันกันตนา     ๙๙ 
             ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 
       ๑๖  แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสตูรของสถาบันกันตนา      ๙๙ 
             ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐  
 

 
 
 
 
 



ฏ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 
       ๑๗   แสดงข้อมลูงบแสดงฐานทางการเงิน ของวิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการจัดการ        ๑๐๐ 
              ปัญญาภิวัฒน์และสถาบันกันตนา ในปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
       ๑๘   ข้อมูลแสดงรายได้ -ค่าใช้จ่าย ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (แบบ รกอ.๕/๓)        ๑๐๑  



ฐ 
 

 

สารบัญแผนภาพ 
 

ภาพประกอบท่ี              หน้า                      
        ๑   กรอบแนวคิดในการศึกษา     ๑๑   
 



๑ 

 

 

บทท่ี ๑ 
 

บทน ำ 
 

๑. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
ปัญหาการศึกษาของประเทศไทยเป็นทีก่ล่าวขานต่อเนื่อง ถึงการที่ผลผลิตของระบบการศึกษายงั

ไม่สามารถน าพาประเทศให้อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมในภูมิภาคและของโลก ซึ่งสะท้อนจากข้อมูลที่มักอ้าง
ถึงผลการจัดอันดับการศึกษาไทย ในส่วนของการศึกษาข้ันพื้นฐาน และผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 
ในส่วนของการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ต่ าลงอย่างต่อเนื่องเมื่อ เทียบเคียงกับประเทศเพื่อนบ้าน  
ความเข้มข้นของปัญหายิ่งทวีความน่าเป็นห่วงมากขึ้นไปอีกเมื่อหลายธุรกิจในโลกรวมทั้งการศึกษาได้รับ
ผลกระทบจากยุค Disruptive Technology ที่วันนี้โลกของการเรียนรู้อยู่บนโลกออนไลน์ ที่เช่ือมต่อ 
การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์แบบ ส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของอุดมศึกษา 
ทั่วโลก  

วิสัยทัศน์ของร่างแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๔๖๐ - ๒๕๗๙ ที่เป็นการวางแนวทาง
ส าหรับอุดมศึกษาไทยเพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ก าหนดไว้ว่า  

“อุดมศึกษาไทยเป็นแหล่งสร้างปัญญาให้สังคม น าทางไปสู่การเปลี่ยนแปลง สร้างนวัตกรรม 
ความรู้งานวิจัยที่ เสนอทางเลือกและแก้ปัญหา เพื่อการพัฒนาประเทศและสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน” 

โดยต้องมีการวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Changes) ที่เป็นการเปลี่ยนแปลง
เชิงระบบ ในประเด็นผลลัพธ์ของระบบอุดมศึกษา ประเด็นระบบการขับเคลื่อนอุดมศึกษา เพื่อให้ระบบ
อุดมศึกษาใหม่ (New Higher Education System) สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมาย ในยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ ๖ ด้าน คือ  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนาก าลังคน และเสริมสร้างศักยภาพทั้งทักษะความคิด
และการรู้คิดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึกษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทาง
อาชีพให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างสมรรถนะหลักของอุดมศึกษาไทยให้เป็นแหล่งพัฒนาต่อยอด 
ความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาค าตอบที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา และ
พัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับท้องถ่ิน และระดับประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ อุดมศึกษาเป็นแหล่งสนับสนุนการสร้างงานและน าความรู้ไปแก้ปัญหาผ่าน 
ความร่วมมือภาคเอกชนและท้องถ่ิน โดยมีแผนงานส่งเสริมให้เกิดคณะกรรมการร่วมรัฐ-เอกชน-ท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปรับปรุงระบบการบรหิารจดัการให้เกิดประสทิธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบ
การก ากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตาม
รายงานผลที่มีประสิทธิภาพ  

ทั้งนี ้การขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลง จะต้องมีการด าเนินการ ๔ R คือ ๑. Re-Orientation คือ
การปรับเปลี่ยน ทิศทาง บทบาท ความรับผิดชอบสถานะการด ารงอยู่ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรองรับ
บริบทของโลก และของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป ๒. Re-Profiling คือ การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ เพื่อให้



๒ 

 

 

สถาบันอุดมศึกษา สามารถน าเอาจุดเด่น และศักยภาพความเข้มแข็ง ใน ๔ พันธกิจหลัก มาใช้เพื่อ
ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ทั้งในสถานการณ์ปัจจุบัน และอนาคต ได้อย่างยั่งยืน ๓. Re-
Structure คือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในฐานะ Service Provider 
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน ตอบสนองภาคผู้ผลิตในฐานะผู้ใช้ผลผลิตที่เกิดจากสถาบันอุดมศึกษา เพื่อบูรณาการ
ให้เกิดการเช่ือมโยงระหว่างหน่วยงานอย่างมีเอกภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
ทั้งในเชิงนโยบายและคุณภาพอุดมศึกษา และ ๔. Re-Organization คือ การจัดองค์กรโดยเฉพาะองค์กร
ภาครัฐผู้มีหน้าที่ก ากับดูแล (Regulator & Facilitator) เพื่อการบริการ การก าหนดนโยบาย มาตรฐาน  
การจัดสรรงบประมาณและการประเมินผล เพื่อให้การขับเคลื่อนศักยภาพของอุดมศึกษาใหม่ กลายเป็น
กลไกส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มขีดความสามารถและศักยภาพที่อยู่บนพื้นฐานของหลัก
ธรรมาภิบาล (ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา, ๒๕๖๒. ๕-๖) ดังนั้นทิศทางการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทย
จึงเป็นเรื่องที่ทั้งสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภาครัฐที่ก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้อง
ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ ทิศทาง บทบาท ความรับผิดชอบ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ภายใต้ระบบ
อุดมศึกษาใหม่ 

ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมามีข่าวที่ เขย่าวงการอุดมศึกษาโลก รวมถึงอุดมศึกษาของไทย  
เมื่อศาสตราจารย์ เคลย์ตัน คริสเตนเซน (Clayton Christensen) อาจารย์และนักการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา เจ้าของทฤษฎี disruptive innovation ได้เขียนบทความใน
หนังสือ The Innovation University เล่มล่าสุดของเขาว่า ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา มีการปิดตัวของ
มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาแล้วกว่า ๕๐๐ แห่ง จากทั้งหมดกว่า ๔,๕๐๐ แห่ง และคาดการณ์ว่าภายใน 
๑๐ ปีข้างหน้า จะมีมหาวิทยาลัยปิดตัวลงอีกไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ แห่ง ซึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนเป็นผลมาจาก
อิทธิพลของการศึกษาออนไลน์ และจ านวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่จะเข้าสู่มหาวิทยาลัยที่ลดลง 
กระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกาและสถาบันจัดอันดับมูดีส์ก็ประเมินเช่นกันว่า จะมีวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยขนาดเล็กปิดตัวเพิ่มข้ึน ๓ เท่าตัว และมีแนวโน้มการควบรวมกิจการของมหาวิทยาลัยขนาด
เล็กเพิ่มข้ึนอีกเท่าตัว (https://workpointnews.com/๒๐๑๘/๐๓/๐๓/วิกฤติอุดมศึกษา-มหาวิท/ [สืบค้น
เมื่อ ๒๑/๐๑/๒๕๖๒]) 

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
กรรมการในคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติกล่าวในการปาฐกถาหัวข้อ  
“กระบวนทัศน์ใหม่ของอุดมศึกษาไทย” จัดโดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) 
ว่าการปิดตัวของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาเป็นตัวเลขที่น่ากลัว ทั้งที่การศึกษาของสหรัฐอเมริกามี
คุณภาพกว่าประเทศไทยมาก เช่ือว่าอีกไม่นานประเทศไทยจะประสบปัญหาไม่ต่างกัน เนื่องจากการศึกษา
ออนไลน์ได้รับการพิสูจน์และยอมรับว่า เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดย
น าเทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนการสอน ท าให้คุณภาพการเรียนการสอนไม่ต่างจากการเรียนในห้องเรียน 
อีกทั้งค่าเรียนยังถูก สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ในขณะที่การเรียนการสอนในระบบเดิมต้องลงทุน
มหาศาล  

“สิ่งที่น่าเป็นห่วง นอกจากการรุกของหลักสูตรออนไลน์แล้ว จ านวนเด็กที่เข้าสู่มหาวิทยาลัยที่
อเมริกาก าลังเผชิญ เป็นวิกฤติที่การศึกษาของไทยก าลังเผชิญเช่นเดียวกัน ย้อนไปเมื่อ ๑๐ ปีที่แล้ว 
ประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่ ๑.๑ ล้านคน/ปี ตอนนี้ลดลงเหลือ ๗ แสนคน/ปี ดังนั้น เด็กมัธยมฯ ที่จะเข้าสู่
มหาวิทยาลัยลดลงแน่นอน นอกจากนี้ ในอเมริกายังพบว่า เด็กปี ๑ ที่เข้าสู่มหาวิทยาลัย ไม่ได้อยู่ในช่วง
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อายุ ๑๘ – ๒๒ ปี ตามปกติ เพราะเด็กเหล่านี้เมื่อเรียนจบไฮสคูลจะออกไปท างาน ออกเดินทางไปค้นหา
สิ่งที่ตนเองชอบ เรียนรู้จาก Google เมื่อรู้ว่าอยากเรียนหรืออยากท าอาชีพอะไร ถึงจะตัดสินใจเข้ามาเรียน
ในมหาวิทยาลัย โดยไม่จ าเป็นต้องเรียน ๔ ปีเต็ม เพราะครึ่งหนึ่งเขาได้จากการท างานมาแล้ว”  

แนวทางส าหรับมหาวิทยาลัยของไทยในการฝ่าฟันภาวะวิกฤติดังกล่าว ในโลกที่เข้าสู่ยุคสังคม
เศรษฐกิจ ฐานความรู้ที่ไร้พรมแดน มหาวิทยาลัยจะไม่ใช่ที่ที่ครูเป็นเจ้าของอีกต่อไป แต่จะเป็น learning 
space ของเด็ก เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบได้ อาจารย์จะต้องมีประสบก ารณ์และทักษะใน 
การถ่ายทอดความรู้ ที่ Google สอนไม่ได้ และต้องมี Mind Set หรือกระบวนการทางความคิด สามารถ
สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเปลี่ยนตัวเองให้ได้  ดังนั้น อาจารย์ยุคใหม่จะต้องสอนโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของ
ผู้เรียนเป็นหลัก มีการบูรณาการการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อให้เด็กเรียนรู้คู่ไปกับ  
การท างาน หรือฝึกปฏิบัติวิชาชีพจริง หรือให้ผู้ที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมมาถ่ายทอดทักษะประสบการณ์ ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากของจริง ซึ่งจะต้องเริ่มตั้งแต่การออกแบบหลักสูตร การเรียนการสอนร่วมกัน รวมไปถึง
การประเมินผล เพื่อให้เด็กที่จบไปมีทักษะในการเป็น entrepreneur ในสถานประกอบการ และสามารถ
สร้างธุรกิจของตัวเองได้ 

“อนาคตการเรียนกับการท างานเป็นเรื่องเดียวกัน เด็กสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่  ทุกเวลา ต่อไป 
การเรียนในระบบมหาวิทยาลัยจะลดความส าคัญลงไป เกรดและใบปริญญาจะไม่มีความหมายอีกต่อไป แต่
สิ่งที่เด็กเจเนอเรชันใหม่ต้องการคือ “ทักษะ” อย่าลืมว่าสังคมโลกยุคใหม่ก าลังจะเปลี่ยนเป็นสังคม
เศรษฐกิจฐานความรู้ ที่มุ่งเน้นผลิตภัณฑ์และบริการที่พึ่งพาองค์ความรู้หรือ   Knowledge Intensive 
Product ที่มาจากงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยจะต้องสร้างบัณฑิตให้มี Soft skills เช่น มีทักษะ
ผู้น า ทักษะผู้ประกอบการ มีกระบวนการทางความคิด (Mind set) มีจิตสาธารณะ และสุดท้ายคือ มีทักษะ
ด้านภาษาและไอที เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ทั่วโลกพิสูจน์แล้วว่า เป็นการสอนที่ท าให้บัณฑิต
ประสบความส าเร็จในการท างาน และการเป็นพลเมืองของโลก Global citizen ในศตวรรษที่ ๒๑ และ
ทั้งหมดเป็น Mega Trend ที่ก าลังจะเกิดข้ึน ถ้ามหาวิทยาลัยไม่ปรับตัวจะไปไม่รอดและจะต้องล้มหายตาย
จากไป”  

ขณะที่ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
สะท้อนมุมมองทิศทางอุดมศึกษาผ่านบทความไว้ในทิศทางที่ใกล้เคียงกัน โดยคาดการณ์ว่า อีกไม่เกิน ๑๐ 
ปี อุดมศึกษาไทยจะไปไม่รอด เนื่องจากจ านวนนักศึกษาลดลงอย่างมาก โดยพบว่า มหาวิทยาลัยไทยมีที่นั่ง
ว่างส าหรับปริญญาตรีถึง ๑๔๐,๐๐๐ ที่นั่ง ในขณะที่มีนักเรียนเข้ามาเรียนเพียง ๘๐,๐๐๐ คน เท่านั้นแสดง
ให้เห็นตัวเลข Over Supply ถึง ๖๐,๐๐๐ คน/ปี จ านวนผู้เรียนที่ลดลงส่งผลกระทบไปถึงระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่จ านวนนักศึกษาลดลงด้วยเช่นกัน ส่งผลต่อรายได้ของมหาวิทยาลัยที่ลดลง ท าให้ต้องลด
มาตรฐานการคัดเลือกนักศึกษาเข้ามาเรียน เมื่อไม่มีตัวเลือกที่ดีเข้ามาเรียน ก็ท าให้คุณภาพการศึกษาต่ าไป
ด้วย มหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่งรับนักศึกษาจีนเข้ามาเรียน แต่นักเรียนระดับหัวกะทิ และ/หรือนักเรียน
ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี ส่วนใหญ่จะเลือกเดินทางไปเรียนประเทศในแถบยุโรป สหรัฐอเมริกา รวมถึง
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ส่วนนักศึกษาจีนที่มาเรียนในไทย เนื่องจากประเทศไทยค่าครองชีพและค่าเล่า
เรียนถูกกว่าประเทศจีน ท าให้มหาวิทยาลัยไทยไม่ได้นักศึกษาจีนที่มีคุณภาพดีเท่าที่ควร 

ทั้งนีส้าเหตุที่ท าให้มหาวิทยาลัยไทยถึงทางตีบตัน มาจากปัจจัยหลายประการ เช่น อัตราการเกิดที่
ลดลง ในขณะที่จ านวนมหาวิทยาลัยเกิดใหม่เพิ่มข้ึน มีการแข่งขันกันเปิดหลักสูตร ขยายเวลาเรียน เน้น  
“จ่ายครบ จบแน่” และปัจจัยอื่น เช่น ผู้ที่มีฐานะดี มีทุนทรัพย์ สามารถไปเรียนต่อต่างประเทศได้ การเกิด
ของหลักสูตรออนไลน์ทั้งแบบรับปริญญาและ Non-degree program ที่ เพิ่มข้ึนต่อเนื่อง รวมไปถึง 
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การจัดการการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ดังนั้น ทางรอด ก็คือ มหาวิทยาลัย
ต้องปรับตัว เช่น ยุบมหาวิทยาลัยที่ไม่มีคุณภาพหรือขาดทุน หรือควบรวมกิจการของมหาวิทยาลัยเอกชน 
ก าหนดปริมาณและคุณภาพในการผลิตบัณฑิต โดยเน้นสาขาที่ขาดแคลนและต้องการของตลาด เร่งพัฒนา
หลักสูตรสหกิจศึกษา โดยให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อองค์กรจะได้คนตรงตามที่ต้องการ รวมถึงลด 
การพึ่งพารายได้จากการเรียนการสอน มาเน้นท างานวิจัยที่น าไปสู่การสร้างนวัตกรรมและสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่ง
นอกจากจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศแล้ว ยังเป็นรายได้เข้ามหาวิทยาลัยอีกทางหนึ่งด้วย 
(https//workpointnews.com/๒๐๑๘/๐๓/๐๓/วิกฤติอุดมศึกษา-มหาวิท/ [สืบค้นเมื่อ ๒๑/๑/๒๕๖๒]) 
 ข้อมูลจาก ทปอ. ยืนยันสถานการณ์ข้างต้นที่ระบุว่าปี ๒๕๖๑ มีคนสมัครแอดมิชช่ันทั้งหมด 
๕๔,๗๘๒ คน ขณะที่มหาวิทยาลัยมีที่นั่งรองรับอยู่ ๘๓,๙๕๓ ที่นั่ง ซึ่งแปลว่าการสอบรอบนี้มีที่นั่งเหลือ
เกือบถึง ๓๐,๐๐๐ ที่นั่ง (เหลือมากกว่าปีที่แล้วราว ๆ ๓,๐๐๐ ที่นั่ง) ปัญหาผู้สมัครน้อยกว่าจ านวนที่
สถาบันการศึกษาเปิดรับ ยังมีให้เราเห็นตั้งแต่ TCAS ในรอบแรกๆ ยกตัวอย่างในบางสาขาของสถาบัน
หลายแห่ง ก็แทบไม่มีนักเรียนส่ง Portfolio มาให้คัดเลือก หรือบางสาขาก็มีเด็กที่เลือกสมัครเรียนเพียงแค่ 
๔-๕ คนเท่านั้นในทางเศรษฐศาสตร์แล้ว มีค าอธิบายต่อภาพรวมของสิ่งที่เกิดข้ึนว่าเป็น ‘วิกฤต Over 
Supply’ เมื่อที่นั่งของมหาวิทยาลัยมีจ านวนมากเกินไปกว่าความต้องการของนักเรียน   (https:// 
thematter.co/pulse/ thai-university-big-problems/๕๘๕๓๙ [สื บ ค้น เมื่ อ  ๒๑/๑/๒๕๕๙] ) 
สถานการณ์ ‘วิกฤต Over Supply’ นั้น หากเจาะลึกลงไปว่ากลุ่มมหาวิทยาลัยใดน่าจะได้รับผลกระทบ
ที่สุด น่าจะตอบได้ว่า จะเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ทั้งนี้เนื่องจาก ข้อมูลนักศึกษาทั้งหมดที่ป้อนเข้าในระบบอุดมศึกษา ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีสัดส่วนของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประมาณร้อยละ ๑๕ ของ
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด แม้ว่าจ านวนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนจะไม่แตกต่างกันนักก็ตาม 

จากข้อมูลข้างต้น กอปรกับการที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไปติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยจ านวน ๓๖ แห่ง ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ ๕๐ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทั้งหมดในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในช่วงปี 
๒๕๕๗-๒๕๕๙ ท าให้พอจะสรุปสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คือ  

๑. การเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบพลิกโฉม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ท าให้ความต้องการการเรียนรู้ของผู้เรียนเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง  

๒. การเปิดเสรีทางการค้าที่ก่อให้เกิดการแข่งขันในการจัดการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งใน
และต่างประเทศมากข้ึน  

๓. โครงสร้างของประชากรวัยเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่จ านวนสถาบันของรัฐและ
เอกชนมีมากเกินความต้องการ อีกทั้งการเพิ่มที่นั่งและช่องทางการรับเข้าในมหาวิทยาลัยของรัฐ ไม่ว่าจะ
เป็นหลักสูตรภาคพิเศษ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ ง  ท าให้ เกิดปัญหาการแย่งชิงนักศึกษาระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง 
โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาขนาดเล็ก  

๔. การย้ายงานของอาจารย์และบุคลากรที่มีความสามารถจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไปสู่
สถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหลายแห่งที่ให้ค่าตอบแทน
บุคลากรที่มีวุฒิปริญญาเอกและมีผลงานในอัตราที่สูงกว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท าให้สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนขาดอาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

https://www.matichon.co.th/education/news_790800
https://www.matichon.co.th/education/news_790800
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๕. ข้อจ ากัดของกฎระเบียบ และการบังคับใช้กฎกติกาภายใต้หลักการแห่งความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ที่ไม่ได้ส่งเสริมสนับสนุน
งบประมาณให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเติบโตได้อย่างที่ควรจะเป็น  

ทั้ง ๕ ประเด็นท้าทายนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจัยเรื่องจ านวนนักศึกษาที่เป็นตัวป้อนเข้าลดลง 
ความคงอยู่ของสถาบันอุดมศึกษาคงเป็นไปได้ยาก จากสัดส่วนจ านวนนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่มีเพียงร้อยละ ๑๕ ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมดในสถาบันอุดมศึกษาไทย ทั้งที่มีจ านวนสถาบันถึงร้อยละ 
๔๖ ของจ านวนสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด ถ้าสถาบันอุดมศึกษาไม่มีการพัฒนา ปรับตัวให้ทันต่อ
สภาพการณ์ปัจจุบัน แสวงหาแนวทางใหม่ๆ ในการจัดการศึกษา เพื่อดึงดูดให้มีผู้สนใจเข้าเรียน 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนคงต้องทยอยปิดตัวลงอย่างต่อเนื่อง 

จากผลการติดตามตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ๓๖ แห่ง ยังพบว่า
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจ านวนกว่าครึ่งไม่สามารถจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร เนื่องจาก
จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ ไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ งานวิจัยของอาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีน้อย ขาดแคลนอาจารย์ประจ า มีการจัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่มใหญ่ท าให้มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนน้อย ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนโดยตรง 
นอกจากนี้ยังพบว่าสถานะทางการเงินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนส่วนใหญ่อยู่ ในสภาพที่ไม่มี 
ความเข้มแข็งด้านการเงินและงบประมาณ 

ทางออกหนึ่งที่น่าจะช่วยให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยู่รอดจึงต้องเช่ือมโยงการตอบโจทย์ทั้ง
ภาคอุดมศึกษาและภาคของผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมต่าง ๆ เหมือนที่มีการปรับตัวของภาค
อุดมศึกษาทั่วโลกในการเกิดมหาวิทยาลัยบรรษัทข้ึนมาทั่วโลก และมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
แนวความคิดที่ให้ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการศึกษาเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา
ยังคงเป็นที่สนใจของผู้เรียนคือการที่ผู้เรียนมั่นใจได้ว่าเมื่อจบการศึกษาจากสถาบันนั้นแล้ว จะน าไปสู่  
การประกอบอาชีพที่มั่นคงและมีอนาคตได้ ดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจึงจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ 
เปลี่ยน แปลงการจัดการองค์การ หาจุดเปลี่ยนต าแหน่งในการวางบทบาทตนเองในวงการอุดมศึกษา 
ที่เหมาะสมกว่าที่เป็นอยู่ และประยุกต์รูปแบบแนวคิดใหม่ ๆ  รวมทั้งแนวคิดมหาวิทยาลัยโดยผู้ประกอบการ 
หรือ มหาวิทยาลัยบรรษัท มาใช้กับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยการสร้างความเข้มแข็งในการมีเครือข่าย
ในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือภาคส่วนที่สถาบันเอกชนมีความเช่ียวชาญ เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว มาใช้
ประโยชน์ในการจัดการศึกษา  
 การเกิดมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา เพื่อจะเป็นทางออกให้อุดมศึกษาตอบ
โจทย์ความต้องการของธุรกิจต่าง ๆ ได้โดยตรง ควรหาทางส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้อุดมศึกษาตอบโจทย์
ความต้องการของประเทศในธุรกิจอุตสาหกรรมส าคัญได้มากข้ึนได้อย่างไร การศึกษา กรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยบรรษัท ในประเทศไทย จะเป็นแนวทางในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและ
สถาบันอุดมศึกษาไทย ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปมหาวิทยาลัยบรรษัท ที่สอดคล้องกับบริบทอุดมศึกษาไทยหรือจะ
ประยุกต์แนวทางการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่ประกันการมีงานท าของบณัฑิต หรือการมีเช่ือมโยงกับภาค
ธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ หรือการสร้างงานด้วยตนเองของบัณฑิต น่าจะเป็นทางออกให้เกิด
แนวคิดในการพลิกโฉมอุดมศึกษา แนวทางในการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับโลกของ
การท างานในสถานการณ์ที่เช่ือมโยงกับโลกของการท างานจริง ได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากข้ึน ซึ่งจะเป็น
ส่วนสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา มีความเข้มแข็ง มีบทบาทส าคัญเคียงคู่ ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
การเมือง และสังคมไทย ตามเจตนารมณ์ของการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ควรเป็นอยู่ต่อไปได ้     



๖ 

 

 

 
๒.วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ ศึกษาเชิงลึก กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย  
 ๒.๒ ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทย  
 
๓. หลักกำรและแนวคิดท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 หลักการแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาครัง้นี้ประกอบด้วย  
 ๓.๑ แนวคิดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบรรษัท 

มหาวิทยาลัยบรรษัทเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางประเภทหนึ่ง ซึ่งมีการจัดตั้งจากองค์กรที่มี
จุดมุ่งหมายหลักเปน็สิ่งอื่นที่ไม่ใช่การศึกษา มุ่งเน้นการให้การศึกษาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ทัศนคติ 
ทักษะ และสมรรถนะทางวิชาชีพให้กับผู้เรียนอย่างสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายขององค์กร โดยมี
หลักสูตรที่สามารถให้คุณวุฒิด้านการศึกษาในระดับปริญญาและ/หรือคุณวุฒิทางวิชาชีพ 

จุดก าเนิดของมหาวิทยาลัยบรรษัทนั้นเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ  ในองค์กร การที่ความรู้
เข้ามามีบทบาทควบคู่กับเศรษฐกิจ ซึ่งท าให้ต้องมีการปรับตัวเพื่อทันต่อการเปลี่ยนความรู้อย่างรวดเร็ว 
พนักงานจะต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายขององค์กรและความส าคัญของงานที่ท าด้วยการเรียนรู้ที่ถูกต้องจะท าให้
การท างานประสบผลส าเร็จ ดังนั้นบรรษัทเข้ามามีบทบาทในการศึกษา นอกจากการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
เหตุผลที่ส าคัญที่ท าให้เกิดมหาวิทยาลัยบรรษัทได้แก่ การก าหนดรูปแบบใหม่ของความสามารถใน 
การท างานที่องค์กรต้องการ เช่น การเรียนเพื่อเรียนรู้ การสื่อสารและความร่วมมือ การมีความรู้ทาง
เทคโนโลยี เป็นต้นซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานข้ันสูง ซึ่งพนักงานจะต้องได้รับการเรียนรู้จากรูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลายจะท าให้เขาสามารถปฏิบัติงานได้ผลดีข้ึน 
 ๓.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้ “การศึกษาตลอดชีวิต” 
หมายความว่า การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต นอกจากนี้กฎหมาย
ดังกล่าวยังมีความมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษาโดยให้ยึดหลักดังนี้ (๑) เป็นการศึกษาตลอด
ชีวิตส าหรับประชาชน (๒) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และ (๓) การพัฒนาสาระและ
กระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
 ๓.๓ แนวคิดในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามแผนอดุมศึกษา (กรอบแผนอุดมศกึษาระยะ
ยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕)) 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่สองนี้ ออกแบบโดยค านึงถึงมิติบูรณาการและองค์รวมของ
การพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ (Strategic direction) โดยการวิเคราะห์ภาพฉายและ
นัยยะส าคัญที่เป็นปัจจัยแวดล้อมรุมเร้า ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และโลก ประเทศไทย จนถึงอุดมศึกษา 
กล่าวคือ 

ความเปลี่ยนแปลงด้านประชากร อุดมศึกษาต้องเพิ่มบทบาทด้านการเพิ่มผลิตภาพเศรษฐกิจของ
กลุ่มวัยท างาน เน้นการศึกษาต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ยนงานและอาชีพ การเกิดอาชีพใหม่ อุดมศึกษา
ต้องส่งเสริมผู้สูงอายุให้ยังมีผลิตภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and economic productivity)  

ในด้านการมีงานท าและตลาดแรงงานในอนาคต มี ๔ ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน 
ได้แก่ โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ โลกาภิวัตน์ ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และโลก



๗ 

 

 

สารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ชัดเจนต่อเนื่องคือภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม
เติบโตมาก อุดมศึกษาต้องท างานกับภาคการผลิตจริง ฝึกอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพในลักษณะ demand 
led ท างานกับหน่วยงานวางแผนและภาคการผลิตเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมความรู้ 

อุดมศึกษาจะถูกกระทบและมีทั้งโอกาสที่จะเติบโตจากโลกาภิวัตน์และการเปิดเสรีทางบริการ
การศึกษา ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีน ามาซึ่ งผลิตภาพ ( Productivity)  และนวัตกรรม 
(Innovation) ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ โลกยุคสารสนเทศเป็นสังคมไร้พรมแดน เกิดการจ้าง
งานและความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้กระท าได้ง่าย เทคโนโลยีแพร่กระจาย
อย่างกว้างขวาง โดยไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานที่ 

เด็กเยาวชนและนักศึกษาในวันน้ีเปลี่ยนแปลงทั้งในมิติการใช้ชีวิต การเรียนรู้ ครอบครัว ตลอดจน
ภาวะเสี่ยงต่างๆ อุดมศึกษาควรเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ของเยาวชนและนักศึกษาในแบบของทักษะชีวิต สังคม 
(Socialization) สมรรถนะพื้นฐานร่วม (Base line competencies) ที่หาไม่ได้จากการเรียนการสอนใน
ห้อง สร้างความพร้อมเพื่อเปิดโลกทัศน์ส าหรับบัณฑิตในสภาวะโลกาภิวัตน์ด้านภาษาและวัฒนธรรม เพิ่ม 
mobility และความหลากหลาย (diversity) เรียนรู้บนฐานการท างานในภาคการผลิตและภาคสังคม 
(Work-based/Community-based education) 
 ๓.๔ แนวคิดเกี่ยวกับการรับรองวิทยฐานะ 

 การรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ว่าด้วย  
การขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ กฎกระทรวง ว่า
ด้วยการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีสาระส าคัญ 
ที่ต้องให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้รับรองวิทยฐานะ เพื่อเป็นหลักประกันศักยภาพความพร้อ มใน 
การจัดการเรียนการสอน หลังจากได้รับใบอนุญาต และออกข้อก าหนดของสถาบันแล้ว ซึ่งในช่วงเริ่มต้น
ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 
๒๕๕๑ จะเป็นการรับรองวิทยฐานะในสาขาวิชา แต่ต่อมาในกฎกระทรวง ว่าด้วยการขอให้รับรอง และ 
การรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ก าหนดเป็นการรับรองวิทยฐานะใน
ระดับช้ันปริญญาและสาขาวิชา 
 ๓.๕ แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 
 การประกันคุณภาพ ตามเจตนารมย์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและด าเนิน
กิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และสร้าง  
ความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้น
สังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา  
 จึงถือเป็นหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้
หลักการที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา ที่ได้ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาได้ ด าเนินการทบทวนองค์ประกอบ 
และตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพ



๘ 

 

 

ภายในให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับบริบท และความเคลื่อนไหวด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่เปลี่ยนไป  
 ทั้งนี้ การด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา ยังต้องด าเนินการเพื่อรอง
รับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาจากส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ 
ก าหนดให้มี สมศ. ท าหน้าที่พัฒนาระบบ เกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าหน้าที่ประเมินผล
การจัดการศึกษา เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และ
แนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ 
 ๓.๖ กฎหมายหลักด้านการอุดมศึกษา 
  ๓.๖.๑  แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ก าหนดให้
“การศึกษา” หมายความถึงกระบวนการเรียนรู้ เพื่ อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดย 
การถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง
วิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้
บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งกฎหมายก าหนดให้ต้องจัดในสถานศึกษาอันได้แก่ สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของ
รัฐหรือของเอกชนที่มีอ านาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาเท่าน้ัน โดยจะต้องยึดหลักเป็น
การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน ทั้งจะต้องให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และจะต้องมี  
การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เปน็ไปอย่างต่อเนื่องในกรณีของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาน้ัน 
กฎหมายก าหนดให้จัดในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่น ทั้งนี้  ให้เป็นไป
ตามกฎหมายเกี่ยวกับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้นๆ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การส่งเสริมสนับสนุน รวมทั้งการก ากับดูแลด้านมาตรฐานการศึกษาจาก
กระทรวงศึกษาธิการ 
  ๓.๖.๒  แนวคิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การอุดมศึกษา 
 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎหมายที่มีผลเป็นการบังคับ
โดยทั่วไปแก่สถาบันอุดมศึกษา โดยเป็นกฎหมายฉบับแรกที่มีบทบัญญัติที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาและภาคส่วนอื่น รวมทั้งภาคเอกชนด้วย เหตุผลในการประกาศใช้กฎหมายฉบับนี้ 
เนื่องจากปัจจุบันมีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเพิ่ม ข้ึนเป็นจ านวนมาก รวมทั้งมีการจัดการด้าน  
การอุดมศึกษาที่หลากหลาย เพื่อให้การจัดการอดุมศึกษาและการพัฒนาบคุลากรของประเทศเป็นไปอยา่งมี
คุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศ สมควรส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระทางวิชาการ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มคีวามคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ มี
องค์ความรู้ทางวิชาการในแขนงต่าง ๆ  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
ให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตลอดจนสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
เพื่อสร้างความเป็นเลิศในทางวิชาการและมีทักษะข้ันสูงในการประกอบวิชาชีพ สามารถตอบสนอง  
ความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างแท้จริง 
 
 



๙ 

 

 

  ๓.๖.๓  แนวคิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. อุดมศึกษาเอกชน 
 พร ะ ร าชบัญญั ติ สถ าบันอุ ดม ศึกษา เ อกชน  ถื อ เ ป็ นกฎห มายหลั กที่
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งจะต้องปฏิบัติตาม โดยที่พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ใช้ในปัจจุบัน 
คือพระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ ใน
หมวด ๑ มาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ก าหนดไว้ว่า ในการขอรับใบอนุญาตต้องเสนอโครงการ
จัดตั้ง ข้อก าหนด และสาขาวิชาที่จะเปิดสอนมาพร้อมกับค าขอด้วย ข้อก าหนดของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้  

1) ช่ือและประเภท  
2) วัตถุประสงค์ 
3) ที่ตั้งและแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร 
4) รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินตามมาตรา ๑๒ 
5) ทุนจากผู้ขอรับใบอนุญาตและโครงการใช้จ่าย 
6) ตราเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์  
7) ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ 
8) โครงการจัดการศึกษาและอุปกรณ์หลักในการจัดการศึกษา 
9) โครงการจัดหาและพัฒนาผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
10) หลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา 
11) อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ 
12) วิธีการรับนักศึกษาและให้นักศึกษาพ้นสภาพ 
13) เครื่องแบบนักศึกษาหรือการแต่งกายของนักศึกษา 
14) การก าหนดต าแหน่ง คุณสมบัติของผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่                 

การก าหนดอัตราเงินเดือน ค่าสอน ค่าชดเชย ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การจ้างและเลิกจ้าง และสวัสดิการ
ของผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่  

15) รายการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 ทั้งนี้ เมื่อมีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม                      
ที่มีผลบังคับในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยพร้อมกันนี้จึงได้มีการปรับปรงุกฎหมายหลกัฉบบัใหมท่ี่ก ากบั
ดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชนคือ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้
การก ากับดูแลสอดคล้องกันกับการจัดต้ังกระทรวงใหม่ 
  
๔. นิยำมศัพท์ 
 มหาวิทยาลัยบรรษัท หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางประเภทหนึ่ง ซึ่งมีการจัดตั้งจาก
องค์กรที่มีจุดมุ่งหมายหลักเป็นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่การศึกษา โดยมุ่งเน้นจัดการศึกษา และ ฝึกอบรม เพื่อพัฒนา
ความรู้ ทัศนคติ ทักษะ และ สมรรถนะทางวิชาชีพอย่างสอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร 
ให้กับบุคลากรในองค์กร หรือผู้เรียนในสายงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้นเป็นหลัก  
 แนวคิดมหาวิทยาลัยบรรษัท หมายถึง แนวคิดที่สถาบันอุดมศึกษาพยายามปรับวิธีการจัด
การศึกษาให้ทันการเปลี่ยนแปลงของภาคการท างาน โดยร่วมกับภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม จัดการศึกษา 
การฝึกอบรม ให้ผู้เรียน โดยมีหลักสูตรที่สามารถใหคุ้ณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา และ/หรือ คุณวุฒิทาง
วิชาชีพ ซึ่งตอบสนอง พันธกิจ เป้าหมาย และ วัฒนธรรม ของภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม นั้น 



๑๐ 

 

 

 วิทยาลัย หมายถึง สถาบันอุดมศึกษา ที่มีลักษณะให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพ
ช้ันสูง ในบางสาขาวิชาให้การศึกษาเพื่อให้ประกาศนียบัตรอนุปริญญา ปริญญาทุกช้ัน และประกาศนียบัตร
บัณฑิต มีภารกิจด้านการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
 สถาบัน หมายถึง สถาบันอุดมศึกษา ที่มีลักษณะให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพ
ช้ันสูง ซึ่งเน้นการสอนในสาขาวิชาใดหรือกลุ่มสาขาวิชาใดโดยเฉพาะให้การศึกษาเพื่อให้ประกาศนียบัตร
อนุปริญญา ปริญญาทุกช้ัน และประกาศนียบัตรบัณฑิต มีภารกิจด้านการสอน การผลิตบัณฑิ ต การวิจัย 
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
 มหาวิทยาลัย หมายถึง สถาบันอุดมศึกษา ที่มีลักษณะให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการ และ
วิชาชีพช้ันสูงหลายสาขา วิชาหรือหลายกลุ่มสาขาวิชา ให้การศึกษาเพื่อให้ประกาศนียบัตรอนุปริญญา 
ปริญญาทุกช้ัน และประกาศนียบัตรบัณฑิต มีภารกิจด้านการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย หมายถึง มหาวิทยาลัย หรือ วิทยาลัย หรือ สถาบัน ที่จัดตั้งภายใต้ 
พระราชบัญญัติวิทยาลัยอุดมศึกษาเอกชน หรือ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเอกชน ของ 
ประเทศไทย  
 
๕. ขอบเขตกำรวิจัย 
 ขอบเขตด้านประชากร ใช้มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยทั้งหมดซึ่งมีอยู่ 3 แห่งที่เปิด
ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน  ประกอบด้วย ๑. วิทยาลัยดุสิตธานี  ๒. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ         
๓. สถาบันกันตนา  
 ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการตามกรอบเนื้อหาของ การบริหารงานตามหลักการ
ของมหาวิทยาลัยบรรษัทที่มีอยู่ในประเทศไทย การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทยภายใต้บริบทของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และการเปลี่ยนผ่านไปสู่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม และการให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาไทย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

 

๖. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ ๑ กรอบแนวคิดในการศึกษาเรื่องกรณีศึกษามหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย : 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพฒันาสถาบันอุดมศึกษา 
 
๗. ประโยชน์ท่ีได้รับ  
 ๗.๑ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้แนวทางในการพัฒนาสถาบัน ที่จะสนับสนุนการคงอยู่ของสถาบนั
อย่างมีคุณภาพ และสามารถสร้างบัณฑิตที่ตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต 
 ๗.๒ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมได้แนวทางใน 
การส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการอุดมศึกษาเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาไทย ให้มีความเช่ือมโยงกับ
ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศมากข้ึน  
 ๗.๓ ผู้บริหารสถาบัน สภาสถาบัน คณาจารย์ ได้แนวทางในการบริหาร พัฒนาการจัดการศึกษา
แนวใหม่ ส่งผลต่อนักศึกษา ที่จะได้ประโยชน์จากการเรียนการสอนที่สัมพันธ์กับการสร้างอาชีพในอนาคต  

 แนวคิดเก่ียวกับมหาวิทยาลัยบรรษัท 

 แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 แนวคิดในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการรับรอง 
วิทยฐานะ 

 หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการประกัน
คุณภาพ 

 หลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการจัดตั้งและ
เปลี่ยนประเภทสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน 

 กฎหมายหลักด้านการอุดมศึกษา 

 พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 
 พ.ร.บ. การอุดมศึกษา 

 พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 ข้อมูลการจัดการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย 
(มหาวิทยาลัยบรรษัท) 

 

 ศึกษาเอกสารข้อมูลที่
เก่ียวข้อง 

 การสัมภาษณ์ผู้บริหาร 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้องกับ 

-การจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยบรรษัท 

-การก าหนดนโยบายด้าน
การอุดมศึกษา 

-การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

 การเยี่ยมชมสถานที่จัดการ
เรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัยบรรษัทที่เป็น
กรณีศึกษา 

 ผลการศึกษาจาก
กรณีศึกษามหาวิทยาลัย
บรรษัทในประเทศไทย 

 ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาไทย  



๑๒ 
 

บทที่ ๒ 
 

การทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 

การน าเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ แบ่งเนื้อหาในการน าเสนอออกเป็น 
๕ ส่วน ได้แก่ 

๑. ความหมายและความเป็นมาของมหาวิทยาลัยบรรษัท 
๒. ทฤษฎี แนวคิด หลักการที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยบรรษัท 

๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับมหาวิทยาลัยบรรษัท 
 ๒.๒ แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ๒.๓ แนวคิดในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

๓. นโยบาย และ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยบรรษัท และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 ๓.๑ แนวคิดท่ีเกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 
 ๓.๒ แนวคิดเก่ียวกับ พ.ร.บ. การอุดมศึกษา 
 ๓.๓ แนวคิดเก่ียวกับ พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง  

๓.๔ แนวคิดเก่ียวกับการรับรองวิทยฐานะ 
๓.๕ แนวคิดเก่ียวกับการประกันคุณภาพ 

 ๔. มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย 
๕. การศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
โดยมีรายละเอียดของเนื้อหาแต่ละส่วนดังนี้ 

 
๑. ความหมายและเป็นมาของมหาวิทยาลัยบรรษัท 
 เทย์เลอร์ และ ฟิลลิป (Taylor and Phillips ๒๐๐๒, p.๗) มีความเห็นว่า ปรากฏการณ์ที่ท าให้
เกิดมหาวิทยาลัยบรรษัทนั้น เป็นการแสวงหาหนทางให้มีการน าการศึกษาและการท างานมารวมกัน เพ่ือ
สนองประโยชน์ร่วมกันทั้งด้านการศึกษาและโลกของการท างาน ซึ่งเป็นสิ่งที่แตกต่างจากการด าเนินการของ
ฝ่ายอบรมขององค์กร ทั้งในแง่ของสถานภาพ ระดับความน่าเชื่อถือ วัฒนธรรม และจุดเน้น ทั้งนี้เพราะ
บรรษัทมหาวิทยาลัยนั้น เป็นส่วนของความสามารถขององค์กรที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงองค์กรเอง และข้ึน
ตรงกับผู้บริหารองค์กรสูงสุด มากกว่า เพียงระดับผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจมหาวิทยาลัยบรรษัท ในมิตทิี่สะท้อนมูลเหตุการจัดตั้ง เป้าหมายและภารกิจ 
โดยเปรียบเทียบกับ มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน สามารรถสรุปได้ดังตารางท่ี 1 
  



๑๓ 
 

ตารางที่ ๑ การเปรียบเทียบมูลเหตุการจัดตั้ง เป้าหมายและภารกิจระหว่างมหาวิทยาลัยบรรษัทและ
มหาวิทยาลัยทั่วไปของรัฐและเอกชน 
 

มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยบรรษัท 
๑. มูลเหตุการจัดตั้ง 
• แสวงหาความจริงและถ่ายทอด
ความจริงที่ค้นพบ 
• สนองความต้องการของสังคม
ได้แก่ การผลิตก าลังคนระดับสูง
ไปรับราชการ 
• เพ่ือพัฒนาบุคคล 
• การเข้ามาของวิทยาการใหม่ ๆ 
• เพ่ือแก้ปัญหาการเมือง 
• ส่งเสริมวิชาชีพบางสาขา 
• ส่งเสริมการพัฒนาประเทศ 

๑. มูลเหตุการจัดตั้ง 
• เพ่ือสนองความต้องการของ
สังคม ได้แก่ การตื่นตัวของ
ประชาชนทางการอุดมศึกษา 
• มหาวิทยาลัย ของรัฐมีจ านวน
จ ากัด 

๑. มูลเหตุการจัดตั้ง 
• รองรับการขยายตัวและ
เจริญเติบโตของบรรษัท 
• สนองความต้องการให้มี
หน่วยงานและโปรแกรม
การศึกษาอบรมเฉพาะด้านที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุนธุรกิจ
ของบรรษัท 
• การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการ
บริหารงานและวิธีการด าเนินงาน
ของบรรษัท 
• การด าเนินการปรับปรุงและ
สร้างคุณภาพบรรษัท 
• การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
ตลอดจนกระแสโลกาภิวัตน์ ท า
ให้บรรษัทต้องการรูปแบบธุรกิจ
ใหม่ การเป็นผู้น าและได้เปรียบ
ด้านการแข่งขัน 
• ต้องการให้มหาวิทยาลัย
บรรษัทเป็นแหล่งการ
เปลี่ยนแปลง ป้องกัน และ
แก้ปัญหาองค์กร 
• ต้องการสร้างให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิตกับพนักงาน 
• ต้องการให้การพัฒนาบุคลากร
ด าเนินไปตามความต้องการทาง
ธุรกิจและกลยุทธ์ของบรรษัท 



๑๔ 
 

มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยบรรษัท 

• ความมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนา
บุคลากรทั้งด้านส่วนตัววิชาชพี 
และทักษะการท างาน 
• เกิดจากแนวคิดเกี่ยวกับ
ความส าคัญของการศึกษาที่
ส่งผลต่อความส าเร็จของบรรษัท 
• การน าปรัชญา หลักการ
แนวคิดวัฒนธรรมและค่านิยมมา
ใช้ในการพัฒนาบุคลากร 
• ต้องการให้มหาวิทยาลัย
บรรษัทเป็นเครือข่ายและแหล่ง
สรรหาบุคลากร 

๒. เป้าหมาย 
• เป็นแหล่งสะสมความรู้
แลกเปลี่ยนความรู้ และสร้าง
ความรู้ใหม่ 
• เผยแพร่ความรู้ที่สะสมไว้และ
ความรู้ที่สร้างข้ึนใหม่ให้เป็น
ประโยชน์ 
• ตรวจสอบ ทบทวน พิสูจน์
ความรู้ 
• ศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้าน 
• จัดโอกาสสภาพแวดล้อมให้กับ
ผู้เรียนพัฒนาไปตามแนวทาง
ของตน 

๒. เป้าหมาย 
• มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 
• การพัฒนากิจการของ
มหาวิทยาลัยเอกชนในลักษณะ
การด าเนินกิจการที่สร้างรายได้
เหนือรายจ่ายแต่ไม่มุ่งเน้นการ
แสวงหาก าไรในเชิงธุรกิจ 

๒. เป้าหมาย 
• พัฒนาพนักงานทั้งส่วนบุคคล
และวิชาชีพ 
• ส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้
และการบริหารจัดการความรู้ 
• ให้พนักงานเข้าใจวิสัยทัศน์และ
ความคาดหวังของบรรษัท 
• รวมศูนย์การอบรมตาม
หน่วยงานต่าง ๆ ของบรรษัทเข้า
ด้วยกัน 
• ให้กระบวนการพัฒนาบุคลากร
ด าเนินอย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการทาง
ธุรกิจ 
• ก่อเกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของ
บรรษัท 
• ลดเวลาการอบรมและ
ค่าใช้จ่าย 
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มหาวิทยาลัยรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน มหาวิทยาลัยบรรษัท 

• สร้างให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการท างาน 
• พัฒนาสมรรถนะหลัก (Core 
Competency) ของบรรษัท 
• เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ใน
โลกการแข่งขันและเปลี่ยนแปลง 

๓. ภารกิจ 
• การสอนเพ่ือผลิตบุคคลออกไป
รับใช้สังคม 
• การค้นคว้าวิจัยเพื่อ
ความก้าวหน้าทางวิชาการและ
ประยุกต์ผลงานวิจัยค้นคว้าเพื่อ
ช่วยแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ 
• การให้การบริการทางวิชาการ
แก่สังคม 
• การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ด้วยการถ่ายทอดวัฒนธรรมและ
ปลูกฝังความเป็นพลเมืองดี เพ่ือ
เสริมสร้างรสนิยมและค่านิยม
ทางสุนทรียภาพและจริยธรรมใน
หมู่นักศึกษาและประชาชน 

๓. ภารกิจ 
• การสอน 
• การวิจัย 
• การให้บริการทางวิชาการแก่
สังคม 
• การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ของชาติ 

๓. ภารกิจ 
• เตรียมการพัฒนาบุคคลทั้งด้าน
ส่วนตัวและวิชาชีพ 
• จัดการศึกษาเรียนรู้ให้สนอง
ความต้องการทางธุรกิจ 
• ด าเนินการเผยแพร่วัฒนธรรม 
ปรัชญา และค่านิยมองค์กรสู่
พนักงาน 
• เตรียมการพัฒนาผู้น า 
• สร้างให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 
• จูงใจให้พนักงานเกิดความ
จงรักภักดี และมีความผูกพันกับ
องค์กร 
• ผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ขั้นสูง 
• ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ภายในองค์กร 

ที่มา: ทิพยรัตน์ สีเพชรเหลือง, รูปแบบและกลยุทธ์การจัดตั้งมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย , 
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) , ๒๕๔๕, น. 
๑๔๙-๑๕๒. 

 
จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนจะมีมูลเหตุการจัดตั้งโดยรวม คือ เพ่ือตอบสนองต่อ

ความต้องการและแก้ปัญหาของสังคม โดยมีเป้าหมายเพ่ือการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้จากภารกิจด้าน
การสอนการวิจัยและการบริการสังคมในวงกว้าง ส่วนมหาวิทยาลัยบรรษัทมีมูลเหตุการจัดตั้ง จาก 



๑๖ 
 

ความต้องการและปัญหาขององค์กร เป้าหมายจึงเป็นไปเพ่ือการพัฒนาบุคคลและองค์กรโดยการให้ความรู้
และพัฒนาความสามารถเชิงวิชาชีพที่ก่อประโยชน์กับองค์กร จากการเรียนรู้เฉพาะทาง 

การให้ความหมายของ มหาวิทยาลัยบรรษัท เป็นสิ่งที่ท าได้ยาก เนื่องจากการเกิดและก่อตัวของ
มหาวิทยาลัยบรรษัท เป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปตามโลกขององค์กรธุรกิจ ที่ได้มีการพัฒนามหาวิทยาลัย
บรรษัทในรูปแบบที่เป็นไปตามความต้องการก าลังคนตามบริบทของโลกธุรกิจและการศึกษาอบรม ในช่วง
นั้น ๆ ผนวกกับการมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่องคู่ขนานกันไป อย่างไรก็
ตามมีความพยายามที่จะให้นิยามไว้ดังนี้  
 มหาวิทยาลัยบรรษัท คือ หน่วยธุรกิจแนวใหม่ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือปรับปรุงหน่วยงานฝึกอบรม 
ด้วยการสร้างโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรซึ่งมีความเกี่ยวพันกับภารกิจขององค์กรและเป้าหมายในการมี
ส่วนร่วม กับผู้เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก (Meister, ๑๙๙๘) 
 มหาวิทยาลัยบรรษัท คือ องค์กรการศึกษา ที่เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ ที่ออกแบบมาเพ่ือช่วย
องค์กรแม่ในการบรรลุพันธกิจ โดยการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ความรู้ และปัญญาท้ัง
ในระดับบุคคล และองค์กร (Mark Allen อ้างอิงจาก www.globalccu.com/images๒๐๑๐/globalccu-
ebooks/The-Corporate-University-Handbook.pdf [สืบค้นเมื่อ ๐๓/๐๓/๒๐๑๘]) 
 Allen กล่าวไว้ในปี ๒๐๐๒ ว่าคุณลักษณะส าคัญของมหาวิทยาลัยบรรษัทมีความแตกต่างไปจาก
นิยามของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้ประกอบด้วยธรรมชาติด้านการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยบรรษัท การถ่ายทอดกลยุทธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยบรรษัทและองค์กรแม่ ขอบเขตของกิจกรรม
ที่มหาวิทยาลัยบรรษัทด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามกลยุทธ์ นอกจากนี้ก็ยังมีคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่มีใน
มหาวิทยาลัยบรรษัทแต่อาจจะไม่มีในมหาวิทยาลัยบรรษัททั้งหมด คุณลักษณะส าคัญของมหาวิทยาลัย
บรรษัทที่เป็นคุณลักษณะร่วมของทุกแห่ง ประกอบด้วย 
 ประการแรก มหาวิทยาลัยบรรษัทเป็นเอกลักษณ์ด้านการศึกษาอย่างหนึ่งในงานด้านการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ นั่นคือโดยปกติมหาวิทยาลัยบรรษัทจะให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกกับคุณลักษณะ 
การพัฒนาและการฝึกอบรมในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยโมโตโรล่าถือ
เป็นระบบการฝึกอบรมหลักของโมโตโรล่า หน่วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใด ๆ ที่ไม่มีหน่วยงานที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาจะไม่ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยบรรษัท ดังนั้น หน้าที่ทางด้านการศึกษาจึงเป็นหน้าที่
ส าคัญที่สุดของมหาวิทยาลัยบรรษัทใด ๆ  
 ประการที่ ๒ มหาวิทยาลัยบรรษัทต้องมีการถ่ายทอดกลยุทธ์ของบริษัทแม่อย่างต่อเนื่องตามกล
ยุทธ์หลักและการเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องขององค์กรนั้น ๆ โดยที่มหาวิทยาลัยบรรษัทมีจุดมุ่งหมายเพ่ือขยาย
ฐานความรู้และความสามารถในการแข่งขันขององค์กรของตัวเอง มหาวิทยาลัยบรรษัทมีความแตกต่างจาก
แผนกฝึกอบรมทั้งนี้เพราะมหาวิทยาลัยบรรษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับกลยุทธขององค์กรแม่ ในขณะที่
แผนกฝึกอบรมเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์อย่างหนึ่ง 
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 ประการที่ ๓ บทบาทเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยบรรษัท จะตัดสินใจว่าจะด าเนินกิจกรรมอะไร 
ที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรแม่ โดยที่กิจกรรมเหล่านี้จะพัฒนาการเรียนรู้ ความรู้ และ
ปัญญา ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ท าให้มหาวิทยาลัยบรรษัทจะต้องด าเนินกิจกรรม
ต่างๆ อีกมากมายนอกเหนือจากการฝึกอบรม ซึ่งท าให้มหาวิทยาลัยบรรษัทมีความแตกต่างจากแผนก
ฝึกอบรมทั่ว ๆ ไป  
 คุณลักษณะอ่ืน ๆ ของมหาวิทยาลัยบรรษัท นอกเหนือจากคุณลักษณะร่วมของมหาวิทยาลัย
บรรษัทข้างต้น ยังมีคุณลักษณะบางอย่างที่มีอยูในมหาวิทยาลัยบรรษัทบางแห่ง แต่อาจจะไม่ใช่
มหาวิทยาลัยบรรษัททั้งหมด ประการแรก มหาวิทยาลัยบรรษัทส่วนใหญ่เป็นของบรรษัทขนาดใหญ่แต่ไม่ใช่
ต้องเป็นเช่นนี้กับมหาวิทยาลัยบรรษัททุกแห่ง เจ้าของกิจการขนาดเล็กและขนาดกลางอาจเป็นเจ้าของ
มหาวิทยาลัยบรรษัทได้ อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรหรืออาจจะเป็นองค์กรของรัฐ 
ประการที่๒ มหาวิทยาลัยบรรษัทจ านวนมากมีผู้ท าหน้าที่เป็น Chief Learning Officers (CLOs) ในระดับ
บริหารและเป็นผู้น าของงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เหตุผลที่เป็นอย่างนั้นเพราะการออกแบบ  
การบริหารและการขยายมหาวิทยาลัยบรรษัทจ าเป็นต้องใช้ความสามารถเฉพาะทางหลายๆเรื่อง 
ความสามารถในการด าเนินกิจกรรมที่มีความหลากหลายให้ส าเร็จ และความสามารถในการรั บมือกับ 
ความรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ทั้งนี้ ไม่ใช่มหาวิทยาลัยบรรษัททุกแห่งที่มีต าแหน่ง CLO ในระดับบริหาร 
ประการที่๓ มหาวิทยาลัยบรรษัทบางแห่งมีที่ตั้งหลักในขณะที่หลายแห่งไม่มีที่ตั้งหลักโดยที่สิ่งอ านวย  
ความสะดวกของมหาวิทยาลัยบรรษัทบางแห่งมีลักษณะเสมือนจริง ในขณะที้มหาวิทยาลัยบรรษัทอ่ืน ๆ 
อาจจะมีท่ีตั้งในการฝึกอบรมหลายที่ ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยบรรษัทของ ยูนิลิเวอร์ บริษัทฝรั่งเศสที่ผลิต
สินค้าในครัวเรือนที่หลากหลาย มีที่ตั้งถึง ๒๗ แห่ง The BAe เป็นมหาวิทยาลัยเสมือนจริง ซึ่งเคยเป็นผู้
ส่งออกรายใหญ่ที่สุดใน UK  ส่วน Verifone University เป็นมหาวิทยาลัยบรรษัทเสมือนจริงของ Verifone 
ซึ่งเป็นบริษัทขนาดกลางในสหรัฐอเมริกา ประการที่ ๔ พันธมิตรของมหาวิทยาลัยบรรษัทบางแห่งมีขอบเขต
ความสัมพันธ์ของสถานศึกษาที่กว้าง พันธมิตรของมหาวิทยาลัยบรรษัทอาจจะประกอบด้วย
สถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา ทั้งนี้ Meister ๑๙๙๘ (อ้างจาก Xiaoping Tong, ๒๐๑๘) 
พบว่า ๔๐% ของมหาวิทยาลัยบรรษัทคาดหวังที่จะเริ่มตันหลักสูตรที่ให้การรับรองระดับปริญญาโดย
ร่วมกับสถาบัน อุดมศึกษาและมี พันธมิตรระหว่าง Eaton School of Education และ Ryerson 
Polytechnic University รวมทั้งระหว่าง The NEXT STEP กับเครือข่าย ๒๓ วิทยาลัยในนิวอิงแลนด์ที่
เป็นผู้เริ่มต้นในเรื่องเหล่านี้ ประการที่๕ บางมหาวิทยาลัยบรรษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างเทคโนโลยีเหนือชั้น 
(Cutting – Edge Technology) เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้จึงมีการใช้ระบบการจัดการการเรียนรู้ (LMS) 
และe-learning ในมหาวิทยาลัยบรรษัท ยกตัวอย่าง ST University กิจกรรมที่จัดประมาณ ๕๐% 
ด าเนินการผ่านระบบ e-learning ในขณะที่มีการพัฒนาระบบการเรียนรู้แบบผสมผสานร่วมด้วย 
มหาวิทยาลัยเดลมีหลักสูตรฝึกอบรมผ่านระบบ wed-based ประมาณ ๓๕% – ๔๕%  และในบางส่วน 
มีการผสมผสานกับการเรียนการสอนในห้องเรียน ประการสุดท้ายมหาวิทยาลัยบรรษัทบางแห่งเน้นให้
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ความส าคัญเฉพาะผู้บริหารระดับสูง ยกตัวอย่าง เช่น มหาวิทยาลัยยูนิลิเวอร์ ส าหรับบริษัทอ่ืน  ๆ เช่น 
Arcelor Mittal ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเหล็กกล้า ให้ความส าคัญกับผู้บริหารในระดับต่าง ๆ เป็นต้น (Xiaoping 
Tong, ๒๐๑๘, น. ๒๒-๒๖) 
 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้สรุปความหมายของค านิยามที่กล่าวข้างต้น เพ่ือเป็นแนวทางใน
การศึกษาไว้ว่า  
 “มหาวิทยาลัยบรรษัท หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางประเภทหนึ่ง ซึ่งมีการจัดตั้งจาก
องค์กรที่มีจุดมุ่งหมายหลักเป็นสิ่งอ่ืนที่ไม่ใช่การศึกษา โดยมุ่งเน้นจัดการศึกษา และ ฝึกอบรม เพ่ือพัฒนา
ความรู้ ทัศนคติ ทักษะ และ สมรรถนะทางวิชาชีพให้กับผู้เรียนอย่างสอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมาย
ขององค์กร”  
 
๒. ทฤษฎี แนวคิด หลักการที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยบรรษัท 
 ๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบรรษัท 

มหาวิทยาลัยบรรษัทเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางประเภทหนึ่ง ซึ่งมีการจัดตั้งจากองค์กรที่มี
จุดมุ่งหมายหลักเป็นสิ่งอื่นท่ีไม่ใช่การศึกษา มุ่งเน้นการให้การศึกษาและฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ ทัศนคติ 
ทักษะ และสมรรถนะทางวิชาชีพให้กับผู้เรียนอย่างสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายขององค์กร โดยมี
หลักสูตรที่สามารถให้คุณวุฒิด้านการศึกษาในระดับปริญญาและ/หรือคุณวุฒิทางวิชาชีพ 

มหาวิทยาลัยบรรษัทมีวิวัฒนาการจากการเป็นโปรแกรมการจัดการศึกษาขององค์กรเอง ไม่ได้มี
ลักษณะของการมีส่วนร่วมและเป็นการแข่งขันกับการจัดการศึกษาแบบปกติให้กับประชากร ในระดับ
แรงงานท าให้มหาวิทยาลัยบรรษัทจึงไม่ได้รับความนิยมจนกระทั่งถึงกลางทศวรรษของ ค.ศ.  ๑๙๘๐ ได้มี
การเปลี่ยนแปลงความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานว่ามีความสัมพันธ์กับความเจริญเติบโตขององค์กร
ประกอบกับการเห็นความส าคัญของแนวคิดเกี่ยวกับองค์การแห่งการ เรียนรู้ของปีเตอร์ เซนเก (Peter 
Senge) ในช่วงปี ๑๙๙๐ บรรษัทต่าง ๆ จึงเริ่มพิจารณาโปรแกรม การพัฒนาตนเองเพ่ือส่งเ สริม
ความสามารถหลักในการปฏิบัติงานของพนักงาน การฝึกอบรมให้กับ พนักงานและสายงานทางธุรกิจ
ทั้งหมด และมองการฝึกอบรมในลักษณะของแนวทางเพ่ือฝึกอบรม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ 
ค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรมขององค์กร (Barley, ๑๙๙๘) 

จุดก าเนิดของมหาวิทยาลัยบรรษัทนั้นเกิดมาจาก “การเปลี่ยนแปลง” ต่าง ๆ ในองค์กร ได้แก่ 
การปรากฏขององค์กรแนวราบและยืดหยุ่น การที่ความรู้เข้ามามีบทบาทควบคู่กับเศรษฐกิจ ซึ่งท าให้ต้องมี
การปรับตัวเพ่ือทันต่อการเปลี่ยนความรู้อย่างรวดเร็ว พนักงานจะต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายขององค์กรและ
ความส าคัญของงานที่ท าด้วยการเรียนรู้ที่ถูกต้องจะท าให้การท างานประสบผลส าเร็จ ดังนั้นบรรษัทเข้ามามี
บทบาทในการศึกษา นอกจากการเปลี่ยนแปลงในองค์กรเหตุผลที่ส าคัญที่ท าให้เกิดมหาวิทยาลัยบรรษัท
ได้แก่ การก าหนดรูปแบบใหม่ของความสามารถในการท างานที่องค์กรต้องการ เช่น การเรียนเพ่ือเรี ยนรู้ 
การสื่อสารและความร่วมมือ การมีความรู้ทางเทคโนโลยี เป็นต้นซึ่งเป็นทักษะพ้ืนฐานขั้นสูง ซึ่งพนักงาน



๑๙ 
 

จะต้องได้รับการเรียนรู้จากรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายจะท าให้เขาสามารถปฏิบัติงานได้ผลดีขึ้น และ
ส่งผลดีต่อองค์กรในที่สุด (Meister, ๑๙๙๘) 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยบรรษัทได้แบ่งออกเป็นหลายประเภท จากการวิเคราะห์สามารถจัดกลุ่มออก
ได้เป็น ๔ กลุ่มคือ (Meister, ๑๙๙๘; Barley, ๑๙๙๘; Allen, ๑๙๙๙) 

 ๑). ประเภทตามการลักษณะด าเนินงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยที่ด าเนินการแบบเอกเทศ
และแบบมีหุ้นส่วน 

 ๒). ประเภทตามการลักษณะของผลที่ได้รับจากการศึกษา ได้แก่ การให้หน่วยกิตและ 
การให้ปริญญา 

 ๓) ประเภทตามจุดมุ่งหมายตามลักษณะงานขององค์กรได้แก่ มหาวิทยาลัยส าหรับ
พนักงานประจ า มหาวิทยาลัยที่เกิดจากแรงผลักดันภายในองค์กร มหาวิทยาลัยที่มีจุดมุ่งเน้นในการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงขององค์กร มหาวิทยาลัยที่เกิดจากแรงผลักดันในการพัฒนาภาวะผู้น า มหาวิทยาลัยที่เป็น
แนวทางในการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้จัดหา มหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการพัฒนาอาชีพและ
ความสามารถ และมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ 

 ๔.) ประเภทตามลักษณะสถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยที่มีสิ่งปลูกสร้าง 
 มหาวิทยาลัยบรรษัทมีรูปแบบส าคัญในการด าเนินงานคือการเตรียมโอกาสการเรียนรู้เพ่ือ

ส่งเสริมเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร การพิจารณารูปแบบของมหาวิทยาลัยในรูปของกระบวนการเรียนรู้
มากกว่าสถานที่และการออกแบบหลักสูตรที่ประกอบด้วย การเป็นพลเมืองของบรรษัท กรอบงานที่เป็น
บริบทขององค์กร และความรู้หลักในการท างาน ซึ่งหลักสูตรนี้ได้ออกแบบในลักษณะที่เหมาะสมเฉพาะ
องค์กร เพ่ือจัดอบรมให้สายงานที่ทรงคุณค่าขององค์กร เช่น พนักงาน ลูกค้าและผู้จัดหา เป็นต้น การเรียน
จะเปลี่ยนรูปแบบจากการฝึกอบรมมาเป็นการเรียนรู้ที่มีรูปแบบอย่างหลากหลาย การประเมินผลของ
มหาวิทยาลัยบรรษัทจะต้องเป็นการด าเนินการแบบระยะยาวที่ติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ได้อย่างจริงจัง 
การจัดสรรงบประมาณจะเป็นในลักษณะการแสวงหารายได้เองจากการให้บริการมากกว่าการได้รับอนุมัติ
หรือจัดสรรงบประมาณจากองค์กรแม่ ซึ่งการด าเนินงานในลักษณะดังกล่าวทั้ งหมดนี้ ท าให้มหาวิทยาลัย
บรรษัทสามารถพาองค์กรไปสู่ธุรกิจระดับโลกและสามารถเป็นประโยชน์ต่อการแข่งขันและน าไปสู่ตลาด
แห่งใหม่ (Meister, ๑๙๙๘) 
 ๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้ “การศึกษาตลอดชีวิต” หมายความ
ว่า การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เพ่ือให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต นอกจากนี้กฎหมายดังกล่าวยังมี
ความมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษาโดยให้ยึดหลักดังนี้ (๑) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับ
ประชาชน (๒) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และ (๓) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 



๒๐ 
 

 จากความหมายของการศึกษาตลอดชีวิต ที่ปรากฏอยู่ใน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ การเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงหมายรวมถึง การที่มนุษย์สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงชีวิต 
โดยไม่มีข้อจ ากัด ซึ่งรวมถึงการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องทั้งที่อยู่ในสถานศึกษา และในที่ท างาน ดังนั้น การส่งเสริม
ให้หน่วยงานและสถานประกอบการจัดตั้งมหาวิทยาลัยบรรษัท ซึ่งเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาต่อเนื่อง
ส าหรับบุคลากรและสายงานขององค์กรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ และโอกาสในการศึกษา  
จากหน่วยงาน องค์กร หรือสถานประกอบการเอง เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ส าคัญขององค์กร
นั้น จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้  
 
 ๒.๓ แนวคิดในการจัดการศกึษาระดับอุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) เป้าหมายของกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ ๒ เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ คือ การ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย 
เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้
และนวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์ รวมทั้งสนับสนุน 
การพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การก ากับมาตรฐาน และเครือข่าย
อุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ” 

ภายใต้กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ได้ระบุถึงภาพอนาตที่จะมีผลกระทบต่อโลก ประเทศ
และอุดมศึกษาไทย รวมถึงแนวทางการพัฒนา ในประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

ประชากรและนัยยะต่ออุดมศึกษา 
อุดมศึกษาไทยจะต้องหยุดการขยายตัวอย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยเฉพาะการขยายตัวเพ่ือรองรับ

ประชากรวัยอุดมศึกษา ๑๘-๒๒ ปี เนื่องจากอุปสงค์คือเยาวชนวัยเข้าเรียนอุดมศึกษาจะลดน้อยลง ใน
ขณะเดียวกันอุดมศึกษาเพ่ิมความส าคัญกับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ส่งเสริมการสร้างความรู้ ตกผลึก
ความรู้เป็นองค์ความรู้ ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ทางสังคมเศรษฐกิจและพาณิชย์ การสร้างมูลค่าเพ่ิม  
การสร้างนวัตกรรม 

ผู้สูงวัยมีสุขภาพโดยทั่วไปดีขึ้นและอายุยืนยาวขึ้น อุดมศึกษาจะต้องเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(Lifelong Learning) แก่ผู้สูงวัย ทั้งเพ่ือการท างานหลังวัยเกษียณ การเปลี่ยนงาน และการประกอบการ
ใหม่ๆ 

ไม่เพียงเท่านั้น อุดมศึกษาจะต้องค านึงถึงกลุ่มประชากรวัยแรงงานนอกเหนือจากการผลิตบัณฑิต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับวัยแรงงานที่มีความรู้เป็นทุนเดิม (Knowledge Workers) เช่น ผู้ที่เคยจบ
ระดับปริญญาตรี ทั้งนี้อุดมศึกษาต้องจัดกระบวนการให้การศึกษา การเรียนรู้ การสร้างสมรรถนะ ที่อ่อนตัว 
คล่องตัว 

 
 



๒๑ 
 

ตลาดแรงงาน การจ้างงานในอนาคตและนัยยะต่ออุดมศึกษา 
ภาคบริการซึ่งจะเป็นหลักเศรษฐกิจที่ใหญ่ของประเทศ มีความส าคัญสูงทั้งการสร้างรายได้

ประชาชาติ การจ้างงาน การน าเข้าวัตถุดิบและสินค้าทุนไม่สูง การเอ้ือต่อการรักษาและพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางสังคม อุดมศึกษาต้องท างานใกล้ชิดกับภาคบริการ โดยสร้างความเข้าใจทั้ง
มิติประเภทของภาคบริการรูปแบบใหม่ การเอ้ือต่อการสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการใช้เทคโนโลยี และ
องค์ประกอบ ความส าคัญใน Value chain เพ่ือการพัฒนาบุคลากรและความรู้รองรับ 

อุดมศึกษาร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมรายสาขา โดยเฉพาะการวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่า มูลค่าในการ
ส่งออก การจ้างงาน เป้าหมายของอุตสาหกรรมในการเพิ่มผลิตภาพฯ เพ่ือก าหนดแผนร่วมเพ่ือการผลิตและ
พัฒนาก าลังคน การบริการเทคนิค การวิจัยที่ก าหนดโดยผู้ใช้ (Demand led manpower development, 
technical services and research) ทั้งนี้ต้องท างานในเชิงพ้ืนที่ (เช่น นิคมอุตสาหกรรม) ท าเป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรม และอุดมศึกษาท างานเป็นเครือข่าย เพ่ือมีโจทย์ชัดเจน ติดตามและปรับตัวได้ต่อเนื่อง 

อุดมศึกษาควรท างานกับภาคการผลิตจริง หน่วยงานวางแผน หน่วยงานสร้างความสามารถเพ่ือ
การแข่งขันริเริ่มเศรษฐกิจใหม่ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมฐานความรู้ โดยก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์
เป้าหมายและแผนปฏิบัติร่วมกัน 

เยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต 
อุดมศึกษาควรส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่การเรียนรู้ของเยาวชนและนักศึกษาใน

รูปแบบของทักษะชีวิต ทักษะสังคม (Socialization) สมรรถนะพ้ืนฐานที่ข้ามพ้นความรู้วิชาการ (Base 
line competencies) การสะสมความรู้และความสามารถเชิงบูรณาการที่ฝังตัว (Tacit knowledge and 
ability) ที่หาไม่ได้จากการเรียนการสอนในห้องที่ขาดปฏิสัมพันธ์ โดยปรับรูปแบบและเนื้อหาให้เหมาะสม
กับสภาพสังคม การบูรณาการกิจกรรมนอกหลักสูตรและชีวิตจริงเข้ากับหลักสูตรเป็นอีกแนวทางหนึ่ง 
เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึก มีความท้าทายต่อนักศึกษาและอาจารย์ มากกว่าการสอนจากต าราอย่างเดียว 

การเรียนรู้บนฐานการท างานในภาคการผลิตและภาคสังคม (Work-based / Community-
based education) เช่น สหกิจศึกษา (Co-operative education) ทักษะวิศวกรรม (Engineering 
practice school), Internship/Apprenticeship ในภาคการผลิตและภาคสังคม เป็นแนวทางการจัด
อุดมศึกษาที่ควรมีการขยาย โดยอาจารย์มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด เก็บเกี่ยวประสบการณ์จริงในลักษณะ 
การจัดการเรียนรู้บนพ้ืนฐานการท างานของอาจารย์เอง เพ่ือน าประสบการณ์ไปต่อยอด วิจัย และสอน
นักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
 
๓. นโยบาย และ ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยบรรษัท และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 ๓.๑ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



๒๒ 
 

 โดยที่ “การศึกษา” หมายความถึงกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคล
และสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้ และ
ปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งกฎหมายก าหนดให้ต้องจัดในสถานศึกษาอันได้แก่ 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือของเอกชนที่มีอ านาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาเท่านั้น โดย
จะต้องยึดหลักเป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน ทั้งจะต้องให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
และจะต้องมีการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องในกรณีของการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษานั้น กฎหมายก าหนดให้จัดในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษา
นั้นๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การส่งเสริมสนับสนุน รวมทั้งการก ากับดูแลด้านมาตรฐานการศึกษา
จากกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ยังก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา 
ทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ
และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง อย่างไรก็ตาม 
สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนก็มิอาจด าเนินการจัดการศึกษาได้โดยเสรีหากแต่ยังคงตกอยู่ภายใต้
การก ากับดูแลด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจากรัฐดังเดิม โดยกฎหมายก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาทุก
แห่งจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังจะต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็น  
การทั่วไปเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และรองรับการประกันคุณภาพภายนอกอีก
ด้วย นอกจากนี้ เพ่ือเป็นหลักประกันความเป็นอิสระของสถานศึกษาอุดมศึกษา กฎหมายจึงได้ก าหนดให้
สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญามีฐานะเป็น “นิติบุคคล” และอาจจัดเป็นส่วนราชการหรือ
เป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐก็ได้ โดยสถานศึกษาดังกล่าวสามารถด าเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถ
พัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและอยู่ภายใต้
การก ากับดูแลของสภาสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น ๆ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีผลบังคับใช้ ในวันที่ ๒ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพ่ือให้สอดคล้องกับการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่ง
เนื้อหาของพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้แยกอ านาจหน้าที่เก่ียวกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาออกมา  
 
 ๓.๒ แนวคิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การอุดมศึกษา 

 การเกิดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ ๒ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ท าให้มีการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจ โครงสร้างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง



๒๓ 
 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ส่งผลให้หน่วยงานที่ดูแลด้านการอุดมศึกษากลายเป็นส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ทั้งนี้อาศัยบทเฉพาะกาล หน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านการอุดมศึกษายังด าเนินการตามพันธกิจเดิม จนกว่าจะมีการเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานตาม
กฎกระทรวงที่อยู่ในระหว่างด าเนินการในข้ันตอนต่อไป  

 อนึ่งกฎหมายหลักภายใต้กระทรวงที่เกิดขึ้นใหม่นี้ คือ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๖๒ ซ่ึงเป็นกฎหมายที่มีผลเป็นการบังคับโดยทั่วไปแก่สถาบันอุดมศึกษา จึงจ าเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจ
เจตนารมณ์ และสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เหตุผลที่ระบุไว้ในการตรา
กฎหมายดังกล่าวคือ เนื่องจากปัจจุบันมีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก รวมทั้งมี 
การจัดการด้านการอุดมศึกษาที่หลากหลาย เพ่ือให้การจัดการอุดมศึกษาและการพัฒนาบุคลากรของ
ประเทศเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศ สมควรส่งเสริมให้
สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระทางวิชาการ สามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีองค์ความรู้ทางวิชาการในแขนงต่าง ๆ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลก มีการวิจัยและการสร้างนวัตกรรมให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตลอดจนสามารถถ่ายทอด
เทคโนโลยีไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเหมาะสมเพ่ือสร้างความเป็นเลิศในทางวิชาการและมีทักษะขั้นสูงใน
การประกอบวิชาชีพ สามารถตอบสนองความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างแท้จริง  รวมไปถึง
การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดีแก่สถาบันอุดมศึกษาอีก
ด้วย 

 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว พระราชบัญญัติ 
การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มีสาระส าคัญที่บัญญัติไว้ ดังนี้ 

 มาตรา ๕ การจัดการอุดมศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
(1) พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการหรือวิชาที่ตน

ถนัด สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก
ได ้

(2) พัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
ทักษะ ที่จ าเป็น เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ
ปรับเปลี่ยนตนเองเพ่ือรองรับสังคมโลกท่ีจะเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน 
สังคมและประเทศชาติ ร่วมกันแก้ปัญหาสังคม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 

(3) ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษา และต้องเชื่อมโยงกับการศึกษาในระดับที่
ต่ ากว่า เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับทรัพยากรบุคคลของประเทศในการเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการศึกษาอบรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลและการศึกษา
ตลอดชีวิต  



๒๔ 
 

 มาตรา ๖ ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาความรู้ จัดการเรียนการสอน การวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรม ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนให้สอดคล้องกับมาตรา ๕ 

หลักการทั่วไปในการจัดการอุดมศึกษา 
มาตรา ๙ การจัดการอุดมศึกษาต้องเป็นไปตามหลักการ ดังต่อไปนี้ 
(1) หลักความรับผิดชอบต่อสังคม 
(2) หลักเสรีภาพทางวิชาการ 
(3) หลักความเป็นอิสระ 
(4) หลักความเสมอภาค 
(5) หลักธรรมาภิบาล 
มาตรา ๑๐ เพ่ือให้การจัดการอุดมศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ และเป็นไปตาม

หลักการตามมาตรา ๙ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดแนวปฏิบัติ 
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว แนวปฏิบัตินั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ ให้
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งเปิดเผยผลการด าเนินการตามแนวปฏิบัติตามวรรคหนึ่งให้ประชาชนทราบ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

 
หลักความรับผิดชอบต่อสังคม 

มาตรา ๑๑ สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการเพื่อประโยชน์ของชุมชน สังคม และประเทศ 
ชุมชนและสังคมมีสิทธิติดตามและตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี
ประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มาตรา ๑๒ สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาความรู้ให้ทันสมัย จัดการศึกษาให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการก าลังคนของประเทศ จัดให้มีการวิจัย การสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งให้บริการ
ทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศโดยรวม และเผยแพร่องค์ความรู้ที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณะ สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียน 
คณาจารย์ และบุคลากรได้เข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคมชนบท และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม เพ่ือสร้างส านึกรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม 

 
หลักเสรีภาพทางวิชาการ 

มาตรา ๑๔ เสรีภาพทางวิชาการในการศึกษาวิจัย ในการเรียนการสอน และการแสดงความ
คิดเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา ย่อมได้รับความคุ้มครอง แต่การใช้เสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย 
หน้าที่ของปวงชนชาวไทย และศีลธรรมอันดีของประชาชน และต้องเคารพและไม่ปิดกั้นความเห็นต่างของ
บุคคลอ่ืน การปิดกั้น คุกคาม ครอบง า หรือจ ากัดการใช้ เสรีภาพตามวรรคหนึ่ งจะกระท ามิได้   



๒๕ 
 

ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีกลไกที่เหมาะสมในการประกัน การให้ความช่วยเหลือและความคุ้มครองแก่
บุคคลผู้ใช้เสรีภาพตามมาตรานี้ 

 
หลักความเป็นอิสระ 

มาตรา ๑๕ สถาบันอุดมศึกษาย่อมมีอิสระในการจัดการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย การ
บริหารวิชาการ การบริการบุคคล การเงิน งบประมาณ และทรัพย์สิน โดยมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพใน
การป้องกันและขจัดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา การควบคุมและก ากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาจะกระท าได้เพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือรักษาประโยชน์ของประชาชนหรือประเทศเป็น
ส่วนรวม และเท่าที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น 

 
หลักธรรมาภิบาล 

มาตรา ๑๙ สถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล 
สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์
ในการป้องกันและขจัดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

มาตรา ๒๐ สภาสถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรมของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา 
กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และผู้เรียน โดยมีกลไก  
ในการส่งเสริม ตรวจสอบ และบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ 

มาตรา ๒๑ นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ต้องเป็นแบบอย่าง
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาล ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากบุคลากรซึ่งเป็นกลาง
และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเพ่ือท าหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของ
สถาบันอุดมศึกษา 

มาตรา ๒๒ สถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดพันธกิจที่มีต่อผู้เรียน บุคลากร สังคม และประเทศ
โดยรวมอย่างเป็นรูปธรรม และประกาศต่อสา ธารณะ เ พ่ือให้รับทราบกันอย่างกว้างขวา ง 
สถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรต้องยึดถือและปฏิบัติตามพันธกิจที่ประกาศตามวรรคหนึ่ง การก าหนดพันธ
กิจตามมาตรานี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและปรับปรุงพันธกิจดังกล่าวให้
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศเป็นระยะ ทั้งนี้ ตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

 
หน้าที่และอ านาจของสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรา ๒๖ สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่และอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(1) การจัดการศึกษา 



๒๖ 
 

(2) การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 
(3) การบริการวิชาการแก่สังคม 
(4) การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(5) หน้าที่และอ านาจอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 
การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูป

ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษาและ
สนองต่อความจ าเป็นและความต้องการของประเทศในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่
ให้แก่ประเทศ การพัฒนาก าลังคนของประเทศ และการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือให้ประเทศไทยพัฒนา
ไปสู่ประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และมีพลเมืองที่มีคุณภาพ การด าเนินการตาม (๒) 
โดยใช้งบรปะมาณแผ่นดินต้องสอดคล้องกับแนวทางที่สภานโยบายก าหนด 

 
การจัดการศึกษา 

มาตรา ๓๑ หลักสูตรการศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษาจะอนุมัติเพื่อให้เปิดสอนได้ต้องมี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดขั้นต่ าด้านคุณภาพที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนด และ
ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน พัฒนาวิชาชีพหรือทักษะอาชีวะชั้นสูงหรือการค้นคว้าวิจัย  
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และเพ่ือพัฒนาสังคมสถาบันอุดมศึกษาพึงจัดให้มีหลักสูตรการศึกษาหรือการเรียน
การสอนในรูปแบบที่หลากหลายจนถึงระดับปริญญา  ซึ่งอาจเป็นการศึกษาแบบชุดการเรียนรู้ การศึกษา
ตลอดชีวิต การศึกษานอกเวลางาน เพ่ือพัฒนาศักยภาพและทักษะการท างานของบุคคลในทุกช่วงวัย  
การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการหาก าไรให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเป็นหลักจะกระท ามิได้ ในกรณีที่
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเห็นว่าการจัดการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใดมีลักษณะ
ดังกล่าวให้ส่ังสถาบันอุดมศึกษาให้แก้ไขหรือยุติการกระท าดังกล่าว 

มาตรา ๓๓ เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา ให้รัฐ
สนับสนุนระบบสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ทั้งที่เป็นของรัฐ
และเอกชน เพื่อความเท่าเทียมในการเข้าถึงสารสนเทศทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรา ๓๔ สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและของเอกชนอาจร่วมมือกันในการจัดการศึกษา  
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม และในด้านอ่ืน ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของประเทศ ความร่วมมือตามวรรคหนึ่งหมายความรวมถึงการใช้บุคลากรร่วมกัน การร่วมกันออก
ค่าใช้จ่ายการใช้ทรัพยากรร่วมกัน หรือความร่วมมืออย่างอ่ืน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธิการ และเงื่อนไขที่
ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๕ สถาบันอุดมศึกษาพึงสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
โดยการปฏิบัติงานจริง และเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะอ่ืนให้



๒๗ 
 

สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดท าข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานตามวรรค
หนึ่งในการจัดหลักสูตรการศึกษาการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่ง
ในสถาบันอุดมศึกษาและอีกส่วนหนึ่งในสถานประกอบการของหน่วยงานดังกล่าวในการด าเนินการตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสอง สถาบันอุดมศึกษาอาจอนุญาตให้บุคลากรและผู้เรียนไปปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ดังกล่าวได้ ตามระเบียบที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

มาตรา ๓๖ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการ
ตามมาตรา ๓๕ อาจได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้ 

(1) การสนับสนุนด้านวิชาการและทรัพยากรตามสมควรแก่กรณี 
(2) ได้รับการเชิดชูเกียรติ 
(3) สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
(4) สิทธิประโยขน์ อ่ืนตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 
มาตรา ๓๗ การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมจะต้องสอดคล้องกับความต้องการและ 

ความจ าเป็นของประเทศ เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมและ
เพื่อความเจริญงอกงามทางวิชาการ และต้องสอดคล้องกับแนวทางที่สภานโยบายและคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมก าหนด รัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยตามวรรคหนึ่งให้
เป็นไปเพ่ือการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพ่ือใช้ในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ 

มาตรา ๓๙ เพื่อส่งเสริมให้มีการน าผลการวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาไปใช้
ประโยชน์ สถาบันอุดมศึกษาพึงสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 
การบริหารการวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากร การจัดตั้งกลุ่มวิจัยร่วม การแปลงผลงานวิจัยให้เป็น
รูปธรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนของรัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดตั้งนิติบุคคลหรือร่วมลงทุนกับ
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าผลการวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาไป
ใช้ประโยชน์ก็ได้ 

มาตรา ๔๐ สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการ ให้ค าปรึกษาทางวิชาการและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมแก่ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ชุมชน และสังคม เพ่ือน าความรู้ ไปใช้ประโยชน์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สถาบันอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นที่พ่ึงทางวิชาการของชุมชนและสังคม ต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนใน
การพัฒนาพ้ืนที่ที่ ใกล้เคียงกับที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษานั้น หรือพ้ืนที่ อ่ืนตามที่สถาบันอุดมศึกษา
เห็นสมควร สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ กับสังคมเพ่ือสร้าง
เสริมจิตสาธารณะในการน าความรู้และประสบการณ์มาใช้เพ่ือสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม 

 



๒๘ 
 

การจัดสรรทรัพยากรในการจัดการอุดมศึกษา 
มาตรา ๕๓ ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก ากับดูแลให้สถาบันอุดมศึกษาจัด

การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาให้
สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงกว่ามาตรฐานการอุดมศึกษาที่ก าหนด  หากปรากฏว่า
สถาบันอุดมศึกษาใดไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาแจ้งให้
สถาบันอุดมศึกษานั้นแก้ไขปรับปรุงภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากสถาบันอุดมศึกษาไม่ด าเนินการ
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยไม่มีเหตุอันควรให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเสนอเรื่ องต่อ
รัฐมนตรี เพื่อพิจารณาสั่งการให้สถาบันอุดมศึกษาแก้ไขการด าเนินการ หยุดการด าเนินการหรือ
ด าเนินการอ่ืนใดอันจ าเป็นต่อไป 
 มาตรา ๕๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดให้มีการเรียน 
การสอนนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาประกาศก าหนดการจัดให้มีสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษามากกว่าหนึ่งแห่งให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศก าหนด และแจ้งให้ส านักงาน
ปลัดกระทรวงทราบ การจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งตามวรรคหนึ่งให้หมายความถึงการจัดตั้ง
ศูนย์บริการในการเรียนการสอนหรือการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นการจัดให้มีการเรียนการสอน
นอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรา ๖๒ ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาการประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา
ในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการมาตรฐาน  
การอุดมศึกษาประกาศก าหนด 

 
การคุ้มครองผู้เรียน 

มาตรา ๗๑ ในกรณีที่มีการวินิจฉัยชี้ขาดหรือสั่งการตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง หรือมีการสั่งให้
สถาบันอุดมศึกษาระงับการด าเนินการตามมาตรา ๕๕ วรรคสอง หรือมีการไม่รับรองมาตรฐาน 
การอุดมศึกษาของหลักสูตรการศึกษาตามมาตรา ๕๖ อันมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนหรือการ
ส าเร็จการศึกษาของผู้เรียน ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนดมาตรฐาน เพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษานั้น หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนด าเนินการเพื่อแก้ไขและเยียวยาผู้เรียนที่ได้รับ
ผลกระทบ ด้วยการด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งไม่มีผลให้สภาสถาบันอุดมศึกษาหรือ
อธิการบดีซึ่งเป็นผู้อนุมัติหรือรับผิดชอบในการด าเนินการอันเป็นเหตุให้เกิดผลตามวรรคหนึ่งพ้นจาก 
ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น 



๒๙ 
 

มาตรา ๗๒ ห้ามมิให้นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหาร 
อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา ใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยสุจริตครอบง าให้ผู้เรียนกระท าหรือ  
ไม่กระท าการใด 
 
 ๓.๓ แนวคิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
  ๓.๓.๑ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  พระราชบัญญัตินี้ เป็นกฎหมายหลักที่ใช้บังคับแก่สถานศึกษาของเอกชนที่จัด
การศึกษาระดับ อุดมศึกษา ระดับปริญญา เว้นแต่สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาหรือความตกลง
ระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการช านัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงและประกาศ เพ่ือ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๐  
มีเนื้อหาทั้งสิ้น ๑๓๐ มาตรา ๙ หมวด พร้อมด้วยบทเฉพาะกาล สรุปได้ดังนี้  

  ๑) มาตรา ๑-๗ เป็นสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับชื่อ ค านิยาม การบังคับใช้และผู้มี
อ านาจตามพระราชบัญญัตินี้   หมวด ๑ การจัดตั้งและเปิดด าเนินการ มาตรา ๘ - ๒๓ มีสาระส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการด าเนินการ ประเภทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน การจัดตั้ง การขอรับ
ใบอนุญาต    การเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภท การอนุญาต การเพิกถอนการอนุญาต การเปลี่ยนชื่อและ
การเปลี่ยนประเภท การโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยได้รับยกเว้นภาษีอากร การแบ่งส่วนงาน และ  
การจัดระบบบริหารงานภายใน การขออนุญาตและการอนุญาตจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง การใช้ค า
น าหน้าชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน การคุ้มครองการท างานและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

  ๒) หมวด ๒ คณะกรรมการ มาตรา ๒๔ - ๒๗ มีสาระส าคัญที่เก่ียวข้องกับอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการ หน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของ
คณะ กรรมการ อ านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ รวมทั้งอ านาจของ
คณะกรรมการอ่ืน และคณะอนุกรรมการในการเรียกให้บุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค า หรือแจ้งให้บุคคลใด ๆ ส่ง
เอกสารหลักฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ 

  ๓) หมวด ๓ การด าเนินงาน มาตรา ๒๘ - ๕๓ มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสภา
สถาบัน การแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบัน องค์ประกอบ  วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งของ
นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน การเรียกประชุมกรรมการสภาบัน การก าหนดการประชุม
สถาบัน อ านาจหน้าที่ของสภาสถาบัน อ านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ  
การก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ วาระการด ารงต าแหน่ง อ านาจหน้าที่  
การก าหนดให้มีอธิการบดี รองอธิการบดี คุณสมบัติการพ้นจากต าแหน่ง การมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่
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แทนอ านาจหน้าที่ของอธิการบดี ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ คุณสมบัติของคณาจารย์ประจ า  
การเสนอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ การพ้นจากต าแหน่งคณาจารย์ คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับ  
การแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ การใช้ค าน าหน้านามเพ่ือแสดงวิทยฐานะ และการแจ้งให้
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบกรณีมีการแต่งตั้งผู้ใดให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึง 
การมีผู้ช่วยอาจารย์ 

  ๔) หมวด ๔ ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ มาตรา ๕๔ - ๕๙ มีสาระส าคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดชั้นปริญญา การขอให้รับรองและขอให้รับรองวิทยฐานะ การให้อ านาจให้
ประกาศนียบัตรอนุปริญญา ปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต การออกข้อบังคับให้ได้รับปริญญาตรี
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ งหรืออันดับสอง การออกข้อบังคับให้มีประกาศนียบัตรอนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ และการก าหนดให้มีครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ 

  ๕) หมวด ๕ ทรัพย์สินการบัญชี มาตรา ๖๐ - ๖๙ มีสาระส าคัญที่เก่ียวข้องกับทุน
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน การจัดสรรทุนเป็นกองทุนประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการบริหารกองทุน รายได้
ของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน การด าเนินการเกี่ยวกับบรรดารายได้และทรัพย์สิน การบริหารกองทุน
ประเภทต่าง ๆ ให้เพียงพอ การจัดท าบัญชีตามหลักการบัญชีสากล การด าเนินการในกรณีกองทุนทั่วไป มี
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจ าปี ความรับผิดชอบในการจัดท างบการเงินประจ าปีที่ต้องเสนอสภาอนุมัติ และ
รายงานการสอบบัญชีไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เป็นผู้สอบบัญชีและหน้าที่ของผู้สอบบัญชี 

  ๖) หมวด ๖ การอุดหนุนและส่งเสริม มาตรา ๗๐ มีสาระส าคัญที่ก าหนดให้รับ
อุดหนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กรณีให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐไปปฏิบัติงานใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน การจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในด้านต่าง  ๆ การยกเว้น
อากรขาเข้าประเภทครุภัณฑ์ที่ใช้ในการศึกษาและวิจัย และการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 

  ๗) หมวด ๗ การก ากับและควบคุม มาตรา ๗๑ - ๙๙ มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือตรวจสอบการด าเนินการ การด าเนินการที่ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ ข้อห้ามที่มิให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
จากบุคคลใด ซึ่งอาจเป็นภัยต่อความมั่นคง ความปลอดภัยของประเทศ หรือขัดต่อวัฒนธรรมของชาติหรือ     
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ข้อปฏิบัติในการหยุดสอนติดต่อกันเกิน ๓ วัน นอกจากการหยุดตามปกติ     
การแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบกรณีคณาจารย์ประจ าพ้นสภาพ การดูแลอาคาร
สถานที่และบริเวณที่ตั้งให้ถูกสุขลักษณะหรืออนามัย มีความมั่นคงไม่เป็นภยันตรายแก่นักศึกษา การห้าม   
มิให้ใช้ชื่อตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในข้อบังคับ การไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่
เพ่ือการอันมิชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี การเพิกถอนใบอนุญาต       
การโฆษณาอันเป็นเท็จหรือไม่ตรงกับข้อเท็จจริงตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือไม่ตรงตามข้อก าหนดหรือเป็น
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ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคม การฝ่าฝืนไม่ด าเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด การไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของสถาบันอุดมศึกษาหรือการแก้ไขข้อก าหนด  โดยไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด การใช้อ านาจควบคุมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน การอุทธรณ์ค าสั่งควบคุม การให้มีค าสั่งเลิกการควบคุม และประกาศค าสั่งเพิกถอนการควบคุม  
การด าเนินการของคณะกรรมการควบคุม อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุม การถอดถอนคณาจารย์   
การด าเนินการต่ออธิการบดี การตั้งกรรมการสอบสวน การสอบสวน 

  ๘) หมวด ๘ การเลิกและการโอนกิจการ มาตรา ๑๐๐ - ๑๐๓ มีสาระส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับการเลิกกิจการ การโอนใบอนุญาต การยื่นค าขอรับใบอนุญาต กรณีผู้รับใบอนุญาตตาย  
การควบคุมของส านัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในกรณีท่ีไม่มีผู้รับโอนใบอนุญาต  

  ๙) หมวด ๙ บทก าหนดโทษ มาตรา ๑๐๔ - ๑๒๓ มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การก าหนดบทลงโทษกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใด หรือผู้ใดไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชนที่
ได้ก าหนดไว้ตามมาตราต่าง ๆ รวมทั้งการก าหนดผู้ใช้อ านาจลงโทษตามท่ีมีการก าหนดโทษไว้ 

  ๑๐) บทเฉพาะกาล มาตรา ๑๒๔ - ๑๓๐ เป็นการก าหนดให้สามารถด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฉบับก่อนหน้านี้ ซึ่งมีผลบังคับก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับในกรณีต่าง ๆ รวมทั้งในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวง ประกาศ ค าสั่ง ข้อก าหนด ระเบียบ และ
ข้อบังคับ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ก็ให้น ากฎทบวง ประกาศ ค าสั่ง ข้อก าหนด ระเบียบและ
ข้อบังคับท่ีออกตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
  ๓.๓.๒ ข้อก าหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

  เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในใบอนุญาตให้จัดตั้ ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดแล้ว สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นจะมีสภาพเป็น “นิติบุคคล” ตามความใน
มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ และสถาบันจะต้องมีข้อก าหนดของ
สถาบันฯ ตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖  ซึ่งถือเป็น
ข้อตกลงระหว่างสถาบันนั้น ๆ กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยในข้อก าหนดของ  
แต่ละสถาบันต้องประกอบด้วยรายการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้ 

(1)  ชื่อและประเภท 
(2) วัตถุประสงค์ 
(3) ที่ตั้งและแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร 
(4) รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินตามมาตรา ๑๒ 
(5) ทุนจากผู้ขอรับใบอนุญาตและโครงการใช้จ่าย 
(6) ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ 
(7) ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ 
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(8) โครงการจัดการศึกษาและอุปกรณ์หลักในการจัดการศึกษา 
(9) โครงการจัดหาและพัฒนาผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
(10) หลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา 
(11) อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
(12) วิธีการรับนักศึกษาและให้นักศึกษาพ้นสภาพ 
(13) เครื่องแบบนักศึกษาหรือการแต่งกายของนักศึกษา 
(14) การก าหนดต าแหน่ง คุณสมบัติของผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 

การก าหนดอัตราเงินเดือน ค่าสอน ค่าชดเชย ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การจ้างและเลิกจ้าง และสวัสดิการ
ของผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 

(15) รายการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
    การแก้ไขข้อก าหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามรายการ (๑) ถึง 

(๗) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เว้นแต่ (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) ให้
ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน และต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สภา
สถาบันให้ความเห็นชอบโดยพิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ 

    ในการศึกษาครั้งนี้ การพิจารณาการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษา
แต่ละแห่ง จึงจ าเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในสาระ รายละเอียดที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ เป็นอย่างดี  

 
  ๓.๓ .๓ กฎกระทรวงก าหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย  และวิทยาลัยของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙  

  กฎกระทรวงนี้ได้ก าหนดสาระส าคัญที่ระบุลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน 
และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไว้ดังต่อไปนี้ 

  มหาวิทยาลัย มีลักษณะให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงหลาย
สาขาวิชาหรือหลายกลุ่มสาขาวิชา ให้การศึกษาเพ่ือให้ประกาศนียบัตรอนุปริญญา ปริญญาทุกชั้น และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต มีภารกิจด้านการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

  สถาบัน มีลักษณะให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งเน้น 
การสอนในสาขาวิชาใดหรือกลุ่มสาขาวิชาใดโดยเฉพาะให้การศึกษาเพ่ือให้ประกาศนียบัตรอนุปริญญา 
ปริญญาทุกชั้น และประกาศนียบัตรบัณฑิต มีภารกิจด้านการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

  วิทยาลัย มีลักษณะให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ในบาง
สาขาวิชาให้การศึกษาเพ่ือให้ประกาศนียบัตรอนุปริญญา ปริญญาทุกชั้น และประกาศนียบัตรบัณฑิต มี
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ภารกิจด้านการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาติ  
 
  ๓.๓.๔ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
   กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและ 
การอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๒  

  กฎกระทรวงนี้ มีสาระส าคัญก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ไว้ ๓ หมวด สรุปได้ดังนี้ 

  หมวด ๑ การเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นการก าหนด หลักเกณฑ์ 
เงื่อนไข    ในการขออนุญาตเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รวมถึงกระบวนการในการพิจารณา
อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ  

  หมวด ๒ การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จะเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันหรือวิทยาลัย หรือ
จากสถาบันเป็นมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย หรือจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยหรือสถาบันก็ได้ และ  
การเปลี่ยน เป็นประเภทใด จะต้องมีลักษณะสอดคล้องกับประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ก าหนดไว้ใน              
กฎ กระทรวงว่าด้วยการก าหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จะขอเปลี่ยนประเภทต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้  

(1) เปิดด าเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีการศึกษา และมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาอย่างน้อยหนึ่งรุ่น 

(2) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น ได้ด าเนินการตามข้อก าหนดถูกต้องและ
ครบถ้วนทุกประการแล้ว 

(3) ที่ดินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะต้องมีลักษณะและเนื้อที่เป็นไป
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดลักษณะและเนื้อที่ที่ดินที่จะใช้เป็นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

(4) ในกรณีที่การเปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็นสถาบันหรือมหาวิทยาลัย 
หรือจากสถาบันเป็นมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น จะต้องมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับตามหลักวิชาการด้านการวิจัยในสาขาท่ีเปิดสอน อย่างน้อยสาขาวิชาละสามเรื่อง 

(5) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอเปลี่ยนประเภท จะต้องได้รับการรับรอง
วิทยฐานะแล้ว 

(6) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอเปลี่ยนประเภท จะต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพกลุ่มสถาบันตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในระดับสถาบันอุดมศึกษา
และระดับกลุ่มสาขาวิชาจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
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(7) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอเปลี่ยนประเภท จะต้องมีความพร้อมและ
มีศักยภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด โดยมีหลักฐานยืนยันว่าสามารถด าเนินการด้านกายภาพ ด้านวิ ชาการและ 
ด้านการเงินได ้

(8) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะต้องก าหนดว่า จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาอยู่ใน
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาใดตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด และกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาท่ีก าหนดจะต้องสอดคล้องกับลักษณะของสถาบันอุดมศึกษา 

(๙)  การยื่นค าขอเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากสภาสถาบันและผู้รับใบอนุญาต โดยให้อธิการบดียื่นค าขอต่อส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาพร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามแบบ รกอ. ๐๙ ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

(๑๐)  เมื่อได้รับค าขอแล้ว ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจสอบ
ค าขอหากปรากฏว่าค าขอไม่สมบูรณ์หรือเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน ให้ส่งคืนผู้ยื่นค าขอภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

(๑๑)  ในกรณีค าขอถูกต้องและมีเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ ให้
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการพิจารณา 

(๑๒)  ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การขอเปลี่ยนประเภทไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ ๗ และข้อ ๘ ให้คณะกรรมการแนะน าให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการ
ปรับปรุงให้เหมาะสม หากผู้ยื่นค าขอไม่ปรับปรุงตามค าแนะน าภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็น
หนังสือให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์จะขออนุญาตเปลี่ยนประเภทต่อไป 

  ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการเปลี่ยนประเภทเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ ๗ และข้อ ๘ ให้คณะกรรมการให้ค าแนะน ารัฐมนตรีอนุญาตให้เปลี่ยน
ประเภทสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนนั้นได้ 

 ในกรณีที่การขอเปลี่ยนประเภทซึ่งผู้ยื่นค าขอได้ปรับปรุงตามค าแนะน า
ของคณะกรรมการแล้วไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการให้ค าแนะน า
รัฐมนตรีไม่อนุญาตให้เปลี่ยนประเภท 

(๑๓) ใบอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้เป็นไปตามแบบ 
รกอ. ๑๐ ท้ายกฎกระทรวงนี้ และให้มีผลบังคับใช้เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

 หมวด ๓ ใบแทนใบอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
เป็นการก าหนดแนวทางด าเนินการกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท าลายหรือลบเลือนในสาระส าคัญ 
ก าหนดให้สามารถใช้ใบแทนใบอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

  ทั้งนี้ โดยมี ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือการขออนุญาต
เปลี่ยนประเภท สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการเปลี่ยนประเภท
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สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้ผู้ ขอรับใบอนุญาตต้องด าเนิ นการให้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๒ กฎกระทรวงก าหนดลักษณะเนื้อที่
ที่ดินที่จะใช้เป็นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙ กฎกระทรวงก าหนดลักษณะของ
มหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙ และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

๓ .๓ .๕  มาตรฐานหลั ก เ กณฑ์  และ วิธี ก า รพิ จ า รณาแต่ งตั้ ง คณาจารย์ ใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ออกระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีสาระส าคัญโดยสรุปได้ดังนี้ 

หมวดที่ ๑ บททั่วไป 
 ข้อ ๔ ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษารักษาการให้เป็นไปตาม   

ระเบียบนี้ ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย และให้ ค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 

 ข้อ ๕  ในระเบียบนี้  
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายว่า

ด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
“คณาจารย์” หมายความว่า ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ 

รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ อาจารย์ และอาจารย์พิเศษ ซึ่งท า
หน้าที่หลักทางด้านการสอนและวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

“คณาจารย์ประจ า” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานประจ าท าหน้าที่ด้านการสอน 
การวิจัย และการให้บริการทางวิชาการของสถาบัน 

 “คณาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ท า
หน้าที่ด้านการสอนและการวิจัย แต่มิได้อยู่ประจ าที่สถาบัน 

“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่ละแห่งตามกฎหมายว่า
ด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

“ต าแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า ต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์   
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ รวมถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และ
ศาสตราจารย์พิเศษด้วย 

หมวดที่ ๒  การแต่งตั้งคณะคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
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ข้อ ๖  การพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้ถือคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ตามที่ก าหนดใน
ระเบียบนี้ 

การพิจารณาแต่งตั้งในวรรคแรกกระท าได้ ๒ วิธี คือ การแต่งตั้งโดยวิธีปกติและ 
การแต่งตั้งโดยวิธีพิเศษ 

ข้อ ๗  การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีปกติให้
ด าเนินการ ดังนี้ 

๗.๑  การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องมีคุณสมบัติที่เป็นไปตาม
ระเบียบนี้ ดังนี้ 

๗.๑.๑  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ที่เป็นวุฒิการศึกษาระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ  

๗.๑.๒  ผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของ
สถาบันและมีความช านาญในการสอน และเสนอเอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน  
โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประจ าสถาบันตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของสภาสถาบัน 

๗.๑.๓  ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยผลงาน ต่อไปนี้ 
(๑ )   ๑ .๑ ผลงานวิ จั ยซึ่ งมีคุณภาพดี  และได้ รั บการ เผยแพร่ตาม เกณฑ์ 

ที่คณะกรรมการก าหนด ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ใด ๆ หรือ 

๑.๒  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งมีคุณภาพดี และ 
(๒)  ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ ซึ่งมีคุณภาพ

ดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด 
๗.๑.๔  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
 ๗.๒  การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 
๗.๒.๑  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และปฏิบัติ

หน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 
๗.๒.๒  ผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาหนึ่งวิชาใดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของ

สถาบัน และมีความช านาญพิเศษในการสอน และเสนอเอกสารค าสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน  โดย
ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประจ าสถาบันตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ก าหนดในข้อบังคับของสภาสถาบัน 

๗.๒.๓  ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยผลงาน ต่อไปนี้ 



๓๗ 
 

(๑) ๑.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ ที่คณะกรรมการ
ก าหนด ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ 

 ๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งมีคุณภาพดี และ 
(๒) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่

ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดผลงานทางวิชาการตามข้อ ๗.๒.๓ (๑) และ (๒) ต้องไม่ซ้ ากับผลงานที่ได้
เคยใช้ส าหรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ทั้งนี้ จะต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีเพ่ิมขึ้น
หลังจากได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้วย 

๗.๒.๔  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการพิจารณาก าหนดต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๗.๑.๔ 

๗.๓  การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
๗.๓.๑  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์และได้ปฏิบัติ

หน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
๗.๓.๒  ผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาหนึ่งวิชาใด 
ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบัน และมีความเชี่ยวชาญในการสอน โดยผ่านการ

ประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประจ าสถาบันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด
ในข้อบังคับของสภาสถาบัน 

๗.๓.๓  ผลงานทางวิชาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ แบบ ดังนี้ 
แบบที่ ๑  ประกอบด้วยผลงาน ดังต่อไปนี้ 
(๑) ๑.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่

คณะกรรมการก าหนด ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ใด ๆ หรือ 

 ๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และ 
(๒) ผลงานแต่งต ารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีมากและได้รับการเผยแพร่ตาม

เกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด 
 แบบที่ ๒  ประกอบด้วยผลงาน ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพดีเด่นซึ่งได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ

ก าหนด  ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ 
(๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเด่น หรือ 
(๓) ผลงานแต่งต ารา หรือหนังสือซึ่งมีคุณภาพดีเด่น และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์

ที่คณะกรรมการก าหนดผลงานทางวิชาการตามข้อ ๗.๓.๓ (๑) (๒) และ (๓) ต้องไม่ซ้ ากับผลงานที่เคยใช้
ส าหรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์มาแล้ว ทั้งนี้ จะต้องมีผลงานทาง
วิชาการท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจากได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ด้วย 



๓๘ 
 

๗.๓.๔  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๗.๑.๔ 

ข้อ ๘  วิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ 
๘.๑  การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์ 
๘.๒  การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
ข้อ ๙  การแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ 
๙.๑  การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ รองศาสตราจารย์  โดยวิธี

พิเศษ 
๙.๒  การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ 
 
หมวดที่ ๓  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ข้อ ๑๐  การแต่งตั้งผู้มิได้เป็นคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการใน

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ ให้ด าเนินการดังนี้ 
๑๐.๑  การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
๑๐.๑.๑  คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

  ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด ารงต าแหน่งอาจารย์
พิเศษและได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าเก้าปี หรือ 

ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ด ารงต าแหน่งอาจารย์พิเศษ
และได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ 

ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ด ารงต าแหน่งอาจารย์
พิเศษและได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 

๑๐.๑.๒  ผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งในหมวดวิชาเฉพาะของ
สาขาวิชาที่ขอแต่งตั้งตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบัน มีความช านาญในการสอน และเสนอเอกสาร
ประกอบการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอนซึ่งมีคุณภาพดีและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว  โดยผ่าน
การประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประจ าสถาบัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในข้อบังคับของสถาบัน 

๑๐.๑.๓  ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย 
(๑) ๑.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ

ก าหนด ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ 
 ๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งมีคุณภาพดี และ 



๓๙ 
 

(๒) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ ซึ่งมีคุณภาพ
ดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด 

๑๐.๑.๔  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การพิจารณาก าหนดต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

๑๐.๒  การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ 
๑๐.๒.๑  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ

และปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 
๑๐.๒.๒  ผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งในหมวดวิชาเฉพาะของ

สาขาวิชาที่ขอแต่งตั้งตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบัน มีความช านาญพิเศษในการสอน และเสนอ
เอกสารค าสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอนซึ่งมีคุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการ
ประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประจ าสถาบัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดในข้อบังคับของสถาบัน 

๑๐.๒.๓  ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย 
(๑) ๑.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ

ก าหนด ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ 
 ๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งมีคุณภาพดี และ 

(๒) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีและได้รับการเผยแพร่ตาม
เกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด ผลงานทางวิชาการตามข้อ ๑๐.๒.๓ (๑) และ (๒) ต้องไม่ซ้ ากับผลงานที่ได้
เคยใช้ส าหรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษมาแล้ว ทั้งนี้ จะต้องมีผลงานทางวิชาการ
เพ่ิมข้ึนหลังจากการได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษด้วย 

๑๐.๒.๔  จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการพิจารณาก าหนดต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๑๐.๑.๔ 

๑๐.๓  การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ 
๑๐.๓.๑  คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ

และปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
๑๐.๓.๒  ผลงานสอน มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาหนึ่งวิชาใดท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรของ

สถาบันอุดมศึกษา และมีความเชี่ยวชาญพิเศษในการสอน โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณา
ต าแหน่งทางวิชาการประจ าสถาบันตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของสภาสถาบัน 

 ๑๐.๓.๓  ผลงานทางวิชาการ 
ข้อ ๑๑  วิธีการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  
รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ 



๔๐ 
 

ข้อ ๑๒  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รอง
ศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ  โดยวิธีพิเศษ 

หมวดที่ ๔ การแต่งตั้งผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งทางวิชาการมาก่อน 
ข้ อ  ๑๕  สถาบันอาจแต่ งตั้ งบุ คคลที่ เ คยด า ร งต าแหน่ งทางวิ ช าการใน

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือสถาบันชั้นสูงในต่างประเทศมาก่อน ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชา
และระดับต าแหน่งที่ไม่สูงกว่าที่บุคคลนั้นเคยด ารงอยู่ก็ได้  ทั้งนี้ โดยความเห็นขอบของสภาสถาบัน 

ต าแหน่งทางวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันชั้นสูงในต่างประเทศที่จะ
น ามาใช้ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งตามที่ก าหนดในวรรคต้นนั้น จะต้องเป็นต าแหน่งทางวิชาการจากสถาบันที่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน และสาขาวิชานั้นจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากประเทศ       
นั้นด้วย 

หมวดที่ ๕ การลงโทษ 
ข้อ ๑๗  ให้สภาสถาบันพิจารณาก าหนดมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้ขอ

ก าหนดต าแหน่งอันส่อให้เห็นว่าเป็นผู้กระท าผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับผลงานทาง
วิชาการและเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งทางวิชการ 

ข้อ ๑๘  กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนด ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการอาจยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณานั้นได้  โดยยื่น
อุทธรณ์ต่อสภาสถาบันได้ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่รับทราบมติ เมื่อสภาสถาบันได้รับเรื่องอุทธรณ์แล้ว 
ให้ส่งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประจ าสถาบันพิจารณาค าอุทธรณ์ เมื่อมีความเห็น
ประการใดให้เสนอต่อสภาสถาบันวินิจฉัย และให้ค าวินิจฉัยของสภาสถาบันถือเป็นที่สุด 

ข้อ ๑๙  กรณีที่มีความจ าเป็นให้สภาสถาบันออกระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือ
ประกาศเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนดในระเบียบนี้เพ่ิมเติม เท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ได ้

บทเฉพาะกาล 
ข้อ ๒๐  การพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่สภาสถาบัน

ได้รับเรื่องไว้แล้ว และอยู่ระหว่างการด าเนินการ ให้ด าเนินการพิจารณาก าหนดต าแหน่งตามระเบียบ
คณะกรรมการ เรื่อง มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๑ 
เมษายน ๒๕๔๙ ต่อไปจนแล้วเสร็จ เว้นแต่การละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ให้ใช้ระเบียบ
นี้บังคับ  

 
 
 



๔๑ 
 

 ๓.๔ แนวคิดเกี่ยวกับการรับรองวิทยฐานะ 
  ในการก ากับดูแลคุณภาพมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษานั้น สถาบันอุดมศึกษาของ
เอกชนได้ถูกก าหนดโดย กฎกระทรวง การขอให้รับรอง และการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ และ กฎกระทรวง การขอให้รับรอง และการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 
๒๕๕๘ ให้ต้องด าเนินการขอรับรองวิทยฐานะ ซึ่งแตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่ได้มีกฎหมาย
บังคับใช้ในเรื่องนี้   
  ในการรับรองวิทยฐานะ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะต้องด าเนินการตามกฎกระทรวง  
การขอให้รับรอง และการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ กฎกระทรวง  
การขอให้รับรอง และการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้สาระส าคัญจะ
ก าหนดไว้ใน กฎกระทรวง การขอให้รับรอง และการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 
๒๕๕๑ ส าหรับ กฎกระทรวง การขอให้รับรอง และการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดม ศึกษาเอกชน พ.ศ. 
๒๕๕๘ นั้น เป็นการเพ่ิมเติม หลักการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ท าการสอนโดยเป็น  
การรับรองตามชั้นปริญญา และสาขาวิชา 

การรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ว่าด้วย
การขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซ่ึงมีสาระส าคัญ ที่
ก าหนดไว้ดังนี้ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๕๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวง ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ข้อ ๒  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดจะเปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาตามที่ได้รับ

ใบอนุญาตแล้ว ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นยื่นค าขอให้รับรองวิทยฐานะต่อคณะกรรมการตามแบบ 
รกอ. ๐๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้  พร้อมทั้งรายละเอียดที่แสดงศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

ข้อ ๓  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับรองวิทยฐานะของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดแล้ว ให้เสนอต่อรัฐมนตรีโดยเร็ว 

ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการออกใบรับรองวิทยฐานะให้แก่
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามแบบ รกอ. ๐๖ ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับรองวิทยฐานะจะต้องด าเนินการให้แล้ว
เสร็จก่อนเวลาที่จะเปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาตามท่ีได้รับใบอนุญาต 



๔๒ 
 

ข้อ ๔  ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไม่มี
ศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด ให้คณะกรรมการแจ้งเป็นหนังสือให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน
เวลาที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ ๕  การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้มีระยะเวลาคราวละ 
ห้าปีการศึกษา 

ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนด าเนินการยื่นค าขอให้รับรองวิทยฐานะใหม่ภายใน
เก้าสิบวันก่อนครบก าหนดเวลาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงนี้ 

ข้อ ๖  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นได้รับการรับรองวิทยฐานะต่อเนื่องไปอีก      
สามปีการศึกษา  

   
 ๓.๖ แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 
  การก ากับดูแลคุณภาพมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
  การก ากับดูแลคุณภาพมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น มีการก าหนดให้เป็นอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สภาสถาบัน และผู้บริหารสถาบันโดยระบุ
ไว้ในกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปดังนี้  

 ๓.๖.๑ การประกันคุณภาพ ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ และ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดนิยามที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพมาตรฐานไว้ในส่วนที่เป็นมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพ
ภายนอกไว้ดังนี้  

  “มาตรฐานการศึกษา” หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่
พึงประสงค์ และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง
ส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล  และการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

  “การประกันคุณภาพภายใน”  หมายความว่า การประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง 
หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น  

  “การประกันคุณภาพภายนอก” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ส านักงานดังกล่าวรับรอง เพ่ือเป็น  
การประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 



๔๓ 
 

  ในหมวด ๑ ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา ๙ การจัดระบบ โครงสร้าง และ
กระบวน การจัดการศึกษา ให้ยึดหลัก (๑) มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ (๒) 
มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา 
(๓) มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลาการทางการศึกษา และการพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (๔) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัด
การศึกษา  

  ในหมวด ๓ ระบบการศึกษา มาตรา ๒๑ กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ อาจจัดการศึกษาเฉพาะทางตามความต้องการและความช านาญของหน่วยงานนั้นได้             
โดยค านึงถึงนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชองชาติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง  

  ในหมวด ๕ การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา ๓๑ กระทรวงมีอ านาจ
หน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม และก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และ
มาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา และประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
การกีฬาเพ่ือการศึกษา  รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอ่ืน
ตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง และมาตรา 
๓๔ ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานการอุดมศึกษา    
ที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร         
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยค านึงถึงความเป็นอิสระและ
ความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ง              
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

  หมวด ๕ ส่วนที่ ๓ การบริหารและจัดการศึกษาของเอกชน  เป็นส่วนที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตั้งแต่มาตราที่ ๔๓ - ๔๖  กล่าวคือ  
   - มาตรา ๔๓ การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนให้มีความเป็นอิสระ โดยมี 
การก ากับติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ 
   - มาตรา ๔๕ ให้สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาได้ทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา
ตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยรัฐ ต้องก าหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเอกชน
ในด้านการศึกษา......ให้สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาระดับปริญญาด าเนินกิจการได้ โดยอิสระ 
สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และ
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  



๔๔ 
 

  - มาตรา ๔๖ รัฐต้องให้การสนับสนุนด้านเงินอุดหนุน การลดหย่อนหรือการยกเว้นภาษี 
และสิทธิประโยชน์อย่างอ่ืนที่เป็นประโยชน์ในทางการศึกษาแก่สถานศึกษาเอกชนตามความเหมาะสม 
รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการให้สถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐานและสามารถพ่ึงตนเองได้ 

             หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗- ๕๑ ก าหนดไว้ว่า 
  - มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
  - มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
  - มาตรา ๔๙ ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็น
องค์การมหาชนท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัด
การศึกษา เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมายและหลักการ และ
แนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผล        
การประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน  
  - มาตรา ๕๐ ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่มี
ข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองและ  
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนที่พิจารณาเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจ
ของสถานศึกษา ตามค าร้องขอของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคล
หรือหน่วยงานภายนอกที่ส านักงานดังกล่าวรับรอง ที่ท าการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น 

- มาตรา ๕๑ ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่
ก าหนด ให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินผลคุณภาพการศึกษาจัดท าข้อเสนอแนะ การปรับปรุง
แก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากมิได้
ด าเนินการดังกล่าว ให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการ
การศึกษา 

 หมวด ๗ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มาตรา ๕๓ ก าหนดไว้ว่า 
- มาตรา ๕๓ ให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษามีฐานะ

เป็นองค์กรอิสระภายใต้การบริหารของสภาวิชาชีพ ในก ากับของกระทรวง มีอ านาจหน้าที่ก าหนดมาตรฐาน



๔๕ 
 

วิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ รวมทั้ง การพัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา 

ให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ทั้งของรัฐ
และเอกชนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายก าหนด 

การจัดให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 หมวด ๘ ทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา 
มาตรา ๕๘ ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และ

ทรัพย์สินทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอ่ืน และต่างประเทศมาใช้จัด
การศึกษา ดังนี ้

(๑) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนระดมทรัพยากร             
เพ่ือการศึกษา โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอ่ืนให้แก่
สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 

มาตรา ๖๐  ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะที่มีความส าคัญ
สูงสุดต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ  โดยจัดสรรเป็นเงินงบประมาณเพ่ือการศึกษา ดังนี้ 

(๑) จัดสรรกองทุนกู้ยืมดอกเบี้ยต่ าให้สถานศึกษาเอกชน เพ่ือให้พ่ึงตนเองได้ 
(๒) จัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน 

มาตรา ๖๑ ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ตามความเหมาะสม
และความจ าเป็น 

มาตรา ๖๒ ให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษาและคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา  โดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายนอก 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบ ติดตามและประเมิน ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

อนึ่ง เมื่อพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ ๒ 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว ได้มีการยกเลิก และแก้ไข ข้อความที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา โดยให้ใช้
ข้อความใหม่ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และ นวัตกรรม ดังนี้  



๔๖ 
 

มาตรา ๓๑ กระทรวงมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม และก ากับดูแลการศึกษาทุก
ระดับ ทุกประเภท และการอาชีวศึกษา แต่ไม่รวมถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
กระทรวงอ่ืนที่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา 
สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา 
ทั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา และ
ราชการอ่ืนตามที่มีก าหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง  

มาตรา ๓๒ การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงให้มีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคล
ในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการจ านวนสามองค์กร ได้แก่ สภาการศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน และคณะกรรมการอาชีวศึกษา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นหรือให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรี และมี
อ านาจหน้าที่อ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด  

มาตรา ๓๒/๑ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีอ านาจหน้าที่
เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และก ากับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์
นวัตกรรม เพ่ือให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและราชการอ่ืนตามที่ มีกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือส่วน
ราชการที่สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  

มาตรา ๓๒/๒ การจัดระเบียบราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  

มาตรา ๓๕/๑ ให้มีคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย 
แผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของ
สถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

องค์ประกอบ จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา 
การเลือกและการแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการและเลขานุการ วาระการด ารงต าแหน่ง
และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการการอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย ระบบการประกัน
คุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก 

ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 
การอาชีวศึกษา ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ส าหรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงอ่ืนที่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น  



๔๗ 
 

มาตรา ๔๙ ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็น
องค์การมหาชนท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัด
การศึกษา ที่มิใช่การจัดการอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม หรือกระทรวงอ่ืน เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึง ความมุ่ง
หมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๑๑ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามมาตรา ๓๕/๑ แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่า
จะมีคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 

๓.๖.๒  มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
       คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานที่

เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและ
ยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกัน และพัฒนาสู่สากล โดยอยู่ใน
รูปของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวง และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งสามารถ
จ าแนกตามหัวเรื่องหลักได้ดังนี้ 

1) มาตรฐานการอุดมศึกษา 
          ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา 
          ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๔ ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้อง
กับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา       
ของชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  

 คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษา เพ่ือ
ใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่  
การก าหนดนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการอุดมศึกษาต่อไป 

            อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙  จึงประกาศมาตรฐาน 
การอุดมศึกษาไว้ดังต่อไปนี้ 

  มาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบด้วย ๓ ด้าน ๑๒ ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
 
 
 



๔๘ 
 

  ๑. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
                 บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถใน

การเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ มีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก 

      ตัวบ่งชี้ 
 ๑.๑ บัณฑิตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ 

สร้าง และประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพ่ือพัฒนาสังคมให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล 

            ๑.๒ บัณฑิตมีจิตส านึก ด ารงชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ  
โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 

  ๑.๓ บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแลเอกใจใส่ 
รักษาสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม 

  ๒. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 
     มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และพันธกิจ

ของการอุดมศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา  

       มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  โดยค านึงถึง
ความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ 

 ตัวบ่งชี้ 
(๑) มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล        

มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ  
ในการปฏิบัติงานอย่างมีอิสระทางวิชาการ 

(๒) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ มีการจัดการศึกษาผ่าน
ระบบและวิธีการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าคุ้มทุน 

(๓) มีระบบการประกันคุณภาพเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

   ข.  มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 
                                  การด าเนินงานตามพันธกิจของการอุดมศึกษาทั้ง ๔ ด้าน อย่าง
มีดุลยภาพ  โดยมีการประสานความร่วมมือ รวมพลังจากทุกภาคส่วนของชุมชน และสังคมใน  
การจัดการความรู้ 
 



๔๙ 
 

             ตัวบ่งชี้ 
(๑) มีหลักสูตรและการเรียน การสอนที่ทันสมัย ยืดหยุ่น สอดคล้องกับ

ความต้องการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
แบบผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการเรียนรู้และการสร้างงานด้วยตนเองตามสภาพจริง ใช้การวิจัยเป็นฐาน  
มีการประเมิน และใช้ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมี  
การบริหารกิจการนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 

(๒) มีการวิจัยเพ่ือสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นการขยาย
พรมแดนความรู้ และทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
ตามศักยภาพของประเภทสถาบัน มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ 

(๓) มีการให้บริการวิชาการที่ทันสมัย  เหมาะสม สอดคล้องกับ 
ความต้องการของสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและ 
ความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ 

(๔) มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีการปรับใช้ศิลปะ 
วัฒนธรรมต่างประเทศอย่างเหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

  ๓. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   การแสวงหา การสร้างและการจัดการความรู้ตามแนวทาง/หลักการ อันน าไปสู่

สังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
    ตัวบ่งชี้ 

 ๓.๑ มีการแสวงหา การสร้าง และการใช้ประโยชน์ความรู้ ทั้งส่วนที่
เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทศ เพ่ือเสริมสร้างสังคมฐานความรู้ 

   ๓.๒ มีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ  โดยใช้หลักการวิจัย
แบบบูรณาการ หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักการสร้างเครือข่ายและหลักการประสานความร่วมมือรวม
พลังอันน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

 ๒).เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา 
เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของ

เกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา ได้มีการออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
กฎกระทรวงประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา แนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 



๕๐ 
 

(๑) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ     
ปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา 

(๒) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
- แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท ๒ ปริญญา 

ในสถาบันอุดมศึกษา 
- แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีแบบ

ก้าวหน้า ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ 
(๓) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

- หลักเกณฑ์ขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบ
การศึกษาทางไกล 

                               - แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับ
ปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล 

(๔) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 
๒๕๔๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๕๓ 

(๕) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้ง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษา 

(๖) หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ 
ข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา การจัดการศึกษาหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

(๗) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ แนวทาง 
การปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาต่าง ๆ  

(๘) แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ
สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
  ๓) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ นับเป็นส่วนส าคัญของเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ที่จะประกันคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติ และนานาชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท าประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม



๕๑ 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับสถาบัน        
อุดมศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ของผู้ เรียน            
ที่ก าหนดเป็นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีสาระส าคัญดังนี้  

๑)  ให้ใช้ประกาศนี้ส าหรับก าหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษาเพ่ือให้บัณฑิต  
มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา และ
ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเพ่ือประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐาน
คุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา  

๒)  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย  

- ระดับคุณวุฒิ ๖ ระดับ ได้แก่  

 ระดับท่ี ๑ อนุปริญญา (๓ ปี)  

 ระดับท่ี ๒ ปริญญาตรี 

 ระดับท่ี ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  

 ระดับท่ี ๔ ปริญญาโท 

 ระดับท่ี ๕ ประกาศนียบัตรชั้นสูง 

 ระดับท่ี ๖ ปริญญาเอก 

- คุณภาพของบัณฑิต ทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาต่าง ๆ
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด และต้องครอบคลุมอย่างน้อย     
๕ ด้านคือ  

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 ด้านความรู้ 

 ด้านทักษะทางปัญญา 

 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 

 ด้านทักษะการวิ เคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ส าหรับสาขา/สาขาวิชาที่เน้นทักษะปฏิบัติต้องเพ่ิมมาตรฐานผล 

การเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย โดยมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของแต่ละระดับคุณวุฒิ และลักษณะของ



๕๒ 
 

หลักสูตร อย่างน้อยต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไว้ในแนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- ชื่อปริญญา จ านวนหน่วยกิต ระยะเวลาในการศึกษา และการเทียบ
โอนผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

๓) ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา น ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ไปพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาต่าง ๆ ของแต่ละระดับคุณวุฒิ เพ่ือสถาบันอุดมศึกษาได้
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรและจัดการเรียนรการสอนเพ่ือให้
คุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตในสาขา/สาขาวิชาต่าง ๆ ของระดับคุณวุฒิเดียวกันมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้
ทั้งในระดับชาติ และระดับสากล  

๔) ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนา หรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิระดับคุณวุฒิของแต่ละสาขา/สาขาวิชา โดยจัดท า
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และ 
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก า หนด 
และด าเนินการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการวัดและการประเมินผล เพ่ือให้มั่นใจว่า บัณฑิตมีมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้อย่างน้อย ๕ ด้านข้างต้น  

๕) ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนา หรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร โดยมี   
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น  ๆ และให้สถาบัน 
อุดมศึกษาจัดให้มีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี 

๖) ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่หลักสูตรที่ด าเนินการได้
มาตรฐานตามประกาศนี้ต่อสาธารณะตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  

๗) ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมีความจ าเป็นต้อง
ปฏิบัตินอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะ
พิจารณา และให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีสาระส าคัญดังนี ้
  ๑) คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเสนอมาตรฐานคุณวุฒิของแต่ละระดับและ
สาขา/สาขาวิชาซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ตามแบบ มคอ. ๑ ท้ายประกาศนี้ เพ่ือให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของ
หลักสูตรต่อไป 

๒) ให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตาม 



๕๓ 
 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้สองวิธี ดังนี้ 
๒.๑ ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชาของระดับคุณวุฒินั้น เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร 
๒.๒ ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ

อุดม ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรกรณีที่
กระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒินั้น  

๓) ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา 
และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้ชัดเจน โดยครอบคลุมหัวข้อต่าง  ๆ ตามแบบ มคอ. 
๒ มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ ท้ายประกาศนี้  

๔) ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียด
ของหลักสูตร และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน 

๕) ให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติให้เปิด
สอนแล้วให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่สภาสถาบันอุดมศึกษา
อนุมัติ  

๖) ให้สถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้น  ๆ หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของ
ระดับคุณวุฒินั้น ๆ และธ ารงไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานดังกล่าว โดยด าเนินการ ดังนี้ 

๖.๑ พัฒนาอาจารย์ทั้งด้านวิชาการ วิธีการสอนและวิธีการวัดผลอย่างต่อเนื่อง 
๖.๒ จัดสรรทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัยให้เพียงพออย่างมี

คุณภาพ รวมทั้งอาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือหน่วยงานอ่ืนเพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกัน  
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

๖.๓ จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานผล
การเรียนรู้ในทุก ๆ ด้าน ตามท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรนั้น ๆ 

๖.๔ จัดให้มีการรายงานผลการจัดการศึกษาเป็นรายวิชา ประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ทุกภาคการศึกษา และเป็นรายหลักสูตรทุกปีการศึกษา โดยมีหัวข้อตามแบบ มคอ. ๕  
มคอ. ๖ และ มคอ. ๗ ตามล าดับที่แนบท้ายประกาศนี้ 

๖.๕ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และ
รายงานผลการจัดการศึกษาต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาทุกปีการศึกษา  

๖.๖ ประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี 
๗)  ให้สถาบันอุดมศึกษาประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  

อย่างต่อเนื่องทุกหลักสูตร โดยด าเนินการดังนี้ 



๕๔ 
 

๗.๑ ก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่สะท้อนการด าเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

๗.๒ ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ตามระบบประกันคุณภาพภายใน
ของหลักสูตร 

๗.๓ รายงานผลการด าเนินการต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา และสาธารณะ  

๗.๔ น าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพและทันสมัย 
อยู่เสมอ  

๘)  ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุงที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อสถาบันอุดมศึกษาได้ 
เปิดสอนไปแล้วอย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

๘.๑ เป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาก่อนเปิดสอนและ
ได้แจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
หลักสูตรนั้น 

๘.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในรายละเอียด
ของหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปต่อเนื่องกัน ๒ 
ปี นับตั้งแต่เปิดสอนหลักสูตรที่ได้พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เว้นแต่
หลักสูตรใดที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาได้ก าหนดตัวบ่งชี้และ/หรือเกณฑ์การประเมินเพ่ิมเติม  
ผลการประเมินคุณภาพจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ ก าหนด  
จึงจะได้รับการเผยแพร่ กรณีหลักสูตรใดมีครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร ๑ ปี หรือน้อยกว่าให้พิจารณา 
ผลการประเมินคุณภาพภายในของปีแรกท่ีเปิดสอนด้วยหลักเกณฑ์เดียวกัน 

๘.๓ หลักสูตรใดที่ไม่ได้รับการเผยแพร่ ให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการ
ปรับปรุงตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะก าหนดจากผลการประเมินต่อไป 

๘.๔ กรณีหลักสูตรใดได้รับการเผยแพร่แล้ว สถาบันอุดมศึกษาจะต้องก ากับ
ดูแลให้มีการรักษาคุณภาพให้มีมาตรฐานอยู่เสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในต้องมีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ในระดับดีขึ้นไป หรือเป็นไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นก าหนดทุกปีหลังจากได้รับ 
การเผยแพร่ หากต่อมาปรากฏว่าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไม่เป็นไปตามท่ี
ก าหนด ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาถอน  
การเผยแพร่หลักสูตรนั้น จนกว่าสถาบันอุดมศึกษานั้นจะได้มีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา  



๕๕ 
 

๙) คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะติดตามการด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง กรณีที่ พบว่าไม่เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดให้ม ี
การปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๑๐) ขั้นตอนการด าเนินการและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องปรากฏในเอกสารกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และแนวทางการปฏิบัติที่แนบท้ายประกาศนี้ 

 
๔) การประกันคุณภาพ 
 ด้วย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีส านักรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกโดยการประเมินผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 

ในการน าเสนอนี้ จะกล่าวถึงเฉพาะในส่วนของการประกันคุณภาพภายในล่าสุด 
ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ขึ้น โดยมีเนื้อหาดังนี้  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๓๒(๑) ของกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 
ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๘ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
เห็นสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา         
พ.ศ. ๒๕๕๗ ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้มีวัตถุประสงค์ เ พ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ 
ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการ ความมีอิสระใน
การด าเนินการของสถานศึกษา ทั้งนี้  เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือเตรียมความพร้อมของสถานศึกษารองรับ  
การประกันคุณภาพภายนอก 

ข้อ ๒ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
๒.๑ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๒.๒ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีอิสระในการเลือกระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการด าเนินการของ        



๕๖ 
 

สถานศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทและเจตนารมณ์ของ
สถานศึกษาแห่งนั้น และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

๒.๓  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเลือกใช้ อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดท าขึ้น 
หรือเป็นระบบซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่สามารถประกันคุณภาพได้ตั้งแต่ระดับหลักสูตร และสถาบัน 
เช่น ระบบ AUN-QA หรือระบบ EdPEx หรือเป็นระบบที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง โดย
ความเห็นชอบของสภาสถาบัน และน าเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ แต่ทั้งนี้ ไม่ว่าใช้ระบบประกันคุณภาพใด ๆ ต้องรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ต่อต้นสังกัดและเปิดเผยต่อสาธารณะ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อ ๖ แห่ง
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ข้อ ๓ แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
๓.๑  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับ

หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน  โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ทั้งนี้คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ได้จัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ดังรายละเอียดปรากฏตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 

๓.๒  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดท าขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพ่ือ
การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
(IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.  ๗) เป็นรายงานฉบับเดียวกัน  
เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของการจัดท ารายงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด าเนินการเผยแพร่หลักสูตร   
ที่ผ่านการประเมินตามระบบดังกล่าว ว่าได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ในฐานข้อมูลหลักสูตร 

๓.๓  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับ
สถาบันที่คณะกรรมการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษาจัดท าขึ้น สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตรและเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรอง



๕๗ 
 

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ 

๓.๔  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) เพ่ือให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาบันทึกผล 
การด าเนินงาน และข้อมูลพ้ืนฐาน (common data set) ตามระบบประกันคุณภาพที่คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดท าขึ้น ทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ทั้งนี้ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกแก่สถานศึกษา โดยเป็นระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ 

๓.๕  ให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดส่งรายงานประจ าปีที่ เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๔๘ แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ก) กรณีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเลือกด าเนินการตามระบบประกัน
คุณภาพที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดท าขึ้น สถานศึกษาสามารถส่งรายงาน
การประเมินคุณภาพภายในผ่านระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ข) กรณีเลือกใช้ระบบประกันคุณภาพอ่ืน เช่น ระบบ EdPEx หรือ TQA 
ในระดับคณะหรือสถาบัน หรือระบบ AUN – QA ในระดับหลักสูตร หรือระบบอ่ืนที่สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา
แล้ว ให้จัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ในรูปของ PDF file ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แต่ทั้งนี้สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาต้องส่งข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) ตามระบบ CHE QA Online 

๓.๖  ให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดส่งรายงานประจ าปีที่ เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายในผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(CHE QA Online) ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับจากสิ้นปีการศึกษา โดยพิจารณาจาก 

ก) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ใช้ปฏิทินการศึกษาเดิม คือ ตั้งแต่เดือน
มิถุนายนถึงเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป จะต้องจัดส่งรายงานประจ าปีไปยังส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษาภายในเดือนกันยายนของทุกปี 



๕๘ 
 

ข) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีปฏิทินการศึกษาตามกลุ่มประเทศ
อาเซียน คือ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนกรกฎาคมของปีถัดไป จะต้องจัดส่งรายงานประจ าปีไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 

ข้อ ๔ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะด าเนินการติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้ง
ผลให้สถานศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน เพ่ือให้
เป็นไปตามข้อ ๓๖ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๓ 
 
๔. มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย 
 การจัดการศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการผลิตบุคลากรขององค์กรนั้น เกิดขึ้นมานานแล้ว 
ตั้งแต่การที่มีการจัดตั้ง สถาบันการศึกษาทั้งระดับประกาศนียบัตร และในระดับอุดมศึกษา ยกตัวอย่างเช่น 
โรงเรียนป่าไม้ โรงเรียนไปรษณีย์ โรงเรียนของศูนย์ฝึกการบินพลเรือน วิทยาลัยพยาบาล โรงเรียนของเหล่า
ทัพต่าง ๆ ซึ่งเป็นการผลิตเพ่ือสร้างบุคลากรให้กับภาครัฐ ซึ่งเป็นภารกิจที่เอกชนไม่สามารถเข้ามา
ด าเนินการได้ โดยที่สถาบันเหล่านี้ต่อมามีความพยายามที่ปรับหลักสูตรการเรียนให้สามารถสร้างบัณฑิตใน
ระดับปริญญา จึงท าให้มีการปรับวิธีการ และเนื้อหาให้เหมาะสมกับการเป็นสถาบันอุดมศึกษาตามล าดับ 
อย่างไรก็ตามการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชน ก่อนที่จะพัฒนามาเป็นสถาบันอุดมศึกษา ส่วนใหญ่ได้
เริ่มต้นจากการเป็นโรงเรียนสอนภาษา โรงเรียนที่สอนวิชาชีพในสายงานด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม ซึ่งภาครัฐ
ยังไม่มีการด าเนินนการในเรื่องดังกล่าว บางส่วนเริ่มต้นจากการจัดการเรียนการสอนในรูปของโรงเรียน
อาชีวศึกษา และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบระดับอุดมศึกษาเป็นการเฉพาะ แยกจาก
กระทรวงศึกษาธิการแล้ว โรงเรียนเหล่านั้นจ านวนหนึ่งก็ได้ขยาย พัฒนามาเป็นสถาบันอุดมศึกษา เมื่อมี
การก าหนดในกฎหมายให้เอกชนสามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้  
 การรวมตัวของภาคธุรกิจที่ต้องการเข้ามาจัดการศึกษานั้น มีให้เห็นจากการเกิดของมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ที่มีหอการค้าไทยเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต เมื่อ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๓  ซึ่งเป็นการรวมตัว
ของกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในหอการค้าไทย อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาดังกล่าวอาจจะไม่ได้ถูกก าหนดขึ้นใน
ลักษณะที่มีความเชื่อมโยงกับการป้อนบุคลากรเข้าสู่องค์การธุรกิจนั้น ๆ อย่างชัดเจน ทั้งนี้การที่จะกล่าวถึง
มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย โดยพิจารณาการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ที่อยู่ในรูป
ของการจัดตั้งโดยองค์กรธุรกิจ ซึ่งมีจุดประสงค์ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรในองค์กรเป็นหลัก ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยแ์ล้ว จะพบว่า วิทยาลัยดุสิตธานี น่าจะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเริ่มแรก ที่ได้จัดตั้งโดย บริษัท 
รอยัลปริ้นเซส จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยที่มีจุดเริ่มต้นมาจาก “โรงเรียน
การโรงแรมดุสิตธานี” ที่จัดตั้งมาก่อน ตั้งแต่ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๖ จากปณิธานของ ท่านผู้หญิงชนัตถ์ 
ปิยะอุย ที่ต้องการตั้งสถาบันการศึกษาเพ่ือผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในวิขาชีพเฉพาะด้านการ
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โรงแรม และอาหาร รวมทั้ง อุตสาหกรรมการบริการ ซึ่งเป็นการผลิตเพ่ือป้อนองค์กรแม่ในเครือดุสิตธานี 
เป็นหลัก (พิศาล สร้อยธุหร่ า และ ศิริพงศ์ รักใหม่  สัมภาษณ์.๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒) ทั้งนี้แม้ว่าผลผลิต
จากวิทยาลัยอาจจะไม่ได้เข้าสู่การท างานในเครือดุสิตธานีในเวลาต่อมาก็ตาม  
 มหาวิทยาลัยชินวัตร ที่จัดตั้งโดย บริษัท โอเอ ไอ เอ็ดดูเคชั่น จ ากัด เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ 
เป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่า จัดตั้งขึ้นจากกลุ่มทุนชินวัตร หากเมื่อพิจารณาสาขาวิชาที่เปิด และจุดมุ่งหมายในการ
ผลิตบัณฑิตแล้วอาจไม่ได้แสดงทิศทางที่ชัดเจนในความมุ่งหมายในการที่จะผลิตก าลังคนเพ่ือป้อนธุรกิจหลักของ
บริษัท ส าหรับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่จัดตั้งโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อ ๒๗ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๔๙ อาจเป็นตัวอย่างหนึ่งของความพยายามของกลุ่มทุนต่างชาติที่ต้องการเข้ามามีส่วนในการพัฒนา
ก าลังคนที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมการท างานในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มีภาคเอกชนญี่ปุ่นเป็น
เจ้าของกิจการ แต่ไม่ได้เป็นการเชื่อมโยงในแง่ของการผลิตคนในองค์กรหลักทางธุรกิจที่ชัดเจน แต่เป็นการสร้าง
จุดเน้นในการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่น ภาษา และวัฒนธรรมในการท างาน ทั้งนี้ความชัดเจนใน
การพูดถึงมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยที่เป็นการรับรู้ของสังคมมีมากขึ้นจากการจัดตั้ง สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ โดยกลุ่มทุนในเครือ  ซีพี ออล์ ที่ได้จัดตั้งสถาบันดังกล่าวในนามของ บริษัทศึกษาภิวัฒน์ จ ากัด 
เมื่อ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ก็ได้มีสถาบันอุดมศึกษาเกิดขึ้นจากภาคธุรกิจเอกชนในแขนงอ่ืนเกิดขึ้นต่อมา 
กล่าวคือ สถาบันกันตนา ที่จัดตั้ง โดยบริษัทกันตนาเอ็ดดูเทนเมนท์ (อินเตอร์เนชั่นแนล) จ ากัด ซึ่งเป็นธุรกิจ
บันเทิง เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓  ส าหรับสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ที่จัดตั้งโดย บริษัท พี.เอ็ม.
ที.เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ที่จัดตั้งโดย 
บริษัทแปซิฟิคเลินนิ่งคอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
สุวรรณภูมิ ที่จัดตั้งโดย บริษัท เอสวีไอที อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ นั้นอาจขาด
ความชัดเจนว่าเป็นมหาวิทยาลัยบรรษัทหรือไม่ ทั้งนี้สถาบันวิทยสิริเมธี ที่เป็นที่ทราบกันว่าจัดตั้งโดยกลุ่มทุน 
ปตท. ในนาม มูลนิธิสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยอง เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ก็นับว่า 
เป็นการลงทุนสร้างนักวิจัยระดับสูงเพ่ือพัฒนาบุคคลากรป้อนกลุ่ม ปตท. 
 
๕. การศึกษาและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 มีการศึกษาและงานวิจัยในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยบรรษัท ที่ควรกล่าวถึงตั้งแต่
เริ่มแรกของ ทิพยรัตน์ สีเพชรเหลือง (๒๕๔๕) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง รูปแบบและกลยุทธ์การจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย ซึ่งเป็นการวิจัยอนาคต มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิวัฒนาการของ
มหาวิทยาลัยบรรษัทต่างประเทศ น าเสนอรูปแบบมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยและกลยุทธ์การจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย การศึกษาวิวัฒนาการมหาวิทยาลัยบรรษัทต่างประเทศด าเนินการโดย
การวิเคราะห์สาระ และใช้วิธีการวิจัย EDFR ในการพัฒนารูปแบบมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยกับ
กลุ่มตัวอย่าง ๒๕ คน ตรวจสอบรูปแบบและก าหนดกลยุทธ์โดยการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๒๐ คน 
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ผลการวิจัยพบว่า มหาวิทยาลัยบรรษัทต่างประเทศมีวิวัฒนาการจากสาเหตุหลายประการ ซึ่งเป็น
ลักษณะส าคัญของมหาวิทยาลัยบรรษัท ได้แก่ ๑) การเป็นหน่วยศึกษาอบรมแบบรวมศูนย์เชิงนโยบายและ
มีโปรแกรมการศึกษาเฉพาะทาง ๒) การรองรับการขยายตัวและเติบโตขององค์กร ๓) การสนับสนุน 
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างและวิธีด าเนินงานขององค์กร ๔) การส่งเสริมองค์กรให้เป็นผู้น าทางธุรกิจและ
ได้เปรียบด้านการแข่งขัน ๕) การเป็นแหล่งผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ๖) การส่งเสริมองค์กรแห่ง 
การเรียนรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๗) การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากรตรงตามความต้องการและกล
ยุทธ์ของบรรษัท ๘) การน าปรัชญา หลักการ แนวคิด ค่านิยม และวัฒนธรรมของบรรษัทมาเป็นหลัก  
ในการจัดการศึกษารูปแบบของมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย ประกอบด้วย โครงสร้างการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยบรรษัท ๑๒ ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการ วิสัยทัศน์ การเงิน องค์กร การมีส่วนร่วม 
ผู้เรียน หลักสูตรและการเรียนการสอน เทคโนโลยีการศึกษา การวัดและประเมินผล การสื่อสารและ
ประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งและเปิดด าเนินการ และการรับรองมาตรฐานการศึกษา โดยที่แต่ละด้านส่วนใหญ่
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในระดับมากและมากที่สุด ยกเว้นการด าเนินงานในรูปสภามหาวิทย าลัย
คล้ายกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป และการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์อยู่ในระดับปานกลางและการแบ่ง
ศาสตร์การศึกษาเป็นคณะวิชาคล้ายมหาวิทยาลัยทั่วไปอยู่ในระดับน้อย 
 กลยุทธ์การจัดตั้งมหาวิทยาลัยบรรษัท ประกอบด้วย กลยุทธ์หลัก ๓ ด้าน คือ ด้านบริหารจัดการ
ทั่วไป ด้านบริหารจัดการวิชาการ และด้านกลไกการอุดมศึกษาของรัฐ  มีกลวิธีที่ส าคัญ คือ ๑) จัดตั้งโดยไม่
ต้องรอการปรับกฎหมายประเภทสถาบันคู่สัญญา สถาบันสมทบ สถาบันอุดมศึกษาท่ัวไป ศูนย์เฉพาะทาง 
ในมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง ๒) จัดตั้งเป็นสถาบันอิสระ ซึ่งมีความเหมาะสมมากที่สุด 
แต่ต้องรอการปรับกฎหมาย ๓) น าระบบคุณวุฒิทางวิชาชีพ Thai Vocational Qualification : TVQ มาใช้
ในการรับรองมาตรฐานการศึกษา การก าหนดหลักสูตร การเรียนการสอน และการวัดประเมินผล ๔) รัฐให้
การสนับสนุนและจูงใจให้ด าเนินการ ๕) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะจากงานวิจัย คือ องค์กรและสถานประกอบการ น่าจะได้
น ารูปแบบและกลยุทธ์การจัดตั้งมหาวิทยาลัยบรรษัทไปใช้เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการพัฒนาองค์กร และสร้าง
ความเชื่อมโยงการด าเนินการระหว่างหน่วยงานรัฐด้านการศึกษา สถานประกอบการ และสถาบัน 
อุดมศึกษาท่ัวไป  โดยเฉพาะด้านการจัดตั้งและการรับรองมาตรฐานการศึกษาให้บังเกิดผลเชิงรูปธรรม 
 อนึ่ง หากพิจารณาการศึกษาในช่วง ๕-๖ ปีที่ผ่านมา พบว่า มีการเสนอการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัยบรรษัท เมื่อมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยมากขึ้น อาทิงานของสุธินี ฤกษ์ข า 
(๒๕๕๖) ที่ได้เสนอบทความวิชาการ เรื่อง การพัฒนาและความส าคัญของมหาวิทยาลัยบรรษัท โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยบรรษัท (Corporative University) 
เพ่ือรับรู้ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ว่า มหาวิทยาลัยบรรษัทได้กลายเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญยิ่ง 
ในการพัฒนาทรัพยากรณ์มนุษย์ในโลกธุรกิจปัจจุบัน เนื่องด้วยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรู้ และบุคลากร
ในองค์กร ที่ถือเป็นสินทรัพย์ที่จ าเป็นต่อความส าเร็จขององค์กรทุกแห่ง ในการทบทวนวรรณกรรมของ
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การศึกษาครั้งนี้ ท าให้การรับรู้และความเข้าใจในเรื่องมหาวิทยาลัยบรรษัทมีความกระจ่างมากข้ึนกับองค์กร
หรือหน่วยงานที่มีความสนใจในการจัดตั้งและบริหารมหาวิทยาลัยบรรษัท นอกจากนี้การศึกษานี้ยังชี้ให้เห็น
ประโยชน์ร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยบรรษัทและมหาวิทยาลัยแบบดั้งเดิมรวมทั้งปัจจัยความส าเร็จของ
มหาวิทยาลัยบรรษัทเป็นหนึ่งในในแง่ของค านิยามและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยบรรษัทนั้น มหาวิทยาลัย
บรรษัทเป็นหนึ่งในเรื่องที่มีการกล่าวถึงในองค์กรส าหรับโลกธุรกิจในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการก าหนด
ค านิยามที่เป็นสากลแต่ก็สามารถที่จะอธิบายได้ว่ามหาวิทยาลัยบรรษัท เป็นสถาบันการศึกษาที่มีองค์กร
ธุรกิจเป็นเจ้าของจัดตั้งเพ่ือให้บริษัทประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายโดยการให้ความรู้ทางธุรกิจที่ส าคัญและ
เกี่ยวข้องเป็นที่กลั่นกรองค่านิยมและวัฒนธรรมของบริษัทรวมทั้งประวัติความเป็นมาของพนักงานและหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ มหาวิทยาลัยบรรษัทเป็นสิ่งที่แสดงถึงความพยายามของแผนกทรัพยากรบุคคลใน
ฐานะผู้มีบทบาทหลักในการพัฒนาความรู้ในองค์กรในการพัฒนาจากการจัดโครงการฝึกอบรมพ้ืนฐานไปสู่
การริเริ่มให้มีการศึกษาในสถานที่ท างานด้วยจุดมุ่งหมายและขอบเขตที่กว้างขึ้นที่เป็นการด าเนินงานเชิงรุก
เพ่ือที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันในโลกปัจจุบันนอกเหนือจากความสัมพันธ์ ของความรู้ที่จะน าไปสู่
ก า ร เ ติ บ โ ต อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น แ ล้ ว ม ห า วิ ท ย า ลั ย บ ร ร ษั ท ยั ง ถู ก ใ ช้ เ ป็ น เ ค รื่ อ ง มื อ ส า คั ญ 
ในการได้มาและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ มหาวิทยาลัยบรรษัทมีจุดเริ่มต้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เป็น
ผลมาจากการปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานที่มีทักษะจ านวนมากมาสู่เศรษฐกิจ
สารสนเทศที่เน้นแรงงานที่มีความรู้เป็นส าคัญอย่างไรก็ตามยังมีการถกเถียงกันว่ามหาวิทยาลัยบรรษัทแห่ง
แรกน่าจะเป็น สถาบัน GM ที่ก่อตั้งในปี ค.ศ. ๑๙๒๗ หรือจะเป็นมหาวิทยาลัยดิสนีย์ที่ก่อตั้งขึ้นในปี ๑๙๕๕ 
ที่น่าจะเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยบรรษัทที่แท้จริงแห่งแรกมากกว่า (Blass ๒๐๐๑ อ้างจาก สุนีย์ ฤกษ์
ข า,๒๕๕๖) อธิบายว่ามหาวิทยาลัยบรรษัทที่ควบรวมในช่วงแรกมีลักษณะคล้ายกับศูนย์ฝึกอบรมของ
บรรษัทในขณะที่มหาวิทยาลัยบรรษัทในวันนี้ได้เปลี่ยนมาเป็นภาระกิจเชิงกลยุทธถึงแม้ว่าจะไม่มีความ
ชัดเจนว่ามหาวิยาลัยบรรษัทแห่งแรกเป็นมหาวิทยาลัยใดก็ตามแต่สิ่งที่แน่นอนคือมหาวิทยาลัยบรรษัทมี
ความส าคัญและมีจ านวนเกิดขึ้นมากมายทั่วโลกนับตั้งแต่มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยบรรษัทในปี ๑๙๕๐ เป็น
ต้นไป  
 ทั้งนี้ จากการศึกษาของ สุนีย์โดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง พอจะสรุปได้ว่าองค์ประกอบส าคัญ
ที่ท าให้มหาวิทยาลัยบรรษัทประสบผลส าเร็จประกอบด้วย 
 ๑. มหาวิทยาลัยบรรษัทต้องมีวิสัยทัศน์ด้านการเรียนรู้ที่ชัดเจนมีพันธกิจที่รับกันกับเป้าหมายและ
ระบบทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร 
 ๒. หลักสูตรการฝึกอบรมและการเรียนรู้ที่จัดขึ้นต้องแสดงให้เห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็น
รูปธรรมนั่นคือระบบการประเมินต้องใช้ระบบการประเมินผลลัพธ์เป็นส าคัญหลักสูตรที่จัดจะต้องม ี
การประเมินโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเมินการน าเอาการเรียนรู้ไปใช้ในการท างานที่ส่งผลกระทบต่อความอยู่
รอดธุรกิจขององค์กร 
 ๓. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดขององค์กรจะต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง 
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 ๔. มหาวิทยาลัยบรรษัทสามารถที่จะท างานร่วมกันกับมหาวิทยาลัยทั่วไปในลักษณะของการเป็น
พันธมิตรที่จะสร้างประโยชน์ร่วมกันได้ 
 ๕. มหาวิทยาลัยบรรษัทควรจะใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงการด าเนินงาน อาทิ การจัดหลักสูตร
ออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีในการลดงานด้านเอกสาร ลดงานที่ไม่มีความส าคัญเพ่ือให้บุคลากรมีเวลาและ
ทรัพยากรที่จะมาใช้ในการลงทุนในงานเชิงกลยุทธ์มากขึ้น  
 
 อุราเพ็ญ  ยิ้มประเสริฐ และภณพร  สิงหรา ณ อยุธยา (๒๕๕๘) ได้เขียนบทความทางวิชาการเรื่อง 
มหาวิทยาลัยบรรษัทเพ่ือการผลิตบัณฑิตยุคใหม่ สาระส าคัญสรุปได้ว่า ประเทศไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ ต้องอาศัยความรู้เป็นตัวขับเคลื่อนหลักให้เกิดการเติบโต สร้างความม่ังคั่งและสร้างงาน การก้าว
ไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้หรือสังคมแห่งความรู้ที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันนี้ต้องค านึงถึงทรัพยากร
มนุษย์เป็นส าคัญ ความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนทางธุรกิจ เกิดจากทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ อีกทั้ง
เป็นทรัพยากรที่คู่แข่งขันเลียนแบบได้ยาก และเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติงานต่าง  ๆ จาก 
การระดมความคิดเห็นการประชุมผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย เรื่องความสามารถ  
ในการแข่งขันของมหาวิทยาลัยไทย เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) พบว่า ปัญหาของ
มหาวิทยาลัยไทย ยังขาดการระบุจุดเด่นของมหาวิทยาลัยและบัณฑิต เมื่อเข้าท างานไม่สามารถเขียน
รายงานและน าเสนอได้ การเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยบรรษัท (Corporate University) จึงเป็นแนวโน้มใหม่
ของการจัดการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย แนวคิดดังกล่าวมีมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 
๑๙๖๐ ทั้งในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก เช่น โมโตโรลา วอลท์ดิสนีย์ เมคโดนัลด์ ฟอร์ดมอเตอร์  ซึ่งเห็น
ความส าคัญให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยบรรษัทข้ึน เพ่ือแทนที่การฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะเฉพาะ
ด้านของบุคลากร มหาวิทยาลัยบรรษัทจึงเป็นทางเลือกใหม่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย 
ซึ่งสนับสนุนความคิดของ สมภพ มานะรังสรรค์ (สมภพ ๒๕๕๗) อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
ที่ได้กล่าวถึงการเกิดข้ึนของมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยไว้ว่า ในการสร้างคน ต้องคิดนอกกรอบและ
นอกเหนือจากความรู้ ประสบการณ์ คือ ปัจจัยส าคัญ สถาบันการศึกษาจึงต้องปรับกระบวนทัศน์ ให้
สอดคล้องกับความต้องการแรงงานของภาคธุรกิจ  ซึ่งต้องการบัณฑิตที่เป็น “คนท างาน” และ “นัก
จัดการ”  จึงน าไปสู่การก่อตั้ง Corporate University หรือมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นจากองค์กรธุรกิจ 
 
 ในส่วนของการศึกษาและงานวิจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบรรษัทในต่างประเทศ โดยเฉพาะใน
ประเทศชั้นน าด้านอุตสาหกรรม เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป และรัสเซีย พบว่าเป็นการศึกษาบนพ้ืนฐานของ
กรณีศึกษาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยบรรษัทในลักษณะที่ใกล้เคียงกัน หากแต่ทัศนะในการให้
ข้อเสนอแนะอาจแตกต่างกันซึ่งอาจขึ้นอยู่กับทัศนะและประสบการณ์ของผู้ศึกษา อย่างไรก็ดี งานศึกษา
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบรรษัทดังกล่าวไม่ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบรรษัทว่าเป็นมหาวิทยาลัยใน
ลักษณะมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ หรือ Comprehensive University เนื่องจากธรรมชาติก าเนิดของ
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มหาวิทยาลัยบรรษัทเหล่านั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกฝนประสบการณ์และทักษะทางวิชาชีพเฉพาะทางเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของบริษัท โดยมิได้มุ่งเน้นในด้านการให้คุณวุฒิทางการศึกษา (degree) เว้นแต่ใน
กลุ่มมหาวิทยาลัยบรรษัทที่อยู่ในรูปแบบของธุรกิจทางการศึกษาซึ่งเข้ามาควบรวมกับมหาวิทยาลัยที่มีอยู่
เดิม (Traditional University) ที่มีเป้าหมายรับผู้เข้าเรียนเพ่ือคุณวุฒิทางการศึกษา ทั้งนี้จะขอน าเสนอใน
รูปการวิเคราะเนื้อหาการวิจัย ของ Almeida and Levy (๒๐๑๑) Muscio, Quaglione, and Scarpinato 
(๒๐๑๒)  Gary Rolfe (๒๐๑๒) Antonelli, Cappiello, and Pedrini (๒๐๑๓) Tsipes, Echkalova, 
Sharova, and Tovb (๒๐๑๖) เป็นหลัก 
 Almeida and Levy (๒๐๑๑) ได้ศึกษาแนวคิดและหลักการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรษัท 
ในการศึกษาเรื่อง Challenges of Corporate University Implementation and Management 
ที่มุ่งศึกษาการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรษัท ในด้านความสามารถในการบริหารจัดการ การจัดการ
ความรู้ การสร้างสมองค์ความรู้ขององค์กร ตลอดจนวิธีการในการใช้ประโยชน์และท างานร่วมกัน  สิ่งที่ 
Almeida ได้อธิบายในการศึกษาของเขาคือ จุดมุ่งหมายของการเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยบรรษัทนั้นเป็นไป
เพ่ือน าเอาภาพรวมจากสิ่งที่ได้จากการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงไปประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น ซึ่ง
แตกต่างไปจากการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพตามปกติ นอกจากนี้เรายังจะเห็นการใช้องค์ความรู้
ร่วมกับทรัพยากรที่มีมาใช้ในกระบวนการสร้างผลลัพธ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าบริษัทต่าง ๆ ย่อมมี
วัตถุประสงค์ของตนเองในการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ที่สร้าง  

เมื่อพิจารณาสภาพแวดล้อมของการแข่งขันในตลาดแรงงานจะพบว่า บริษัทต่าง ๆ จะได้รับ  
ความสะดวกสบายยิ่งขึ้นจากการคัดสรรบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมตามที่ต้องการแล้ว ซึ่งโดยทั่วไป
ผู้ปฏิบัติงานในภาควิชาชีพดังกล่าวจะยังไม่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร ดังนั้นเราจึง
พบภาวะของการออกจากงานกลางคันที่เป็นปัญหาในการบริหารจัดการของภาคธุรกิจ บริษัทที่เผชิญกับ
ปัญหาเหล่านี้จึงแสวงหาแนวทางในการจัดการทรัพยากรของตนเพ่ือสร้างสภาวะของความมีสเถียรภาพและ
ความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ นั่นจึงน าไปสู่การที่บริษัทต้องลงทุนในการผลิตแรงงานเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและอนาคต มหาวิทยาลัยบรรษัทจึงกลายเป็นหนทางภายใต้แนวคิด 
การผลิตก าลังคนที่เหนือกว่า ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาทางวิชาการ ช่วยเสริมและเติมเต็มการศึกษา
ที่ได้รับจากสถาบันการศึกษาปกติ ซึ่งรวมถึงการสร้างทัศนคติและผลักดันการรับรู้ในศาสตร์และศักยภาพที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเรียกโดยรวมได้ว่าเป็นการสร้างทุนทางปัญญาให้แก่ภาคธุรกิจ 

ในบริบทขององค์กรและภาคธุรกิจในปัจจุบัน แผนกลยุทธ์ถูกใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับตัว
ให้เข้ากับตลาดที่มีการแข่งขันสูง ซึ่งจ าเป็นต้องมีการจัดเตรียมองค์กรให้พร้อมส าหรับการแข่งขันดังกล่าว 
ดังนั้นองค์กรจึงจ าเป็นต้องสร้างสมรรถนะเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองเพ่ื อความได้เปรียบ 
ในการแข่งขัน ซึ่งหนึ่งในแนวทางเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวก็คือการฝึกอบรมทรัพยากรภายในของตน
อย่างเป็นระบบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นรูปแบบที่เหมาะสมและทรงพลังที่สุดที่มุ่งเน้นความรู้บน
พ้ืนฐานของการประยุกต์ใช้และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือมหาวิทยาลัยบรรษัท ซึ่งเป็น
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สิ่งจ าเป็นเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างนวัตกรรมและการวางกลยุทธ์ภายใต้บริบทใหม่ มหาวิทยาลัย
บรรษัทต้องสร้างความเชื่อมโยงที่เป็นเนื้อเดียวกันระหว่างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนกลุ่มลูกค้า 
ซัพพลายเออร์ ผู้ถือหุ้น และภาคสังคมในฐานะพ้ืนที่ในการแข่งขันและฝึกฝนแสดงศักยภาพของการศึกษา
ในรูปแบบบรรษัท ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพื้นฐานของโครงสร้างมหาวิทยาลัยบรรษัท 

จะเห็นได้ว่า Almeida ได้ให้มุมมองการวิเคราะห์ที่ เน้นความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและ
มหาวิทยาลัยบรรษัทในฐานะตัวแทนเชิงบทบาทในการแข่งขันและความอยู่รอดขององค์กร โดยเป็นพ้ืนที่
เพ่ือการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ต้องการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้าน  

ส าหรับมุมมองในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างภาคธุรกิจและการศึกษาที่ใหญ่กว่าในระดับองค์กรหรือ
บริษัทนั้น พบว่ามีความสัมพันธ์ที่เอ้ือประโยชน์กันระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
ดั ง เ ช่ น ใ น ง า น ศึ ก ษ า  The effects of universities' proximity to industrial districts on 
university– industry collaboration ของ Muscio, Quaglione, and Scarpinato (๒๐๑๒) ซึ่ ง
ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของความใกล้ชิดระหว่างมหาวิทยาลัยกับเขตอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างกัน ผลการศึกษาพบว่า ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมนั้น
เป็นช่องทางในการถ่ายทอดความรู้ที่ส าคัญและเป็นพลังส าคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรม มหาวิทยาลัย
ก าลังมีบทบาทมากขึ้นในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาขอบเขต
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นในรูปแบบของการให้ทุนสนับสนุน
จากภาคเอกชนในการส่งเสริมกิจกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งสัมพันธ์ใกล้ชิดกับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
ของสถาบันการศึกษาและเขตอุตสาหกรรมอย่างมีนัยยะส าคัญ 

งานศึกษาชิ้นนี้ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกใหม่เกี่ยวกับผลกระทบทางด้านวิชาการต่อภาคอุตสาหกรรม  
อันเกิดจากความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม โดยชี้ให้เห็นข้อสันนิษฐานที่ชัดเจน
ว่าความใกล้ชิดกันดังกล่าวช่วยส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างกัน ท าให้เกิดความเข้าใจใหม่  
ด้านความจ าเป็นในการก าหนดนโยบายเพ่ือสนับสนุนระบบการผลิตในพ้ืนที่ หลักฐานเชิงประจักษ์ท่ีพบจาก
งานวิจัยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์จาก
ข้อมูลทางการเงินของมหาวิทยาลัยทั้งหมดในอิตาลีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์กายภาพ 

งานของ Almeida เน้นย้ าถึงความส าคัญของความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลั ยและ
ภาคอุตสาหกรรมว่าเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญของความส าเร็จด้านนวัตกรรม และส่งผลให้เกิดการเติบโต
ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยผู้ก าหนดนโยบายควรสนับสนุนให้บรรษัทต่าง ๆ ใช้องค์ความรู้ที่ผลิตโดย
สถาบันการศึกษา และจูงใจให้มหาวิทยาลัยเหล่านั้นเปิดรับการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนมากขึ้น ในบริบท
เช่นนี้ มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องปรับบทบาทใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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จากการศึกษาตัวแปรต่าง ๆ ที่มีส่วนส่งเสริมทุนภาคเอกชนแก่มหาวิทยาลัยในการวิจัยได้ให้ข้อมูล
ที่น่าสนใจเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม กล่าวคือ มี ๓ ปัจจัยส าคัญในด้าน
สมรรถนะของมหาวิทยาลัยที่จะดึงดูดความสนใจในการลงทุนจากภาคเอกชนได้ ประการแรกคือ
ประสบการณ์ของสถาบันในการสร้างความสัมพันธ์กับภาคธุรกิจ สถาบันที่ได้รับเงินทุนจากภาคเอกชนใน
อดีตมีแนวโน้มที่จะยังคงได้รับการสนับสนุนทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ประการที่สองคือความสามารถใน
การส าให้งานวิจัยเกิดประโยชน์บรรลุผลในวงกว้างในเชิงของผลลัพธ์ที่เป็นนัยยะส าคัญ และประการสุดท้าย
คือความใกล้ชิดของมหาวิทยาลัยกับเขตอุตสาหกรรมที่จะช่วยเพ่ิมความสามารถในการได้รับทุนสนับสนุน
จากภาคธุรกิจ 

ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับงานศึกษาของ 
Antonelli, Cappiello, and Pedrini ( ๒ ๐ ๑ ๓ )  เ รื่ อ ง  The Corporate University in the 
European utility industries ซึ่งศึกษาในประเด็นมหาวิทยาลัยบรรษัทกับอุตสาหกรรมสาธารณูปโภค
ในยุโรป โดยศึกษาพัฒนาการของอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคในยุโรปที่มีความเข้มแข็งมากขึ้นจาก  
ความพยายามที่บริษัทต่าง ๆ ได้ทุ่มเทเพ่ือการพัฒนาทุนมนุษย์ ท่ามกลางตลาดที่มีการแข่งขันสูงขึ้น  
ทั้งทางด้านการเปลี่ยนแปลงขององค์กรและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีซึ่งสร้างความท้าทายใหม่ๆ ในหลาย
ด้าน สิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นปัจจัยส าคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการ บริษัทที่
ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้พัฒนารูปแบบการจัดการความรู้ที่สนับสนุนการเปลี่ยนแปลง  
โดยการเชื่อมโยงเอากิจกรรมฝึกอบรมเข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สัมพันธ์กับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดในกระบวนการพัฒนาทุนมนุษย์ ดังนั้น รูปแบบของมหาวิทยาลัยบรรษัทจึงถูกน ามาใช้เป็นตัวเลือก
แรกของ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทุนมนุษย์เพ่ือผลักดันให้บริษัทมีการเผยแพร่ การแลกเปลี่ยน รวมถึง  
การสร้างองค์ความรู้ผ่านช่องทางที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการผลิตการบริการ 

งานของ Antonelli ให้ภาพของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากกรณีศึกษามหาวิทยาลัยบรรษัทกับ
อุตสาหกรรมสาธารณูปโภคในยุโรป โดยมีข้อสันนิษฐานคือ สังคมร่วมสมัยมีความตระหนักถึงบทบาทส าคัญ
ของระบบสาธารณูปโภคในด้านการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม เป็นที่ยอมรับกันอย่าง
กว้างขวางว่าคุณค่าทางสาธารณะประโยชน์ของระบบสาธารณูปโภคมีความสัมพันธ์กับความสามารถ  
ในการให้บริการที่ให้คุณค่าและส่งเสริมการอนุรักษ์ การน ากลับมาใช้ใหม่ และการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรวม 
การให้บริการเหล่านี้จ าเป็นต้องอาศัยการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบของบริษัทด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ 
ที่สอดคล้องกันกับบริบททางสังคมและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการพัฒนาเหล่านี้ต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ
ระบบสาธารณูปโภคคุณภาพสูงที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อสภาพแวดล้อม 

บนพื้นฐานข้อสันนิษฐานข้างต้นนี้แสดงให้เห็นลักษณะในเชิงปรากฏการณ์ของมหาวิทยาลัยบรรษัท
ในอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคที่สอดคล้องกับนโยบายที่มุ่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทต่าง ๆ กับ
สถาบันการศึกษาภายนอกเช่นมหาวิทยาลัยที่มีอยู่เดิม ด้วยรูปแบบความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัย
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บรรษัทจะสามารถรองรับการท างานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย (ในฐานะเป็นแหล่งสร้างและถ่ายทอด
องค์ความรู้) และภาคอุตสาหกรรม (ในฐานะผู้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้) รวมไปถึงภาครัฐ (ในฐานะผู้ก าหนด
กรอบนโยบายที่จ าเป็นในการหมุนเวียนองค์ความรู้เพ่ือสร้างความมั่งคั่ง) เมื่อน ามาพิจารณาตามแบบจ าลอง 
Triple Helix (Etzkowitz and Leydesdorff, ๒๐๐๐) มหาวิทยาลัยบรรษัทจึงเป็นภาพตัวแทนของ  
“หัวหอก” ที่ท าหน้าที่ประสานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในระบบมหาวิทยาลัย (รวมไปถึงหน่วยสถานศึกษา
ภายนอกอ่ืน ๆ) และภาคอุตสาหกรรมที่อาจได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ที่มาจากหน่วยงานการศึกษา  
ไม่เพียงเท่านั้น มหาวิทยาลัยบรรษัทยังสามารถสร้างความสัมพันธ์โดยตรงกับหน่วยบริการสาธารณะอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะในรูปแบบของการเป็นผู้ส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันอีกด้วย 

ดังนั้น การก าหนดนโยบายจึงควรจะเป็นไปในทางลดข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรคของความสัมพันธ์
ดังกล่าว และส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยบรรษัท ซึ่งเป็นองค์กรที่ลักษณะเฉพาะ  
ในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทักษะ ประสบการณ์ ค่านิยมและวัฒนธรรม ซึ่งบริหารจัดการโดยองค์การ
ภาคธุรกิจที่มีความแตกต่างหลากหลายภายใต้ขอบเขตพ้ืนที่หรือภูมิภาคเดียวกัน หรือมีการบริหารจัดการ
ภายใต้วงการอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน (Allen, ๒๐๐๗)  

จะเห็นได้ว่าลักษณะเฉพาะที่ส าคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยบรรษัทคือการเน้นการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือและการสร้างองค์ความรู้ที่ เป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและตอบสน อง 
ความต้องการของบริษัทรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในบางกรณีศึกษา รูปแบบการศึกษาแบบบรรษัทได้
เน้นไปในการพัฒนาความรู้ในเชิงการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ท่ีบริษัทมีความเชี่ยวชาญและในขณะเดียวกัน
ก็ได้อาศัยความเชี่ยวชาญของตนเองในการขยายบทบาทและความร่วมมือโดยมี องค์ความรู้ที่องค์กรมี 
ความเชี่ยวชาญเป็นแรงดึงดูดผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ในระดับต้นจนถึงระดับสูง 

ดังเช่นในงานศึกษาเรื่อง Corporate University as a Driver of Project Culture and 
Competence Development ของ Tsipes, Echkalova, Sharova, and Tovb (๒๐๑๖) ซึ่งศึกษา
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบรรษัทในฐานะตัวแทนการขับเคลื่อนวัฒนธรรมและการพัฒนาศักยภาพขององค์กร 
โดยกล่าวถึงสภาวการณ์ของพลวัตแห่งการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นธรรมชาติของภาคธุรกิจที่ก าลังเป็นปัญหา
และทวีความรุนแรงมากข้ึนในปัจจุบัน ประกอบกับการโยกย้ายแรงงานระหว่างบริษัทคู่แข่ง จึงเป็นจ าเป็นที่
บริษัทจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในวิธีการบริหารจัดการในภาคธุรกิจ รวมถึงการสร้างองค์ความรู้บน
กรอบความเข้าใจใหม่ตลอดจนเทคนิคและมาตรฐานทางวิชาชีพแขนงต่าง ๆ ในบริบทของสถานการณ์เช่นนี้ 
มหาวิทยาลัยบรรษัทได้กลายเป็นเครื่องมือส าคัญในกระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของวัฒนธรรมองค์กร 
โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก 

Tsipes อ้างถึงรูปแบบโปรแกรมการพัฒนาอย่างยั่ งยืนของ IBS ซึ่ งเป็นบริษัทที่ปรึกษา 
ด้านเทคโนโลยีให้แก่บริษัทชั้นน าและองค์กรภาครัฐของรัสเซีย ซึ่งตั้งอยู่บนหลักการพ้ืนฐาน ๓ ประการ 
ประการแรก ส าหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะเข้ามาฝึกงานที่บริษัท IBS จะเป็นองค์กรที่ 
ปูพ้ืนฐานตั้งแต่หลักการในการบริหารจัดการโครงการ ประการต่อมา ในระดับผู้ให้ค าปรึกษาซึ่งมีศักยภาพ
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ในการบริหารจัดการโครงการ ที่นี่จะเป็นแหล่งให้แสดงศักยภาพเพ่ือการเติบโตในสายงานที่หลากหลายมาก
ขึ้น และท้ายสุดในระดับผู้บริหารมืออาชีพที่มาจากบริษัทอ่ืน ที่นี่จะเป็นแหล่งให้เกิดการประยุกต์และ
พัฒนาตนเองบนพื้นฐานที่บริษัทในเครือ IBS มีความเชี่ยวชาญ 

อย่างไรก็ดี นักวิชาการในระดับอุดมศึกษาบางท่านให้ความเห็นว่าระบบการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยควรที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกฝนทักษะความเชี่ยวชาญซึ่งเป็นหลักการพ้ืนฐานในการผลิต
บุคลากรโดยเฉพาะในวิชาชีพที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญจากการฝึกภาคปฏิบัติ โดยไม่ควรมีความเกี่ยวข้องกับ
ระบบธุรกิจทางการศึกษาที่เน้นการให้คุณวุฒิซึ่ งอาจน ามาซึ่งการเปลี่ยนแนวทางการศึกษาเรียนรู้แบบ
ดั้งเดิม มหาวิทยาลัยไม่ควรมุ่งเน้นกิจกรรมทางการตลาด หากแต่การร่วมมือกับธุรกิจเอกชนควรเป็นไปใน
รูปแบบของการพัฒนาความร่วมมือแบบกัลยาณมิตรในรูปแบบที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในฐานะผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน 

งานศกึษาด้านวิชาชีพและการศึกษาทางพยาบาลศาสตร์ที่ต้องเผชิญกับความท้าทายของการเข้ามา
ของภาคธุรกิจ โดย Gary Rolfe (๒๐๑๒) ในงานศึกษาเรื่อง Fast food for thought: How to 
survive and thrive in the corporate university ที่เน้นศึกษาการเข้ามามีอิทธิพลของแนวคิดภาค
ธุรกิจต่อการเติบโตของมหาวิทยาลัยบรรษัท Rolfe ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ทางพยาบาลศาตร์ให้ทัศนะที่ว่า 
การด ารงอยู่ของมหาวิทยาลัยในสถานะแหล่งการเรียนรู้และเป็นศูนย์รวมของผู้ทรงปัญญานั้นก าลังถูก
คุกคามจากผลประโยชน์ของเหล่าบริษัท อีกทั้งการจัดการศึกษาเรียนรู้แบบดั้งเดิมก าลังถู กแทนที่ด้วย 
การซื้อขายคุณวุฒิ ทั้งยังมีความเห็นว่าภายในสิ้นศตวรรษนี้ยุคสมัยของมหาวิทยาลัยจะสิ้นสุดลง 
เช่นเดียวกันกับการศึกษาด้านพยาบาลศาสตร์ในสหราชอาณาจักรที่ก าลังปรับเปลี่ยนไป โดยมีฉากหลังเป็น
กลุ่มมหาวิทยาลัยบรรษัทที่ก าลังเข้ามามีอิทธิพลในท านองเดียวกับธุรกิจฟาสต์ฟู้ด (ผู้วิจัยใช้ค าเรียก
มหาวิทยาลัยประเภทนี้ว่า “McVersity” ซึ่งมาจาก McDonald) ในขณะที่นักวิชาการด้านการพยาบาล
ก าลังต่อสู้และยืนยันถึงความแตกต่างของการศึกษาการพยาบาลผ่านการศึกษาวิจัยภาคปฏิบัติ งานวิจัยชิ้น
นี้ยังได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือความอยู่รอดและด ารงไว้ซึ่งอุดมการณ์และวิชาชีพ ในรูปแบบที่จะไม่เข้าไป
ลดทอนคุณค่าในวิชาชีพทางสาธารณสุขและความเป็นมนุษย์ 

ผู้วิจัยเชื่อว่าควรที่จะต่อต้านและปฏิเสธวัฒนธรรมการแข่งขันทางเศรษฐกิจแบบตลาดของเหล่า
บรรดาบริษัท ซึ่งขัดต่อหลักการจัดการศึกษาและหลักการเรียนรู้ด้านพยาบาลศาสตร์ ในสถานการณ์เช่นนี้ 
บริษัทและมหาวิทยาลัยควรพัฒนาความร่วมมือในรูปแบบกัลยาณมิตร ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของคุณค่าและ
ผลลัพธ์ที่ดีร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือแบบกัลยาณมิตรนี้ก็ไม่ควรที่จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับ
วิกฤติการณ์ความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นจึงเป็นความจ าเป็นที่ต้องเปิดโอกาสให้มีการวิพากษ์วิจารณ์
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกโอกาสที่จะเป็นไปได้ โดยที่แต่ะละฝ่ายมีหลักความคิดของตนเองและพร้อมที่
จะรับฟัง แลกเปลี่ยน และเรียนรู้จากความคิดเห็นของผู้อื่น 

Rolfe มองว่า แรงกดดันที่มาจากแนวคิดมหาวิทยาลัยบรรษัทท าให้เห็นอุปสรรคหลายประการใน
ด้านการมีส่วนร่วมในการฝึกหัดและการพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันจ านวนมากต่างรู้สึก



๖๘ 
 

ถึงความเปลี่ยนแปลงภายในสถาบันว่าไม่ได้มีบรรยากาศของความเป็นสถาบันวิชาการอย่างที่ควรจะเป็นอีก
ต่อไป ดังนั้น สิ่งที่ควรถูกหยิบยกขึ้นมาตั้งค าถามอีกครั้งคือความสัมพันธ์ระหว่างการวิจัย การสอน ทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมในการฝึกภาคปฏิบัติในการเรียนการสอนในรูปแบบของ
สถาบันการศึกษา เพ่ือสร้างความตระหนักถึงความเชื่อมโยงเกื้อหนุนกันระหว่างสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ 

จะเห็นได้ว่าเป้าหมายในการมุง่เน้นการตลาดของมหาวิทยาลัยบรรษัทนั้นไม่สามารถสะท้อนให้เห็น
ถึงคุณค่าและวัตถุประสงค์ของการศึกษาด้านพยาบาลศาสตร์และวิชาชีพการพยาบาล ดังนั้น Rolfe จึงมอง
ว่านักวิชาการด้านพยาบาลศาสตร์ต้องเผชิญกับทางเลือกบนสถานการณ์ท่ียากล าบาก ในด้านหนึ่งคือการจ า
ยอมต่อเป้าหมายของบรรษัทและการผลิตผลงานวิจัยที่อยู่ภายใต้กรอบการจ ากัดเนื้อหา กับอีกทางหนึ่งคือ
ความพยายามที่จะยืนหยัดต่อคุณค่าดั้งเดิมของวิชาชีพพยาบาลและการศึกษาด้านพยาบาลศาสตร์ 

ทั้งนี้หากพิจารณางานวิจัยในส่วนของทางเอเชีย จากประเทศจีน Xiaoping Tong (๒๐๑๘) ได้
ท าการศึกษาเรื่องการรับรู้ถึงคุณค่าของการฝึกอบรม การเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
บรรษัท ระดับของพันธสัมพันธ์ขององค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคมของหลักสูตรมหาวิทยาลัยบรรษัท
ในความเห็นของผู้จัดการบริษัทในประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ถึง
คุณค่าของการฝึกอบรม การเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในหลักสูตรของมหา วิทยาลัยบรรษัท ระดับของ 
พันธสัมพันธ์ขององค์กรและความรับผิดรับชอบต่อสังคมของหลักสูตรมหาวิทยาลัยบรรษัทในความเห็นของ
ผู้จัดการบริษัทในประเทศจีน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยบรรษัทต้องการการลงทุนที่หนัก
หน่วงทั้งทรัพยากรด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดก็ตามย่อมตระหนักถึงคุณค่าที่
ตอบแทนกลับมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมุมมองของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับผู้จัดการธุรกิจ ในกลุ่ม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้จัดการมีโอกาสที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในหลักสูตรที่เสนอผ่านมหาวิทยาลัยบรรษัท
ของตนและมีส่วนตัดสินใจ ที่จะส่งบุคลากรของบริษัทเพ่ือเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรเหล่านั้น นอกจากนี้
ผู้จัดการมักมีบทบาทในการเป็นกรรมการที่ปรึกษาที่จะช่วยก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยบรรษัท ด้วย
เหตุนี้ผู้จัดการส่วนใหญ่จึงต้องมีการติดต่อสัมพันธ์และมีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยบรรษัทที่ตนท างาน
อยู่ มีข้อค้นพบจากการศึกษา ๓ เรื่องหลักๆ คือ ประการที่ ๑ ในความคิดเห็นของผู้จัดการบริษัท  
ความรับผิดรับชอบต่อสังคม ในหลักสูตรการฝึกอบรมสมรรถนะระดับผู้บริหารอยู่ในระดับสูง ประการที่ ๒ 
เมื่อผู้จัดการบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในหลักสูตรการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยในระดับต่ า การรับรู้
ทางบวกเกี่ยวกับคุณค่าของการฝึกอบรมจะน าไปสู่ความรับผิดรับชอบต่อสังคมในหลักสูตรที่สูงขึ้น ในทาง
กลับกันเมื่อการเข้าไปเกี่ยวข้องในหลักสูตรฝึกอบรมถูกจ ากัดหรือสูงกว่าที่จ ากัด การรับรู้ทางบวกที่เพ่ิมขึ้น
จะน าไปสู่ระดับความรับผิดรับชอบต่อสังคมที่ต่ าลง ประการสุดท้าย ระดับของพันธสัมพันธ์ต่อองค์กรของ
ผู้จัดการบริษัทเป็นสิ่งที่จะท านายการรับรู้ในคุณค่าของการฝึกอบรมของพวกเขาได้  

 นอกจากนี้ ในงานศึกษา Xiaoping Tong (๒๐๑๘) ได้กล่าวถึงมหาวิทยาลัยบรรษัทใน
ประเทศจีนไว้ว่า จากปรากฏการณ์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงมีมหาวิทยาลัยบรรษัทหลายพันแห่ง
เกิดขึ้นในประเทศจีนเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์และบริการด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ แก่องค์กรและ
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ภาคอุตสาหกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศจีน มหาวิทยาลัยโมโตโรล่าประเทศจีนจัดตั้ง
ขึ้นในปี ค.ศ. ๑๙๙๓ ที่นับเป็นมหาวิทยาลัยบรรษัทแห่งแรกในประเทศจีนตามมาด้วย Siemens 
Management School และ Ericsson China Academy ที่ จั ดตั้ ง ขึ้ น ในปี  ค .ศ .  ๑๙๙๗ และยั งมี
มหาวิทยาลัยบรรษัทอ่ืน ๆ ในประเทศจีน อาทิ HP Business School, Lenovo University และอ่ืน ๆ 
เกิดข้ึนอีกมากมาย การเพ่ิมข้ึนของมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศจีนได้แสดงให้เห็นว่ามีความต้องการของ
บริษัทที่เติบโตขึ้น ในขณะที่แผนกฝึกอบรมของบริษัทหรือมหาวิทยาลัยแบบดั้งเดิมไม่สามารถตอบโจทย์
ความต้องการเหล่านั้นของบริษัทได้ 

โดยสรุป จากการศึกษาและงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศข้างต้น ท าให้เห็น จุดเริ่มต้นของการเกิด
มหาวิทยาลัยบรรษัทที่มีวิวัฒนาการมาตามล าดับจากการที่มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่ภาคเอกชนต้องการ
พัฒนาบุคลากรของตนเองเพ่ือรองรับการเติบโตและการแข่งขันได้ขององค์กรที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง จึงได้ขยายขอบเขตของงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ความเข้มแข็ง และยั่งยืน มหาวิทยาลัยบรรษัทเป็นสิ่งที่แสดงถึงความพยายามของแผนกทรัพยากรบุคคลใน
ฐานะผู้มีบทบาทหลักในการพัฒนาความรู้ในองค์กรในการพัฒนาจากการจัดโครงการฝึกอบรมพ้ืนฐานไปสู่
การริเริ่มให้มีการศึกษาในสถานที่ท างานด้วยจุดมุ่งหมายและขอบเขตที่กว้างขึ้นที่เป็นการด าเนินงานเชิงรุก
เพ่ือที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันในโลกปัจจุบันนอกเหนือจากความสัมพันธ์ ของความรู้ที่จะน าไปสู่
การเติบโตอย่างยั่งยืนแล้ว มหาวิทยาลัยบรรษัทยังถูกใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการได้มาและรักษาบุคลากร
ที่มีศักยภาพ การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตบัณฑิต ผลิตก าลังคน กับภาคธุรกิจ และ
อุตสาหกรรม การที่โลกต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลมาจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
การปรับตัวทางธุรกิจ อุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ และก าลังคนที่มีความสามารถที่สอดคล้องกับ
วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีความจ าเป็นที่ภาค
อุดมศึกษาและ ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพ่ือร่วมกันหาทางออกในการพัฒนาทุน
มนุษย์ที่ตอบโจทย์องค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร ซึ่ง มีความเชื่อมโยงกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม ในระดับประเทศ และภูมิภาคในขณะเดียวกัน จึงท าให้มีการขยายตัวของมหาวิทยาลัย
บรรษัทไปทุกภาคส่วนทั่วโลก แม้ว่ายังมีความท้าทายในเรื่องความขัดแย้งทางความคิดในหลักการ 
ด้านการมุ่งเน้นการตลาดของมหาวิทยาลัยบรรษัท กับ คุณค่าและวัตถุประสงค์ของการศึกษาในบางวิชาชีพ 
อย่างไรก็ตาม มีการศึกษาที่ยังชี้ให้เห็นประโยชน์ร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยบรรษัทและมหาวิทยาลัยแบบ
ดั้งเดิม และส าหรับประเทศไทย มหาวิทยาลัยบรรษัทถือเป็นทางเลือกใหม่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 ที่ภาคธุรกิจเอกชนเข้ามาลงทุนอย่างเต็มตัว โดยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมที่ต้องการสร้าง
ความเป็นผู้น า และความเป็นมืออาชีพในภาคธุรกิจที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ และมีเครือข่ายที่จะพัฒนา
ความสามารถให้เข้าสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ นับตั้งแต่การเกิดวิทยาลัยดุสิตธานี  และเป็นที่รับรู้ในสังคม
มากขึ้น เมื่อเกิดสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่มาจากการสนับสนุนของกลุ่มทุน ซี พี ออล์ ซึ่งมีบทบาท
อย่างมากต่อภาคเศรษฐกิจ สังคม ที่เป็นที่รู้จักของประชาชนทุกกลุ่มของประเทศ นอกจากนี้ยังมีสถาบัน
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กันตนา ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมบันเทิงไทยที่สร้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพ่ือสร้างบุคลากร
มืออาชีพเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ตนเองเชี่ยวชาญ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยบรรษัทที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็น
ทางเลือกใหม่ที่ต้องการให้เกิดการสร้างบัณฑิตที่ตอบโจทย์ของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมมากขึ้นซึ่ง
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีอยู่ยังมีช่องว่างในการสร้างบัณฑิตในลักษณะดังกล่าว มหาวิทยาลัยบรรษัทที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยทั้งหมดเป็น สถาบันอุดมศึกษาที่จัดเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ต้องด าเนินการภายใต้ 
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในการก ากับของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  
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บทที่ ๓ 
 

วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 
 

 การศึกษานี้ ใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้กรณีศึกษาเป็นหลัก โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาเชิงลึก 
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย และเพ่ือให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้ 

๑. ศึกษำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีศึกษำ  
เป็นการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร บทความ งานวิจัย ระเบียบ ข้อกฎหมาย 

ข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซส์ ทั้งจากข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ที่เกี่ยวข้องกับ มหาวิทยาลัยบรรษัททั้งใน
และต่างประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาอุดมศึกษา พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 
๒๕๔๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒๗ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ข้อก าหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่มีผู้รับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รายงานการรับรองวิทยะฐานะ รายงานการประกันคุณภาพภายใน และรายงาน  
การประกันคุณภาพภายนอก  

๒. กำรคัดเลือกกรณีศึกษำ 
ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยด าเนินการคัดเลือกกรณีศึกษาดังนี้  
 ๒.๑ พิจารณาข้อมูลพ้ืนฐานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยทั้งหมด ๗๒ แห่ง

เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่มีผู้รับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล ในกรณีเป็นมูลนิธิ นับรวมเฉพาะมูลนิธิที่ไม่
เกี่ยวกับเรื่องศาสนาหรือการกุศล  ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น ๓๔ แห่ง รายละเอียดปรากฎตามตารางท่ี ๒ 
 
ตารางที่ ๒ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีผู้รับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล (ที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาหรือการ
กุศล) 

ชื่อภำษำไทย ประเภท 
วันที่
จัดตั้ง 

ชื่อผู้รับ
ใบอนุญำตจดัตั้ง 

วันที่โอน
ใบอนุญำต

จัดตั้ง 
ชื่อผู้รับโอน 

วันที่
เปลี่ยน

ชื่อ 

ชื่อเดิมของ
สถำบันอุดมศึ

กษำ 

วันที่
เปลี่ยน
ประเภท 

ประเภท
เดิม 

๑.มหาวิทยาลัย
กรุงเทพสุวรรณภูมิ 

มหาวิทยาลัย ๒๒ 
ก.พ. 
๒๕๔๙ 

บริษัท อุดม
พิศมัย จ ากัด 

- - - - ๓๑ ต.ค. 
๒๕๕๗ 

วิทยาลยั 

๒.มหาวิทยาลัย
เกริก 

มหาวิทยาลัย ๒๘ 
พ.ค. 
๒๕๑๓ 

  บริษัท เกริก 
สุวรรณีและบุตร 
จ ากัด 

    



๗๒ 
 

ชื่อภำษำไทย ประเภท 
วันที่
จัดตั้ง 

ชื่อผู้รับ
ใบอนุญำตจดัตั้ง 

วันที่โอน
ใบอนุญำต

จัดตั้ง 
ชื่อผู้รับโอน 

วันที่
เปลี่ยน

ชื่อ 

ชื่อเดิมของ
สถำบันอุดมศึ

กษำ 

วันที่
เปลี่ยน
ประเภท 

ประเภท
เดิม 

๓.มหาวิทยาลัย 
เกษมบัณฑิต 

มหาวิทยาลัย ๒๔ 
ก.พ. 
๒๕๓๐ 

บริษัท เกษม
บัณฑิต จ ากัด 

- - - - ๒๙ ม.ค. 
๒๕๓๖ 

วิทยาลยั 

๔.มหาวิทยาลัย
เจ้าพระยา 

มหาวิทยาลัย ๓๑ 
มี.ค. 
๒๕๔๑ 

บริษัท ศิริวิริยะ
กุล จ ากัด 

- - - - - - 

๕.มหาวิทยาลัย 
ชินวัตร 

มหาวิทยาลัย ๒๗ 
ธ.ค. 
๒๕๔๒ 

บริษัท โอเอไอ 
เอ็ดดูเคชั่น 
จ ากัด 

- - - - - - 

๖.มหาวิทยาลัย 
เซนต์จอห์น 

มหาวิทยาลัย   ๐๔ ธ.ค. 
๒๕๕๗ 

บริษัท สมัย 
 ชินะผา จ ากัด 

    

๗.มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร 

มหาวิทยาลัย ๒๗ 
ก.พ. 
๒๕๓๓ 

บริษัท 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
นานาชาติ จ ากัด 

- - - - ๓๐ มี.ค. 
๒๕๓๗ 

วิทยาลยั 

๘.มหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบัณฑิตย ์

มหาวิทยาลัย   ๓๐ เม.ย. 
๒๕๔๔ 

ห้างหุ้นส่วน
สามัญนิติบุคคล 
ไสว-สนั่น  

    

๙.มหาวิทยาลัย 
นอร์ทกรุงเทพ 

มหาวิทยาลัย ๓๑ 
ต.ค. 
๒๕๔๓ 

บริษัท  
สยามบัณฑิต 
จ ากัด 

- - - - ๒๒ มิ.ย. 
๒๕๕๓ 

วิทยาลยั 

๑๐.มหาวิทยาลัย
นานาชาต ิ
แสตมฟอร์ด 

มหาวิทยาลัย ๒๙ 
พ.ย.
๒๕๓๘ 

บริษัท  
ฟาร์อีสต์ แสตม
ฟอร์ด อินเตอร์
เนชันแนล จ ากัด 

  ๒๖ 
พ.ค. 
๒๕๔๗ 

๒) "วิทยาลัย
นานาชาติชิล
เลอร์-แสตม
ฟอร์ด"  
เปลี่ยนชื่อเป็น 
"มหาวิทยาลยั
นานาชาต ิ
แสตมฟอร์ด" 

  

๑๑.มหาวิทยาลัย 
เนช่ัน   

มหาวิทยาลัย   ๒๙ ต.ค. 
๒๕๕๖ 

บ.เนชั่น ยู จ ากัด     

๑๒.มหาวิทยาลัย
รังสิต    

มหาวิทยาลัย ๒๕ 
ม.ค. 
๒๕๒๘ 

นายประสิทธิ์ 
อุไรรัตน์   

๒๑ มี.ค. 
๒๕๓๒ 

บริษัท  
ประสิทธิรัตน์ 
จ ากัด 

- - ๓๑ ก.ค. 
๒๕๓๓ 

วิทยาลยั 

๑๓.มหาวิทยาลัย 
รัตนบัณฑิต 

มหาวิทยาลัย ๒๔ 
มิ.ย. 
๒๕๔๖ 

นางวิจิตรา รัตน
เพียร 

๓๐ ธ.ค. 
๒๕๕๘ 

โอนให้ บริษัท 
รัตนเพียรเพื่อ
การอุดมศึกษา 
จ ากัด 

๐๘ 
พ.ย. 
๒๕๔๘ 

เปลี่ยนชื่อจาก 
มหาวิทยาลัย
รัตนบัณฑิต 
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
เป็น
มหาวิทยาลัย
รัตนบัณฑิต  

 "๑) ๑๘ 
ธ.ค.
๒๕๔๐ 
จัดตั้ง 
วิทยาลยั
รัตน
บัณฑิต 

๑๔.มหาวิทยาลัย 
เว็บสเตอร์(ประเทศ
ไทย) 

มหาวิทยาลัย ๑๘ 
ธ.ค. 
๒๕๔๐ 

มูลนิธิ 
ศรีไกรวิน – โบ
ไนเท่ิน 

- - - - - - 
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ชื่อภำษำไทย ประเภท 
วันที่
จัดตั้ง 

ชื่อผู้รับ
ใบอนุญำตจดัตั้ง 

วันที่โอน
ใบอนุญำต

จัดตั้ง 
ชื่อผู้รับโอน 

วันที่
เปลี่ยน

ชื่อ 

ชื่อเดิมของ
สถำบันอุดมศึ

กษำ 

วันที่
เปลี่ยน
ประเภท 

ประเภท
เดิม 

๑๕.มหาวิทยาลัย 
เวสเทิร์น 

มหาวิทยาลัย ๑๘ 
มิ.ย.
๒๕๔๐ 

บริษัท ณิวัฒนา
ดิเวล 
ลอปเม้นท์ จ ากัด 
เปลี่ยนชื่อเป็น 
บริษัท 
กาญจนบุรี
การศึกษา จ ากัด 
(เมื่อวันที่ ๒๒ 
ก.ค.๒๕๔๗) 
** เปลีย่นชื่อ
บริษัท เป็น
บริษัท 
เวสเทิร์น ยู 
จ ากัด (เมื่อวันที่ 
๒๕ พ.ย.๒๕๕๗)    

๗ พ.ย.
๒๕๖๑ 

บริษัท เวสเทิร์น 
ยู เอ็ดดูเคชั่น 
จ ากัด 

    

๑๖.มหาวิทยาลัย 
ศรีปทุม 

มหาวิทยาลัย ๒๘ 
พ.ค. 
๒๕๑๓ 

นายสุข  
พุคยาภรณ์ 

๒๑ มี.ค. 
๒๕๓๒ 

บริษัท ศรีปทุม
การศึกษา จ ากัด 

๓๑ 
ม.ค. 
๒๕๑๕ 

วิทยาลยัไทย
สุริยะ  

๐๖ พ.ย. 
๒๕๓๐ 

วิทยาลยั 

๑๗.มหาวิทยาลัย
สยาม 

มหาวิทยาลัย ๒๘ 
ก.ย. 
๒๕๑๖ 

บริษัท สยาม
ส่งเสริม
การศึกษา 

- - - "* 
วิทยาลยัเทคนิ
คสยาม 

๐๕ ก.ย. 
๒๕๒๙ 

วิทยาลยั 

๑๘.มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 

มหาวิทยาลัย ๑๗ มิย.
๒๕๑๓ 

หอการค้าไทย   ๐๖ 
มิ.ย. 
๒๕๕๙ 

 เปลี่ยนชื่อ
ภาษาอังกฤษ 
จาก The 
University of 
the Thai 
Chamber of 
Commerce 
เป็น 
University of 
the Thai 
Chamber of 
Commerce 

  

๑๙.มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย ์

มหาวิทยาลัย ๐๖ 
ส.ค. 
๒๕๑๖ 

นายพลกฤษณ 
ประโมทะกะ     

๑๒ ก.พ. 
๒๕๑๗ 

"* มูลนิธิคุณยา่
แปลก เหมือนปิ๋ว 
* เปลี่ยนชื่อ เป็น
“มูลนิธิ
มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์ 
(คุณย่าแปลก 
เหมือนปิ๋ว – 
พลกฤษณ ประ
โมทะกะ) ๒๙ 
มี.ค.๒๕๔๕" 

  ๐๕ มี.ค. 
๒๕๓๕ 

วิทยาลยั 
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ชื่อภำษำไทย ประเภท 
วันที่
จัดตั้ง 

ชื่อผู้รับ
ใบอนุญำตจดัตั้ง 

วันที่โอน
ใบอนุญำต

จัดตั้ง 
ชื่อผู้รับโอน 

วันที่
เปลี่ยน

ชื่อ 

ชื่อเดิมของ
สถำบันอุดมศึ

กษำ 

วันที่
เปลี่ยน
ประเภท 

ประเภท
เดิม 

๒๐.วิทยาลยัเซาธ์
อีสท์บางกอก 

วิทยาลยั ๒๙ 
มี.ค. 
๒๕๔๒ 

บริษัท อรรถวิทย์
รุ่งเรือง จ ากัด 

- - - - - - 

๒๑.วิทยาลยัดุสิต
ธาน ี

วิทยาลยั ๓๐ 
พ.ค. 
๒๕๓๙ 

 บริษัท รอยัล
ปริ๊นเซส จ ากัด 
(มหาชน)        

๑๔ ธ.ค. 
๒๕๕๒ 

บริษัท ดุสิต 
ไทยพร็อพเพอร์
ตี้ส์ จ ากัด 
(มหาชน)  

- - - - 

๒๒.วิทยาลยั
เทคโนโลยีภาคใต้ 

วิทยาลยั ๒๗ 
ธ.ค. 
๒๕๔๒ 

บริษัท 
เทคโนโลยี
ภาคใต้ จ ากัด 

- - - - - - 

๒๓.วิทยาลยั
เทคโนโลยีสยาม 

วิทยาลยั ๒๘ 
ธ.ค. 
๒๕๔๘ 

บริษัท สยาม
ฮิลล์ จ ากัด 

- - - - - - 

๒๔.วิทยาลยั
นานาชาติเซนต์
เทเรซา 

วิทยาลยั ๐๓ 
เม.ย. 
๒๕๔๔ 

บริษัท เซนต์เทเร
ซา อินติ ดี
เวลลอพเมนท์ 
จ ากัด 

- - ๑๑ 
มิ.ย. 
๒๕๕๓ 

วิทยาลยัเซนต์ 
เทเรซา-อินติ 

- - 

๒๕.วิทยาลยั
นานาชาติราฟ
เฟิลส ์

วิทยาลยั ๒๘ 
ธ.ค. 
๒๕๕๙ 

บริษัท ราฟเฟิลส์
แอสเสทส์ 
(ประเทศไทย) 
จ ากัด 

- - - - - - 

๒๖.สถาบันกันตนา สถาบัน ๒๑ 
ก.ค. 
๒๕๕๓ 

บริษัท กันตนา 
เอ็ดดูเทนเมนท์ 
(อินเตอร์เนชั่น
แนล) จ ากัด 

- - - - - - 

๒๗.สถาบันการ
จัดการปัญญา
ภิวัฒน ์

สถาบัน ๐๙ 
มี.ค. 
๒๕๕๐ 

บริษัท ศึกษา
ภิวัฒน์ จ ากัด 

- - ๒๓ 
พ.ย. 
๒๕๕๓ 

สถาบัน
เทคโนโลยี
ปัญญาภวิัฒน ์

- - 

๒๘.สถาบันการ
เรียนรู้เพื่อปวงชน 

สถาบัน ๓๑ 
ส.ค. 
๒๕๕๓ 

มูลนิธิสถาบัน
ส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน 

- - - - - - 

๒๙.สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-
ญี่ปุ่น 

สถาบัน ๒๙ 
ก.ย. 
๒๕๔๙ 

สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-
ญี่ปุ่น) 

- - - - - - 

๓๐.สถาบัน
เทคโนโลยียานยนต์
มหาชัย 

สถาบัน ๓๑ 
ก.ค. 
๒๕๕๕ 

บริษัท พี.เอ็ม.ที.
เอ็นเตอร์ไพรส์ 
จ ากัด 

- - - - - - 

๓๑.สถาบัน
เทคโนโลยีแห่ง
สุวรรณภูมิ 

สถาบัน ๓๐ 
ม.ค. 
๒๕๕๘ 

บริษัท เอสวีไอที 
อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากัด 

- - - - - - 

๓๒.สถาบันวิทยสิริ
เมธี 

สถาบัน ๐๒ 
เม.ย. 
๒๕๕๘ 

"มูลนิธิสถาบัน
วิทยา-ศาสตร์
และเทคโนโลยี
ระยอง” 

  ๐๖ 
มิ.ย. 
๒๕๕๙ 

"เปลี่ยนชื่อ
ภาษาอังกฤษ
จาก 

 ๐๖ มิ.ย. 
๒๕๕๙ 
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ชื่อภำษำไทย ประเภท 
วันที่
จัดตั้ง 

ชื่อผู้รับ
ใบอนุญำตจดัตั้ง 

วันที่โอน
ใบอนุญำต

จัดตั้ง 
ชื่อผู้รับโอน 

วันที่
เปลี่ยน

ชื่อ 

ชื่อเดิมของ
สถำบันอุดมศึ

กษำ 

วันที่
เปลี่ยน
ประเภท 

ประเภท
เดิม 

๓๓.สถาบัน
วิทยาการจัดการ
แห่งแปซิฟิค 

สถาบัน ๑๙ 
มิ.ย. 
๒๕๕๗ 

""บริษัท แปซิฟิค    
เลินนิ่ง คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) 

      

๓๔.สถาบันอาศรม
ศิลป์ 

สถาบัน ๑๗ 
ต.ค. 
๒๕๔๙ 

มูลนิธิโรงเรียนรุ่ง
อรุณ 

- - - - - - 

          

 
  ๒.๒ คัดกรอง เฉพาะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เข้าเกณฑ์การเป็นมหาวิทยาลัยบรรษัท 
กล่าวคือ เป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งโดยสถาบันแม่ที่เป็น บริษัท  หรือ กลุ่ม
อุตสาหกรรมในรูปบริษัท ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรขององค์กรเป็นหลัก หรือพัฒนาผู้เรียนที่สนับสนุน 
การด าเนินการขององค์กร และเส้นทางธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาที่สนับสนุนกิจการของบริษัทแม่ และเส้นทางธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และได้มีการน าเสนอ
สถาบันต่อสาธารณชน ว่าสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น มีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยบรรษัท จากเกณฑ์
ดังกล่าวข้างต้นพบว่า มีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เข้าข่ายเกณฑ์ข้างต้น ๔ แห่ง คือ ๑.วิทยาลัยดุสิตธานี  
๒. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ๓. สถาบันกันตนา และ ๔. สถาบันวิทยสิริเมธี  
  ๒.๓  คัดเลือกกรณีศึกษา จากรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนข้างต้น ๔ แห่ง โดย
พิจารณาเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ ปี ซึ่งเป็นระยะเวลา
บริหารสถาบันประมาณ ๒ วาระ (โดยทั่วไปผู้บริหารมีวาระในการด ารงต าแหน่งประมาณ ๔ ปี) และ 
มีการผลิตบัณฑิตไปท างานในระยะเวลาหนึ่งแล้ว ดังนั้น จึงได้กรณีศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้ ๓ แห่งคือ 
 ๑.วิทยาลัยดุสิตธานี ๒. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ ๓. สถาบันกันตนา  
 ๓. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล และสร้ำงเครื่องมือ  
  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้  
  ๓.๑ ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร ประกอบด้วย ข้อมูลแยกตามกลุ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยดังนี้  
   ๓.๑.๑ ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยบรรษัททั้งใน และต่างประเทศ จาก
แหล่งข้อมูลที่มาจากเอกสารสิ่งพิมพ์ เว็บไซด์ งานวิจัย  
   ๓.๑.๒ ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จากแหล่งข้อมูลภายในส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ส านักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา) ที่
เป็นฐานข้อมูลการปฏิบัติงาน รวมทั้งจากสิ่งพิมพ์ และเว็บไซด์  การประชุมสัมมนา การประชุม
คณะกรรมการ และอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง  ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาอุดมศึกษา พระราชบัญญัติ
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สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒๗ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อก าหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่มีผู้รับใบอนุญาตเป็นนิติ
บุคคล กฎกระทรวงที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน 
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
   ๓.๑.๓ ข้อมูลของกรณีศึกษา จากเอกสารที่เจ้าหน้าที่ ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ใช้ใน 
การด าเนินงาน ในส่วนของข้อมูลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ข้อก าหนด รายงานการประกันคุณภาพ รายงาน
การรับรองวิทยฐานะรายงานประจ าปี งบการเงินของวิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
และสถาบันกันตนา 
  ๓.๒ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวม ๑๓ 
ท่าน ประกอบด้วยผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เป็นกรณีศึกษา ๗ ท่าน และ จากผู้ทรง คุณวุฒิที่
เป็นคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๑ ท่าน ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ๒ ท่าน  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้านการอุดมศึกษา ๑ ท่าน (Semi-structured Interview) และอดีตผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ๒ ท่านโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ที่สร้างขึ้นโดยหารือผู้ทรงคุณวุฒิและจาก
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยข้อค าถาม ๑๒ ข้อ  ดังนี้  
   ๓.๒.๑. ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยอย่างไร 
ต่อการที่จะท าให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนยังคงสถานะอยู่ได้ ท่ามกลางวิกฤตตัวป้อนเข้าที่ลดลง 
   ๓.๒.๒. ท่านคิดว่าปัจจัยหรือเงื่อนไขใดบ้าง ที่ท าให้มหาวิทยาลัยบรรษัทใน
ประเทศไทยด าเนินการไปได้โดยส าเร็จ 
   ๓.๒.๓. ท่านคิดว่ามีวิธีการใด ในการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในการน า
แนวคิดเรื่องมหาวิทยาลัยบรรษัทมาปรับใช้ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ
และภาคอุตสาหกรรมได้ และมีความเป็นไปได้ที่จะน าแนวคิดนี้มาพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในปัจจุบัน
หรอืไม่ อย่างไร 
   ๓.๒.๔. ท่านคิดว่า “จุดแข็ง” ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และมหาวิทยาลัย
บรรษัทในประเทศไทย คืออะไร 
   ๓.๒.๕. ท่านคิดว่า “จุดอ่อน” ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และมหาวิทยาลัย
บรรษัทในประเทศไทย คืออะไร 
   ๓.๒.๖. ท่านคิดว่า “โอกาสและความท้าทาย” ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ
มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย คืออะไร 



๗๗ 
 

   ๓.๒.๗. ท่านมีค าแนะน าเกี่ยวกับการน ากลยุทธ์ในการบริหารงานด้านวิชาการของ
มหาวิทยาลัยบรรษัทที่เชื่อมโยงกับภาคธุรกิจอย่างไร 
   ๓.๒.๘. ท่านมีแนวความคิดในการสนับสนุนเทคโนโลยีด้านการศึกษามาใช้ 
ในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยบรรษัทให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร และก่อให้เกิด  
ความคุ้มค่า ได้อย่างไร 
   ๓.๒.๙. ท่านคิดว่าปัญหาเร่งด่วนในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ภาครัฐ
จะต้องเร่งแก้ไขคืออะไร และควรมีวิธีแก้ไขอย่างไร 
   ๓.๒.๑๐. ในสถานการณ์ปัจจุบัน รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนควรเป็นอย่างไร ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
   ๓.๒.๑๑. ท่านคิดว่าเกณฑ์ กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ และกฎหมายที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน มีส่วนสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและมหาวิทยาลัยบรรษัท
อย่างไร 
   ๓.๒.๑๒. ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
ภาพรวม 
  ในการสัมภาษณ์ ผู้ศึกษาเป็นผู้ด าเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเองทุกครั้ง ระยะเวลาสัมภาษณ์
ระหว่างวันที่ ๑๗ มิถุนายน – ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยการสัมภาษณ์แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ ๑-
๒ ชั่วโมง โดยมีผู้ช่วยบันทึกเทปการสัมภาษณ์และถอดข้อความจากการสัมภาษณ์ ๒ คน ทั้งนี้ข้อความที่ถอด
ความจะมีการตรวจสอบโดยผู้สัมภาษณ์อีกครั้ง โดยมีการตัดข้อความบางส่วนที่อาจส่งผลต่อผู้ให้สัมภาษณ์ 
ทั้งนี้ในการสัมภาษณ์ สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นกรณีศึกษา ได้ขออนุญาตเยี่ยมชมสถานที่ เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบในการศึกษาด้วย ซึ่งเวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชมประมาณ ๑ ชั่วโมง โดยที่มีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานที่จากเอกสารและข้อมูลที่เผยแพร่ทาง YouTube ประกอบด้วย 
 ๔. กำรวิเครำะห์ข้อมูล และสรุปผลกำรศึกษำ  
  ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ดังนี้  
  ๔.๑ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา จากเอกสารข้อมูลที่กล่าวถึงข้างต้น  
โดยก าหนดกรอบการวิเคราะห์ จากสาระส าคัญที่ก าหนดในข้อก าหนดของสถาบัน และกรอบการประกัน
คุณภาพ การรับรองวิทยฐานะแยกตามรายสถาบันที่เป็นกรณีศึกษา แล้ววิเคราะห์ภาพรวมของกรณีศึกษา  
ประกอบด้วย  
   ๔.๑.๑ ข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญที่ปรากฎอยู่ ในข้อก าหนดของสถาบัน ข้อมูล 
การรายงานของสถาบันต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตาม พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
   ๔.๑.๒ ข้อมูลรายงานการประกันคุณภาพภายใน และรายงานการประกันคุณภาพ
ภายนอกที่ผ่านมา  
   ๔.๑.๓ ข้อมูลรายงานการรับรองวิทยฐานะ  



๗๘ 
 

   ๔.๑.๔ เอกสารข้อมูลอื่น ๆ ที่สถาบันจัดท าเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
  ๔.๒ วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิ และการเยี่ยมชม
สถาบัน  แล้วน ามาจัดกลุ่มประเด็นส าคัญจากข้อค าถามแต่ละข้อ   
   หลังจากนั้น น าข้อมูลที่วิเคราะห์ข้างต้นมาเรียบเรียงเพ่ือตอบโจทย์การวิจัยแต่ละ
ข้อ แล้วน ามาสรุป อภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะ  

๕. สรุปกระบวนกำรวิธีกำรศึกษำ 
 ในการศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุปเป็นกระบวนการวิธีศึกษาได้ดังนี้  
 
ตำรำงท่ี ๓ กระบวนกำรศึกษำเรื่อง กรณีศึกษำมหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทย : ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบำยในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำไทย 

วัตถุประสงค์ แหล่งข้อมูล เครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมลู 

๑.ศึกษาเชิงลึก กรณีศึกษา
มหาวิทยาลยับรรษัท ใน
ประเทศไทย   

-ข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย
บรรษัทในประเทศไทย ที่เป็น
กรณีศึกษาประกอบด้วย วิทยาลัย
ดุสิตธานี สถาบันปัญญาภิวัฒน์  
และ สถาบันกันตนา  

- รายงานผลการประกันคุณภาพ
ภายในสถาบันที่เป็นกรณศีึกษา 
จากฐานข้อมูลการประกัน
คุณภาพของ สกอ และผลการ
ประกันคณุภาพภายนอกที่ผ่านมา
ของสถาบันที่เป็นกรณีศึกษาจาก 
สมศ  
-รายงานผลการรบัรองวิทยฐานะ
สถาบันทีเ่ป็นกรณีศึกษา 
-รายงานที่สถาบันเสนอต่อ
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตาม พ.ร.บ. 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

-การสัมภาษณ์ ผู้บริหาร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- การเยี่ยมชมสถาบันที่เป็น
กรณีศึกษา  

แบบบันทึกเนื้อหาใน
การศึกษาเอกสาร 

แบบการสมัภาษณ์ กึ่ง
โครงสร้างผู้ทรงคณุวุฒิ 
และผูบ้ริหาร  

แบบบันทึกในการเยี่ยม
ชมสถาบัน  
  

การวิเคราะห์เนื้อหา  
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วัตถุประสงค์ แหล่งข้อมูล เครื่องมือ การวิเคราะห์ข้อมลู 

๒. ให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ไทย 

-การสัมภาษณ์ ผู้บริหาร 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

- การเยี่ยมชมสถาบันที่เป็น
กรณีศึกษา 

แบบการสมัภาษณ์ ก่ึง
โครงสร้างผู้ทรงคณุวุฒิ 
และผูบ้ริหาร  
แบบบันทึกในการเยี่ยม
ชมสถาบัน 

การวิเคราะห์เนื้อหา 

 



๘๐ 

บทที่ ๔ 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การศึกษาครั้งมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าการศึกษาเชิงลึก กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบรรษัท ใน
ประเทศไทย เพ่ือให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทย ซึ่ งผู้ศึกษาได้น าเสนอ
สาระส าคัญผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น ๒ ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากเอกสารที่เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญที่ปรากฎอยู่ใน
ข้อก าหนดของสถาบัน ข้อมูลการรายงานของสถาบันต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตาม 
พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ข้อมูลรายงานการประกันคุณภาพภายใน และรายงานการประกัน
คุณภาพภายนอกที่ผ่านมา ข้อมูลรายงานการรับรองวิทยฐานะ เอกสารข้อมูลอ่ืนๆที่สถาบันจัดท า
เผยแพร่ต่อสาธารณชน และข้อมูลบางส่วนจากการสัมภาษณ์ แยกตามกรณีศึกษา ดังนี้  
  ๑ กรณีศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี 
  ๒. กรณีศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
  ๓. กรณีศึกษาสถาบันกันตนา 
 ตอนที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิ และการเยี่ยมชม
สถาบัน 
 
ตอนที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากเอกสารที่เป็นข้อมูลพื้นฐานส าคัญท่ีปรากฎอยู่ในข้อก าหนดของ
สถาบัน ข้อมูลการรายงานของสถาบันต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตาม พ.ร.บ. 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ข้อมูลรายงานการประกันคุณภาพภายใน และรายงานการประกันคุณภาพ
ภายนอกที่ผ่านมา ข้อมูลรายงานการรับรองวิทยฐานะ เอกสารข้อมูลอ่ืนๆที่สถาบันจัดท าเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน และข้อมูลบางส่วนจากการสัมภาษณ์ 
๑. วิทยาลัยดุสิตธานี  

๑) ข้อมูลพื้นฐานส าคัญท่ีปรากฎอยู่ในข้อก าหนดของสถาบัน ข้อมูลการรายงานของสถาบัน
ต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตาม พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
๑.๑) ชื่อที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ภารกิจ 

   วิทยาลัยดุสิตธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประเภท “วิทยาลัย” จัดตั้ง
ขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมีบริษัท บริษัทรอยัล ปริ๊นเซส จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับ
ใบอนุญาต มีที่ตั้งอยู่ที่  เลขที่ ๒๖๙ ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรู พ่าย 
กรุงเทพมหานคร จากปณิธานของท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย วิทยาลัยดุสิตธานีสืบสานมาจาก 
การประสบความส าเร็จในธุรกิจการโรงแรมและสร้างแบรนด์ไทยให้ เป็นที่รู้จักในระดับสากล และที่



๘๑ 

ส าคัญอย่างมากคือ เรื่อง Human resources หรือก าลังคน ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง ท่าน
เลยคิดจัดตั้งสถาบันการศึกษา โดยจัดตั้งโรงเรียนดุสิตการโรงแรมก่อน หลังจากนั้นจึงได้พัฒนาเป็น
วิทยาลัยดุสิตธานีตาม พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งวิทยาลัยดังนี้ 

   ๑) เ พ่ือเป็นสถาบันการศึกษาวิชาชีพชั้นสูง ที่ผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้
ความสามารถในวิชาชีพของตนเป็นอย่างดี สามารถประกอบอาชีพในกิจการสาขาที่ตนได้รับ  
การฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพระดับสากล มีปฏิภาณไหวพริบและความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
ด ารงตนเป็นพลเมืองดีในฐานะสมาชิกท่ีมีคุณภาพของสังคม 

   ๒) เพ่ือให้บริการทางวิชาการโดยใช้วิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ ให้เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติ 

   ๓) เพ่ือเป็นสถาบันที่ปลูกฝังและพัฒนาความเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรโลงไว้
ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย 

   ๔) เพ่ือส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยและการพัฒนาวิทยาการใหม่ๆ  
 

๑.๒) ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
  วิทยาลัยดุสิตธานีมีปรัชญาของวิทยาลัย คือ สุขส าเร็จด้วยปัญญา “SUCCESS 

THROUGH WISDOM” 
  วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมและมีความเป็นเลิศทาง

วิชาการทางด้านอุตสาหกรรมบริการ โดยจะมุ่งการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งพัฒนา
สถาบันให้เป็นผู้น าทางด้านอุตสาหกรรมบริการในระดับภูมิภาคเอเชีย 

  ปณิธานของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ มีความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตทุกคนให้มีความรู้
ความสามารถและเป็นผู้น าในอุตสาหกรรมบริการ เพ่ือคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมการวิจัยค้นคว้าและการศึกษา เพ่ือความรอบรู้ในระดับอุดมศึกษาอย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพที่เป็นมาตรฐานสากล 

 ๑.๓) หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดสอน และจ านวนการรับนักศึกษา ในช่วงเริ่มต้น  
 วิทยาลัยจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยแบ่งเป็นคณะ/

สาขาวิชา และได้รับนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาตามจ านวนที่ได้แจ้งในการขอเปิดด าเนินการหลักสูตร ดังนี้ 
ระดับปริญญาตรี 

  ๑.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาคปกติและภาคสมทบ) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑  
ปีการศึกษา ๒๕๓๙ เป็นต้นไป จ านวน ๒ สาขาวิชา ดังนี้ ๑) สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ๒) สาขาวิชา
การจัดการครัวและภัตตาคาร 



๘๒ 

  ๒.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาคปกติและภาคสมทบ) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่  ๒ 
 ปีการศึกษา ๒๕๓๙ เป็นต้นไป จ านวน ๒ สาขาวิชา ดังนี้  ๑) สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว  
๒) สาขาวิชาการจัดการ 
  ๓.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ปริญาตรีต่อเนื่อง ภาคปกติและภาคสมทบ) ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๐ เป็นต้นไป จ านวน ๔ สาขาวิชา ดังนี้ ๑) สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรม ๒) สาขาวิชาการจัดการครัวและภัตตาคาร ๓) สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว  ๔) สาขาวิชาการจัดการ 
  ๔.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ปริญาตรี และปริญาตรีต่อเนื่อง ภาคปกติและภาคสมทบ) 
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๐ เป็นต้นไป จ านวน ๑ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการเลขานุการ 

๕.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาคปกติ) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๔๑ เป็นต้นไป จ านวน ๑ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (ภาคภาษาอังกฤษ)  

๖.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาคปกติ) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๔๔ เป็นต้นไป จ านวน ๑ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการครัวและภัตตาคาร (หลักสูตรนานาชาติ) 

๗.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาคปกติ) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา 
๒๕๔๖ เป็นต้นไป จ านวน ๑ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)  

๘.จ านวนการรับนักศึกษาในช่วงเริ่มต้น  
  วิทยาลัยดุสิตธานี จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาต่างๆ โดยรับนักศึกษาต่อ
ปีการศึกษาจ าแนกตามหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้  
 

ตารางท่ี ๔ แสดงจ านวนรับนักศึกษาต่อปีการศึกษาจ าแนกตามหลักสูตรและสาขาวิชา  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชา 
ระดับปริญาตรี (คน) ระดับปริญาตรีต่อเนื่อง (คน) 

ภาคปกต ิ ภาคสมทบ ภาคปกต ิ ภาคสมทบ 
สาขาวิชาการโรงแรม 
 
สาขาวิชาการจัดการครัวและภัตตาคาร 
 
 
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 
 
สาขาวิชาการจัดการ 
สาขาวิชาการจัดการเลขานุการ 
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (ภาคภาษาอังกฤษ) 
สาขาวิชาการจัดการครัวและภัตตาคาร (หลักสูตรนานาชาติ) 
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) 

๗๕(๑/๒๕๓๙) 
๑๕๐(๑/๒๕๔๒) 
๔๐(๑/๒๕๓๙) 
๘๐(๑/๒๕๔๒) 

๒๐๐(๑/๒๕๔๕) 
๗๕(๑/๒๕๓๙) 

๑๕๐(๑/๒๕๔๓) 
๗๕(๒/๒๕๓๙) 
๔๐(๑/๒๕๔๐) 
๔๐(๑/๒๕๔๑) 
๔๐(๑/๒๕๔๔) 

๔๐(๑/๒๕๔๖) 

๔๐(๑/๒๕๓๙) 
 

๒๐(๑/๒๕๓๙) 
 
 

๔๐(๒/๒๕๓๙) 
 

๔๐(๒/๒๕๓๙) 
๒๐(๑/๒๕๔๐) 

- 
- 
- 

๒๕(๑/๒๕๔๐) 
 

๒๕(๑/๒๕๔๐) 
 
 

๒๕(๑/๒๕๔๐) 
 

๒๕(๑/๒๕๔๐) 
- 
- 
- 
- 

๒๕(๑/๒๕๔๐) 
 

๒๕(๑/๒๕๔๐) 
 
 

๒๕(๑/๒๕๔๐) 
 

๒๕(๑/๒๕๔๐) 
- 
- 
- 
- 

รวม ๖๑๕ ๑๖๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
ที่มา:  ข้อก าหนดวิทยาลัยดุสิตธานี       



๘๓ 

  จากตารางข้างต้น เป็นข้อมูลการรับนักศึกษาที่วางแผนไว้ตั้งแต่จัดตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ 
เป็นการเริ่มต้นจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ๔ สาขา คือ สาขาวิชาการ
โรงแรม สาขาวิชาการจัดการครัวและภัตตาคาร สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว และ สาขาวิชากา ร
จัดการ ก าหนดรับนักศึกษาทั้งภาคปกติ และภาคสมทบ ทุกสาขาวิชารวม  405  คน และมีการขยาย
สาขาวิชาอีก ๑ สาขา คือ สาขาวิชาการจัดการเลขานุการ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และเริ่มมีการจัดหลักสูตร
ภาคภาษาอังกฤษ และหลักสูตรนานาชาติในระยะต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๑  พ.ศ. ๒๕๔๔ และ พ.ศ. 
๒๕๔๖ ในสาขาวิชาการจัดการโรงแรม (ภาคภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาการจัดการครัวและภัตตาคาร 
(หลักสูตรนานาชาติ) และ สาขาวิชาการจัดการครัวและภัตตาคาร (หลักสูตรนานาชาติ) ตามล าดับ 
  

  ๑.๔ จ านวนนักศึกษา ตามคณะ หลักสูตร และ สาขาวิชา ของวิทยาลัยดุสิตธานี
ระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑   

        

ตารางท่ี ๕ จ านวนนักศึกษา ตามคณะ หลักสูตร และ สาขาวิชา ของวิทยาลัยดุสิตธานีระหว่างปี 
๒๕๕๘-๒๕๖๑  

 
หลักสูตร/สาขาวิชา ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 หมายเหตุ 

ปริญญาตรี 
คณะอุตสาหกรรมบริการ 
  บริหารธุรกิจ 
-การจัดการโรงแรม 8 1 1   
-การจัดการครัวและภัตตาคาร 57 9 9   
-การจัดการท่องเที่ยว 48 55 31 19  
-การจัดการรีสอร์ทและสปา - -    
-การจัดการประชุมและมหกรรม - -    
-การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท 476 432 209 100  
-การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร 2,296 2,383 2,160 1,969  
-การจัดการสปา 9 8 4 2  
-การจัดการไมซ์และอิเวนตส์ 90 69 38 27  
-การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) 1 0    
-การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (หลักสูตรนานาชาติ) 47 49 28 17  
-ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร (หลักสูตรนานาชาติ) 200 220 116 83  
-การจัดการครัวและภัตตาคาร (หลักสูตรนานาชาติ)  4 2  **สาขาเปิดใหม่ปี 2559** 
-การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (เทียบโอนประสบการณ์) 20 21 9 2  
-การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (เทียบโอนประสบการณ์) 5 10 4 -  
-การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา) 53 56 26   
-การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา) 356 382 340 283  
-การจัดการไมซ์และอิเวนตส์ (ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา) 23 17 12 7  
คณะการจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต 

**คณะเปิดใหม่ ปี 2560** 

-การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท   131 158  
-การจัดการท่องเที่ยว   16 17  
-การจัดการนิทรรศการและการประชุม (ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา)   4 6 **สาขาเปิดใหม่ปี 2560** 
-การจัดการนิทรรศการและการประชุม (เดิม อยุ่คณะอุตสาหรรม บริการ)  23 27 28 **สาขาเปิดใหม่ปี 2559** 
-การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา)   29 35  
การจัดการบัณฑิต      
-นวัติกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว   13 27 **สาขาเปิดใหม่ปี 2560** 
คณะอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ) 

     

-การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท   19 23  



๘๔ 

หลักสูตร/สาขาวิชา ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 หมายเหตุ 
-ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร   114 104  
-การประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ    63  

รวมนักศึกษาปริญญาตรี 3,689 3,716 3,342 2,970  
ปริญญาโท 

บัณฑิตวิทยาลัย 
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
-การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร 61 71 62 26  
-การจัดการธุรกิจการบริการ    36  

รวมนักศึกษาระดับปริญญาโท 61 71 62 62  
รวมนักศึกษาท้ังหมด 3,750 3,787 3,404 3,032  

ที่มา: ส านักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ข้อมูล ณ พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 

จากตารางข้างต้น พบว่า ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ มีจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
และ นักศึกษาระดับปริญญาโท ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ เป็น ๓,๗๕๐ คน ๓,๗๘๗ คน ๓,๔๐๔ คน 
และ ๓,๐๓๒ คน ตามล าดับ ทั้งนี้หากพิจารณาจ านวนนักศึกษาของสองปีล่าสุดเปรียบเทียบกันพบว่า 
จ านวนนักศึกษาลดลงร้อยละ ๑๐.๙๓ โดยที่มีคณะวิชา และสาขาวิชา เพ่ิมจากช่วงเริ่มแรกจ านวนมาก
ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ รวมทั้งมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญญาโท 
รวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ยังมีการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาที่พัทยาด้วย 
  ๑.๑.๕ จ านวนอาจารย์ แยกตามสายงาน ระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ ของวิทยาลัย
ดุสิตธานี 
 
ตารางท่ี ๖ จ านวนอาจารย์ แยกตามสายงาน ระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ ของวิทยาลัยดุสิตธาน ี

แบ่งตามสายงาน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
อาจารย์สายวิชาการ 154 159 155 178 
อาจารย์สายสนับสนุน 144 143 144 184 

รวมทั้งหมด 298 302 299 362 
ที่มา: ส านักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ข้อมูล ณ พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 

   จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่าจ านวนอาจารย์สายวิชาการและสายสนับสนุน มีจ านวน
ใกล้เคียงกัน จ านวนอาจารย์ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ มีจ านวนใกล้เคียงกัน แต่ในปี ๒๕๖๑ มีจ านวน
เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา ร้อยละ ๒๑.๐๗  

๒) ข้อมูลการประกันคุณภาพ การรับรองวิทยฐานะ 
   2.1) การประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก  

2.1.1) ผลการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันและระดับหลักสูตร 
ผลการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันและระดับหลักสูตรของวิทยาลัย

ดุสิตธานี ดังแสดงในตารางที่ 7 และ ๘  
 



๘๕ 

ตารางท่ี ๗ แสดงผลคะแนนการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน๑ของวิทยาลัยดุสิตธานี  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

ปี
การศึกษา 

องค์ประกอบ
ที่ ๑๒ 

องค์ประกอบ
ที่ ๒๓ 

องค์ประกอบ
ที่ ๓๔ 

องค์ประกอบ
ที่ ๔๕ 

องค์ประกอบ
ที่ ๕๖ 

รวม 

๒๕๕๙ ๒.๙๘ ๔.๑๓ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๖๑ ๓.๙๓ 

๒๕๖๐ ๓.๑๒ ๔.๓๙ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๖๙ ๔.๐๖ 
ที่มา : ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ข้อมูล ณ พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 

 จากตารางข้างต้น แสดงผลคะแนนการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันของวิทยาลัย  
ดุสิตธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ซึ่งจะเห็นได้ว่าผลคะแนนทุกองค์ประกอบสูงขึ้น ยกเว้นใน
องค์ประกอบที่มีคะแนนเต็มทั้งสองปีการศึกษา โดยรวมทั้งสองปี มีผลการด าเนินงานระดับดี   
หากพิจารณารายองค์ประกอบแล้วพบว่า ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต  
อยู่ ในระดับต้องปรับปรุง องค์ประกอบที่  ๒ ด้านการวิจัยอยู่ ในระดับดี  องค์ประกอบที่  ๓-๕  
ด้านการบริการวิชาการ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับ
ดีมาก 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
๑ ผลการประเมิน ๑.๐๐-๑.๕๐ การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน ๑.๕๑-๒.๕๐ การด าเนินงานต้องปรับปรุง ๒.๕๑-๓.๕๐  

การด าเนินงานระดับพอใช้ ๓.๕๑-๔.๕๐ การด าเนินงานระดับดี ๔.๕๑-๕.๐๐ การด าเนินงานระดับดีมาก 
๒ องค์ประกอบที่๑ การผลิตบัณฑิต 
๓ องค์ประกอบที่๒ การวิจัย 
๔ องค์ประกอบที่๓ การบริการวิชาการ 
๕ องค์ประกอบที่๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๖ องค์ประกอบที่๕ การบริหารจัดการ 



๘๖ 

ตารางที่ ๘ แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร๗ของวิทยาลัยดุสิตธานี ปีการศึกษา 
๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

ชื่อหลักสูตร 
รวมคะแนน 

ของกรรมการ 
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

รวมคะแนน 
ของกรรมการปี

การศึกษา ๒๕๖๐ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ๓.๐๕ ๓.๔๒ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเว็นต์  ๓.๔๘ ๓.๖๑ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ 
รีสอร์ท 

๓.๖๑ ๓.๗๒ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสปา ๓.๗๗ ๓.๘๘ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะ
การประกอบอาหาร 

๓.๘๘ ๓.๙๓ 

หลักสูตรการจัดการบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการบริการใน
ธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม 

- ๓.๐๖ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ 
รีสอร์ท(หลักสูตรนานาชาติ) 

๓.๔๖ ๓.๖๘ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร
และการจัดการภัตตาคาร   (หลักสูตรนานาชาติ) 

๓.๒๑ ๓.๔๘ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ
ภัตตาคาร 

๓.๑๖ ๓.๔๔ 

ที่มา : ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ข้อมูล ณ พ.ศ. ๒๕๖๒)
  

 จากตารางข้างต้น แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของวิทยาลัยดุสิตธานี ปี
การศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ที่มีคะแนนสูงขึ้น ทุกหลักสูตร โดยผลการประเมินทุกหลักสูตรอยู่ ในระดับดี 
โดยที่หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร มีผล  
การประเมินสูงสุดที่ ๓.๙๓ ในการประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 
 

                                                           
๗ ผลการประเมิน ๐.๐๑-๒.๐๐ ระดับคุณภาพน้อย ๒.๐๑-๓.๐๐ ระดับคุณภาพปานกลาง ๓.๐๑-๔.๐๐ ระดับคุณภาพดี ๔.๐๑-๕.๐๐ 
ระดับคุณภาพดีมาก 



๘๗ 

๒.๑.๒) ผลการประกันคุณภาพภายนอก  
 ระบบประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งด าเนิน การโดยส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประกันคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ทุกรอบ ๕ ปีโดยล่าสุด เป็นรอบที่ ๓ เมื่อปีการศึกษา 
๒๕๕๗ มีผลการประเมิน อยู่ในระดับดี (๔.๒๑)   
 

๒.๒) ผลการรับรองวิทยฐานะ๘ วิทยาลัยดุสิตธานี  
ในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา วิทยาลัยดุสิตธานีได้รับการรับรองวิทยฐานะ ให้จัดการเรียน

การสอนได้ อย่างไรก็ตามผลการรับรองวิทยฐานะล่าสุด ยังอยู่ระหว่างด าเนินการ  
 
๒. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

๑) ข้อมูลพื้นฐานส าคัญ 
 ๑.๑) ชื่อที่ตั้งและวัตถุประสงค์ 
 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  เดิมใช้ชื่อ สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์   เป็น

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนประเภท “สถาบัน” จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีบริษัท 

                                                           
๘ ๑.๑.๑ การรับรองวิทยฐานะ คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมคร้ังที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ได้มี
มติเห็นชอบระบบการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามกฎกระทรวงการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๘ เกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาการให้การรับรอง  วิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี้ 
 ๑). การให้การรับรองวิทยฐานะระดับหลักสูตร มี ๓ ระดับ 
 - รับรอง เมื่อผลการด าเนินการด้านการก ากับมาตรฐานอยู่ในระดับผ่าน และผลการด าเนินการในตัวบ่งชี้อื่นอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป 
 - รับรองแบบมีเงื่อนไข เมื่อผลการด าเนินการไม่เป็นไปตามที่ก าหนด โดยขอให้ปรับปรุงผลด าเนินการให้เป็นไปตามที่
ก าหนดภายในหนึ่งปีการศึกษา  
 - ไม่ให้การรับรอง เมื่อไม่สามารถปรับปรุงผลด าเนินการให้เป็นไปตามที่ก าหนดในหนึ่งปีการศึกษา มีผลให้ต้องงดรับ
นักศึกษา และปิดหลักสูตรต่อไป 
 ๒). การรับรองวิทยฐานะในระดับสถาบัน มี ๓ ระดับ 
 - รับรอง  เมื่อหลักสูตรในสถาบันนั้น ๆ ต้องมีผลการด าเนินการด้านการก ากับมาตรฐาน ในระดับผ่าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๙๐ ของหลักสูตรที่สถาบันนั้นเปิดให้บริการ และผลการด าเนินงานของสถาบัน ในภาพรวมทั้งผลการประกันคุณภาพภายใน  ผลการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) ความมั่นคง ยั่งยืน (growth rate) ผลการประเมินคุณภาพภายนอก(รอบล่าสุด) สถานที่จัดการเรียน
การสอน สถานภาพทางการเงิน การบริหารจัดการ ข้อร้องเรียน (ธรรมาภิบาล) โดยการพิจารณาของคณะกรรมการรับรองวิทยฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 - รับรองแบบมีเงื่อนไข  หากผลการด าเนินงานด้านการก ากับมาตรฐานในระดับผ่านน้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของหลักสูตรที่
สถาบันนั้นเปิดให้บริการ โดยขอให้ปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ ให้มีผลการด าเนินงาน ด้านการก ากับมาตรฐานในระดับผ่าน ภายในหนึ่งปี
การศึกษา 
 - ไม่รับรอง  หากสถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถด าเนินการเป็นไปตามที่ก าหนด จะถูกเพิกถอนการรับรองวิทยฐานะส่งผลให้
สถาบันต้องยุติการรับนักศึกษาใหม่และปิดหลักสูตร 
 



๘๘ 

ศึกษาภิวัฒน์ จ ากัด เป็นผู้รับใบอนุญาต ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลบางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุรี   ทั้งนี้ โดยการสนับสนุนจากกลุ่ม CP All ด้วยการริเริ่มของคุณก่อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์   
ที่ศรัทธาแนวคิดของการท างานควบคู่กับการเรียน 

การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
 ๑) เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และกอปรด้วยคุณธรรม

จริยธรรม จรรณยาบรรณวิชาชีพ และจิตสาธารณะ ทั้งเป็นผู้มีส านึกต่อสังคมและสิ่งแวลล้อม 
 ๒) เพ่ือจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ที่ ได้

จากภาคทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ โดยเน้นการเรียนการสอนภาคปฏิบัติควบคู่กับการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริงในการฝึกปฏิบัติ 

 ๓) เพ่ือสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิชาการ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี โดยเน้นการประสานความร่วมมือทางวิชาการกับภาคธุรกิจและความอุตสาหกรรม 

 ๔) เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการ ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้ง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการท้ังของสถาบันและหน่วยงานอื่นสู่ชุมชนและสังคม 

 ๕) เพ่ือปลูกฝังและถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีงานของชาติ เพ่ือด ารงไว้ซึ่งมรดกทาง
ศิลปะและวัฒนธรรมของบรรพชน รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ๖) เพ่ือตอบสนองความต้องการบัณฑิตของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนและ
แบ่งเบาภาระของรัฐในการสจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 ๗) เป็นสถานที่การเรียนการสอนด้านการจัดการในระดับภูมิภาคและนานาชาติ 
 

 ๑.๒) ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 
 ปรัชญาของสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์คือ “การศึกษาคือบ่อเกิดแห่งภูมิปัญญา” 

(Education is the Matrix of Intellect) 
 วิสัยทัศน์ของสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์คือ มีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทาง

วิชาการในระดับชาติ และมีมาตรฐานป็นที่ยอมรับของประชาคมการศึกษาระดับนานาชาติ โดยเน้น 
การจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยมีพันธกิจดังนี้ 

 ๑) จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ในระดับชาติ และ
นานาชาติ  

  ๒) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในภาคทฤษฎี และความสามารถในเชิงปฏิบัติ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้เป็นอย่างดี 

 ๓) ผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ 
ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ เพ่ือเป็นศูนย์กลางของความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 



๘๙ 

 ๔) ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยเป็นแหล่งแสวงหาและเผยแพร่องค์ความรู้ทาง
วิชาชีพและทางวิชาการในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ 

 ๕) ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในแง่
การอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ และพัฒนา เพ่อธ ารงไว้ซึ้งมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมอันเกิดจาก
อัจฉริยภาพของบรรพชน 

 ๑.๓) หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดสอน และจ านวนการรับนักศึกษา ในช่วงเริ่มต้น 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี

และระดับบัณฑิตศึกษา โดยแบ่งเป็นคณะ/สาขาวิชา และได้รับนักศึกษาเพ่ือเข้าศึกษาตามจ านวนที่ได้
แจ้งในการขอเปิดด าเนินการหลักสูตร ดังนี้ 

ระดับปริญญาตรี 
  คณะบริหารธุรกิจ 

  ๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุกิจค้าปลีก ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ จ านวนนักศึกษา ๑๒๐ คน ใช้ชื่อปริญญาภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ 
ดังนี้  

 ภาษาไทย : บริหารธุกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจค้าปลีก) 
      : บธ.บ.(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) 

 ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Business Administration (Retail Business 
Management) 
          : B.B.A. (Retail Business Management)  

  ๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ จ านวนนักศึกษา ๑๐๐ คน ใช้ชื่อปริญญาภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ 
ดังนี้ 

 ภาษาไทย : บริหารธุกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์) 
     : บธ.บ.(การจัดการโลจิสติกส์) 

 ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Logistics Management) 
         : B.B.A. (Logistics Management) 

  ๓) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ จ านวนนักศึกษา ๑๐๐ คน ใช้ชื่อปริญญาภาษาไทย และภาค
ภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 ภาษาไทย  : บริหารธุกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจอาหาร) 
      : บธ.บ.(Food Business Management) 



๙๐ 

 ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Business Administration (Food Business 
Management) 
          : B.B.A. (Food Business Management) 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

  ๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ตั้งแต่ภาค
การศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ จ านวนนักศึกษา ๖๐ คน ใช้ชื่อปริญญาภาษาไทย และภาค
ภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 ภาษาไทย : บริหารธุกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจค้าปลีก) 
     : บธ.ม.(การจัดการธุรกิจค้าปลีก) 

 ภาษาอังกฤษ  : Master of Business Administration (Retail Business 
Management) 
          : M.B.A. (Retail Business Management)  
 
 ๑.๔) จ านวนนักศึกษา ตามคณะ หลักสูตร และ สาขาวิชา ของสถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ 
ตารางท่ี ๙ แสดงจ านวนนักศึกษา ตามคณะ หลักสูตร และ สาขาวิชา ของสถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ 

หลักสูตร/สาขาวิชา ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 หมายเหตุ 
ปริญญาตรี 

คณะบริหารธุรกิจ 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
-การจัดการธุรกิจก่ารค้าสมัยใหม่ 3,788 5,145 7,855 6,082  
-การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ)  31    
-การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (หน่วยเรียน)  819  2,935  
-การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรต่อเนื่อง)    214  
-การจัดการธุรกิจค้าปลีก 2,692 1,964 115 20  
-การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ระบบการศึกษาทางไกล)    7  
-การจัดการโลจิสติกส์ 528 530 354   
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
  วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
-เทคโนโลยีสารสนเทศ 163 212 191 205  
  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต 
-วิศวกรรมผลิตยางยนต์ 110 143 178 176  
-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 137 165 142 162  
-วิศวกรรมอุตสาหกรรม 154 172 142 140  
-วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัติโนมัติ   38 73 สาขาเปิดใหม่ปี 2560 
คณะศิลปศาสตร์ 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต 
-ภาษาจีนธุรกิจ 231 261 237 239  
-ภาษาญ่ีปุ่นธุรกิจ 112 161 190 194  
-ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 52 96 122 175  
คณะนิเทศศาสตร์ 
  นิเทศศาสตร์บัณฑิต 
-การสือสารแบนด์ (วิชาเอก) 92 79  25  
-การสื่อสารองค์กร (วิชาเอก) 92 81  21  



๙๑ 

หลักสูตร/สาขาวิชา ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 หมายเหตุ 
-การสื่อสารองค์การและแบรนด์  69  134  
-วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ (วิชาเอก) 121 174  201  
-นิเทศศาสตร์ (ไม่แยกสาขาวิชา)   379   
คณะวิทยาการจัดการ 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต 
-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 152 142 86 46  
-การจัดการธุรกิจการบิน 467 685 861 931  
-การจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ 73 57 29 4  
-การบริหารคนและองค์การ  49 77 101 สาขาเปิดใหม่ปี 2559 
-การจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร 36 98 132 151  
  ศิลปศาสตร์บัณฑิต      
-การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 95 98 188 204  
คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร 
  วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
-นวัตกรรมและการจัดการเกษตร 130 140 194 198  
คณะศึกษาศาสตร์ 
  ศึกษาศาสตร์บัณฑิต 
-การสอนภาษาจีน 77 111 132 132  
-การสอนภาษาอังกฤษ   23 41 สาขาเปิดใหม่ปี 2560 
คณะการจัดการธุรกิจอาหาร 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต 

 

-การจัดการธุรกิจอาหาร 775 1,066 1,216 1,345  
-การจัดการธุรกิจภัตตาคาร 89 157 236 312  
-การจัดการธุรกิจภัตตาคาร (หลักสูตรต่อเนื่อง)    21  
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
  วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
-การจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร  30 70 134 สาขาเปิดใหม่ปี 2559 
-การจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม 51 90 114 167  
คณะการจัดการโลจิสติกส์และคมนาคม 
  วิทยาศาสตร์บัณฑิต 
-การจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง   80 193 คณะ/สาขาเปิดใหม่ปี 2560 
-การจัดการเทคโลยีฟาร์ม    251 สาขาเปิดใหม่ปี 2561 
วิทยาลัยนานาชาติ 
  บริหารธุรกิจบัณฑิต 

     

-การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ)    98 สาขาเปิดใหม่ปี 2561 
รวมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 9,353 12,825 13,381 15,335  

ปริญญาโท 
วิทยาลัยบัณฑิตจีน 
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
-บริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)    159 คณะ/สาขาเปิดใหม่ปี 2561 
คณะบริหารธุรกิจ 
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

     

-การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  49 99 166  
-การจัดการธุรกิจค้าปลีก 8 4 2 66  
-บริหารธุรกิจ   201   
-บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจค้าปลีก) 215 190    
-บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์) 89 60  29  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต 

     

-เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 10 9 9  
-วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลย ี    3 สาขาเปิดใหม่ปี 2561 
คณะศึกษาศาสตร์ 
  ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต 

     

-ภาวะผู้น าการบริหารและการจัดการการศึกษา  29 54 70 สาขาเปิดใหม่ปี 2559 
คณะวิทยาการจัดการ 
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

     

-กลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 72 61 45 34  
-การบริหารคนและกลยุทธองค์กร 34 51 71 98  



๙๒ 

หลักสูตร/สาขาวิชา ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 หมายเหตุ 
-ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 49 83 83 89  
-บริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน) 102 180 199   
-การจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตรภาษาจีน) 7 5    

รวมนักศึกษาปริญญาโท 580 722 763 723  
ปริญญาเอก 

คณะวิทยาลัยนานาชาติ 
  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
-บริหารธุรกิจ 88 127 134 166  

รวมนักศึกษาระดับปริญญาเอก 88 127 134 166  
รวมนักศึกษาท้ังหมด 10,021 13,674 14,478 16,224  

ที่มา: ส านักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ข้อมูล ณ พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 จากตารางข้างต้น จะเห็นว่า จ านวนนักศึกษา ตามคณะ หลักสูตร และ สาขาวิชา ของสถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ เพ่ิมข้ึน จาก ๑๐,๐๒๑ คน เป็น ๑๓,๖๗๔ คน 
๑๔,๒๗๘ คน และ ๑๖,๒๒๔ คนตามล าดับ เพ่ิมขึ้นในแต่ละปีคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔๕ , ๔.๑๒ และ 
๑๓.๖๓ ตามล าดับ โดยที่มีจ านวนคณะ หลักสูตรสาขาวิชา ที่เปิดสอนเพ่ิมขึ้นจากในช่วงเริ่มต้นเป็น
จ านวนมาก  
 ๑.๕) จ านวนอาจารย์ ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ แยกตามสายงาน ระหว่าง ปี 
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ 
 
ตารางที่ ๑๐ แสดงจ านวนอาจารย์ ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ แยกตามสายงาน ระหว่าง 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ 

แบ่งตามสายงาน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
อาจารย์สายวิชาการ 253 314 353 360 
อาจารย์สายสนับสนุน 490 554 602 588 

รวมทั้งหมด 743 868 955 948 
ที่มา: ส านักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ข้อมูล ณ พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 

 จากตารางข้างต้น จะเห็นว่า มีจ านวนอาจารย์สายสนับสนุนมากกว่าสายวิชาการ และจ านวน
อาจารย์รวมในปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ คือ ๗๔๓ คน ๘๖๘ คน ๙๕๕ คน และ ๙๔๘ คนตามล าดับ 
 
 ๒) ข้อมูลการประกันคุณภาพ การรับรองวิทยฐานะ 
  ๒.๑) การประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก 
   ๑) ผลการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันและระดับหลักสูตร 
    ผลการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันและระดับหลักสูตรของ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ดังแสดงในตารางที่ ๑๑ และ ๑๒   
 



๙๓ 

ตารางที่ ๑๑ แสดงผลคะแนนการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันของสถาบันการจัดการ 
ปัญญาภิวัฒน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 
 

ปีการศึกษา 
องค์ประกอบ

ที ่๑ 

องค์ประกอบ
ที่ ๒ 

องค์ประกอบ
ที่ ๓ 

องค์ประกอบ
ที่ ๔ 

องค์ประกอบ
ที่ ๕ 

รวม 

๒๕๕๙ ๓.๗๑ ๔.๙๕ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๘๒ ๔.๔๕ 

๒๕๖๐ ๓.๙๗ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๘๓ ๔.๕๖ 

ที่มา: ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ข้อมูล ณ พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 

 จากตารางข้างต้น ผลคะแนนการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาผลคะแนนในปีการศึกษา ๒๕๕๙ อยู่ในระดับดี และผลคะแนนในปี
การศึกษา ๒๕๖๐ อยู่ ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบที่  ๑  
ด้านการผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับดี ทั้งในปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ และองค์ประกอบที่ ๒-๕  
ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการท านุศิลปะวัฒนธรรม และ ด้านการบริหารจัดการ 
ตามล าดับ อยู่ในระดับดีมาก ทั้งในปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ 
 
ตารางที่ ๑๒ แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของสถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

ชื่อหลักสูตร 

รวมคะแนน 
ของกรรมการ 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ 

รวมคะแนน 
ของกรรมการ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ภัตตาคาร   

๓.๔๘  
๓.๗๖ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร  ๓.๘๖ ๔.๑๗ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร 
(ต่อเนื่อง)  

- ๓.๒๖ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัด
การเกษตร  

๓.๓๕ ๓.๖๗ 

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต  ๔.๐๙ ๔.๑๖ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่     

๔.๒๑ ๔.๒๘ 



๙๔ 

ชื่อหลักสูตร 

รวมคะแนน 
ของกรรมการ 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ 

รวมคะแนน 
ของกรรมการ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ (ต่อเนื่อง)      

- ๓.๒๑ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ)  ๓.๐๓ 

๓.๓๙ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ (หลักสูตรในระบบการศึกษาทางไกล)  ๔.๐๕ 

๔.๐๗ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  ๔.๐๗  

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และคมนาคมขนส่ง - 

๔.๐๕ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ๓.๘๕ ๓.๘๗ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์  ๓.๘๘ 

๓.๙๖ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน     ๓.๔๕ ๓.๖๑ 

หลั กสู ต รบริ ห า ร ธุ ร กิ จบัณฑิ ต  ส าขาวิ ช าการจั ดกา ร
อสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร   ๓.๗๓ 

๓.๗๕ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว      ๓.๕๒ 

๓.๕๒ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ๓.๘๘ 

๓.๙ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ๓.๙๙ ๓.๘๖ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
ยานยนต์    ๓.๕๔ 

๓.๗๗ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ ๔.๐๑ 

๔.๐๗ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ - 

๓.๑๗ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม ๓.๙ ๓.๙๗ 



๙๕ 

ชื่อหลักสูตร 

รวมคะแนน 
ของกรรมการ 
ปีการศึกษา 

๒๕๕๙ 

รวมคะแนน 
ของกรรมการ 
ปีการศึกษา 

๒๕๖๐ 
อุตสาหการ  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ      ๓.๙๙ 

๓.๙๕ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ  ๓.๙๖ ๔.๐๓ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ๓.๙ ๔.๐๒ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารทางธุรกิจ      ๓.๖๗ 

๓.๗๖ 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน     ๓.๗๒ ๓.๗๒ 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
(หลักสูตร ๕ ปี)    - 

๓.๐๒ 

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้น าการ
บริหารและการจัดการการศึกษา  ๓.๑๑ 

๓.๗ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
แปรรูปอาหาร  ๓.๓ 

๓.๕๘ 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
ฟาร์ม  ๓.๖๒ 

๓.๗๖ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่าง
ประเทศ   (หลักสูตรนานาชาติ)   ๓.๘๖ 

๓.๙๖ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ   
(หลักสูตรภาษาจีน)  ๓.๗๔ 

๓.๘๑ 

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตร
ภาษาจีน)  ๓.๖๖ 

๓.๘๙ 

จ านวนหลักสูตรรวม ๒๙ หลักสูตร  ๓๓ หลักสูตร 

ที่มา: ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ข้อมูล ณ พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 

 จากตารางข้างต้น จะเห็นว่าผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา 
๒๕๕๙ อยู่ในระดับดีมาก  ๕ หลักสูตร ระดับดี ๒๔ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒๔ และ ๘๒.๗๖ 
ตามล าดับ ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๖๐ อยู่ในระดับดีมาก ๘ หลักสูตร ระดับที่ ๒๕ หลักสูตร คิดเป็น 



๙๖ 

ร้อยละ ๒๔.๒๔ และ ๗๕.๗๖ ตามล าดับ ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรในปีการศึกษา
๒๕๖๐ สูงกว่าในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยที่หลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีมาก ในปี
การศึกษา ๒๕๕๙ เรียงล าดับจากคะแนนสูงสุด คือ ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (๔.๒๑) ๒. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (๔.๐๙) ๓. หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (๔.๐๗ ) ๔. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรในระบบการศึกษาทางไกล) (๔.๐๕) และ ๕. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (๔.๐๑) ส าหรับหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับดีมาก ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เรียงล าดับจากคะแนนสูงสุด คือ ๑.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (๔.๒๘)  ๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจอาหาร(๔.๑๗) ๓. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (๔.๑๖) ๔.—๕. หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรในระบบการศึกษาทางไกล) และ หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  (๔.๐๗) ๖. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และคมนาคมขนส่ง (๔.๐๕) ๗. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีนธุรกิจ (๔.๐๓) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (๔.๐๒)  
   ๒) ผลการประกันคุณภาพภายนอก  
    ระบบประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งด าเนินการโดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ทุกรอบ ๕ ปีโดยล่าสุด มีผลประเมินซึ่ง เป็น
รอบท่ี ๓ เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีผลการประเมินระดับดีมาก  
  ๒.๒) การรับรองวิทยฐานะ     
   คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒
มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้มี มติเห็นชอบผลการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สถาบัน 
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณารับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่ามีระดับคุณภาพและมาตรฐานตามหลักเกณฑ์การรับรอง ซึ่ง
สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามมาตรฐาน และสามารถประสาทปริญญา
บัตรในระดับชั้นและสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนได้ ดังนี้ 

1) การรับรองระดับหลักสูตร เห็นสมควรให้ “รับรอง” จ านวน ๓๓ หลักสูตร 
จากจ านวนหลักสูตรรวม ๓๓ หลักสูตร ที่สถาบันจัดการเรียนการสอน 

2) การรับรองระดับสถาบัน เห็นสมควรให้  “รับรอง” เนื่ องจากมี 
ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตรด้านการก ากับมาตรฐานและผลการด าเนินงานในองค์ประกอบอ่ืนๆ ใน
ระดับดีข้ึนไป จ านวน ๓๓ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของหลักสูตรที่พิจารณารับรองวิทยฐานะ และ
สถาบันมีมาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการด าเนินงาน
ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  



๙๗ 

๓. สถาบันกันตนา 
๑) ข้อมูลพื้นฐานส าคัญ 

๑.๑) ชื่อที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ภารกิจ 
 สถาบันกันตนา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประเภท “สถาบัน” จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๑ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีบริษัท กันตนา เอ็ดดูเทนเมนท์ (อินเตอร์เนชั่นแนล) จ ากัด เป็นผู้รับ
ใบอนุญาต มีที่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๒ ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี
วัตถุประสงค์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยด าเนินการตามภารกิจต่อไปนี้ 

 ๑) ผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมด้านวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง สอดคล้องกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมการสรา้งสรรค์สื่อ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

 ๒) ค้นคว้า วิจัย และพัมนาองค์ความรู้ใหม่ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรและ  
งานผลิต 

 ๓) ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และชุมชนต่างๆ 
 ๔) ปลูกฝังให้บัณฑิตมีแนวคิด และค่านิยมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติและส่งเสริมให้

มีการสืบทอดต่อไป 
    ๑.๒) ปรัชญา วิสัยทัศน์ ปณิธาน 

  สถาบันกันตนามีปรัชญาที่มุ่งจัดการศึกษาเฉพาะทางด้านการผลิตสื่อบันเทิงโดยเน้น
ทักษะการปฏิบัติบนรากฐานของทฤษฎีและหลักการ และเน้นการสร้างความบันเทิงบนสาระที่สะท้อน
แนวคิดค่านิยมที่ถูกต้อง และความเป็นไทย 

  วิสัยทัศน์ของสถาบันคือ จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านศิลปะการผลิตสื่อบันเทิง ซึ่งมุ่ง
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพผู้ยึดมั่นในกรอบศีลธรรม จริยธรรม และเอกลักษณ์
ความเป็นไทย มีความพร้อมปฏิบัติงานทั้งในตลาดแรงงานและในการสร้างงานของตนเอง 

   ปณิธานของสถาบันคือ มุ่งที่จะส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีความเป็นเลิศใน 
การปฏิบัติงานในลักษณะมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถทั้งในเชิงวิชาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
และในด้านเทคโนโลยี โดยอยู่บนพ้ืนฐานเชิงวิชาการท่ีถูกต้อง พร้อมทั้งยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
ด้านสื่อมวลชน สรา้งผลงานโดยค านึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ขวนขวายใฝ่รู้เพ่ือให้ทันต่อองค์ความรู้
และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และน ามาพัฒนาคุณภาพผลงานอย่างต่อเนื่อง 

     ๑.๓) หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดสอน ในช่วงเริ่มต้น  
  หลักสูตรที่เปิดสอน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาที่เปิดสอน สาขา 

การผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชั่น ระดับปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การผลิตภาพยนตร์และ 
แอนิเมชั่น) โดยใช้ชื่อปริญญา ภาษษไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

ภาษาไทย  : ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชั่น) 
   : ศป.บ.(การผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชั่น) 



๙๘ 

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Fine and Applied Arts (Film and Animation) 
   : B.F.A. (Film and Animation) 
 ๑.๔) จ านวนนักศึกษา ตามคณะ หลักสูตร และ สาขาวิชา ของสถาบันกันตนา ระหว่าง
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ 
 
ตารางที่ ๑๓ จ านวนนักศึกษา ตามคณะ หลักสูตร และ สาขาวิชา ของสถาบันกันตนา ระหว่างปี  
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ 

จ านวนนักศึกษาแยก ตาม คณะ หลักสูตร และสาขาวิชา ของสถาบันกันตนา 
 

คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 หมายเหตุ 
ปริญญาตร ี

คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ 
  ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 

     

-ไม่ระบุสาขาวิชา 47 29 25 24  
รวมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 47 29 25 24  

ปริญญาโท 
คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ 
  ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
-การจัดการสื่อบันเทิง 6 5 5 4  
รวมนักศึกษาระดับปรญิญาโท 6 5 5 4  
รวมนักศึกษาทั้งหมด 53 34 30 28  

ที่มา: ส านักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ข้อมูล ณ พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 

 ๑.๕) จ านวนอาจารย์ ของสถาบันกันตนา แยกตามสายงาน ระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-
๒๕๖๑ 
ตารางท่ี ๑๔ จ านวนอาจารย์ ของสถาบันกันตนา แยกตามสายงาน ระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ 

จ านวนอาจารย์แยกตามสายงาน ปีการศึกษา 2558-2561 ของสถาบันกันตนา 
แบ่งตามสายงาน ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 หมายเหตุ 

อาจารย์สายวิชาการ 16 17 14 14  
อาจารย์สายสนับสนุน 2 7 2 2  

รวมทั้งหมด 18 24 16 16  
ที่มา: ส านักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ข้อมูล ณ พ.ศ. ๒๕๖๒) 

๒) ข้อมูลการประกันคุณภาพ การรับรองวิทยฐานะ 
๒.๑) ผลการประกันคุณภาพภายในและการประกันภายนอก  

๑) ผลการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันและระดับหลักสูตร 
    ผลการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันและระดับหลักสูตรของ
สถาบันกันตนาดังแสดงในตารางที่ ๑๕ และ ๑๖ 



๙๙ 

    
ตารางท่ี ๑๕ แสดงผลคะแนนการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันของสถาบันกันตนา  
ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

ปี
การศึกษา 

องค์ประกอบ
ที่ ๑ 

องค์ประกอบ
ที่ ๒ 

องค์ประกอบ
ที่ ๓ 

องค์ประกอบ
ที่ ๔ 

องค์ประกอบ
ที่ ๕ 

รวม 

๒๕๕๙ ๓.๘๔ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๔๙ ๔.๔๔ 
๒๕๖๐ ๓.๖๖ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๑๑ ๔.๒๘ 

ที่มา: ส านักมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ข้อมูล ณ พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 

ตารางท่ี ๑๖ แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของสถาบันกันตนา ปีการศึกษา 
๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

ชื่อหลักสูตร 
รวมคะแนน 

ของกรรมการ      
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

รวมคะแนน 
ของกรรมการ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ๓.๕๕ ๓.๖๒ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการสื่อบันเทิง ๓.๕๕ 

 
๓.๖๕ 

ที่มา: ส านักมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ข้อมูล ณ พ.ศ. ๒๕๖๒) 

 
๒) ผลการประกันคุณภาพภายนอก 

ระบบประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งด าเนิน การโดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ทุก รอบ ๕ ปีโดยล่าสุด มีผลประเมินซึ่งเป็น
รอบท่ี ๓ เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีผลการประเมินระดับดี (๓.๗๓)  

 
๒.๒) ผลการรับรองวิทยฐานะ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓ 
มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้มี มติ ๑.ให้การรับรองวิทยฐานะ ระดับหลักสูตร เป็นการ “รับรองแบบมีเงื่อนไข” 
ในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสื่อ
บันเทิง และ ๒. ให้การรับรองวิทยฐานะ ระดับสถาบันเป็นการ “รับรองแบบมีเงื่อนไข” เนื่องจากผล 
การด าเนินงานของหลักสูตรที่เสนอขอรับรองยังอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง โดยให้สถาบันด าเนินการ
ปรับปรุงผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

๑) ระดับสถาบัน 



๑๐๐ 

 จัดท าแผนกลยุทธ์ พร้อมแผนปฏิบัติการที่สามารถถ่ายทอดนโยบาย
ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพใน
ระดับที่ยอมรับได้ในวงการวิชาชีพและวงการวิชาการที่เกี่ยวข้อง พร้อมก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ  
ในการด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใน ๑ ภาคการศึกษา และแสดงผลลัพธ์การด าเนินการภายใน 
๑ ปีการศึกษาหลังจากก าหนดแผนกลยุทธ์ดังกล่าว 

๒) ระดับหลักสูตร 
 จัดท าแผนพัฒนาคณาจารย์ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ โดย 

เฉพาะประเด็นผลงานทางวิชาการ งานสร้างสรรค์ หรืองานนวัตกรรมต่างๆ ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมพูนคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ อันจะส่งผลให้งานวิจัยของนักศึกษามีคุณภาพ เป็นประโยชน์ สามารถ
อ้างอิงได้ และต่อยอดองค์ความรู้ต่อไปในอนาคต รวมทั้งสะท้อนให้เห็นศักยภาพของสถาบันในการบรรลุ
ตามนโยบายที่ก าหนดไว้ ภายใน ๑ ภาคการศึกษา และแสดงผลลัพธ์การด าเนินการภายใน ๑ ปี
การศึกษาหลังจากก าหนดแผนกลยุทธ์ดังกล่าว 

 
๔. ข้อมูลด้านการเงินของกรณีศึกษา ทั้ง ๓ แห่ง  
 ๔.๑ ข้อมูลงบแสดงฐานทางการเงิน ของ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (แบบ รกอ.๕/๒) 
  
ตารางท่ี ๑๗ แสดงข้อมูลงบแสดงฐานทางการเงิน ของวิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์และสถาบันกันตนา ในปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
 

มหาวิทยาลัย/
วิทยาลัย/
สถาบัน 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม ทุน สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม ทุน สินทรัพย์รวม หนี้สินรวม ทุน 

ดุสิตธานี 1,102,734,531.34 406,973,586.94 695,760,944.40 1,184,217,464.03 441,106,939.06 743,110,524.94 121,636,726.97 491,446,422.85 724,919,304.12 

การจัดการ
ปัญญธิวัฒน์ 

110,557,549 421,514,550 689,042,999 1,185,514,744 410,103,436 777,411,308 1,506,158,022 514,567,677 991,590ล345 

กันตนา 68,480,890.13 1,937,650.96 66,543,239.17 62,609,724.56 1,595,732.01 61,013,992.55 59,227,229.27 2,140,283.39 57,086,945.88 

ที่มา: ส านักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ข้อมูล ณ พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 

  จากตารางข้างต้น จะเห็นว่า สถาบันอุดมศึกษาทั้งสามแห่ง มีทรัพย์สินรวม มากกว่า
หนี้สินรวม โดยมีทุน ในปี ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสถาบัน
กันตนาอยู่ที่ ๗๒๔,๙๑๙,๓๐๔.๑๒ บาท ๙๙๑,๕๙๐,๓๔๕ บาท และ ๕๗,๐๘๖,๙๔๕.๘๘ บาท 
ตามล าดับ โดยที่  ทุนของ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เพ่ิมขึ้นทุกปี ระหว่างปีการศึกษา  
๒๕๕๘-๒๕๖๐ ส่วนวิทยาลัยดุสิตธานี ทุนลดลงจาก ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ และ สถาบันกันตนา มี
ทุนลดลงทุกปี ระหว่าง ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ 
  



๑๐๑ 

 ๔.๒ ข้อมูลแสดงรายได้ -ค่าใช้จ่าย ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (แบบ รกอ.๕/๓) 
ตารางท่ี ๑๘ ข้อมูลแสดงรายได้ -ค่าใช้จ่าย ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (แบบ รกอ.๕/๓) 

มหาวิทยาลัย/
วิทยาลัย/
สถาบัน 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
รายได้ รายจ่าย รายได้สูง(ต่ า)

กว่าค่าใช้จ่าย 
รายได้ รายจ่าย รายได้สูง(ต่ า)

กว่าค่าใช้จ่าย 
รายได้ รายจ่าย รายได้สูง(ต่ า)

กว่าค่าใช้จ่าย 
ดุสิตธานี 415,591,785.28 310,621,457.02 104,970,328.26 418,416,661.93 330,355,675.28 88,060,986.65 403,837,016.12 377,511,096.12 26,325,920 

การจัดการ
ปัญญธิวัฒน์ 

852,443,794 778,117,512 74,326,282 1,049,730,895 961,362,586 88,368,309 1,216,561,926 1,002,382,889 214,179,037 

กันตนา 20,975,120.38 21,491,136.67 (516,196.29) 12,712,664.86 18,241,911.48 (5,529,246.62) 11,475,732.74 15,402,779.41 (3,927,046.67) 

ที่มา: ส านักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ข้อมูล ณ พ.ศ. ๒๕๖๒) 
 

  จากตารางข้างต้น วิทยาลัยดุสิตธานี และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มีรายได้สูง
กว่าค่าใช้จ่าย ในปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยกเว้นสถาบันกันตนา  
 
ตอนที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร และ ผู้ทรงคุณวุฒิ และการเยี่ยมชม
สถาบัน 
 ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ เกี่ยวข้องกับ 
การก าหนดนโยบายด้านการอุดมศึกษา จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งเป็น
ตัวแทนภาคเอกชน เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย อดีตนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน 
พระบรมราชูปถัมภ์ ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นกรณีศึกษา และผู้บริหารที่เป็นผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไม่ใช่กรณีศึกษา รวมทั้งสิ้น ๑๓ ท่าน ทั้งนี้โดยใช้ประเด็นค าถามจาก 
การสัมภาษณ์ เป็นกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้  
๒.๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย ต่อการที่จะท าให้สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนยังคงสถานะอยู่ได้ ท่ามกลางวิกฤตตัวป้อนเข้าที่ลดลง 
 ในประเด็นนี้ มีความเห็นหลักประกอบด้วย  
 ๒.๑.๑ ความเข้าใจในเรื่องความหมายของมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย ยังมี 
ความหลากหลาย  
 จากข้อคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ พบความเข้าใจในเรื่องความหมายของมหาวิทยาลัยบรรษัท  
ที่หลากหลายกล่าวคือ  
 “สิ่งส าคัญอย่างแรกคือ ปัจจุบันมีความไม่เข้าใจนิยามของค าว่า Corporate university  
ที่ชัดเจน และอาจจะเข้าใจผิด รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาเอง ก็อาจไม่เข้าใจความหมายว่าจริงๆ คืออะไร
ซึ่ ง  Corporate university เกิดมาเมื่อประมาณ ๖๐ ปีที่แล้ว  โดยมีบริษัทเช่น AT&T, Disney, 
MacDonald เริ่มต้นมาจากแผนกฝึกอบรมให้การอบรมทักษะแก่พนักงาน เพ่ือให้ท างานดีขึ้น ซึ่งอาจ
เป็นแรงจูงใจให้หลายประเทศน ามาพัฒนาพนักงานของบริษัท ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเป้าหมายของ 
Corporate university กับ Traditional university จึงไม่เหมือนกัน ซึ่ง Traditional university จะมี
การวิจัยและมีสาขามากมายตามที่ผู้เรียนสนใจ ส่วน Corporate university มีเป้าหมายหลักคือ เพ่ือให้



๑๐๒ 

พนักงานในองค์กรเข้าใจนโยบายขององค์กร ส่งผลให้องค์กรบรรลุต่อพันธกิจต่อไป โดยสรุปแล้ว 
Corporate university จึงสร้างขึ้นมาเพ่ือตัวเองเป็นหลักส าคัญและเพ่ือตอบโจทย์ขององค์กร เมื่อ
กล่าวถึงมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย จึงไม่ตรงตามค านิยามในเบื้องต้น” (ธนู กุลชล สัมภาษณ์ 
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒)  
 ในขณะที่ บางท่านให้ความหมายมหาวิทยาลัยบรรษัทที่แตกต่างออกไปว่า มหาวิทยาลัยบรรษัท
ไม่ใชจ่ัดตั้งเพียงตอบโจทย์ความต้องการ ผลิตและพัฒนาบุคลากรขององค์กรธุรกิจเท่านั้น แต่ยังครอบ 
คลุมห่วงโซ่ธุรกิจ รวมทั้งคู่ค้าขององค์กรธุรกิจนั้นด้วย ดังที่ เลิศชัย สุธรรมานนท์ (สัมภาษณ์ ๒๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ ) ให้ความเห็นไว้ว่า    
 “ถ้าเราศึกษาเรื่องมหาวิทยาลัยบรรษัทจริงๆ แนวความคิดเรื่องเอกชนมาท ามหาวิทยาลัย
บรรษัทมีมาเป็น ๑๐๐ ปีแล้ว ถ้าความหมายในเชิงสากล หมายถึง Learning Centre ที่ท าให้กับตลาด
ห่วงโซ่ธุรกิจ พนักงาน และภายในห่วงโซ่ธุรกิจของเขาด้วย เช่น เซเว่น ท าให้กับเฟรนชาย ซัพพายเออร์  
ดังนั้นในเมืองนอกเป็นความหมายนี้ส่วนใหญ่ แต่ก็เป็นหน่วยธุรกิจที่เลี้ยงตัวเองได้ อันนี้มีเป็น ๑๐๐ ปี
แล้ว แต่ในเครือของ CP เองมีประมาณ ๒๐ ปี ที่ประธานเกิดแนวคิดนี้มา แต่เมื่อไม่ถึง ๑๐ ปีที่คุณ 
ก่อศักดิ์มาท าให้เป็นรูปแบบที่นี่ เพราะตอนนั้นองค์กรอยากท าเป็นออนไลน์ ภาคธุรกิจคิดเรื่องนี้มานาน
แล้ว เพราะการพัฒนาคนเป็นเรื่องส าคัญมาก และการศึกษาอาจไม่สามารถตอบสนองได้ทั้งหมด แต่บ้าน
เราท าน้อยเพราะมหาวิทยาลัยบรรษัทลงทุนเยอะ และเห็นผลช้า เพราะเป็นการลงทุนด้านคน ที่ท าให้
ขับเคลื่อนช้า เรามี Learning Centre  ที่เป็นทุนฝึกอบรมในองค์กรตัวเอง ท าเฉพาะในองค์กรตัวเอง แต่
ไม่ได้ขยายมาทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ.....ในความหมายสากลครอบคลุมทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ คู่ค้า ไม่ใช่เฉพาะองค์กร
แม่ ยิ่งเป็นรูปธรรม บางครั้งไม่ใช่ในห่วงโซ่ธุรกิจ ไม่ใช่คู่แข่งโดยตรง เช่น Santa Fe' Steak ก็ไม่ใช่ธุรกิจ
ในเครืออาจเป็นลูกค้าในการซื้อเนื้อไปท า มิตรผล ก็ไม่ใช่ลูกค้า แต่เราให้บริการเขาด้วย ให้บริการบริษัท
แม่ ให้บริการธุรกิจ และให้บริการสังคมที่ไม่ใช่ธุรกิจของเราเลย.....ต้องตีความให้กว้างกว่านี้ เพราะโลก
ค่อนข้างมีความซับซ้อนขึ้น นี่คือธุรกิจที่เป็น Social Enterprise” 
 และมีบางท่านให้ทัศนะในเรื่องนี้ว่า มหาวิทยาลัยบรรษัทที่เกิดขึ้นในประเทศไทย อาจมีลักษณะ
ที่ต่างจากมหาวิทยาลัยบรรษัทที่เกิดขึ้นเริ่มแรกในต่างประเทศที่เน้นการน าบุคลากรของบริษัทมาเรียน 
ความเข้าใจในเรื่องมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยยังเป็นที่ถกเถียง จึงต้องมานิยามกันใหม่ ดังที่
กล่าวว่า  
 “มหาวิทยาลัยบรรษัทต้องเป็นสถาบันของบริษัท ตั้งเพ่ือพัฒนาก าลังคนให้บริษัทเหมือนเช่น 
มหาวิทยาลัยแฮมเบอร์เกอร์ของแมคโดนัล หรือมหาวิทยาลัยโมโตโรล่า หรือมหาวิทยาลัยดิสนี่ย์ ซึ่งตั้ง
โดยบรรษัทของตน หลักสูตรไม่ได้มีมาตรฐานมาก งานที่บริษัทต้องการก าลังคน บริษัทจะจัดโปรแกรม
ฝึกพัฒนา เมื่อจบก็ท างานตามต าแหน่ง ซึ่งหลายหลักสูตรไม่ถึงระดับปริญญา นี่คือแนวคิดของ
มหาวิทยาลัยบรรษัท แต่ของประเทศไทย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มีหลักสูตรเน้นผลิตก าลังคน
เพ่ือสนับสนุน CP All แต่ไม่ได้น าบุคลากรของบริษัทมาเรียน แต่รับผู้เรียนสาธารณะทั่วไป เมื่อจบแล้ว



๑๐๓ 

จะท างานที่บริษัทหรือไม่ก็ได้ มีหลักสูตรตามมาตรฐานของ สกอ. แต่เป็นหลักสูตรที่ตรงตาม 
ความต้องการของบรษัท จึงท าให้กลายเป็นมหาวิทยาลัยทั่วไป ไม่ใช่มหาวิทยาลัยบรรษัท แต่ความเป็น
มหาวิทยาลัยบรรษัทของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คือ องค์ความรู้ หลักสูตรที่น าองค์ความรู้ต่างๆ 
ที่เป็นวิชาแกนเข้ามา เพ่ือผลิตคนที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการออกมา……ต้องนิยามค าว่า
มหาวิทยาลัยบรรษัทใหม่ ถ้าจะน าค านี้มาใช้ ซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันมาก ผู้ที่ไม่อยากให้ใช้ค านี้คือผู้ที่อยู่ใน
มหาวิทยาลัย เพราะไม่มีแก่นในความเป็นวิชาการ แต่เป็นเพียงนักปฏิบัติ เหมือนเป็นมหาวิทยาลัย 
นักปฏิบัติ เป็นเพียงสายอาชีพไม่ใช่สายวิชาการ แต่ถ้าน าแนวคิดนี้มาใช้ต้องนิยามใหม่ว่า เป็น
มหาวิทยาลัยที่ ด า เนินกิจการโดยสถานประกอบการและมุ่ งตอบสนองความต้องการของ 
สถานประกอบการเป็นหลัก ไม่ใช่ทั้งหมด ซึ่งค าว่าสถานประกอบการหมายถึงว่า เดิมผู้ถือใบอนุญาตคือ
คนเดียว แต่ภายหลังกลายเป็นนิติบุคคลเป็นบริษัทมาซื้อกิจการแทน” (สุเมธ แย้มนุ่น สัมภาษณ์ ๑๐ 
กรกฏาคม ๒๕๖๒)  
  “มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยที่ทราบคือ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
ส าหรับสถาบันกันตนาเป็นสถาบันขนาดเล็กที่มีความเฉพาะทางอย่างมาก แต่ของที่อ่ืนเช่น สถาบันวิทย
สิริเมธีในเครือ ปตท. ก่อตั้งภายหลังจากการศึกษาดูงานที่สถาบันกันตนา” (ปนัดดา ธนสถิตย์)  
 ๒.๑.๒ มหาวิทยาลัยบรรษัทจะช่วยสนับสนุนบัณฑิตให้ได้รับโอกาสที่จะได้ท างานและตอบโจทย์
ธุรกิจอุตสาหกรรม ในสถานการณ์ที่ตัวป้อนเข้าในระบบอุดมศึกษาลดลง  
  มีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า มหาวิทยาลัยบรรษัท จะช่วยสนับสนุนการมีงานท า และ
การผลิตบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (พรชัย มงคลวนิช, เลิศชัย สุธรรมานนท์, 
ไทย ทิพย์สุวรรณกุล, พินิติ  รตะนานุกูล, วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์, ศิริพงศ์ รักใหม่, สุเมธ แย้มนุ่น และ 
จุฑา มนัสไพบูลย์ สัมภาษณ์) ดังความเห็นต่อไปนี้  
  “แนวคิดเรื่องมหาวิทยาลัยบรรษัทเป็นแนวความคิดที่ดี เนื่องจากเมื่อส าเร็จการศึกษา
แล้ว โอกาสที่จะได้ท างานมีมากกว่าสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป แต่จะต้องเป็นงานอย่างที่ก าหนดไว้ ซึ่งใน
แง่การหาผู้เรียน มีความชัดเจนที่ผู้เรียนจะเห็นว่า พอส าเร็จการศึกษาก็จะมีงานรองรับ หรือในต่าง  
ประเทศ บางทีก็เรียนจบแล้วไปท างานเลย สิ่งนี้คือจุดที่ดี.....” (พรชัย มงคลวนิช) 
  “ปัญหาเรื่องนักศึกษาลดลงเป็นประเด็นใหญ่ ที่เป็นประเด็นร่วมคือ มหาวิทยาลัยใน
ปัจจุบันอาจจะตอบโจทย์ทางธุรกิจไม่ได้.....” (เลิศชัย สธุรรมานนท์) 
  “ความจ าเป็นที่ต้องมีมหาวิทยาลัยบรรษัทเนื่องจากลักษณะการผลิตบัณฑิตในปัจจุบัน
นี้มีความโน้มเอียงไปทางวิชาการ จึงเกิดค าพูดที่ว่า “บัณฑิตไม่ตรงต่อความต้องการ” บริษัทท่ีมีขนาด
ใหญ่ มีก าลังและมีประสบการณ์สูงจึงเริ่มน าอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เกษียณเข้าไป ซึ่งตนคิดว่ามีความ
จ าเป็นและต้องส่งเสริมด้วย.....” (ไทย ทิพย์สุวรรณกุล) 
  “.....ภายหลังที่ด าเนินการเป็นกิจลักษณะมากคือ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่มี
ความชัดเจนว่าเปิดเพ่ือป้อนเข้าสู่ระบบการค้าปลีกทั้งหมด ลักษณะนี้เป็นการจัดการศึกษาเพ่ือตอบ



๑๐๔ 

โจทย์เพ่ือความต้องการของบริษัท เรื่องของทวิภาคจึงเข้ามา มีการท างานและเรียนอย่างละครึ่ง หรือ
เอกชนบางด้านที่เฉพาะทางมาก เช่น ด้าน ภาพยนตร์และแอนนิเมชั่น ก็จะมีสถาบันกันตนาเข้ามาจัดตั้ง
เพ่ือไปใช้สิ่งอ านวยความสะดวกในการพัฒนาคนและตอบโจทย์ตรงไปตรงมา ถ้าท าแบบนี้จะไม่เป็น
ปัญหาเรื่องความอยู่รอด เพราะผลิตเพ่ือป้อนในส่วนที่บริษัทต้องการ เมื่อกล่าวถึงมหาวิทยาลัยบรรษัท
ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยปรัชญา คือการศึกษาที่ไม่หวังผลก าไร” (พินิติ  รตะนานุกูล)  
  “มหาวิทยาลัยบรรษัทตั้งมาเพ่ือตอบโจทย์กลุ่มบริษัท ซึ่งช่วยในแง่การพัฒนา
ทรัพยากรของส่วนอุตสาหกรรมนั้นๆ” (วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ )   
  “ในมุมมองตนคิดว่าการก่อตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยมีบริบท ๒-๓ 
เรื่อง อย่างแรกคือการก่อตั้งโดยบุคคลชั้นน าที่มีฐานะและมีชื่อเสียงในประเทศไทย แต่ในเรื่องของ
มหาวิทยาลัยบรรษัท ซึ่งก่อตั้งเพ่ือผลิตบุคลากรตามความเชี่ยวชาญของตนเอง ดังนั้นบริบทหรือปัจจัยที่
ท าให้ทิศทางหรือวิสัยทัศน์ของสถาบันจึงเปลี่ยนไป ตนคิดว่าปัจจัย เช่น ผู้ ก่อตั้งลงทุนระดับหนึ่ง แล้ว
ต้องยืนด้วยขาของตัวเอง  ซึ่งบังคับด้วยจ านวนนักศึกษาหรือรายได้ที่จ าเป็นต้องมี และบริบทจะ
เปลี่ยนไปตามนโยบายและผู้บริหารที่ก ากับดูแล และบางสถาบันก็เปลี่ยนไปด้วยข้อบังคับเรื่องการเงินที่
ต้องขายกิจการ ซึ่งอีกรูปแบบหนึ่งที่เห็นคล้ายเป็น CSR คือเจ้าของหรือบรษัทด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม
ในรูปของมูลนิธิ ตั้งขึ้นมาผลิตคนตามความเชี่ยวชาญของตนออกไปสู่สังคม.ซึ่งถามว่าจ านวนนักศึกษาที่
เริ่มลดลงในปัจจุบันมีผลกระทบหรือไม่ ในมุมมองของตน ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยบรรษัทแบบดั้งเดิมที่ไม่ได้
ขยายเป็นมหาวิทยาลัยครบวงจร คงมีความต้องการนักศึกษาไม่มาก เนื่องจากมีขนาดเล็ก ถ้ามีศาสตร์ดี
หรือหลักสูตรที่มีคุณภาพตอบโจทย์ตลาดแรงงาน คิดว่าสามารถอยู่รอดได้  ดังนั้น ความเป็น
มหาวิทยาลัยบรรษัทจึงตอบโจทย์ของอาชีพอยู่แล้ว เพียงแต่ว่ามีการด าเนินไปตามยุทธศาสตร์หรือ
วิสัยทัศน์ที่ตั้งข้ึนตั้งแต่แรกหรือไม่” (ศิริพงศ์ รักใหม่)  
  “......เห็นด้วยว่ามหาวิทยาลัยบรรษัทเป็นวิธีคิดหนึ่ง ถ้าเรียบเรียงให้ดีจะเป็นทางออก
หนึ่งของมหาวิทยาลัยเอกชนที่จะถือเป็นนโยบายได้.....” (สุเมธ แย้มนุ่น)  
  “มหาวิทยาลัยบรรษัทจะมีผลต่อการที่จะท าให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนยังคงสถานะ
อยู่ ได้ท่ามกลางวิกฤตตัวป้อนเข้าที่ลดลง เนื่องจากการพัฒนาหลักสูตรสามารถตอบสนองต่อ
ตลาดแรงงานได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม รวมทั้งสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใน
ยุคดิจิทัลได้รวดเร็วขึ้น” (จุฑา มนัสไพบูลย์)  
 ๒.๑.๓ การเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย มาจากความต้องการผลิตบัณฑิตให้
ตอบโจทย์ธุรกิจของภาคเอกชน ที่สถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู่ยังไปไม่ถึง   
  “ส าหรับสถาบันกันตนาซึ่งเป็นเฉพาะทางมาก และมีสไตล์ของกันตนาในการท างานใน
องค์กร เมื่อก่อตั้งสถาบัน นอกจากที่คุณพ่อของตนซึ่งเป็นผู้ที่ชอบฝึกอบรม ท าให้มีบุคลากรเบื้องหน้า
เบื้องหลัง และท่านคงมองเห็นประเด็นปัญหาเรื่องคนที่จะเข้ามาท างานได้ ต้องมีการฝึกฝน เรียนรู้และ
ถ่ายทอด แต่เมื่อถึงยุคของตนที่ด าเนินงานในระดับบริษัทพบว่า ช่วงที่อุตสาหกรรมมีการเติบโต ต้องการ



๑๐๕ 

ก าลังคนเป็นจ านวนมากโดยส่วนหนึ่งมาจากนิเทศศาสตร์ โดยพบว่าเมื่อเข้ามาท างานจริงก็ยังต้องเรียนรู้
และฝึกฝนกันใหม่ จึงคิดว่าถ้าสร้างผู้เรียนให้มีการเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นปีแรก และระหว่างเรียนก็ได้ท างาน
ด้วย จะท าให้มีแนวคิดในเรื่องการมีความคิดสร้างสรรค์ผสมกับทักษะ จึงเป็นที่มาของสถาบันกันตนาว่า
ถ้าสร้างบุคคลากรเองแล้วน่าจะได้บุคลากรที่ตรงตามความต้องการมากกว่า” (ปนัดดา ธนสถิตย์)  
  “จากปณิธานของท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย วิทยาลัยดุสิตธานีสืบมาจากการประสบ
ความส าเร็จในธุรกิจการโรงแรมและสร้างแบรนด์ไทยให้ขึ้นติดระดับสากล และที่ส าคัญอย่างมากคือ  
เรื่อง Human resources หรือก าลังคน ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง ท่านเลยคิดจัดตั้ง
สถาบันการศึกษา โดยจัดตั้งโรงเรียนดุสิตการโรงแรมก่อน รับผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ๖ เข้า
ศึกษาเล่าเรียนหลักสูตร ๒ ปี ในระยะแรก มีหลักสูตรที่จัดเรียน จ านวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตร 
การโรงแรมและหลักสูตรการประกอบอาหาร” (พิศาล  สร้อยธุหร่ า) 
  “.....ในเครือของ CP เองมีประมาณ ๒๐ ปี ที่ประธานเกิดแนวคิดนี้มา แต่เมื่อไม่ถึง ๑๐ 
ปีที่คุณก่อศักดิ์มาท าให้เป็นรูปแบบที่นี่ เพราะตอนนั้นองค์กรอยากท าเป็นออนไลน์ ภาคธุรกิจคิดเรื่องนี้
มานานแล้ว เพราะการพัฒนาคนเป็นเรื่องส าคัญมาก และการศึกษาอาจไม่สามารถตอบสนองได้ทั้งหมด 
แต่บ้านเราท าน้อยเพราะมหาวิทยาลัยบรรษัทลงทุนเยอะ และเห็นผลช้า เพราะเป็นการลงทุนด้านคน ที่
ท าให้ขับเคลื่อนช้า....” (เลิศชัย สุธรรมานนท์)  
 ๒.๑.๔ มหาวิทยาลัยบรรษัท เป็นทางเลือกหนึ่ง ที่มีวัตถุประสงค์ที่ต่างจากมหาวิทยาลัยของรัฐ 
และเอกชนอ่ืนๆ ยังมีความจ าเป็นต้องมีสถาบันอุดมศึกษาประเภทอ่ืนๆด้วย  
  มีความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ที่คิดว่า มหาวิทยาลัยบรรษัท เป็นทางเลือกหนึ่ง ที่
จ าเป็นต้องมี แต่อาจมีวัตถุประสงค์ที่ต่างไปจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ และในอุดมศึกษาควรมี 
ความหลากหลายจากการคงอยู่ของสถาบันอุดมศึกษาประเภทอ่ืนที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังความเห็นที่ว่า  
  “ส่วนตัว มองว่าต่างกันมากในแง่ของมหาวิทยาลัยบรรษัทกับมหาวิทยาลัยเอกชน
ทั่วไป อาจต้องแยกกันพิจารณา ตั้งแต่วัตถุประสงค์ของการด าเนินการที่ต่างกัน เมื่อน ามาเชื่อมโยงกัน 
อาจไม่ตรง เพราะจุดตั้งต้น เป้าหมายต่างกัน ท าให้เรื่องการได้รับงบประมาณที่ต่างกันจึงส่งผลต่อ  
การพัฒนา มหาวิทยาลัยเอกชนทั่วไปและมหาวิทยาลัยบรรษัทจึงเป็นคนละแนวทางกัน ดังนั้น อาจไม่ได้
ไปด้วยกัน บรรษัทอาจไม่ช่วยมหาวิทยาลัยเอกชนแบบปกติ เนื่องจาก agenda แตกต่างกัน จึงไม่
สามารถเชื่อมโยงกันได้ หลักของมหาวิทยาลัยบรรษัทจะตอบโจทย์การพัฒนาทรัพยากรของบริษัทแม่ 
กระบวนการที่ต่างกันสิ้นเชิง จึงไม่สามารถเทียบหรือเชื่อมโยงกันได้โดยตรง” (วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ )   
  “มหาวิทยาลัยบรรษัทไม่ใช่ค าตอบเดียว ถ้าประเมินจากสถานการณ์ พบว่า
มหาวิทยาลัยที่อยู่รอดมีมหาวิทยาลัยเอกชนอยู่ ๑๐ แห่ง ซึ่งเกือบจะไม่ต้องไปก ากับ เพียงแต่ไม่ควรออก
กฎระเบียบเพ่ือท าลายมหาวิทยาลัยเหล่านั้น เนื่องจากปรับตัวได้เองตามสถานการณ์ มหาวิทยาลัยจะ
เน้นงานวิจัย เน้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างหลักสูตรที่เป็น e-Learning มากขึ้น และจะปรับ
หลักสูตรเข้ากับสภาพปัจจุบัน ถ้ามหาวิทยาลัยมีศักยภาพ” (สุเมธ แย้มนุ่น)  



๑๐๖ 

๒.๒ ปัจจัยหรือเงื่อนไข ที่ท าให้มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยด าเนินการไปได้โดยส าเร็จ 
 ปัจจัยหรือเงื่อนไข ที่ท าให้มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยด าเนินการไปได้โดยส าเร็จ นั้น 
ประกอบด้วย ๑ ธุรกิจที่ท าต้องใหญ่โตหรือมีความพร้อมพอที่จะทุ่มสรรพก าลังให้ ๒. องค์กรต้องใจกว้าง
พอที่จะน าความรู้ขององค์กรน าไปสู่ห้องเรียน ๓.มีผู้บริหารที่อยากผลักดันในเรื่องนี้ ๔. จัดการศึกษาโดย
มีการก าหนดผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน ๕. หาพันธมิตร และมีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด 
๖. การสนับสนุนจากนโยบายของรัฐ และหน่วยงานของรัฐที่ควบคุม ก ากับดูแลต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง ๗. การบริหารโดยองค์กรโดยคุณสมบัติของบริษัทที่จะเป็นเจ้าของ
มหาวิทยาลัยจะต้องเป็นบริษัทในอุตสาหกรรมในอนาคต (๑๐ S-curve) และมีแนวคิดในเรื่อง CSR ดังมี
ผู้ให้ความเห็นไว้ดังนี้  
  “เงื่อนไขจากประสบการณ์ที่นี่ คือ ๑. ธุรกิจที่ท าต้องใหญ่โตพอที่จะทุ่มสรรพก าลังให้ 
เพราะการลงทุนเรื่องคนสูงมาก ซึ่งการให้ได้แหล่งทรัพยากรมาเพ่ิม ถ้าไม่ใช่บริษัทใหญ่โอกาสที่จะเกิด
มหาวิทยาลัยบรรษัทมันน้อย....... สรุปแล้ว จะประสบผลส าเร็จได้ บริษัทแม่ต้องใหญ่พอ มีก าลังที่มาก
พอ ผู้บริหารต้องสนับสนุนเรื่องคนจริงๆ แนวความคิดของผู้บริหารมุ่งมั่นว่าคนส าคัญกว่า Core 
Business ๒. องค์กรต้องใจกว้างพอที่จะน าความรู้ขององค์กรน าไปสู่ห้องเรียน เพราะว่า หลายๆที่ ........ 
ก็ไม่ได้ถ่ายโอนจากองค์กรสู่ห้องเรียน ดังนั้น การตีความต้องกว้างพอที่จะยอมถ่ายโอนความรู้ไปสู่
ห้องเรียน ปัญหาเหล่านี้ท าให้มหาวิทยาลัยบรรษัทในไทยเดินช้า เพราะแยกส่วนกัน ...... โดยสรุปคือ ๑. 
Resource ๒. Knowledge ที่มีในองค์กรไปสู่ห้องเรียน โดยมีผู้บริหารที่อยากผลักดันในเรื่องนี้” (เลิศชัย 
สุธรรมานนท์ สัมภาษณ์)   
  “ถ้ากลุ่มบริษัทแม่แข็งแรงและชัดเจนในการสนับสนุน กลุ่มมหาวิทยาลัยบรรษัทไม่
น่าจะมีปัญหา อาจต้องปรับตัวเรื่องตัวป้อน จึงต้องเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษารุ่นใหม่ที่มีมิติ
วิธีคิดท่ีเปลี่ยนไป” (วิรัตน์ เลิศไพฑูรย์พันธ์)  
  “อย่างที่กล่าวคือ Product ต้องชัดเจนว่าจะตอบโจทย์อะไร ถ้าไม่ชัดเจน การจัด
ท าการศึกษาในลักษณะนี้ไม่ส าเร็จ เพราะว่ายุคต่อไปเป็นยุคที่ผู้เรียนเป็นฝ่ายที่มีอ านาจในการเลือก
มากกว่าสถาบัน การศึกษา.......” (พินิติ   รตะนานูกูล)   
  “ ปัจจัยคือหาพันธมิตรให้มากที่สุด ตอนนี้แปรเปลี่ยนไปแล้ว มันไม่ใช่มหาวิทยาลัย
บรรษัทในความหมายนัยสากล เป็นลักษณะ Multi-Corporate University ที่ท าให้เขาอยู่รอด ถ้าไปติด
อยู่กับนิยามสากลจะท าให้ขาดทุนแน่นอน แต่ถ้าแปรสภาพบ้างแล้วเอาพันธมิตรมา เป็นแนวคิดที่ดีใน
การด าเนินการ แต่ต้องมีความใส่ใจ ไม่ใช่พูดแต่ทฤษฏีแต่ท าไม่ได้ ต้องมีการติดต่อ ต้องให้สถาบันอื่นๆ ที่
จะร่วมต้องมีต าแหน่งเพียงพอที่จะรองรับ.......” (ธนู กุลชล) 
  “........ความเข้าใจไม่ได้หมายความเฉพาะแค่หน่วยปฏิบัติหมายรวมถึงหน่วยที่เกี่ยว 
ข้องทั้งหมดโดยเฉพาะหน่วยที่ท าหน้าที่ตรวจสอบซึ่งอาจไม่พิจารณาถึงเจตนา พิจาณาที่กฎหมายอย่าง
เดียว ซึ่งมีความไม่เข้าใจหน่วยปฏิบัติจะล าบาก กฎหมายควรจะเปิดช่องและการสนับสนุนของภาครัฐ 
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ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท าวิจัยที่สามารถน าค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษี ถึงแม้เป็นเพียงเล็กน้อยในมุมของ
บริษัท แต่เชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สามารถเพ่ิมขยายได้ เพ่ือเป็นการสนับสนุน.........ถ้าแยกด าเนินการ
อาจล าบาก ต้องเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานโดยมีองค์กร อาจจะใช้องค์กรที่มีอยู่ซึ่งมี 
ความเข้มแข็งอยู่แล้ว เช่น สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยต้องมีการวางแผนระยะยาวที่มี
คุณภาพ” (ไทย ทิพย์สุวรรณกุล)   
  “ อีกปัจจัยหนึ่งที่คิดว่าไปกระทบกับมหาวิทยาลัยบรรษัทอย่างมาก คือ นโยบายรัฐ ใน
แง่ของนโยบายรัฐเรื่อง QA เรื่องการก าหนดมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติ ท าให้วิทยาลัยต้องบิดออกไปจาก
มหาวิทยาลัยบรรษัทมาก เช่น เรื่องคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งสิ่งเหล่านี้วิทยาลัยต้องบริหารจัดการให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่ออกมา ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง” (ศิริพงศ์ รักใหม่)  
  “ ปัจจัยภายใน คือ การที่มีองค์การเอกชนช่วยส่งเสริมทางด้านทักษะฝึกปฏิบัติ 
เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์เพ่ือการเรียนการสอน และ ปัจจัยภายนอก คือหน่วยงานของรัฐที่ควบคุม ก ากับ
ดูแลที่ต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง” (จุฑา มนัสไพบูลย์) 
  “ .....รัฐจะส่งเสริมอย่างไร โดยในมุมมองคือ ๑) เรื่องการจัดตั้งอาจเริ่มจัดตั้งใหม่จาก
พระราชบัญญัติที่มีอยู่ แต่ถ้านิติบุคคลเดียวไม่เพียงพอ อาจอนุญาตให้เป็นการจดทะเบียนร่วมหลาย  
นิติบุคคล ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมาย แต่ลักษณะของมหาวิทยาลัยบรรษัทควรเน้นที่จะผลิตก าลังคนเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของตนป็นหลักก่อน เพ่ือให้เห็นเป้าหมายของการผลิตก าลังคน ดังนั้น 
การศึกษาจะไปด้วยกันกับการฝึกประสบการณ์ หรืออาจน้อยกว่าฝึกประสบการณ์ด้วยซ้ า ๒) เรื่อง 
การวิจัย มหาวิทยาลัยที่จะเน้นเรื่องการวิจัยและนวัตกรรม ต้องเป็นบรรษัทที่ก้าวหน้า รัฐต้องให้  
การสนับสนุนเรื่องการวิจัย อย่างกรณี สบว. เวลาจัดสรรงบประมาณ ตามกระทรวงใหม่จะไม่พิจารณา
ว่าผู้ขอรับการจัดสรรเป็นของรัฐหรือภาคเอกชน แต่จะจัดสรรตามโครงการ ซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสได้ 
ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยบรรษัทเน้นที่งานและเป้าหมายที่ชัดเจน ตัวนี้เป็นแรงกระตุ้นเรื่องวิจัยและนวัตกรรม 
ดังนั้น จึงถือเป็นทางออก และอาจดีกว่ามหาวิทยาลัยของรัฐ เพราะเอกชนจะเป็นทั้งด้าน demand 
และด้าน supply ด้วยตนเอง ตามแนวคิดของมหาวิทยาลัยบรรษัทจริงๆ กรณีมีมหาวิทยาลัยขนาดเล็กที่
จะเปลี่ยนไปเป็นมหาวิทยาลัยบรรษัท รัฐอาจต้องช่วยโดยให้มีกระบวนการคัดเลือก ต้องเลือกสถาบันที่มี
ความพร้อมพอสมควร คือ ไม่ได้เข้าไปท าลาย แต่ไปช่วยออกแบบโครงสร้างออกแบบการบริหารให้
สถาบันอยู่ได้ด้วยตนเอง เพียงแต่กรณีเป็นผู้ถือใบอนุญาต ก็ต้องพร้อมที่จะระดมทุน หาบริษัทเข้ามาร่วม
เอง เป็น demand side เพ่ือ re-profile ให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการ ส าหรับวิธีการ
หาบรรษัท ต้องหาบริษัทที่เหมือนกัน” (สุเมธ แย้มนุ่น) 
  “หัวใจส าคัญอยู่ที่มหาวิทยาลัยต้องบริหารโดยองค์กร ถ้ามหาวิทยาลัยขนาดเล็กหลาย
แห่งรวมตัวกัน ในลักษณะของการยุบรวมเหลือเพียงหนึ่งมหาวิทยาลัย และน าภาคธุรกิจมาร่วมด้วยได้
แล้วยุบรวมหรือหลอมรวมก็ได้ แต่สุดท้ายแล้วต้องมีสถานประกอบการเข้ามาเป็นเจ้าของ ซึ่งผู้ถือ
ใบอนุญาตเดิมอาจเป็นแบบนั้น ส าหรับมหาวิทยาลัยเดิม แต่ส าหรับมหาวิทยาลัยใหม่ไม่ควรจะมี โดย
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คุณสมบัติของบริษัทที่จะเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นบริษัทในอุตสาหกรรมในอนาคต (๑๐  
S-curve).....ถ้าน ามหาวิทยาลัยบรรษัทเข้ามา โดยสายเลือดต้องเกิดจากความต้องการของบริษัท 
มหาวิทยาลัยตัดสินใจเปิดหลักสูตรใหม่หรือมีการวิจัย จะขึ้นอยู่กับความต้องการ ซึ่งไม่ใช่มหาวิทยาลัย
ทั่วไปที่เป็นความต้องการด้านวิชาการ ส่วนมหาวิทยาลัยบรรษัทจะเป็นความต้องการของบริษัท  
แต่ปัญหาหลักที่ถกเถียงคือมหาวิทยาลัยบรรษัทจะไม่ตอบโจทย์ของสังคม ไม่ตอบวิสัยทัศน์ของประเทศ 
ซึ่งมหาวิทยาลัยบรรษัทจะไม่ได้รับงบประมาณจากรัฐ เพราะมีรายได้จากบริษัทของตนเอง จึงต้องสร้าง
บริษัทให้มั่นคง ซึ่งขึ้นกับผู้บริหารของบริษัทว่าจะมองเห็นลู่ทางทางธุรกิจที่ตรงกับผู้บริหารของประเทศ
หรือไม่ ถ้าตรงก็ไปด้วยกัน แต่ด้วยสิ่งนี้ท าให้เกิดแนวคิดของ CSR ดังนั้น มหาวิทยาลัยบรรษัทจึงต้อง
ตอบสนองสังคม การเกิด Social Engagement University จึงเกิดมาจากมหาวิทยาลัยบรรษัท” 
 (สุเมธ แย้มนุ่น)  
๒.๓ วิธีการ ในการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในการน าแนวคิดเรื่องมหาวิทยาลัยบรรษัทมา
ปรับใช้ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมได้ 
รวมทั้งความเป็นไปได้ที่จะน าแนวคิดนี้มาพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในปัจจุบัน 
 วิธีการ ในการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในการน าแนวคิดเรื่องมหาวิทยาลัยบรรษัทมา
ปรับใช้ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน มี
แนวคิดที่เป็นไปได้ดังนี้ ๑.แนวคิดสหกิจศึกษา ๒.แนวความคิด “คณะเสียบปลั๊ก” ๓.สร้างเครือข่าย
มหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม ๔.มีนโยบายของภาครัฐที่ชัดเจนในการเชื่อมโยงโจทย์ในพ้ืนที่ และ
เชื่อมโยงให้เกิดผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคมหาวิทยาลัยเอกชน ๕. การสร้าง
ความเข้มแข็งให้สถาบันโดยใช้จุดแข็งร่วมกับคู่ธุรกิจเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในบางสาขาวิชาร่วมกับ 
การวางแผนการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้เหมาะสม 
  “.........แนวคิดที่จะท าได้คือสหกิจศึกษา เชื่อมโยงกับทางภาคธุรกิจ ท า MOU ส่ง
นักศึกษาไปฝึกงาน การฝึกงานต้องไม่ปล่อยเด็กไปตามล าพัง มีแผน มีการติดตามประเมินผล ถือเป็น
ไอเดียที่ดี และต้องจริง...........” (ธนู กุลชล)  
  “มองว่ามหาวิทยาลัยบรรษัทและมหาวิทยาลัยเอกชนแยกกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยเอกชนมี
ความเชื่อมโยงอยู่แล้ว เนื่องจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม มีการเชื่อมโยงของเครือข่ายกว่า ๒,๗๐๐ บริษัท ที่
เข้าร่วมกระบวน เช่น สหกิจศึกษา ที่เป็นกลไกหนึ่ง เนื่องจากเป้าหมายคือต้องตอบโจทย์อุตสาหกรรม 
จึงต้องดึงภาคอุตสาหกรรมเข้ามามีส่วนร่วม เพราะฉะนั้น การที่ให้มีหุ้นส่วนจากภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม 
กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตจึงเป็นกลยุทธ์ที่ด าเนินการมานานแล้ว แม้จะคนละรูปแบบ แต่มีบางมุมที่คล้ายกัน ตรงที่
มีการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมเช่นกัน” (วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์)  
  “ใช้แนวความคิด “คณะเสียบปลั๊ก” มาคุยกันลงตัว บางสาขาวิชาที่ตนเองอยากได้ก็
มาร่วมเปิด จุดเริ่มต้นต้องมี Network ที่ใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัย มีความไว้ใจเป็นพื้นฐานกับองค์กรต่างๆ 
ในโมเดลบอกว่า Networking เป็นสิ่งส าคัญ บางทีต้องผูกพันมายาวถึงตัดสินใจมาร่วม มีการให้ทุน 



๑๐๙ 

การศึกษากับนักศึกษาบางส่วน การฝึกงาน การคบหาสมาคม ซึ่งโมเดลนี้ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ท าได้ทันทีเลย เกี่ยวข้องกับ Network พวกนี้ แต่ปัญหาคือทัศนคติต่างหาก ฉะนั้น Network จึงส าคัญ 
ปัญหาเอกชนที่อยู่ไม่ได้คือไม่ได้เชื่อมโยงกับธุรกิจภาคอุตสาหกรรมจริง และปัญหาใหญ่คือทัศนคติของ
อาจารย์ที่ไม่ได้ฝึกมาในด้าน Business Mind การเปิดกว้างที่จะไปเชื่อมต่อกับภาคอ่ืนๆ เพ่ือประโยชน์
กับงานที่ตัวเองท า ทัศนคติของบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ไม่ท า ซึ่งสามารถท าได้ดีกว่าเราอีกเพราะมี
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยที่น่าเชื่อถือมาแต่เดิมอยู่แล้ว” (เลิศชัย สุธรรมานนท์)  
:  “ แบ่งเป็น ๒ ประเด็น ประเด็นแรกคือ ในการเปิดสาขาใดก็ตาม ควรมีผู้แทนจาก
ภาคอุตสาหกรรมเข้ามา และอาจสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม เหมือนเช่นการน า
สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) เข้ามาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และ  
มีการแตกออกไปเป็นอุตสาหกรรมด้านต่างๆ และตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ มีการหารือแลกเปลี่ ยนกัน 
ไม่ใช่น าเฉพาะอาจารย์มาแลกเปลี่ยนกันอย่างเดียว คิดว่าน่าจะท าได้ และน ามหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและ
เอกชน มาเป็นฟอรั่มที่จะให้แลกเปลี่ยนกัน จะเกิดความร่วมมือกันมากขึ้น ภาคอุตสาหกรรมต่อไปเป็น  
ผู้มีส่วนได้เสียของการศึกษา ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จะช่วยตัวเองได้ เพราะมีส่วนวิจัยอยู่แล้ว แต่
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก SME ยังมีความต้องการในการวิจัย อุตสาหกรรม และบุคลากร ซึ่งไม่สามารถท า
เรื่องทั้ง ๓ อย่างนี้ไปด้วยกันได้ และอุตสาหกรรมขนาดเล็กมีจ านวนมากกว่าบริษัทใหญ่ ดังนั้น  
ความร่วมมือจะยั่งยืนได้ ต้องเกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย ถ้ามีประโยชน์กับฝ่ายเดียว ภาคอุตสาหกรรม
คงไม่อยากให้ความร่วมมือ สิ่งที่จะสนับสนุนได้คือ การน าแนวคิดของมหาวิทยาลัยบรรษัท โดยอาศัย
การสร้างเครือข่ายอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมร่วมกัน อาจเป็นเครือข่ายใหญ่ และมีเครือข่ายเฉพาะ
ของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท และเป็น partnership ซึ่งกันและกัน และ สกอ. อาจให้สิ่งสนับสนุนที่
ท าให้ทั้งสองส่วนอยากท างานร่วมกัน ซึ่งอาจเป็นทางออกท่ีส าคัญ.........เหน็ด้วย เรื่องนี้เปน็เรื่องท่ีส าคัญ 
เพราะคุณภาพของการศึกษาไม่ได้ขึ้นกับว่าอาจารย์จบปริญญาเอกเท่าไร มีการตีพิมพ์เท่าไร มีห้องสมุด
ขนาดใหญ่แค่ไหน แต่ควรต้องรู้ว่าในสภาพความเป็นจริงของประเทศตอนนี้เป็นเช่นไร ถ้าสามารถเป็น  
คู่กันได้จะท าให้คุณภาพดีขึ้น และนักศึกษาก็อยากมาเรียน ส่งผลให้โลกของการท างานและโลก
การศึกษาเชื่อมโยงกัน การหารือกับภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาจเข้ามาร่วมเพ่ือภาพลักษณ์ของ
องค์กรที่ดี แต่อุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อม อาจส่งเสริมโดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ แลกเปลี่ยนกับ 
การฝึกงานของนักศึกษา ดังนั้น จึงมองเป็นเรื่องของการยกระดับธุรกิจตามความเชี่ยวชาญของ 
มหาวิทยาลัย”  (พรชัย มงคลวนิช) 
  “น่าจะเป็นนโยบายที่ชัดว่าภาคอุตสาหกรรมและภาคมหาวิทยาลัยเอกชนต้องท างาน
ร่วมกัน และให้เกิดผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคมหาวิทยาลัยเอกชน เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมืออย่างยั่งยืน ถ้าท าได้ผลส าเร็จต่อไป อาจขยายไปยังภาคธุรกิจเพ่ือนบ้าน เช่น พม่า ก็จะท า
ให้การลงทุนการศึกษาเป็นเรื่องเดียวกันหมด สรุปแล้วต้องมีการเชื่อมโยงโจทย์ในพ้ืนที่ และเชื่อมโยงใน
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แง่สองภาคส่วนให้มีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างภาคส่วนได้ เพ่ือท าให้ร่วมมือกันได้ในหลายมิติมากขึ้น ” 
(พรชัย มงคลวนิช) 
   “คล้ายกับที่  สกอ. ได้ด าเนินการแบ่งประเภทของสถาบันอุดมศึกษาที่ ไม่ใช่
มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ทั้งหมด หรืออาจเป็นก็ได้ แต่ต้องมีจุดแข็ง
เรื่องใดเรื่องหนึ่ งโดยเฉพาะและแสวงหาคู่ธุรกิจเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง เช่น เลือกสาขาที่มี 
ความเชี่ยวชาญเพ่ือหาคู่ธุรกิจ พอหมดความต้องการก็ปิด ลักษณะนี้เป็นไปได้ในกรณีของเอกชนที่
ต้องการใช้คนโดยไม่ต้องลงทุนมากนัก มหาวิทยาลัยที่ขาดคนก็สามารถท างานต่อได้ แต่สิ่งส าคัญต้อง
สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันการศึกษา แต่อาจไม่สามารถครอบคลุมสาขาที่ต้องมีการลงทุนในเรื่อง
เครื่องมือที่มีราคาสูง ซึ่งหลายบริษัทอาจชอบเนื่องจากไม่ต้องลงทุนแต่ต้องวางแผนการผลิตและพัฒนา
ก าลังคนให้เหมาะสม” (ไทย ทิพย์สุวรรณกุล )  
  “ ไม่ง่าย เพราะว่าถ้าจะท าเช่นนั้น มหาวิทยาลัยต้องมีฐานธุรกิจ หรือเครือข่าย 
ด้านธุรกิจในมือ ซึ่งถ้าไม่มีจุดนี้ คิดว่ายากที่จะท า ที่ตนมอง ในเมื่อตัวป้อนเข้าด้านประชากรไทยไม่มี 
ต้องคิดต่างจากเดิม คือ ๑) จัดท าโปรแกรมการเรียนการสอนในลักษณะ non-degree program หรือ 
short course หรือเน้นลักษณะการฝึกอบรมเฉพาะบางอย่าง หรือ การบริการวิชาการ ๒) เมื่อไม่มีตัว
ป้อนด้านประชากรไทย ต้องพิจารณาหาตัวป้อนต่างชาติ ซึ่งจะด าเนินการได้ มหาวิทยาลัยต้องมี  
ความพร้อมในเรื่องของสถานที่ คณาจารย์ที่สอน บุคคลที่ท าหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุน สิ่งอ านวย 
ความสะดวกที่มี และ ๓) มหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่งจับมือร่วมกับประเทศจีนเปิดสอนเป็นภาษาจีน ใน
ลักษะคล้ายยืมมหาวิทยาลัยให้บริหารจัดการเพ่ือความอยู่รอด” (พินิติ  รตะนานุกูล) 
  “ มองว่ามหาวิทยาลัยบรรษัทและมหาวิทยาลัยเอกชนแยกกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยเอกชน
มีความเชื่อมโยงอยู่แล้ว เนื่องจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม มีการเชื่อมโยงของเครือข่ายกว่า ๒,๗๐๐ บริษัท 
ที่เข้าร่วมกระบวน เช่น สหกิจศึกษา ที่เป็นกลไกหนึ่ง เนื่องจากเป้าหมายคือต้องตอบโจทย์อุตสาหกรรม 
จึงต้องดึงภาคอุตสาหกรรมเข้ามามีส่วนร่วม เพราะฉะนั้น การที่ให้มีหุ้นส่วนจากภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม 
กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตจึงเป็นกลยุทธ์ที่ด าเนินการมานานแล้ว แม้จะคนละรูปแบบ แต่มีบางมุมที่คล้ายกัน ตรงที่
มีการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมเช่นกัน เช่นการให้ภาคอุตสาหกรรมเข้ามาร่วมการจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งแต่ละอุตสาหกรรมมีลักษณะเฉพาะเจาะจง เช่น กลุ่มดิจิทัลที่มีทักษะเฉพาะทาง จ าเป็นต้องสรร
หาภาคอุตสาหรรมเข้ามาร่วมในกระบวนการผลิต อีกส่วนคือเข้ามาช่วยในการวิจัยหรือแก้ไขปัญหา
บางอย่างในลักษณะโครงการร่วม บางส่วนต่อยอดจากสหกิจศึกษา โดยให้นักศึกษาเข้ าไปช่วยบริษัท 
และต่อยอดท าเป็นโครงการแก้ปัญหาในภาพใหญ่ บางกลุ่มบริษัทใช้ WIL การเรียนร่วมกับการท างาน 
ซึ่งเหล่านี้จะประสบความส าเร็จเมื่อบริษัทและมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือที่ดี เนื่องจากบางบริษัทถือ
เป็นภาระที่ต้องดูแล  ความร่วมมือเป็นทั้งหมดของกระบวนการ เริ่มตั้งแต่การจัดท าหลักสูตร  
การวิพากษ์ เชิญร่วมกระบวนการสอนในทุกระดับ โดยปรัชญาคือให้ผู้ เรียนเรียนจากตัวจริง 
ประสบการณ์จริง ผู้เรียนจะต้องได้สัมผัสของจริง ผู้สอนก็เป็นมืออาชีพจริงๆ” (วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์)   
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  “:ภาครัฐควรเล็ ง เห็นความส าคัญของภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคธุรกิจและ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งควรมีการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ลดกฏเกณฑ์ข้อบังคับหรือใช้ระบบราชการเข้ามาตรวจสอบมากเกินไปจนท าให้ภาคเอกชน
รวมทั้งสถาบันการศึกษาเอกชนไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้ “ (จุฑา มนัสไพบูลย์)  
๒.๔ “จุดแข็ง” ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย  
 จุดแข็ง ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย สรุปได้ดังนี้ จุด
แข็งของทั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยคือ ๑.ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ เนื่องจากมีความคล่องตัวในการตัดสินใจที่รวดเร็ว (ธนู กุลชล, เลิศชัย สุธรรมานนท์, 

พรชัย มงคลวนิช, วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์,ศิริพงศ์ รักใหม่,พิศาล  สร้อยธุหร่ า) ๒.ระเบียบมีความยืดหยุ่น 
(ธนู กุลชล) ๓. มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายและรวดเร็ว (เลิศชัย สุธรรมานนท์, พรชัย มงคล 
วนิช, ศิริพงศ์ รักใหม่, พิศาล  สร้อยธุหร่ า) ๔. ความก้าวหน้าทางวิทยาการและการปฎิบัติงานเพ่ือเสริม
ทักษะของผู้เรียน ควบคู่กับการเน้นพ้ืนฐานภาคทฤษฎีและวิชาการ (จุฑา มนัสไพบูลย์) 
 และท่ีเป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยคือ  มหาวิทยาลัยบรรษัทผลิตคนและ
สามารถน าไปใช้งานได้เลย (ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ) และ มีบริษัทที่เป็นผู้สนับสนุนชัดเจน (วิรัช  
เลิศไพฑูรย์พันธ์) 
๒.๕ “จุดอ่อน” ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย  
 จุดอ่อน ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย สรุปได้ดังนี้ 
จุดอ่อนของทั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยคือ ๑. พระราช 
บัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ไม่ได้ก าหนดให้มี“กองทุนคงยอดเงินตน (Endowment Fund)” 
สนับสนุนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเอกชน ที่เป็นการตั้งแบบเป็นกุศลเจตนาตั้งแต่เริ่มแรก (ธนู กุลชล)  
๒. การที่มีพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฉบับเดียวบังคับใช้กับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุก
แห่ง ซึ่งมีความแตกต่างทั้งคุณสมบัติและ อายุของสถาบัน (ธนู กุลชล) ๓. ต้องเลี้ยงตัวเอง ไม่ได้รับ 
การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ  (พรชัย มงคลวนิช,วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์, เลิศชัย สุธรรมานนท์,  
ศิริพงศ์ รักใหม่,จุฑา มนัสไพบูลย์ ) ๔. มหาวิทยาลัยเอกชนต้องรับนักศึกษาส่วนหนึ่งที่พลาดจาก
มหาวิทยาลัยของรัฐ มีโอกาสในเรื่อง input น้อย (พรชัย มงคลวนิช) ๕. ชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่ต้องสร้างข้ึนมาเอง และทัศนคติในการตีความไม่เท่ากันว่ารัฐและเอกชนต่างกัน(เลิศชัย สุธรรมา
นนท์) ๖. ค่าเล่าเรียนที่สูงกว่าภาครัฐ (อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร) ๖. การขาดแรงสนับสนุนจากหน่วยงาน
ที่ควบคุมดูแลของรัฐเท่าท่ีควร (จุฑา มนัสไพบูลย์ ) 
 และที่เป็นจุดอ่อนของมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยคือ ๑.การตีความว่าทุนมนุษย์ส าคัญ
แค่ไหน เราตีความเรื่องนี้ไม่เหมือนที่ควรจะเป็น เป็นการตีความเฉพาะหน้า (  เลิศชัย สุธรรมานนท์)  
๒. ต้องพ่ึงพาองค์กรแม่ และตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจที่เป็นองค์กรแม่ ในขณะที่ธรรมชาติ
ของธุรกิจมีความไม่แน่นอน และในยุคที่พลิกโฉมเร็ว ความเสี่ยงก็จะมากขึ้น (พรชัย มงคลวนิช)  
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๓. การสรรหาอาจารย์ที่มีความต้องการสอดคล้องกับความต้องการของบริษัท ที่อาจต้องการจ้างเป็น
ระยะเวลาสั้น ๕-๑๐ ปี และอาจเลิกไปเนื่องจากธุรกิจเปลี่ยน(ไทย ทิพย์สุวรรณกุล) ๔.บริษัทจะได้แต่คน
ที่มีทักษะที่ดีกับความพร้อมของบริษัท ณ ขณะนั้น ถ้ามีการเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการท างาน
หมดให้ทันสมัย จะเกิดปัญหากับคนที่ผลิตไปแล้ว (ไทย ทิพย์สุวรรณกุล) ๕.ขาดความหลากหลาย 
เนื่องจากชื่อของมหาวิทยาลัยบ่งบอกชัดเจนว่าเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วต้องประกอบอาชีพแบบนี้  (วิรัช 
เลิศไพฑูรย์พันธ์) ๖. การที่ต้องมีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกเพ่ือให้สอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพ แตอ่าจลงทุนแล้วใช้ประโยชน์ไม่ได้ ไม่ได้สนับสนุนคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเฉพาะที่ต้องการประสบการณ์มากกว่า และเมื่อผลิตแล้วถูกดึงไปอยู่ที่
อ่ืนหรืออยู่ภาครัฐ  (ศิริพงศ์  รักใหม่ ,อรรถเวทย์  พฤกษ์สถาพร) ๗.  การก าหนดสถานภาพ
สถาบันอุดมศึกษา เป็น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบัน ซึ่งสังคมไม่ค่อยเข้าใจภาพว่ามหาวิทยาลัย
ต่างจากวิทยาลัยอย่างไร (ศิริพงศ์ รักใหม่)  
๒.๖ “โอกาสและความท้าทาย” ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศ
ไทย  
 โอกาส ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย สรุปได้ดังนี้  
 ๒.๖.๑ โอกาสของทั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย  
  โอกาสของทั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย คือ 
  ๑) ทักษะของคนต้องเปลี่ยนเร็วมาก มีความจ าเป็นในการพัฒนาทักษะ ท าให้โอกาส
ของมหาวิทยาลัยบรรษัทและความร่วมมือจะเกิด เพ่ือพัฒนาทักษะ (เลิศชัย สุธรรมานนท์)  
  ๒) การจัดการศึกษาให้กับประเทศเพ่ือนบ้าน และประเทศที่มีความต้องการการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา เช่นประเทศพม่า และ ประเทศบังคลาเทศ (พรชัย มงคลวนิช) ซึ่งประเทศไทยมีจุด
แข็งหลายประการกล่าวคือ สภาพภูมิประทศของไทยได้เปรียบ เพราะว่า เป็นจุดศูนย์กลางของ 
การเดินทาง ประเทศไทยเป็นสังคมเปิด ผู้ที่มาอยู่จึงไม่รู้สึกอึดอัด ไม่มีเกณฑ์กติกาด้านศาสนา และ 
ค่าใช้จ่ายยังไม่แพงเมื่อเทียบกับค่าครองชีพในประเทศอ่ืน  
  ๓) ความเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนและสังคมในแง่ของการให้ความส าคัญกับสมรรถนะ
มากกว่าปริญญาที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้า เป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย มุมมองของคนที่มองค่าของ  
การอยากได้ปริญญาจะเปลี่ยนไป ถ้ามหาวิทยาลัยที่ไม่พร้อมต่อการปรับตัว จึงเป็นความท้าทายที่รุนแรง 
มหาวิทยาลัยอาจต้องปิดตัวลงไป (วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์)  
  ๔) การเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนที่ลดลง และเรื่องของรูปแบบการเรียนรู้ที่ปรับเปลี่ยน
ไป จุดนี้ท าให้มหาวิทยาลัยบรรษัทอาจหาโอกาสได้ง่าย เพราะอาจเป็นความเฉพาะทาง ถ้าสามารถสร้าง
เอกลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักได้ จะต้องให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ต้องสร้างหลักสูตรรองรับการ
เปลี่ยนอาชีพ และรูปแบบการเรียนรู้ต้องน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพ่ือให้ผู้เรียนง่ายและรวดเร็วมากที่สุด 
ส าหรับผู้ที่ไม่ต้องการใช้เวลามาก (ศิริพงศ์ รักใหม่)  
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  โดยที่ โอกาสที่เป็นของมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยคือ ๑)มหาวิทยาลัยบรรษัท
ในประเทศไทยยังมีไม่มาก (ไทย ทิพย์สุวรรณกุล) ๒) ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเรื่องของคน ในอนาคตจะมี
หุ่นยนต์มาแทนที่ หลายอาชีพอาจจะหายไปพร้อมกับเกิดอาชีพใหม่ โลกเป็นแบบนี้มาตลอด ซึ่งอาชีพที่
เกี่ยวข้องกับ soft skill อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริการ ย่อมเป็นโอกาสส าหรับวิทยาลัยดุสิตธานี     
(อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร)  
 ๒.๖.๒ ความท้าทายของทั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย 
  ความท้าทายของทั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศ
ไทยคือ 
  ๑) การลงทุน และ ทรัพยากรที่จะมีมาให้ รวมทั้งการสร้างทัศนคติที่ตีความว่าคนคือ
ศูนย์กลางของการพัฒนาและความสามารถในการแข่งขัน (เลิศชัย สุธรรมานนท์)  
  ๒) การแข่งขันจากภายนอกประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ในการจัดการ
เรียนการสอนจากหลักสูตรออนไลน์ ที่สอนได้ทั่วโลก (เลิศชัย สุธรรมานนท์,จุฑา มนัสไพบูลย์ ) และ
ข้อจ ากัดเรื่องเรื่องภาษาอังกฤษ (เลิศชัย สุธรรมานนท์)  
  ๓) ความแตกต่างในการที่ภาครัฐปฏิบัติต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ เอกชน 
   “การแปลความจากภาครัฐ ยังแปลความแบบดั้งเดิมว่าการจัดการศึกษาเป็น
หน้าที่รัฐ เอกชนแค่แบ่งเบา ถ้าไม่ต้องการให้ช่วย ก็ไม่ควรจะมายุ่ง รัฐควรมองว่ากลไกใดมีประโยชน์ต่อ
ประเทศหรือขับเคลื่อนได้ ควรมองให้เป็นแบบเดียวกัน ตีความระหว่างภาครัฐและเอกชนเหมือนกัน ไม่
สองมาตรฐาน จะท าให้เป็นอุปสรรคของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน”  (เลิศชัย สุธรรมานนท์)  
   “จากประสบการณ์การบริหารงานมหาวิทยาลัยของรัฐ และในก ากับของรัฐ 
สกอ. จะไม่เข้ามามีบทบาทมากกับหน่วยงานของรัฐ ต่างจากมหาวิทยาลัยเอกชน ส่งผลให้มหาวิทยาลัย
เติบโตไม่ได้ โดยเฉพาะในเรื่องการปรับแก้ไขหลักสูตร ยังไม่เกิดการบูรณาการเท่าที่ควร ....” (จุฑา มนัส
ไพบูลย์)  
  ๔) แนวความคิดของผู้บริหารกระทรวง ต้องยึดหลักว่า ทุกสังคมมีทั้งคนดีและคนไม่ดี 
ฉะนั้นกฎระเบียบต้องมองก่อนว่าทุกคนเป็นคนดี และถ้าใครผิดต้องลงโทษให้จริงจัง ฉะนั้นการออก
กฎหมายต้องชัดเจน และต้องท าความเข้าใจซึ่งกันและกัน ทุกฝ่ายต้องมองด้วยสายตาที่ดีซึ่งกันและกัน 
และมองในจุดที่ไม่อคติ (ธนู กุลชล )  
  ๕) การปรับตัวให้ทันต่อโลกดิจิทัล กระทรวงต้องเป็นผู้น าในเรื่องการปรับตัวด้านดิจิทัล 
ว่าอะไรได้ไม่ได้ มีกฎระเบียบอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องรีบด าเนินการ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเข้าสู่ 
Digital Disruption ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาคมในสังคมไทย รวมทั้ง
การแข่งขันจากต่างประเทศ(ธนู กุลชล, จุฑา มนัสไพบูลย์  )  
  ๖) หากจะเปิดให้มีการจัดการศึกษาให้คนจากประเทศเพ่ือนบ้านที่มีอยู่ในประเทศไทย
จ านวนมาก และ ประเทศท่ีมีความต้องการการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จ าเป็นต้องมีปัจจัยสนับสนุนใน
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เรื่องความสามารถของอาจารย์ที่จะสอนนักศึกษาต่างชาติ และต้องมีนโยบายรองรับในเรื่องการรับรอง
คุณวุฒิ และการเข้าออกประเทศ ซึ่งต้องเป็นvision ของประเทศ (พรชัย มงคลวนิช) และสถานศึกษา
ต้องมีความพร้อมรองรับ ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ (พินิติ รตะนานุกูล)  
  ๗) การปรับตัวเพ่ือให้มีพันธมิตรกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ที่สามารถจัดการศึกษา
ควบคู่ไปกับการท าธุรกิจของภาคเอกชนอย่างเป็นเพ่ือนร่วมทางกัน (ไทย ทิพย์สุวรรณกุล)  
  ๘) การบริหารจัดการเรื่องตัวป้อนเข้าในระบบอุดมศึกษา ทั้งจากจ านวนตัวป้อนเข้าใน
ระบบอุดมศึกษาที่ลดลง (ศิริพงศ์ รักใหม่) และ การรักษาทรัพยากรบุคคลลที่สรรหาและพัฒนาแล้ว  
  ๙) นโยบายรัฐ ในแง่ของนโยบายรัฐเรื่อง QA เรื่องการก าหนดมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติ 
ท าให้วิทยาลัยต้องบิดออกไปจากมหาวิทยาลัยบรรษัทมาก (ศิริพงศ์ รักใหม่ , ปนัดดา ธนสถิตย์) รวมทั้ง
ระบบการเทียบโอนประสบการณ์ และหลักเกณฑ์ในการเทียบโอน ที่ไม่เอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในทางปฏิบัติ 
  ๑๐) สถาบันอุดมศึกษาเปิดคณะตามความต้องการ ณ ปัจจุบัน โดยไม่ค านึงถึง 
ความต้องการในอนาคต ขาดการวางแผนก าลังคนในอนาคต (อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร)  
๒.๗ การน ากลยุทธ์ในการบริหารงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยบรรษัทท่ีเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ 
 กลยุทธ์ในการบริหารงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยบรรษัทที่เชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ 
สามารถน ามาใช้ได้โดยมีข้อคิดเห็นดังนี้  
  “กลยุทธ์ ตามโมเดล การบริหารแบบมหาวิทยาลัยบรรษัท ต้องมีการสอนแบบมี 
ส่วนร่วมจากภาคธุรกิจ มีกระบวนการฝึกงานที่ชัดเจน มีการท าวิจัยจากโจทย์จริงๆ เป็นกระบวนการ
หลัก ต้องมีทีม สร้าง Network ปลูกฝังวัฒนธรรมของการรู้จักสร้าง Network ในตัวอาจารย์ทุกคน 
ฉะนั้น กลยุทธ์ตอบได้ตาม PIM work-based education ที่มีรายละเอียดในหนังสือ “การเรียนรู้จาก
ประสบ การณ์จริง ทางเลือกใหม่ของอุดมศึกษาไทย” ของสถาบันฯ” (เลิศชัย สุธรรมานนท์) 
  “ถ้าน ามหาวิทยาลัยบรรษัทเข้ามา โดยสายเลือดต้องเกิดจากความต้องการของบริษัท 
มหาวิทยาลัยตัดสินใจเปิดหลักสูตรใหม่หรือมีการวิจัย จะขึ้นอยู่กับความต้องการ ซึ่งไม่ใช่มหาวิทยาลัย
ทั่วไปที่เป็นความต้องการด้านวิชาการ ส่วนมหาวิทยาลัยบรรษัทจะเป็นความต้องการของบริษัท แต่
ปัญหาหลักที่ถกเถียงคือมหาวิทยาลัยบรรษัทจะไม่ตอบโจทย์ของสังคม ไม่ตอบวิสัยทัศน์ของประเทศ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยบรรษัทจะไม่ได้รับงบประมาณจากรัฐ เพราะมีรายได้จากบริษัทของตนเอง จึงต้องสร้าง
บริษัทให้มั่นคง ซึ่งขึ้นกับผู้บริหารของบริษัทว่าจะมองเห็นลู่ทางทางธุรกิจที่ตรงกับผู้บริหารของประเทศ
หรือไม่ ถ้าตรงก็ไปด้วยกัน แต่ด้วยสิ่งนี้ท าให้เกิดแนวคิดของ CSR ดังนั้น มหาวิทยาลัยบรรษัทจึงต้อง
ตอบสนองสังคม การเกิด Social Engagement University จึงเกิดมาจากมหาวิทยาลัยบรรษัท” 
(สุเมธ แย้มนุ่น) 
  “ประเทศไทยยังคงใช้แนวคิดนี้ได้มาก แต่ที่อ่ืนใช้ได้บ้าง ดังนั้นมหาวิทยาลัยเอกชนจึง
ควรที่มีเครือข่ายในทุกวงการ จะประสบความส าเร็จได้ คือ ๑. ผู้บริหารต้องกระจายออกไปสู่ทุกวงการ
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เพ่ือสร้างเครือข่าย และบัณฑิตของเขาก็จะได้มีที่ไป ๒. สร้างอาจารย์ขึ้นมา คืออย่าพ่ึงพาเฉพาะ
ช้างเผือกที่จะเดินเข้ามา เวลานี้อาจจะหาง่ายจากการเกษียณจากราชการ ดึงมาได้ แต่หวังพ่ึงไม่ได้ ต้อง
สร้างขึ้นมาด้วย เพราะอาจารย์เหล่านี้อายุมากแล้ว ซึ่งพลันที่เขาออกจากราชการเขาก็จะเข้าใจใน
ภาคเอกชนทันที ไม่มีปัญหาเรื่องแนวความคิด มุมมองของแต่ละฝ่ายต้องมองและเข้าใจซึ่งกันและกัน ทั้ง
ของรัฐและเอกชน ซึ่งการเกิด mobility จากภาครัฐถือเป็นส่วนช่วยสนับสนุน เพราะสร้างความเข้าใจ 
แต่มหาวิทยาลัยเอกชนต้องสร้างคนใหม่ขึ้นมาด้วย คือมหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่งไม่สร้างอาจารย์
ใหม่ เพราะค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานาน มหาวิทยาลัยเอกชนจะอยู่ได้ด้วยกุศลเจตนา และมีเงินทุนมาก
พอ และทางรัฐสามารถช่วยได้ เวลานี้มีกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการพัฒนา ซึ่งไม่มีคนกู้เนื่องจากเงื่อนไข
ที่ตั้งมาล าบาก ในมุมมองถือว่ายังมีประโยชน์ แต่ต้องปรับเงื่อนไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
ต้องเป็นเงื่อนไขที่จูงใจ และปรับให้เข้ากับพวกธนาคารที่เปลี่ยนไปแล้ว” (ธนู กุลชล) 
  “ ในส่วนของมหาวิทยาลัยสยามจะด าเนินการเปิดหลักสูตรใหม่ อาจน าผู้ที่อยู่ใน
ภาคอุตสาหกรรม หรือบริษัทมาช่วยร่างหลักสูตร แต่ที่มีส่วนช่วยมากคือ ต้องหารือร่วมกันว่าสาขานี้จะ
ตอบสนองใคร เกิดหลักสูตรใหม่ ท าให้มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะด าเนินการมากขึ้น 
ไม่ใช่ให้อาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาใหม่มาร่างหลักสูตร จะท าให้เป็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและ
ผู้เรียนด้วย เกณฑ์มาตรฐานฯ ใช้อาจารย์วิชาการน้อยลง และน าอาจารย์ที่มีผลงานด้านภาคอุตสาห - 
กรรมเข้ามาบ้าง คิดว่าช่วยได้ แต่เป็นเฉพาะในบางสาขาเท่านั้น ในทางปฏิบัติจริง สกอ. อาจออก
แนวทางให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งร่วมกับภาคอุตสาหกรรม อาจมีแรงจูงใจ มี case of push practice  
มีรางวัลด้านอืน่ๆ น่าจะได้” (พรชัย มงคลวนิช) 
  “ความยากท่ีกล่าวตั้งแต่ต้นว่า ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยบรรษัทจะมองคนที่พร้อมไปท างาน
กับบริษัททันทีเมื่อส าเร็จการศึกษา แต่ถ้ามองในเชิงวิชาการจะต้องการสร้างคนที่มีมาตรฐานทางวิชา  
การขั้นต่ าตามที่ก าหนดเอาไว้ สิ่งที่ต้องยอมรับคือ ถ้าบรรษัทจัดเองก็ต้องยอมรับความก้าวหน้าทาง
วิชาการด้วย จะมุ่งแต่ผลิตคนไปอยู่กับปัจจุบันไม่ได้ การผลิตบัณฑิตต้องเข้าใจว่าไม่ได้ผลิตเพ่ือวันนี้ แต่
เป็นการผลิตเพ่ือ ๔-๕ ปีข้างหน้า ดังนั้นจึงต้องออกแบบหลักสูตรเพ่ือให้สอดรับกับรูปลักษณ์ระบบการ
จัดการบริหารของบริษัท ซึ่งหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงการท างานของบริษัทต้องควบคู่ไปกับ 
การพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยตนเอง ไม่เช่นนั้นอาจท าให้บัณฑิตที่จบไป อาจไม่ได้มาตรฐาน
ขั้นต่ าตามท่ีควรจะเป็น ดังนั้น สิ่งที่ต้องพิจารณาคือต้องมองภาพธุรกิจใน ๕-๑๐ ปี ข้างหน้าแล้วจับคู่กับ
วิชาการที่มีมาตรฐานให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งต่างกับมหาวิทยาลัย
ปัจจุบันที่ไม่ได้มองสภาพของธุรกิจ แต่จะพัฒนาตามเรื่องของวิชาการ ซึ่งสหกิจศึกษาก็จะมาช่วยตรงนี้” 
(ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ) 
  “ตนคิดว่า ต้องเริ่มจากความต้องการในภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเป็นหลัก ไม่ใช่เริ่ม
จากฝ่ายการศึกษา ถ้ามาจากจุดนี้จะก่อให้เกิดมหาวิทยาลัยบรรษัท เพราะบริษัทอยากได้ตัวป้อนให้
สามารถด าเนินต่อไปได้ ถ้าคิดเฉพาะการจัดท าโดยมุ่งหวังเฉพาะผู้เรียนไทย อาจต้องมีผู้เรียนจากกัมพูชา 
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ลาว พม่า เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ถ้าท าได้ตนคิดว่าดีและจะสามารถตอบโจทย์
อุตสาหกรรมหรือธุรกิจ เนื่องจากมีความชัดเจน บริษัทข้ามชาติอาจมีธุรกิจของตนที่ต้องการผลิตตัวป้อน
ด้วยซ้ า” (พินิติ  รตะนานุกูล) 
  “เป้าหมายของวิทยาลัยดุสิตธานีเมื่อเริ่มก่อตั้งคือ เมื่อเปิดสาขาเฉพาะ ถ้าทางนั้นมี
แรงงานจะเปิดสถาบันการศึกษาร่วมด้วย ซึ่งเป็นนโยบายที่วิทยาลัยและผู้รับใบอนุญาตเห็นว่า เมื่อใดที่
วิทยาลัยเกิดและไม่มีสถานประกอบการอยู่ด้วย การเชื่อมโยงก็จะไม่เกิดขึ้น สิ่งนี้คือกลยุทธ์หลักที่ต้องมี 
คงไม่ใช่ว่าเปิดขึ้นมาและจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้ ต้องมี Mock-up ที่จะใช้กับธุรกิจจริงๆ” (ดร.อรรถเวทย์ 
พฤกษ์สถาพร)  
  “ในแง่ของสถาบันอุดมศึกษา สิ่งที่ต้องเพ่ิมเติมคือต้องมีองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ามา
ช่วยสอน ช่วยวิจัย ช่วยเรื่องของบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ทางวิทยาลัยต้องใช้องค์ความรู้ไปช่วย ซึ่ง
เรื่องวิชาการกับเรื่องทักษะปฏิบัติ ต้องแลกเปลี่ยนกันระหว่างกัน เกิดเป็นงานวิจัยในอนาคตที่ควรจะ  
เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยบรรษัท เพราะทุกอย่างที่ท าจะกลับเข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมและน ามาใช้จริง  
เกิดเป็นวงจรที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ และก่อให้เกิดการพัฒนาในอุสาหกรรมหรือธุรกิจอันนั้นไปพร้อม
กัน” (ศิริพงศ์ รักใหม่)  รวมทั้งพัฒนางานวิจัยเน้นด้าน R&D และงานสร้างสรรค์แท้จริง มิใช่งานวิจัย
เชิงวิชาการเพ่ือขอผลงานแล้วใช้ประโยชน์ไม่ได้(จุฑา มนัสไพบูลย์ ) 
  “วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ 
ภาคธุรกิจ ซึ่งควรมีความเชื่อมโยงกันทางด้านการฝึกปฏิบัติงานอาชีพ” (จุฑา มนัสไพบูลย์ ) 
๒.๘ การสนับสนุนเทคโนโลยีด้านการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
บรรษัทให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร และก่อให้เกิดความคุ้มค่า  
 การสนับสนุนเทคโนโลยีด้านการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
บรรษัทให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร และก่อให้เกิดความคุ้มค่า สามารถท าได้ดังนี้  
 ๒.๘.๑ การหารือร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบของกระทรวง กับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
เพ่ือก าหนดกฎระเบียบที่ชัดเจน ร่วมกันคิดทางออกของประเทศ เช่นกรณี การใช้เทคโนโลยีออนไลน์ 
ดังที่มีผู้ให้ความเห็นไว้ว่า  
  “ เอาผู้ที่รับผิดชอบของกระทรวงมานั่งคุยกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนว่าอะไร
ท าได้ไม่ได้ เวลานี้ท าไม่ได้ เพราะท าแล้วจะผิดระเบียบอีก เช่น การใช้เทคโนโลยีออนไลน์ ไม่ต้องเรียนที่
มหาวิทยาลัยหาว่าเอาเปรียบมหาวิทยาลัยรัฐ ลดต้นทุนโดยไม่ต้องจัดการเรียนการสอน จ้างอาจารย์เพ่ิม
ให้นักศึกษาเรียนที่บ้าน เสียค่าเทอมเท่าเดิม สามารถท าได้ไหม มาปรึกษากันว่ากฎเป็นอย่างไร ให้เป็น
เชิงรุกก่อน ไม่ใช่ปฏิบัติแล้วมาแย้ง ต้องมีกฎระเบียบที่ชัดเจน ซึ่งความคิดริเริ่มของภาคเอกชนมีมาก แต่
ติดที่กฎระเบียบ ดังนั้นต้องหารือร่วมกันว่าสามารถท าได้ไหม แค่ไหน แล้วออกมาเป็นโครงการน าร่องให้
ลองท า ประเมินผล แล้วขยายให้ทุกแห่งท าก็ได้ แต่ต้องหารือกันตั้งแต่แรกเริ่ม ถ้ารอให้ฝ่ายใดคิดเอง
เท่านั้นจะไปไม่รอด เอาฝ่ายก ากับดูแลกับฝ่ายปฏิบัติมาคุยกัน เปลี่ยนแนวคิด mindset เป็นร่วมกันคิด



๑๑๗ 

ทางออกของประเทศ การศึกษาของไทย เพ่ือผลประโยชน์ของนักศึกษา มีคนดีมากกว่าคนเลว คนดี
เหล่านี้จะบอกว่าจะมีคุณภาพได้ต้องเป็นแบบนี้ ใครผิดจากนี้ก็ลงโทษไป” (ธนู กุลชล) 
 ๒.๘.๒ การใช้ทรัพยากรร่วมกันจากเครือข่ายมหาวิทยาลัย โครงสร้างพื้นฐาน platformรวม 
เทคโนโลยีที่อยู่ในกระแส (โทรศัพท์มือถือ) โดยไม่ต้องลงทุนใหม่  
  การใช้ทรัพยากรร่วมกัน จากสิ่งที่มีอยู่ ดังความเห็นต่อไปนี้  
  “ การลงทุนด้านเทคโนโลยีค่อนข้างสูง การเป็นมหาวิทยาลัยบรรษัทมีข้อดีคือ สามารถ
ยืมใช้ห้องทดลองในเครือข่ายเราเอง เช่น CPF มีเรื่องไก่และวัคซีนที่ล้ าหน้า ในการฝึกสามารถเชื่อมโยง
ไปหาเขาได้ โดยไม่ต้องลงทุนใหม่เองทั้งหมด จะได้เปรียบมาก ต้องตีความใหม่ว่า ทุกที่ในห่วงโซ่ธุรกิจ
เป็นห้องเรียนของเรา ไม่ใช่เฉพาะในตึกเรียน ฉะนั้นการลงทุนในมหาวิทยาลัยอย่างไรก็ไม่ทันเทคโนโลยี
อยู่แล้ว แม้จะลงทุนเป็นหลายหมื่นล้าน ใช้สิ่งที่เขาท าธุรกิจแล้วชนะในสนามตอนนี้ไม่ดีกว่าเหรอ”    
(เลิศชัย สุธรรมานนท์) 
  “การน าเทคโนโลยีมาใช้กับมหาวิทยาลัยบรรษัทมี ๒ นัยยะ นัยยะแรกต้องน า
เทคโนโลยีมาใช้กับโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากอุปกรณ์อ่ืนๆ ในอนาคตอาจหมดไป การใช้เทคโนโลยีจะ
เอ้ืออ านวยต่อนักศึกษาเพราะเมื่อส าเร็จการศึกษา ผู้เรียนยังต้องเรียนต่อไป ผู้เรียนจะรู้วิธีในการเรียน
และพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น คงหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีไม่ได้ แต่เราอาจใช้ระบบการทดสอบดู
ผลสัมฤทธิ์ว่าเป็นแบบใด ต่อไป อาจไปสู่ระบบการรับรองการให้ปริญญา แทนที่จะท าคอร์สออนไลน์เอง 
อาจไปร่วมเรียนกับ MOOC ของมหาวิทยาลัยอื่น แล้วทดสอบให้เกรด ซึ่งคอร์สออนไลน์ในปัจจุบันมีมาก 
แต่ปัญหาคือส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ ท าให้ผู้เรียนภาษาไทยมีทางเลือกน้อยลง ผมมองว่าในอนาคต 
เราจ าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีกับการเรียนรู้ เนื่องจากถ้าผู้เรียนไม่เคยชินกับเรื่องแบบนี้ เมื่อส าเร็จจาก
มหาวิทยาลัยแล้วจะไม่สามารถมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ ผู้เรียนจะได้รู้วิธีในการพัฒนาตนเองโดยใช้
เทคโนโลยี เพราะท าให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงที่มีการพลิกโฉมมากๆ 
บริษัทต่างๆ อาจหายไป ท าอย่างไรจึงจะพัฒนาตัวเองได้ต่อเนื่อง และคอร์สออนไลน์มีมาก ควรมี  
การสนับสนุนให้น ามาใช้ในการเรียนการสอน แต่ตอนสรุปสอบอาจเน้นเรื่องการวัดผลที่ปลายทาง ซึ่งถ้า
มหาวิทยาลัยอื่นมีคอร์สออนไลน์ที่ดี ก็ไม่ควรท าซ้ าซ้อนกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ควรเน้นท าคอร์สเฉพาะที่ท า
ได้ดี การใช้ทรัพยากรร่วมกันจะได้เกิดความคุ้มค่า....”(พรชัย มงคลวนิช)  :   
  “ ต้องยอมรับว่าเราไปไม่ถึงจริงๆ แต่เราเรียนจากสิ่งที่มันล้ าอยู่แล้วได้ไหม เช่น ถ้าเรา
สอนด้าน AI ท าไมไม่ใช่ห้องเรียนของ Huawei ซึ่งเราก็มี Network กับ Huawei ส่งเด็กไปทดลองกับ 
Huawei คือถ้าใช้เฉพาะพ้ืนที่ในสมหาวิทยาลัย ยังไงก็ไม่ทันเทคโนโลยีอยู่ดี” ( เลิศชัย สุธรรมานนท์) 
  “เป็นไปตามธรรมชาติที่เราตามไม่ทัน อย่างไรก็ต้องท า Social Education อย่างที่
กล่าว สิ่งนี้จะสอดรับกับมหาวิทยาลัยบรรษัทมากสุด โลกการศึกษากับโลกการเรียนรู้และโลกของการ
ท างานเป็นสิ่งเดียวกันทั้งหมด เช่น ถ้าจบ ม. ๖ แล้วตัดสินใจไม่ศึกษาต่อ แต่เข้าสู่การท างานครบ ๔ ปี  
ก็จะได้ความรู้เท่ากับปริญญาตรี เพราะเกิดการเรียนรู้จากการท างาน ซึ่งในขณะที่ท างานจะต้องเรียนรู้
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ไปด้วย ไม่ได้แยกส่วนว่าตอนนี้ท างานหรือเรียน และทักษะที่ใช้ในการท างานกับการเรียนเกิดขึ้นพร้อม
กัน กรณีที่ศึกษาจนครบ ๔ ปี เมื่อเข้าสู่การท างานก็ต้องเริ่มฝึกงาน ดังนั้น ๔ ปีที่ศึกษาจึงไม่ได้อะไรเลย 
และเมื่อท างานไปได้ ๒ ปี ก็ต้องฝึกประสบการณ์ใหม่ ฉนั้น เมื่อจบ ม.๖ แล้วเข้าท างานและเรียนรู้ไป
ด้วย ความรู้ที่ได้จึงไม่ต่างจากการเรียนปริญญาตรี ซึ่งสองโลกมันทับกัน ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะไร้ผู้เรียน 
เพราะจะเกิด off-campus มากขึ้น ซึ่งอาจเกิดขึ้นอีกไม่นาน มหาวิทยาลัยบรรษัทจึงมีความหมาย และ
ต่อไปบริษัทจะไม่ได้มี campus ที่สร้างจะกลายเป็นที่พักอาจารย์ ถึงเวลาจะมาเรียนรู้ด้วยกัน ซึ่งในคน
รุ่นใหม่ campus life คือโลกของการท างาน (work life) เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ยกการเรียนรู้ระบบรางมาใช้ในการเรียนการสอน ไม่ใช่แค่ระบบจ าลองในคอมพิวเตอร์ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รู้
ถึงสถานการณ์จ าลองเสมือนจริง ดังนั้น เทคโนโลยีจึงท าให้ชีวิตการเรียนและการท างานซ้อนกันได้ และ
เป็นตัวจัดการเวลา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา” ( สุเมธ แย้มนุ่น)   : 
  “เรื่องการจัดการศึกษาถ้าภาครัฐที่มีความพร้อมในเรื่องเครื่องมือพ้ืนฐานโดยที่บริษัท
ไม่ต้องลงทุนมาก แต่ต้องให้เกิดความสะดวกและไม่มีปัญหาเรื่องในเชิงกฎหมายเข้ามาสามารถใช้
อุปกรณ์ร่วมกันได้ใช้ทรัพยากรด้วยกันได้ ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ไม่จ าเป็นต้องเข้าเรียน ซึ่งสามารถข้ามไป
ได้ถ้าไปศึกษาด้วยตัวเองผ่านการใช้เทคโนโลยีทั้งหลาย ลักษณะเช่นนี้จะช่วยผ่อนคลายในกรณีของ 
การเรียนการสอนในบางเรื่องในบางวิชาโดยเฉพาะวิชาเชิงบรรยายที่เป็นพ้ืนฐาน จะสะดวก ประหยัด 
รวดเร็วขึ้น และสิ่งส าคัญคือต้องมีคุณภาพในเรื่องของการเทียบประสบการณ์ต้องน ามาใช้ ”  (ไทย    
ทิพย์สุวรรณกุล)  :   
  “ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องเทคโนโลยีที่เข้ามา บางมหาวิทยาลัยเป็น paperless มีแบบฝึก 
หัดที่ผ่านเนตเวิค ซึ่งบางมหาวิทยาลัยเอกชนด าเนินการแล้ว มีแต่ของรัฐที่ไม่ท า การด าเนินการเช่นนี้จะ
ท าให้ผู้เรียนรู้สึกทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการในผู้เรียนยุคเจน Z ที่ต้องการ up to date ต่อเทคโน 
โลยีทั้งหลาย ส าหรับในเรื่องการเรียนการสอน เทคโนโลยีอาจช่วยให้มีความเข้าใจมากขึ้น สะดวกรวด 
เร็วขึ้น โดยตนมองว่าเทคโนโลยี มีส่วนเสริมในการเรียนการสอน ถ้าใช้ในทางท่ีถูก” (พินิติ  รตะนานุกูล)    
  “: จ าเป็นมากในเรื่องการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการแทบทุกเรื่อง ถ้าเฉพาะ
เรื่องการเรียนการสอนด้วย E-Learning มหาวิทยาลัยด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทุกห้องเรียนมี 
การบันทึกการสอน และดูย้อนหลังผ่านระบบเพ่ือทบทวนได้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยต้องตามให้ทัน และ
น ามา ใช้ในกระบวนการเรียนการสอน บางครั้งเหมือนเป็นเครื่องมือที่ท าให้เกิดการ active learning ซ่ึง
จ า เป็นต้องแนะแนวอาจารย์เพ่ือน าไปใช้ และต้องมี partner เป็นภาคอุตสาหกรรม ร่วมมือกันจัดผึกอ
บรมให้ผู้เรียน ในอีกมุมคือ การน าเทคโนโลยีมาช่วยฝ่ายสนับสนุนด้วยนะบบ E-document การเลิกใช้
กระดาษ ในมุมของผู้เรียน การจัดท าค าร้องออนไลน์และการบริการนักศึกษา ถ้ามหาวิทยาลัยขนาดใหญ่
และเล็กอาจเกิดการเสียเปรียบกัน ของมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ มีการลงทุนสูงแต่มีการคุ้มทุนเร็ว ซึ่ง
มหาวิทยาลัยเอกชนต้องจ่ายเงินด้วยความคุ้มค่า เมื่อลงทุนแล้วต้องมีการด าเนินการและใช้งานได้  
จึงถือเป็นข้อด”ี  (วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์)   
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  “ตามที่หารือกับ UniNet ตนคิดว่าสิ่งที่เป็นโครงสร้างและรัฐไม่ได้เสียค่าใช้จ่าย น่าจะ
ให้มหาวิทยาลัยเอกชนใช้ ซึ่งตนมองว่าทุกคนคือคนไทย และควรจะมีสิทธิ์ใช้ได้ทุกคน อีกประเด็นคือ 
เรื่องการเข้าถึงฐานข้อมูลวารสาร ตนเข้าใจว่าเป็นงบประมาณ ถ้ารัฐเสียค่าใช้จ่ายต่อหัวให้มหาวิทยาลัย
ของรัฐไปเท่าไร มหาวิทยาลัยเอกชนยินดีเข้ามาร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วย ถ้าจะให้เกิดประโยชน์อย่าง
มากต่อผู้เรียน แต่ส าหรับมหาวิทยาลัยขนาดเล็กคงไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน จึงท าให้ผู้เรียนเสียโอกาส 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนตามจ านวนผู้เรียนที่ต้องใช้ฐานข้อมูล ท าให้น่าจะสนับสนุนงบ 
ประมาณเพ่ือประโยชน์ของผู้เรียนได้”  (วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์)  : 
  “ ในแง่ข้อจ ากัดของมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก คือ งบประมาณ ถ้าน าเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยที่มีจ านวนนักศึกษามากเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาน้อย มีการลงทุนเท่ากันแต่
จะต่างกันกับเทคโนโลยีที่น าไปใช้ ซึ่งอาจจะเป็นข้อจ ากัด แต่ปัจจุบันได้มี platform ที่สามารถน ามาใช้
ได้ เช่น สกอ. มี Thai-MOOC มหาวิทยาลัยมีไซเบอร์ยู (CyberU) ที่สนับสนุนเรื่องเทคโนโลยี ซึ่งตนคิด
ว่าภาครัฐช่วยและสนับสนุน platform ให้มหาวิทยาลัยจัดท าเนื้อหาใน platform ของไซเบอร์ยูก็ได้” 
(ศิริพงศ์ รักใหม่) 
  “แต่เมื่อพิจารณาเรื่องงบประมาณอาจถือเป็นข้อจ ากัด ส าหรับวิทยาลัย....มองว่า 
การน าเทคโนโลยีมาใช้จะเป็นประโยชน์ต่อการที่ฝึกอบรมพนักงานใหม่แบบออนไลน์ และสามารถจะ
พัฒนาทักษะต่อไปได้เรื่อยๆ การเรียนผ่านออนไลน์ก็จะจ าเป็นมากข้ึน เพราะผู้เรียนใช้การออนไลน์มาก
ขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งทางวิทยาลัยเองก าลังพัฒนาระบบ E-learning ส าหรับการเรียน เพ่ือไปเชื่อมโยงกับ
โรงแรม ซึ่งคิดว่านโยบายแบบนี้จะเกิดประโยชน์ (.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร ) : 
 ๒.๘.๓ การสนับสนุนเทคโนโลยีด้านการศึกษาที่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยบรรษัทควรเป็นเทคโนโลยีที่ใช้จริงขององค์กร 
  “การสนับสนุนเทคโนโลยีด้านการศึกษาที่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยบรรษัทควรเป็นเทคโนโลยีที่ใช้จริงขององค์กร และมีประโยชน์ต่อการเพ่ิมผลิตภาพ 
(Productivity) ขององค์กรรวมทั้งเพ่ือเพ่ิมศักยภาพของผู้เรียน การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน
จะเป็นความคุ้มค่า เพราะสามารถเพ่ิมทักษะของผู้เรียนและมีผลต่อการเพ่ิมผลงานให้แก่องค์กร” (จุฑา 
มนัสไพบูลย์ )  
๒.๙ ปัญหาเร่งด่วนและวิธีการที่ภาครัฐจะต้องเร่งแก้ไขในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
 ปัญหาเร่งด่วนและวิธีการที่ภาครัฐจะต้องเร่งแก้ไขในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีดังนี้  
 ๒.๙.๑ การท าให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนด ารงอยู่ได้ อย่างมีคุณภาพตามท่ีประเทศต้องการ  
  “ในการที่จะแก้ไข มี ๒ เรื่อง คือ ๑. เรื่องที่ท าอย่างไรให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยู่
ได้ และ ๒. ท าอย่างไรให้คุณภาพดีตามต้องการ แต่เรื่องเร่งด่วนคือ ต้องให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยู่
ได้ก่อน และต้องอยู่ได้อย่างดีด้วย ฉะนั้นปัญหาต้องมาคุยกันว่าสิ่งที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถท า
และท าได้ดี รัฐไม่ควรจะต้องท า เช่น สาขาบริหารธุรกิจ สาขานิเทศศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและ
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โรงแรม ควรปล่อยให้มหาวิทยาลัยเอกชนท า รัฐควรน างบประมาณมาท าอย่างอ่ืนที่ควรท า และเป็นสิ่งที่
เอกชนท าได้ไม่ดี เพราะลงทุนสูง แต่เป็นไปได้ยากเนื่องจากมหาวิทยาลัยทุกแห่งเปิดนิเทศศาสตร์ 
บริหารธุรกิจหมด เพราะลงทุนไม่มาก ซึ่งสิ่งที่ท าให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยู่ยากซึ่งเป็นไปตาม
ธรรมชาติคือ ปัญหาการเกิดต่ า อันนี้กระทบทั้งเอกชนและรัฐ ช่วยไม่ได้ แต่สิ่งที่จะช่วยได้คือสาขาวิชาที่
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเปิดไปแย่งเอกชนหมด ฉะนั้น ในเมื่อทรัพยากรมีจ ากัด ควรเน้นคนละด้าน ด้าน
ไหนเอกชนท าได้ดี สถาบันอุดมศึกษาของรัฐไม่ควรเปิดด้วย แต่ในทางปฏิบัติคงยาก เพราะรัฐหรือ
กระทรวงไปบังคับได้ยาก สถาบันอุดมศึกษาของรัฐก็มีสภาของตนเอง เพ่ือความอยู่รอดก็จ าเป็นต้อง
หาทางที่จะดึงนักศึกษาเข้ามาศึกษา ทางออกอ่ืนๆ คือ ทางสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่ได้รับ 
ความช่วยเหลือทางการเงินเลย ซึ่งเงินที่ได้รับเป็นทางอ้อมหมด และไม่มากพอ ฉะนั้น รัฐบาลสามารถ
ช่วยได้ ยกตัวอย่างเช่น มีกองทุนที่จะส่งเสริมให้พัฒนาอาจารย์ เวลานี้มีบ้างแต่ว่ามีเงื่อนไขและหลาย
อย่างท าให้ไม่สะดวก ถ้าสมมุติว่ามีกฎระเบียบสนับสนุนโดยตรงให้ไปเรียน โดยออกค่าใช้จ่ายให้ ไม่ใช่
เงินกู้ แล้วก าหนดเงื่อนไขว่าต้องมาอยู่ที่สถาบัน ถ้าผิดสัญญาก็ลงโทษให้หนัก อาจมีการทบทวนกองทุน
หรือสิ่งที่ภาครัฐให้การสนับสนุนให้มีเงื่อนไขที่สนับสนุนจริงๆ ไม่ยากต่อการปฏิบัติ” (ธนู กุลชล)  
 ๒.๙.๒ บทบาทของภาครัฐที่ควรเป็นการสนับสนุน มากกว่าเป็นการควบคุม  
  “. . . . . . . .การควบคุมน่าจะมีหลักการในการควบคุมมากกว่าจะออกระเบียบ 
ในการควบคุม มีหลักการบางอย่างที่จะตกลงกัน ซึ่งตอนนี้ภาครัฐเน้นควบคุมมาก ไม่ใช่แค่การศึกษา  
มีระบบจัดซื้อจัดจ้างกับภาคเอกชน ยากขึ้น ควบคุมหนักขึ้นเรื่อยๆ การควบคุมบางครั้งถ้าเกิดเหตุบางที่ 
บางมหาวิทยาลัยก็แก้ปัญหาเฉพาะจุด แต่อย่าไปออกระเบียบเหมารวมทั้งหมด ควรโฟกัสเฉพาะจุด  
หากลยุทธ์ที่ใช้เฉพาะตรงนั้น ไม่บังคับทั้งหมด ใครเกเรก็ไปจัดการคนเกเร ก็จบไป ให้ลักษณะ  
การควบคุมของภาครัฐเป็นแนวคิด มีกลยุทธ์ในการบังคับใช้ มีเป้าของการควบคุมที่ชัดเจน และโฟกัส
ตรงนั้นมากกว่ากระจายไปถึงที่อ่ืนๆ และได้รับผลกระทบ การออกระเบียบแบบเดียวใช้ได้หมดคงยาก 
ควรแยกส่วนในการดูแล” (เลิศชัย สุธรรมานนท์)   
  “  ภาครัฐควรเป็นผู้สนับสนุน เพราะความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม ถ้าเป็น
สถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงจะยากที่เกิดความร่วมมือ ถ้าภาครัฐเข้ามาช่วยในเรื่องการพบกัน 
สร้างหลักสูตรร่วมกัน ท าให้มหาวิทยาลัยเอกชนรู้สึกว่าภาครัฐให้ความช่วยเหลือ นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
ใดที่มีศักยภาพในการสอนเป็นภาษาอังกฤษให้กับประเทศเพ่ือนบ้าน ภาครัฐอาจเปิดเฉพาะในบาง
ประเทศที่เป็นยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน เช่น ประเทศพม่า ส าหรับในเรื่องที่เป็นปัญหาเร่งด่วน คือเปลี่ยน
บทบาทภาครัฐ จากที่เป็นผู้ตรวจตราเป็นผู้สนับสนุนให้ความช่วยเหลือ นอกจากนี้ การพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์เป็นเรื่องส าคัญ รวมทั้งเรื่องภาษาและวิธีการสอน” (พรชัย มงคลวนิช ) 
  “ ลดกฎเกณฑ์การควบคุม หรือการใช้ระเบียบต่างๆ เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษา
ทั่วไป ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเพ่ือ R&D รวมทั้งการจัดการด้านงานปฏิบัติ หรือฝึกทักษะต่างๆ 
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การใช้นโยบายภาษีเพ่ือช่วยให้องค์กรเอกชนสามารถสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน” (จุฑา       
มนัสไพบูลย์)   
 ๒.๙.๓ การวางแผนผลิตก าลังคนที่เชื่อมโยงกับระบบการสนับสนุนงบประมาณ ตามกลุ่ม
สถาบัน 
  “ความชัดเจนเรื่อง simple standard และการสนับสนุนจากภาครัฐ โยงไปถึงเรื่องที่
ภาครัฐไม่สามารถจัดการกับมหาวิทยาลัยเอกชนและรัฐได้ ไม่มีข้อมูลว่าปีนี้จะผลิตแพทย์ ครู พยาบาล  
มีความต้องการเท่าไร สถาบันแต่ละแห่งผลิตเท่าไร นี่คือปัญหาเชิงนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องจัดการ  
ถือเป็นต้นน้ าที่ท าให้เกิดเรื่องมาตรฐานการศึกษาตามมา ซึ่งมาตรฐานคือทรัพยากร ถ้าก าหนดมาตรฐาน
แปลว่าต้องมีทรัพยากร เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร การน ามาตรฐานไปก ากับกระบวนการแปลว่ารัฐ
ก าลังบีบมหาวิทยาลัยที่ยากจน ให้ต้องมีทรัพยากร แต่กลับไม่สนับสนุนเขา ถ้ารัฐก าหนดต้องสนับสนุน
มหาวิทยาลัยให้ได้ตามมาตรฐาน ฉะนั้นเรื่องนี้คือปัญหา แล้วการสนับสนุนจะเป็นปัญหาต่อไปถึงเรื่อง
จ านวนนักศึกษา เพราะไม่มีข้อมูลเรื่องจ านวนผู้เรียน ท าให้การควบคุมและออกนโยบายไม่ได้ ส าหรับ
การเปิดสาขาที่มหาวิทยาลัยเอกชนที่เชี่ยวชาญควรให้มหาวิทยาลัยเอกชนผลิตเป็นสัดส่วน การวางแผน
ก าลังคน การก าหนดนโยบายให้เกิดความเป็นธรรม ก็ถือเป็นปัญหาเรื้อรังและเร่งด่วน ทางแก้ปัญหาคือ
ต้องกลับมาพิจารณาเรื่องการผลิตก าลัง การวางแผน ต้องมีข้อมูลความต้องการ ก าลังการผลิต และ
ก าหนดลงไปในกลุ่มสถาบัน หรือใช้วิธีการก ากับจากการจัดสรรงบประมาณผ่านคน ผ่านทรัพยากร 
ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องยืนยันผลผลิต เพ่ือให้รัฐใช้เงินสนับสนุนเป็นตัวก าหนด แล้วก าหนดว่าจะ
พิจารณาสิ่งใดบ้าง อาทิ จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสายสังคมศาสตร์ ให้ค่าน้ าหนักแล้วก าหนดว่าในแต่ละภาคเรียน แต่ละสาขาควรมี
ผลลัพธ์อย่างไร เพ่ือน าไปจัดสรรงบประมาณต่อไป ส าหรับของประเทศออสเตรเลียจะคุมจ านวนรับ
นักศึกษาเท่ากันเลย ถ้าจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเพ่ิมเกินกว่าร้อยละ ๕  แปลว่า จะขยายการผลิต  
ต้องอภิปรายหารือกัน เนื่องจากส่งผลกระทบกับงบประมาณและโครงสร้างการผลิตก าลังคน จึงควบคุม
ไม่ให้เพ่ิม ซึ่งตรงนี้ประเทศไทยไม่ควบคุม อย่างน้อยสุดควรจะคลุมภาพรวม แต่ถ้าแตกกลุ่มสาขาหรือ
เกิดศาสตร์ใหม่ต้องหารือระหว่างหน่วยงานรัฐ กับผู้จ่ ายเงินที่มีความต้องการอยู่ ซึ่งในประเทศ
ออสเตรเลียบางหลักสูตรมีการแสดงผลส าเร็จการด าเนินงาน ฝ่ายแผนจะทราบถึงความต้องการ และ
สามารถแนะน ามหาวิทยาลัยให้เพ่ิมสาขาใหม่ในปีต่อไป และจะมีการติดตามว่าเริ่มด าเนินการหรือไม่ ถ้า
ไม่เริ่มจะแนะน ามหาวิทยาลัยอ่ืน ซึ่งการคุมแบบนี้ส่งผลให้งบประมาณมีความชัดเจน ไม่มีการโกง โดย
หน่วยกองทุนและหน่วยแผนต้องไปด้วยกัน ผมถึงอยากให้มีหน่วยกองทุนมาดูแลตรงนี้ (สุเมธ แย้มนุ่น)  
 ๒.๙.๔  ใช้หลักกฎหมายเป็นตัวตั้งควบคู่กับหลักรัฐศาสตร์  
  “ปัญหาหมดไปโดยใช้กฎหมายเป็นตัวตัดเอาหลักนิติศาสตร์เป็นตัวจัด เราไม่ได้เอา
หลักนักศึกษามาจัด  : กฎหมายถ้าใช้กฎรัฐศาสตร์คู่ไปด้วยโดยดูความจ าเป็นไม่ใช่ดูว่ามีสิทธิ์ทุกอย่าง ดู
ความเหมาะสมในบริบทเทียบเคียง (ไทย ทิพย์สุวรรณกุล)  
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 ๒.๙.๕ ปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร : ความล่าช้าในการรับทราบ
หลักสูตร และเกณฑ์มาตรฐานที่ไม่ทันสมัย  
  “ ระดับนึงที่ตนมอง มหาวิทยาลัยกล่าวถึงกระบวนการที่ช้า ต้องปรับกระบวนการ
ให้บริการ ต้องมีกติกาว่า เรื่องบางเรื่องมีระยะเวลาด าเนินการที่ชัดเจน ใช้เวลากี่วันจึงได้ค าตอบ ส าหรับ
วิธีการแก้ไข คือมีระยะเวลาที่ชัดเจน มหาวิทยาลัยต้องการทราบว่ายื่นเรื่องมา จะใช้เวลาเท่าไร เช่น  
ยื่นเรื่องต้องการซื้อท่ีดินเพื่อมาขยายมหาวิทยาลัย” (พินิติ  รตะนานุกูล) 
  “.......สิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่เฉพาะของมหาวิทยาลัยเอกชน ในภาพรวมที่ตนคิดว่าภาครัฐจะ
ช่วยทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนในเรื่องของเกณฑ์ต่างๆ ที่จะเอ้ือให้ทันสมัยมากขึ้น เช่น เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ ยังคงออกแบบบนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบเก่า แต่เมื่อมีการเรียนการสอน
ในรูปแบบใหม่มา กลับไม่สอดคล้องตามเกณฑ์แล้ว ดังนั้น รัฐควรสร้างกลไกที่จะเอ้ือให้เกิดประโยชน์
และด าเนินต่อไปข้างหน้าด้วย เพ่ือให้เกิดการพัฒนาต่อไปได้ เรื่องความท้าทายของเกณฑ์ฯ เหล่านี้จะ
เป็นการผูกมัดมหาวิทยาลัยที่ท าอะไรไม่ได้ มหาวิทยาลัยจะถูกรบกวนและท าให้ปรับตัวไม่ได้ เนื่องจาก
เกณฑ์บังคับ ฉะนั้น ถ้าภาครัฐต้องการความเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่อาจมีการพลิกโฉมมากขึ้น  
กรอบต้องไม่ตายตัวจนเกินไป” ( วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ )  
  “ ....สกอ. ยังขาดความเข้าใจ ในหลักสูตรที่เป็นการเฉพาะทางมาก เช่น การผลิต
ภาพยนตร์ แอนนิเมชั่น สามมิติ (๓D) สถาบันจะจัดหลักสูตรทางด้านเศรษฐศาสตร์ เนื่องจากเห็นว่า
ศิลปินขาดความเข้าใจทางการเงิน จึงคิดเปิดหลักสูตรเฉพาะทางในระดับปริญญาโทและเอกเป็น
หลักสูตรการจัดการสื่อบันเทิง อีกเรื่องคือ การรับทราบหลักสูตรใช้เวลามาก ท าให้หลักสูตรมี 
ความล้าสมัยกว่าจะอนุมัติ และที่ส าคัญคือเรื่องคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่มีปัญหาเรื่อง 
การพิจารณาคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากไม่มีอาจารย์ที่ส าเร็จสาขาวิชาที่เป็นสายทาง 
การจัดการสื่อบันเทิงโดยตรง เนื่องจากเป็นสาขาเฉพาะทาง แต่อาจารย์มีประสบการณ์ทางด้านนี้มานาน
มาก ซึ่งทางนักการศึกษาไม่ผ่าน สิ่งนี้เป็นสิ่งที่บั่นทอนการศึกษาไทย” (จุฑา มนัสไพบูลย์)  
  “ ต้องแก้ในเรื่องของ ๑) หลักสูตร ๒) การควบคุมหลักสูตร และ ๓) วิธีการเรียน 
การสอน กระบวนการการจัดการเรียนการสอนไม่ใช่แบบที่ สกอ. คิดควรเป็นกรอบกว้างได้ แต่ควรเอ้ือ
ให้ท าตามความเป็นจริงได้ ตัวอย่างเช่น ดุษฎีนิพนธ์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่เป็นการ์ตูนทั้งเล่ม หรือ
กรณีแต่งเพลงปริญญาโท แต่กลับต้องให้เขียนออกมาเป็นรูปแบบที่ สกอ. ก าหนดเป็นรูปเล่ม” 
 (จุฑา มนัสไพบูลย์) 
 ๒.๙.๖ โอกาสความเท่าเทียมที่ต่างกัน รวมทั้งความต่างของกฎระเบียบของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน และ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
  “สถานการณ์บางอย่างและกฎหมายในพระราชบัญญัติฉบับใหม่สามารถช่วยได้
ระดับนึง ถ้าเป็นในภาพใหญ่ ตนคิดว่าเป็นเรื่องของโอกาสที่เท่าเทียมกันของแต่ละมหาวิทยาลัย เช่น 
เรื่องการขอทุนวิจัย เนื่องจากหลายครั้งโครงการในลักษณะ G๒G สามารถขอทุนวิจัยได้ แต่เอกชนกลับ
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ขอทุนวิจัยไม่ได้ หรืองบประมาณบางอย่างต้องขอผ่านมหาวิทยาลัยของรัฐ แต่ให้มหาวิทยาลัยเอกชน
เป็นผู้ด าเนินการท าวิจัย ซึ่งซับซ้อนและไม่เอ้ือต่อการพัฒนางานวิจัย เรื่องแบบนี้ต้องมองว่ามหาวิทยาลัย
เอกชนเป็นส่วนหนึ่งของรัฐ ควรให้โอกาสที่เท่าเทียมกันในเรื่องงบประมาณ โอกาสในการพัฒ นา 
เชิงศักยภาพก็จะสูงขึ้นด้วย” (วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ ) 
  “......... อีกเรื่องคือความเท่าเทียมกันตามกฎหมายเช่น มหาวิทยาลัยเอกชนมี 
การรับรองวิทยฐานะ ซึ่งเป็นภาระที่ต้องด าเนินการที่ไม่เท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ วิธีการบริหาร
จัดการควรมีกระบวนการที่เท่าเทียมกันทั้งรัฐและเอกชน โดยเฉพาะเรื่องการประกันคุณภาพที่งอกเกิน
ความจ าเป็น.....” (วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ ) 
 ๒.๙.๗ การมีส่วนร่วมที่เหมาะสมของสภาวิชาชีพ  
  “ .....เช่นการจัดหลักสูตรแพทย์ เมื่อศึกษาครบ ๓ ปีก็สามารถด าเนินการวัดผลได้ 
ไม่ใช่วัดผลเฉพาะตอนท้าย การวัดคุณภาพไม่ได้หมายความว่า วัดตอนส าเร็จการศึกษาอย่างเดียว ซึ่งตน
มองว่าเรื่องการออกแบบหลักสูตร ไม่ควรเกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพ” (พินิติ  รตะนานุกูล) 
 ๒.๑๐. รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ภายใต้กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ควรด าเนินการดังนี้  
 ๒.๑๐.๑ การที่กระทรวงฯมีระบบการท างานที่ยืดหยุ่น รองรับความหลากหลาย มีหน่วยงาน
พิเศษเพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 
  “ถ้ากระทรวงยืดหยุ่นในการท างานมากขึ้น.....” (เลิศชัย สุธรรมานนท์)   
  “ รูปแบบที่เหมาะสม ตนมองว่าต้องมีความหลากหลาย ที่ผ่านมายังติดกับเรื่องของ 
ความต้องการค าตอบเรื่องนึงแต่ใช้วิธีการนั้นกับทุกเรื่องจึงเกิดปัญหา ต้องยอมรับความหลากหลาย โดย
ในภาคอุตสาหกรรมก็ต้องการความหลากหลายของการพัฒนาทรัพยากร อย่างเช่น บางกลุ่มธุรกิจ
ต้องการเชิงเทคนิคมาก บางกลุ่มต้องการนักคิดมาก บางกลุ่มต้องการ Hand-on ฉะนั้นแต่ละกลุ่ม
ต้องการคนระดับต่างกัน มีความสามารถต่างกัน ตนเชื่อว่า ถ้าให้ท าในความหลากหลายจะเกิดการตอบ
โจทย์ที่สมบูรณ์กว่า พัฒนาในแบบของตนให้มากสุดเท่าที่เป็นไปได้ ภาพรวมในระดับประเทศจึงได้
ประโยชน์สูงสุด เช่น มีรูปแบบการสอนที่แตกต่างในแต่ละสาขาวิชา เนื่องจากแต่ละอุตสาหกรรม
ต้องการทักษะที่แตกต่างกัน ตนมองว่าการพัฒนาต่อไปบนกฎหมายใหม่ที่เปิดกว้างมากขึ้น ในแง่เชิง
ความคิด เชิงนโยบายก็อยากได้ความหลากหลาย ต้องท าให้เกิดการปฏิบัติได้ เห็นภาพได้ชัด ในทาง
ปฏิบัติต้องเกิดขึ้นได้ ถ้ามีกระบวนการส่งผ่านเชิงนโยบายไปสู่การปฏิบัติบนพ้ืนฐานที่หลากหลาย และ
เก่งในแบบของตนเองจะท าให้อุดมศึกษางอกงามกว่านี้” (วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์)  
  “ รูปแบบที่ เหมาะสมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนภายใต้กระทรวง 
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมควรมีหน่วยงานพิเศษที่มีการขับเคลื่อนได้ทันกับ  
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การเปลี่ยนแปลง เนื่องจากภาคเอกชนจะต้องอาศัยความรวดเร็ว ไม่ควรใช้รูปแบบราชการที่มี 
ความล่าช้า (Red Tape) ...นอกจากนี้ ผู้ที่ดูแลเรื่องกฏเกณฑ์ฯ ต้องมีความรู้เรื่องเอกชน ผู้ที่ท า
ภาคเอกชนจะทราบความต้องการ เหมือนมหาวิทยาลัยบรรษัทต้องทราบเรื่องตลาดแรงงานเป็นอย่างไร 
น าทรัพยากรมนุษย์มาใช้อย่างไรถึงจะตอบโจทย์ ไม่ใช่ให้ปริญญาเฟ้อแต่กลับศูนย์เปล่า และนอกจากนี้ 
ภาครัฐต้องปรบัเปลี่ยน mind-set ตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่เป็นต้นไป” (จุฑา มนัสไพบูลย์) 
 ๒.๑๐.๒ การมีระบบสนับสนุนที่เป็นแรงจูงใจ ระบบการจัดสรรงบประมาณ และการจัดสรรทุน
วิจัย  
  “ สถานการณ์ปัจจุบันเป็นแบบวัวค่อนข้างพันหลักพอสมควร ถ้าเริ่มต้นโดยการมี
มาตรการต่างๆ เช่น มี Endowment fund ก็ไปได้ แต่เวลานี้เกือบทุกแห่งมาจากธุรกิจทั้งสิ้น มันไม่มี
ทุนโดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาเล็กๆ และมาโดยอาศัยว่าต้องมีจ านวนนักศึกษาของรัฐคงไปช่วยทุกแห่ง
ไม่ได้ แต่อาจที่จะมีสิ่งจูงใจที่เป็นรางวัลที่ให้ฟรีที่มากพอสมควร ถ้าสามารถบรรลุพันธกิจบางอย่างที่ รัฐ
ตั้งเป้าไว้ ตอบยุทธศาสตร์ชาติก็ให้เงินสนับสนุนไป มีเงินกู้เพ่ือการศึกษาของนักศึกษาก็ช่วยบ้าง แต่ที่จะ
ไปแก้ให้เสร็จสมบูรณ์ ไม่สามารถท าได้ สามารถช่วยได้บ้าง เพราะประวัติศาสตร์ ความเป็นมาเป็นแบบ
นั้น ต้องค่อยเป็นค่อยไปกว่าที่จะแก้ได้...” (ธนู กุลชล)  
  “รูปแบบที่เหมาะสมควรให้มหาวิทยาลัยเอกชนเป็นแรงกระตุ้นของระบบ หมายถึงรัฐ
ควรจัดสรรงบประมาณในการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แต่ในส่วนของเงินทุนเพ่ือการวิจัย โครงการ
ต่างๆ นวัตกรรม ควรให้ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนแข่งขันกัน ไม่ผูกขาดกับมหาวิทยาลัยของรัฐ 
หรือมหาวิทยาลัยเอกชนอาจร่วมกับมหาวิทยาลัยของรัฐในบางเรื่อง ให้มหาวิทยาลัยเอกชนสามารถ
สร้างนวัตกรรม องค์ความรู้ใหม่ ท าให้การเรียนการสอนดีขึ้น มีโอกาสมากขึ้น เพราะที่ผ่านมา
มหาวิทยาลัยเอกชนจะไม่ได้เรื่องเหล่านี้ ท าให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเอกชนไม่มีโอกาส ประสบการณ์
ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการออกกฎหมายลูกไม่ควรสกัดกั้นในเรื่องตรงนี้ หากมีการแข่งขันกัน
จริง คนมีคุณภาพก็จะได้จริง มหาวิทยาลัยเอกชนใดที่มีคุณภาพงบประมาณก็จะเข้ามา หรือ
มหาวิทยาลัยที่ไม่เชี่ยวชาญแต่มีระบบการจัดการที่คล่องตัวสามารถไปร่วมกับ มหาวิทยาลัยของรัฐ ก็จะ
ได้งบประมาณเช่นกัน” (พรชัย มงคลวนิช) 
  “.....การสนับสนุนผ่านการวิจัยจะท าให้มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีจุดยืนอยู่ในสภาพที่
เป็นมากข้ึน....” (สุเมธ แย้มนุ่น) 
  “ สิ่งที่อยากให้กระทรวงช่วยสนับสนุนมหาวิทยาลัยบรรษัท คือต้องมีนโยบายภาษี
เพ่ือให้บริษัทแม่ใช้ลดหย่อนภาษี ได้ สิ่งที่ด าเนินการกับภาคเอกชนใช้ลดหย่อนภาษีไม่ได้ เลย  
ให้ทุนการศึกษาก็ลดหย่อนไม่ได้เพราะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สิ่งนี้ส าคัญ” (ปนัดดา ธนสถิตย์)  
  “ส าหรับสถาบันศึกษาเอกชน บริษัทจะไม่กล้าบริจาคให้เพราะลดหย่อนภาษีไม่ได้  
 ซึ่งต่างกับของรัฐได้ ท าการศึกษาเหมือนกัน แต่เอกชนกลับไม่ได้...ควรหักภาษีได้ ทั้งนี้ สถาบันเองต้อง
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เปิดเผยได้ว่าน ามาสนับสนุนเรื่องการศึกษาจริง ไม่ใช่น ามาเลี่ยงภาษี ...ถ้าคุณเอามาบริจาคเพ่ือ
การศึกษา ไม่ว่ามหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน ก็ควรจะได้เช่นกัน” (จุฑา มนัสไพบูลย์)  
 ๒.๑๐.๓ มีระบบรองรับ กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถด ารงอยู่ได้ และมีระบบสร้าง 
ความเข้มแข็งในสาขาวิชาที่มีความจ าเป็น  
  “รูปแบบที่จะด าเนินการกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ต้องแยกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ 
๑ ถ้ามหาวิทยาลัยไม่สามารถอยู่ได้ หรือจ าเป็นต้องยุบเลิกไป ต้องวางแผนรองรับเรื่องนักศึกษาที่คงค้าง 
ส่วนนี้ตนคิดว่าเป็นการประสานงานเนื่องจากเป็นหน้าที่ของ สกอ. ที่ต้องประสานกับสถาบันที่จะเป็น
ฝ่ายรับเช่นกรณีปัญหาเรื่องพยาบาล ดังนั้น จึงต้องเร่งด าเนินการก่อนเกิด เหตุขึ้น ส่วนที่ ๒ ในสาขาที่
วิเคราะห์แล้วยังมีความจ าเป็นต้องหาแนวทางที่สนับสนุนให้เข้มแข็ง เพราะตนเชื่อว่า ถ้าในสภาวะ
นักศึกษามีจ านวนลดลงจะส่งผลต่อรายได้ที่จะน ามาใช้ในเรื่องการจัดการศึกษา ท าเช่นไรจึงจะช่วยให้
มหาวิทยาลัยสามารถอยู่รอดและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้ระยะนึง เพ่ือให้เตรียมตัวพิจารณายุบเลิก
ต่อไป กรณีที่จะยุบต้องวางแผนรับของมหาวิทยาลัยที่ยังพอรับได้ ซึ่งตนไม่ค่อยห่วงมหาวิทยาลัยเอกชน 
เนื่องจากถ้าเอกชนอยู่ไม่ได้คงมีการยุบเลิก จึงห่วงที่มหาวิทยาลัยรัฐที่มีผู้เรียนลดลงต่ ากว่าแผนอย่างมาก 
ซึ่งจะกระทบกับการปรับแผนงบประมาณที่ได้รับต่อไป” (ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ) 
 ๒.๑๐.๔ การหารือร่วมกันระหว่างภาคส่วนที่ดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กับสถาบันอุดม 
ศึกษาเอกชน เพ่ือหาแนวทางด าเนินการเพ่ือประโยชน์ด้านการศึกษาของประเทศ 
  “ผมว่าเอาคนที่ดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มานั่งคุยกัน และมีหลายเรื่องต้องเปลี่ยนแนวคิดของทั้ง ๒ ฝ่าย เพื่อผลประโยชน์การศึกษาของชาติ ให้
เกิดแนวทาง แล้วค่อยๆ ด าเนินการจะดีขึ้น” (ธนู กุลชล)  
 ๒.๑๐.๕ กระบวนการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ 
  “.....มหาวิทยาลัย การใกล้ชิดกับผู้ที่ใช้บัณฑิต องค์กรเล็กๆ ท าให้เกิดความร่วมมือมาก
ขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีตัวป้อนเข้าน้อยลง แต่คงอยู่ได้ เพราะเรามีการพัฒนาทักษะ โดยเฉพาะเรื่อง IT ต้อง
พัฒนาทักษะมาก IT มีการตกยุค วิชาชีพอ่ืนก็เหมือนกัน ต้องมีการพัฒนาทักษะ จึงจะไปได้”  
  ๒.๑๐.๖ การมองภาพรวมที่ไม่มองแยกเป็นรัฐและเอกชน  
  “เห็นเป็น ๒ ภาค ภาคแรก ไม่อยากให้มองรัฐและเอกชนแยกกัน ควรใช้มาตรฐาน
เดียวกัน ส่วนเรื่องการสนับสนุน กฎหมายได้เปิดให้สนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน แต่ยังคงมีขีดจ ากัดใน
การสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน เนื่องจากสนับสนุนผ่านผู้เรียนเป็นหลัก การสนับสนุนผ่านการวิจัย  
จะท าให้มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีจุดยืนอยู่ในสภาพที่เป็นมากขึ้น...” (สุเมธ แย้มนุ่น) 
 ๒.๑๐.๗ ระบบธรรมาภิบาล  
  “ ...ตราบใดที่ภาคธุรกิจที่เข้ามาเป็นเจ้าของบริหารมหาวิทยาลัยแบบมีธรรมาภิบาล
ภายใต้พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ไม่ได้หวังกอบโกยผลประโยชน์ และตามพระราช 
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บัญญัติฉบับใหม่ ท าให้มหาวิทยาลัยที่แข่งไม่ได้ก็จะล้มไปเอง การที่มหาวิทยาลัยเอกชนจะมาแข่งกับ
มหาวิทยาลัยของรัฐ ภาครัฐก็ต้องมีการสนับสนุน...” (สุเมธ แย้มนุ่น)  
 ๒.๑๐.๘ คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการต่างๆ  
  “ คณะกรรมการที่มีบทบาทในความรับผิดชอบพิจารณาก็ควรต้องเลือกคนที่มีความคิด 
คนที่มองโลกกว้าง” (ธนู กุลชล)                
  “ในกฎข้อบังคับที่เขียนมามากมาย ไม่ใช่สิ่งที่จะสร้างสมรรถนะของคน ตนคิดว่าบอร์ด
การศึกษาส่วนหนึ่งต้องมีภาคเอกชนเนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องใช้ผลิตผล ปัญหาของประเทศไทยคือ 
community ของการศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาขึ้นมา ที่เข้ามาเป็น community 
board แต่ของประเทศไทยในต่างจังหวัดจะใช้กรรมการท้องถิ่นเข้ามาซึ่งมีอิทธิพลมาเป็นกรรมการ
การศึกษาจึงไม่ได้ตอบโจทย์ท้องถิ่นและเกิดการบูรณาการกัน รวมทั้งไม่เข้าใจเจตนารมณ์ทาง
การศึกษา” (จุฑา มนัสไพบูลย์)  
๒.๑๑ เกณฑ์ กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ และกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีส่วนสนับสนุนหรือเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและมหาวิทยาลัยบรรษัท 
 ความคิดเห็น ต่อ เกณฑ์ กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ และกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
ต่อการพัฒนาสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนและมหาวิทยาลัยบรรษัทมีดังนี้  
 ๒.๑๑.๑ ความคิดเห็นว่าเกณฑ์ กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ และกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
มีส่วนสนับสนุนต่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและมหาวิทยาลัยบรรษัท มีดังนี้  
  ๑) เรื่อง Sandbox เป็นเรื่องสนับสนุน โดยต้องมีกลไกรองรับกรณีไม่ประสบผลส าเร็จ 
  “ทั้งสนับสนุนและเป็นอุปสรรคด้วย โดยต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งคิดว่าเรื่อง 
Sandbox ถ้าเห็นว่าส าคัญต้องเปิดโอกาสให้เกิดความคล่องตัว แต่ในท้ายสุดต้องคุ้มครองผู้เรียน ต้องหา
วิธีการในกรณีล้มเหลวขึ้นมา....คิดว่าท าได้ แต่อาจต้องมีการปกป้องผู้บริโภค Sandbox มีการล้มเหลวได้ 
แต่ถ้าล้มเหลวแล้วจะคุ้มครองคนในระบบที่ล้มเหลวได้อย่างไร เห็นด้วยกับการทดลอง แต่ถ้าล้มเหลว
ต้องหาวิธีการแก้ไขใหม่ ท าใหม่ แต่ผู้ที่เรียนในระบบที่ล้มเหลว จะมีวิธีการอย่างไร ถ้าห้ามไม่ให้เกิด
ความล้มเหลวก็จะไม่มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ คงต้องพิจารณาว่าถ้าผู้เรียนพลาดแล้วจะด าเนินการ
อย่างไร อาจมีโอกาสพิเศษในการเทียบโอนไปหลักสูตรที่มีความนิยมสูง หรือเรียนมหาวิทยาลัยรัฐแทน
ได้ และควรมีการเยียวยาเพื่อหาทางออกอ่ืนๆ.” (พรชัย มงคลวนิช)  
 ๒.๑๑.๒ ความคิดเห็นว่าเกณฑ์ กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ และกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน  
มีส่วนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและมหาวิทยาลัยบรรษัท 
  ๑) พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
  “ต้องทบทวนใหม่ ที่ส าคัญกฎหมายที่ เขียน บังคับไม่ได้ทุกกรณี แต่คนที่แปล 
ความกฎหมายต้องมีทัศนคติเชิงสนับสนุนจริงๆ จึงกลับมาที่ทีมงานที่ดูแลคุมกฎว่าตีความ และเชื่อม่ันใน
สิ่งที่ท า เชื่อในจุดยืนของผู้อื่นในสังคม ว่ามีการดูแลคุณภาพ มีการตรวจสอบแม้ไม่ใช่จาก สตง. แต่เราถูก
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ตรวจสอบโดยสังคมอยู่แล้ว เรามีธรรมาภิบาลองค์กร กรรมการตรวจสอบภายนอก ต้องเชื่อในกลไกของ
เรา ภาครัฐจึงไม่จ าเป็นต้องแข็งตัวต่อเราขนาดนั้น ตอนนี้ทัศนคติในเชิงตรวจสอบต้องกว้างกว่าเดิม ” 
(เลิศชัย สุธรรมานนท์)  
  “คงต้องปรับ เนื่องจากเป็นแบบเก่า เขียนเพ่ือวัตถุประสงค์ในอดีต ถ้ามุมมองใหม่ว่า 
ถ้าอยากเห็นอะไรในเชิงก้าวหน้า และใส่เข้าไปเพ่ือชี้ทางไปข้างหน้า อาจเห็นอะไรที่ดีขึ้น” (วิรัช เลิศ
ไพฑูรย์พันธ์)  
  “ เกณฑ์ กฎกระทรวง พรบ. และกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันบางข้อเป็นอุปสรรคต่อ  
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และมหาวิทยาลัยบรรษัท เนื่องจากมีการบังคับใช้มากเกินไป  
ไม่สามารถยืดหยุ่นได้ เป็นการขัดขวางความก้าวหน้าในการพัฒนาวิชาการของเอกชน ซึ่งต้องใช้  
ความรวดเร็วทั้งมีการแข่งขันสูง” (จุฑา มนัสไพบูลย์)   
  ๒) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘ 
  “ คือเกณฑ์เช่นนี้ ตนคิดว่าคือควรลดความตรงตามสาขา เช่น หลักสูตรการโรงแรม  
ไม่สามารถน าอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ ซึ่งการหาผู้ที่
จบการโรงแรมอย่างเดียวเป็นเรื่องยาก เนื่องจากในประเทศไทยมีหลักสูตรเอกการโรงแรมไม่กี่แห่ง ท า
ให้วิทยาลัยไม่สามารถเปิดหลักสูตรใหม่ที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจต่ออุตสาหกรรม .....คงเป็นเรื่องคุณภาพ
อาจารย์ ไม่ควรพิจารณาในเรื่องของคุณวุฒิอย่างเดียว อาจพิจารณาให้ตรงกับบริบทของสถาบัน อาจใช้
ประสบการณ์ของอาจารย์เป็นตัวอ้างอิงและสามารถเทียบเคียง ซึ่งได้พิสูจน์จากประสบการณ์ว่าอาจารย์
ที่จบปริญญาเอกแล้ว ก็ไม่ได้สอนดีกว่าอาจารย์ที่มีประสบการณ์ ในการประเมินหรือน าผลประเมินมา
เทียบเคียงกัน ซึ่งบางครั้งอาจารย์ปริญญาเอกจะอยู่ในบริบทวิชาการ แต่ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้อะไร
ให้ผู้เรียนได้ดีเท่าอาจารย์ที่มีประสบการณ์ แต่เกณฑ์มาตรฐานฯ ยังก าหนดแบบนั้น จึงท าให้การท างาน
ค่อนข้างยากพอสมควรและเป็นอุปสรรค” (ศิริพงศ์ รักใหม่)  
  “สถาบันมีผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงที่มีชื่อเสียงระดับโลก แต่คนไทยไม่รู้จัก จะขอแต่งตั้ง
เป็นผู้เชี่ยวชาญยาก จะต้องมีปริญญาด้านภาพยนตร์ ซึ่งหาคุณวุฒิด้านนี้ยาก และงานบางอย่างต้องฝึก
ปฏิบัติมา” (ปนัดดา ธนสถิตย์)  
  “เรื่องคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร และในเรื่องของการเปิดให้มีการหมุนเวียนของ
อาจารย์ต่างชาติ ไม่เอ้ือในการบริหารจัดการ ในเรื่องอาจารย์พิเศษ รวมทั้ง เกณฑ์เรื่องอาจารย์ต่างชาติที่
มีความขัดกันเองในระดับนโยบายของหน่วยงาน ทางความรู้สึกต้องลงละเอียดมากกว่านี้ มหาวิทยาลัย
เฉพาะทางที่เน้นการปฏิบัติ เรื่องประสบการณ์ การสรรหาอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงเป็นเรื่องที่ยาก... ใน
เรื่องของการศึกษาไม่ใช่เรียนอะไรมาต้องเป็นแบบนั้น แต่เรียนเพ่ือน าไปประยุกต์ และขอให้  
ความยืดหยุ่นเอ้ือในเรื่องสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary) และอย่าตีกรอบในเรื่องการจบตรง
คุณวุฒิ จบสัมพันธ์คุณวุฒิ ซึ่งมีผลมาก...กรณีปริญญาตรีสายภาพยนตร์ต้องเรียนกับหม่อมน้อย 
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(หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล) ทางสถาบันก็พบปัญหาเรื่องคุณวุฒิการศึกษาของหม่อมน้อย จะเชิญ
มาเป็นอาจารย์พิเศษก็ไม่ได้.” (จุฑา มนัสไพบูลย์)  
  “จริงแล้วหลักสูตรอย่างแรกที่อยากท าคือหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและ
ปริญญาโท ไม่ใช่ระดับปริญญาตรี เนื่องจากมีหลักสูตรนิเทศศาสตร์ในระดับปริญญาตรีเป็นจ านวนมาก
ในประเทศไทย แต่ผู้ที่เรียนนิเทศศาสตร์ทั้งหมด ไม่สามารถผลิตภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ได้ แม้แต่
ผู้เรียนที่เลือกสาขาภาพยนตร์ก็ไม่ได้มาก ซึ่งจะเลือกสาขาโฆษณาเป็นส่วนใหญ่ แต่สาขาภาพยนตร์เป็น
สาขาเฉพาะทางท่ีผู้เรียนมีความสนใจ และสถาบันต้องการผลักดันกลุ่มคนเหล่านี้ ซึ่งมีความรู้พ้ืนฐาน แต่
ต้องการการฝึกทักษะ ดังนั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโทจะสามารถรับผู้เรียนเข้ามา
ท างานต่อได้ แต่สถาบันไม่สามารถเปิดได้ เนื่องจากเป็นข้อบังคับว่าต้องเปิดระดับปริญญาตรีก่อน ท าให้
ได้ผู้เรียนที่ยังไม่มีวิธีคิดหรือทักษะมาบ้าง จึงจะสามารถเรียนได้ดี และด้วยเรื่องของค่าหน่วยกิตที่
ค่อนข้างสูง จึงเป็นปัญหาการตัดสินใจของผู้ปกครอง ดังนั้น ตอนนี้จึงแก้ปัญหาโดยการสนับสนุนเงินเพ่ือ
เป็นทุนการศึกษาให้ผู้เรียนด้วย กลายเป็นการขาดทุนค่อนข้างมาก” (ปนัดดา ธนสถิตย์)  
  “ต่างประเทศจะพิจารณาที่ทักษะและประสบการณ์ คนจึงเก่งจริง แต่ของประเทศไทย
พิจารณาจากปริญญาก่อน แต่ความสามารถไม่รู้ จึงควรพิจารณาเกณฑ์ฯ ดังกล่าว เพ่ือให้ระบบ
การศึกษาไทยแข็งแรง ของประเทศไทยยากท่ีว่าหน่วยงานที่ก ากับตามไม่ทันโลก อีกเรื่องเช่น ในงานวิจัย
จะพบว่า ภาครัฐควรท างานคู่กับภาคเอกชน เพราะมหาวิทยาลัยไม่สามารถลงทุนอุปกรณ์เครื่องมือได้
ทันเวลา โดยเฉพาะยุคในดิจิทัล สื่อเปลี่ยนไปเร็วมาก มหาวิทยาลัยรัฐลงทุนสูงจะไม่คุ้มค่า จึงควรมาร่วม
กับมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่ภาครัฐจะลงทุนในเรื่องอาคาร ลงทุนเรื่องรั้วและป้าย ซึ่งแตกต่าง
กับของต่างประเทศ เช่น โรงเรียนฟิล์มในลอนดอน ไม่มีป้ายโรงเรียนแต่มีนักเรียนที่ได้รางวัลออสการ์
มากมาย อาจารย์ไม่ต้องมีวุฒิปริญญาเอก แต่รับได้รับการแต่งตั้งให้เป็นท่านเซอร์ เนื่องจากเก่งมาก ซึ่ง
ต่างจากประเทศไทยที่พิจารณาจากต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา” (จุฑา มนัสไพบูลย์)  
  ๓) เกณฑ์การประกันคุณภาพ  
  “ เห็นด้วยกับการประกันคุณภาพเพราะอาจเกิดสถาบันเถื่อนได้” (จุฑา มนัสไพบูลย์)  
  “อีกเรื่องเป็นเรื่องการประกันคุณภาพที่ค่อนข้างมีความจุกจิก และเป็นภาระ ..
โดยเฉพาะสถาบันขนาดเล็ก เช่นกันตนาที่ต้องด าเนินการเหมือนสถาบันขนาดใหญ่ ซึ่งตนคิดว่าไม่ได้ 
เนื่องจากเป็นสถาบันขนาดเล็กมีบุคลากรน้อยแต่ต้องท าทุกสิ่งเหมือนกันสถาบันขนาดใหญ่” (ปนัดดา 
ธนสถิตย์)  
  “อีกปัจจัยหนึ่งที่คิดว่าไปกระทบกับมหาวิทยาลัยบรรษัทอย่างมาก คือ นโยบายรัฐ ใน
แง่ของนโยบายรัฐเรื่อง QA เรื่องการก าหนดมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติ ท าให้วิทยาลัยต้องบิดออกไปจาก
มหาวิทยาลัยบรรษัทมาก เช่น เรื่องคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งสิ่งเหล่านี้วิทยาลัยต้องบริหารจัดการให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่ออกมา ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง” (ศิริพงศ์ รักใหม่) 
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  “จากประสบการณ์ที่มหาวิทยาลัยของรัฐ ตนคิดคล้ายกรอบแนวคิดของ สกอ. ที่มอง
ว่ามหาวิทยาลัยเอกชนจัดตั้งขึ้นเพ่ือค้าก าไร จึงต้องตีกรอบไว้เพ่ือไม่ให้มหาวิทยาลัยเอกชนด าเนินการ
ต่างๆ แต่เมื่อมาอยู่ที่สถาบันกันตนาพบว่า บริษัทมีแนวคิดที่ต่างออกไป และภาครัฐควรต้องออก
กฎระเบียบมาช่วย จะเป็นส่วนเสริมการศึกษาในอีกรูปแบบ จะใช้เกณฑ์หรือกฎเดียวกันไม่ได้ เมื่อ
พิจารณาในมุมกว้างจะพบว่า มีความแตกต่างกัน เช่น จ านวนนักศึกษาน้อยกว่าแต่ใช้มาตรฐานเท่ากับ
ขนาดใหญ่ ฉะนั้นวิธีการมองปัญหาและวิธีการบริหารต้องใช้อีกรูปแบบ เช่น การประกันคุณภาพ และ
ธรรมชาติของการเรียนการสอนที่มีวัตถุประสงค์ต่างกัน วิธีการประกันคุณภาพคงต้องพิจารณาให้เข้ากับ
วัตถุประสงค์สถาบันนั้นว่า ต้องการผลิตบัณฑิตให้เป็นแบบใด และควรจะมีตัวชี้วัดแบบใด อย่างที่ตนเคย
สอนที่มหาวิทยาลัยของรัฐ เมื่อบัณฑิตไปท างานได้จริง แต่ความลึกของศาสตร์จะเทียบไม่ได้กับสถาบัน
กันตนา เนื่องจากผู้เรียนได้ปฏิบัติมากกว่า เครื่องมือทันสมัยกว่า และอยู่ในธุรกิจจริง มีการฝึกงานทุกวัน 
ท าให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการและเห็นของจริงตั้งแต่เริ่มเรียนและเข้มข้นกว่า” (ณาณัฏฐ์ธัญ วงศ์บ้านดู่)  
  ๔) เกณฑ์การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  
  “กรณีเช่นตนเป็น ผศ. ไม่มีเวลาท างานวิจัย และในอดีตเกณฑ์ผลงานวิชาการจะไม่รวม
วีดีโอหรือเทปต่างๆ เป็นงานวิจัย ซึ่งตนได้มีผลงานดังกล่าวเป็นจ านวนมาก เมื่อต้องเป็นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ จึงตกคุณสมบัติในข้อนี้ ซึ่งพิจารณาในแง่วิชาการ ผู้ที่เป็นกรรมการอาจไม่มีประสบการณ์
มากเท่ากับอาจารย์ที่สอนจริงๆ ซึ่งผู้ที่เป็นกรรมการกลับเป็นลูกศิษย์ที่เป็น ดร. ทั้งนั้น” (ณาณัฏฐ์ธัญ 
วงศ์บ้านดู่)  
  “ควรเป็นรูปเอกสารที่ไม่หนา เป็นรูปแบบซีดี เป็นยูทูปมิวสิค หรือเป็นผลงาน 
ซึ่งปรากฏตามสื่อก็ได้ แต่ต้องมาติดตามรูปแบบเล่มของ สกอ. จึงไม่ได้นักวิจัยเชิงสร้างสรรค์ เพราะข้อ
ควบคุม” (จุฑา มนัสไพบูลย์)  
  ๔) องค์ประกอบของ กมอ ที่จะมีบทบาทตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ.๒๕๖๒ จะเป็นตัวก าหนดว่าจะสนับสนุนหรือเป็น
อุปสรรค  
  “ขณะนี้ยังไม่เห็นว่า กมอ. จะออกมารูปแบบใด ตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ส าคัญพอสมควร 
ถ้าออกมาในมุมของการควบคุมเพ่ือให้เป็นแบบเดียวกัน จะกลายเป็นแบบเดิมที่ไปข้างหน้าได้ยาก ถ้ามา
ในแนวทันสมัย ก็น่าจะเกิดสิ่งใหม่ออกมาและตอบโจทย์อนาคตได้ ซึ่งการเปลี่ยน แปลงแบบก้าวกระโดด 
บนเกณฑ์ฯ ที่เข้มงวดจะท าให้จัดการไม่ได้ เช่น ระบบออนไลน์ ถ้าจ าเป็นที่ต้องน ามาใช้พัฒนาคน แต่
เกณฑ์ฯ ยังไปต่อไม่ได้ ถ้าไม่ออกแบบให้มีความยืดหยุ่นจะอันตรายต่อการพัฒนา และมีมหาวิทยาลัยที่
ไม่ได้คุณภาพยังมีอยู่มาก ถ้าไม่มีเกณฑ์ก็จะควบคุมไม่ได้ สิ่งนี้จึงเป็นความท้าทายของผู้ก ากับดูแลเพ่ือหา
มาตรการอื่นส าหรับเฉพาะมหาวิทยาลัยกลุ่มนี้ เนื่องจากตนเห็นว่ามหาวิทยาลัยที่ไม่ได้คุณภาพจะหาทาง
เลี่ยงไปเรื่อยๆ มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพไม่กล้าเลี่ยง เพราะอายที่จะต้องด าเนินการอย่างนั้น จึงเกิด  
การหยุดอยู่กับที่ ทั้งที่ความจริงสามารถไปได้ไกลกว่านี้  มหาวิทยาลัยเอกชนที่ไม่ได้คุณภาพจะท าให้



๑๓๐ 

มหาวิทยาลัยอื่นเสียหาย และถูกเหมารวมไปด้วย อาจต้องมาหากลไกใหม่ที่จะจัดการมหาวิทยาลัยที่ไม่มี
คุณภาพ” (วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์)  
  ๕) กระบวนการออกกฎหมายลูก และแนวปฏิบัติ ที่อาจไม่สอดคล้องกับหลักการใน
กฎหมายแม่  
  “....และการออกกฎหมายรอง เช่น กฎกระทรวง แนวปฏิบัติต่างๆ คงต้องหารือร่วมกัน
ในแต่ละเรื่อง พิจารณาข้อดีข้อเสียในแต่ละเรื่อง กฎหมายหลักมีกระบวนการแต่ถึงเวลาไปสู่  
กฎกระทรวง ระเบียบ แนวปฏิบัติบางครั้งมีการหารือร่วมกัน บางครั้งอาจไม่มี จึงท าให้มองข้ามในบาง
จุดไป ท าให้ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์กับกฎหมายหลัก” (พรชัย มงคลวนิช) 
  ๖) การควบคุมมากเกินไปของภาครัฐ  
   “ยกตัวอย่าง คือการควบคุมของรัฐ เราควบคุมมากเกินไป เช่น การจัดซื้อที่ดินแปลง 
๑ เพ่ือขยายมหาวิทยาลัย ใช้เวลานานมาก เรื่องของที่มาของเงิน มีรายงานทุกปีอยู่แล้ว ว่ามี เงินก่อตั้ง
แล้ว จะซื้อที่ดินก็อยู่ในเรื่องที่เราวิสัยท าได้ ตัวเลขนักศึกษาก็เพ่ิมขึ้นทุกปี แต่ใช้เวลา ๘-๙ เดือน กว่า
เรื่องจะอนุมัติมา ๘-๙ เดือน ผู้ใหญ่ยกหูคุยกัน ถ้าเดินตามปกติ สงสัยน่าจะนานกว่านี้ การพิจารณาอาจ
ไม่ทันการ กระบวนการของท่าน ก็มีเจ้าหน้าที่ อนุกรรมการ และบอร์ดบริหาร ลงทุกเรื่องเลย จึงควรให้
มอบอ านาจเลขาธิการได้ไหมในบางเรื่อง ให้หลักการเลยว่าจะซื้อที่ดินต้องมีเงินเป็นอย่างไร มีรายได้ 
รายจ่าย เติบโตขึ้น เงินเขาเองไม่ต้องกู้ ก็ซ้ือไป” (เลิศชัย สุธรรมานนท์)  
  “ ตัวอย่างเช่น สถาบันได้รับโอนที่ดิน ๓ ไร่ของอุตสาหกรรมการล้างพิมพ์ฟิล์ม ติดกับ
ที่ดินของสถาบันกันตนา ซึ่งทางสถาบันมองว่ามีค่า และสามารถเป็นที่เรียนรู้ได้ แต่ สกอ. มาปรับโดย
เกณฑ์ก าไร เป็นอีกเรื่องที่กฎระเบียบมีความจุกจิก ถ้าสถาบันน าที่ดินดังกล่าวไปขายจะเป็นอีกเรื่อง” 
(ปนัดดา ธนสถิตย์)  
 ๒.๑๑.๓ เสนอแนวทางในการก าหนดเกณฑ์ และการบริหารเกณฑ์  
  มีความคิดเห็นจากอดีตผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าเกณฑ์ กฎ 
กระทรวง พระราชบัญญัติ และกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน เหมาะสมดีแล้ว (สุเมธ แย้มนุ่น และ พินิติ  
รตะนานุกูล ) โดยได้แสดงความคิดเห็นไว้ ให้มีกระตุ้นใหม่ วางกรอบนโยบายให้เหมาะสม พิจารณา
กฎหมาย และมีการแถลงนโยบายเสริม (สุเมธ แย้มนุ่น) และให้พิจารณาในแง่วิชาการ (พินิติ รตะนานุ
กูล) ในขณะที่มีข้อเสนอให้มีการหารือร่วมกันกับตัวแทนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพราะมีแนวคิดที่ดี
และมีประสบการณ์กับปัญหาหลากหลาย รวมทั้งเสนอให้ กกอ ตั้งกรรมการขึ้นมาศึกษา ดังความเห็น
ที่ว่า  
  “ผมว่าพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่ได้ปิดกั้น เพียงแต่อาจแถลงนโยบาย
ในการประสานความร่วมมือกับภาคต่างๆ หรือในมุมมองผู้ถือใบอนุญาตต้องเป็นคนเดียวกัน ถ้าสถาน
ประกอบการจับมือกันเป็น joint venture และถือใบอนุญาตร่วมกันจดทะเบียนเป็นกิจการค้าร่วม แต่
กฎหมายห้ามหรือไม่ คือ บริษัทใหญ่ๆ เช่น การบินไทย SCG ถ้าต้องการตั้งมหาวิทยาลัยแบบนี้ได้ แต่
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บริษัทขนาดกลางหรือขนาดย่อมที่จะรวมกันตั้งมหาวิทยาลัย อาจต้องมีหลายบริษัทมาร่วมมือกันเป็น 
joint venture และจดทะเบียนใหม่เป็นหนึ่งนิติบุคคล เป็นผู้ถือใบอนุญาต ถ้าได้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ 
ฉะนั้น แนวคิดของมหาวิทยาลัยบรรษัทก็จะเกิด แต่ประเด็นค าถามไปโยงกับการอยู่รอดของ
มหาวิทยาลัยเอกชนมาก คิดว่ามหาวิทยาลัยเอกชน มีจุดแข็งด้วยตัวเองในสภาพที่เป็นอยู่ มีหลายจุดที่
ต้องเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศเพ่ือนบ้าน สมมุติว่า ในมุมมองของนักลงทุน เมื่อ
พิจารณากฎหมายแล้วประเทศไทยน่าจะมีจุดแข็งมากกว่า เช่น เรื่องความชัดเจนในการบังคับใช้
มาตรฐานในการคุ้มครองเท่าเทียมกันเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืนเช่น ลาว กัมพูชา ซึ่งรัฐไม่ให้เงินสนับสนุน 
โดยเฉพาะ กยศ. สามารถได้รับทุกคนตามเกณฑ์ และพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาฉบับใหม่มีการเปิด
โอกาสให้รัฐ โดยข้อเสนอของ กกอ. สามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนได้ ซึ่งถือ
ว่าเป็นจุดแข็ง อีกจุดแข็งหนึ่งคือเรื่องการก ากับคุณภาพ.....” (สุเมธ แย้มนุ่น)  
  “ตอนนี้เริ่มปลดล็อคไปมาก ขณะนี้ในความเห็นตน เหลือแต่ในแง่วิชาการเท่านั้นเอง” 
(พินิติ รตะนานุกูล)  
  “ สิ่งที่ท าได้เลยส าหรับ กกอ. ชุดนี้ โดยตั้งกรรมการขึ้นมาและมาระดมสมอง ท าวิจัย
เรื่องนี้โดยเฉพาะ และกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นมา ควรมีคนนอก ไม่มีคนที่มีผลต่อการพิจารณาโดยตรง คน
ในกระทรวง ต้องหารือร่วมกับเอกชน ไม่ใช่มีเฉพาะกรรมการที่มาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพราะ
จะไม่มีแนวคิด ไม่มีความรู้เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เนื่องจากไม่รู้ปัญหา รู้แต่หลักการ แต่จะ
เกิดประโยชน์เมื่อมีผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและผู้แทนก ากับดูแล” (ธนู กุลชล)  
๒.๑๒ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ อุดมศึกษาในภาพรวม 
 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ อุดมศึกษาในภาพรวม มีดังนี้  
 ๒.๑๒.๑ นโยบายและบทบาทของรัฐ ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ภาคเอกชน  
  “ตนมองว่าภาคเอกชนน่าจะมีส่วนเข้ามาร่วมจัดการศึกษาภาครัฐให้มาก โดยอาศัย
การสนับสนุนเชิงนโยบายจากรัฐบาล เพราะไม่เช่นนั้น รัฐจะสิ้นเปลืองงบประมาณมากในการจัดการ  
ศึกษาภาครัฐ เพราะว่าตั้งแต่ปฐมวัยยันอุดมศึกษา รัฐสนับสนุนงบทั้งสิ้น และส่วนใหญ่เป็นการบริหาร
จัดการจากภาครัฐมากกว่าร้อยละ ๘๐ อย่างประเทศอเมริกา มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด าเนินการโดย
ภาคเอกชนทั้งนั้น รัฐไม่ต้องลงทุนโดยสรุปภาพรวมงบประมาณที่รัฐลงไปแทบไม่มี ในขณะที่
มหาวิทยาลัยของไทย ใช้งบประมาณจากรัฐทั้งนั้น” (พินิติ รตะนานุกูล)  
  “ .....ในฐานะรัฐต้องดูแลเกณฑ์ ข้อก าหนดเพ่ือคัดกรอง supply side ที่คิดว่าเป็น
ประโยชน์ การ reposition มีมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นทางด้านวิชาการให้ตอบสนองทิศทางของประเทศ 
ถ้าจะ reposition มหาวิทยาลัยพวกนี้ ผมเสนอเข้าไปว่าภาครัฐลงทุนครึ่งนึงเพ่ือเป็น State subsidies 
หมายถึง ค่าเล่าเรียนของนักศึกษาครึ่งหนึ่งมาจากรัฐและกู้ กยศ.....ตอนนี้รัฐไม่สนับสนุนมหาวิทยาลัย
เอกชนเลย ซึ่งควรจะสนับสนุนพวกเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ re-profile และตอบสนองทิศทางของประเทศ 
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ซึ่งต้องพิจารณาหลักสูตร วิสัยทัศน์ มีคุณภาพอาจารย์ที่ชัดเจนและตอบสนองต่อทิศทางของประเทศ 
กลุ่มนี้เรียกว่า repositioning ได้ อาจมีจ านวนประมาณ ๕-๖ แห่ง กลุ่มที่ ๒ คือ กลุ่มที่ตอบสนองตาม
ความต้องการไม่ใช่เฉพาะทางด้าน Art/Science แต่อาจรวมทั้งด้านบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการโรงแรม 
นี่คือทิศทางการพัฒนาประเทศ กลุ่มนี้จะเป็นมหาลัยเอกชนที่รัฐให้การสนับสนุน กับกลุ่มที่สองก็คือกลุ่ม
มหาวิทยาลัยบรรษัท ให้ผันตัวไปตอบสนองบรรษัท ซึ่งสิ่งส าคัญล าดับแรกคือตอบสนองความต้องการ
ก าลังคนของบริษัท ต้องมีระบบการเปลี่ยนแปลงผู้ถือใบอนุญาต เปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการ 
เปลี่ยนแปลงหลักสูตร ซึ่งถ้ารัฐจะสนับสนุนมหาวิทยาลัยบรรษัทแบบทางอ้อม โดยเน้น กรอ. กยศ. กับ
งานวิจัยได้ทั้งหมด และออกเป็นนโยบาย แนวปฏิบัติ ซึ่งเรื่องที่เก่ียวข้องกับการสนับสนุนอาจจะต้องเป็น
มติ ครม.” (สุเมธ แย้มนุ่น)  
  “ ประเด็นส าคัญอีกประเด็นที่ท าให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนหลายแห่งเดือดร้อน 
คือ นโยบายรัฐ เช่น เรื่องการเปิดโอกาสให้แข่งขันกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบางแห่งที่เปิดสาขาด้าน
เดียวกับเอกชน ด้วยเงื่อนไขที่ได้เปรียบเนื่องจากมีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐส่วนหนึ่ง ท าให้เก็บค่าเล่า
เรียนได้ถูกกว่า ซึ่งในมุมมองของตน ภาครัฐควรมุ่งไปยังสาขาที่ขาดแคลนหรือจ าเป็น และภาคเอกชน 
ไม่ผลิต เช่น วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นความต้องการของภาครัฐ ปัญหาการแข่งขันกันเพ่ือแย่งผู้เรียนจึงท าให้
แทนที่จะแข่งกันแล้วคุณภาพดีขึ้น กลายเป็นแข่งกันแล้วคุณภาพแย่ลง ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญที่เกิดขึ้น 
และสิ่งที่ภาครัฐจะช่วยเอกชนในแง่ของการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ท าดีอยู่แล้ว และต้องไป
จัดการสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ไม่ใช่จัดการเอกชนไม่ให้ขยายตัว” (ศฺริพงศ์ รักใหม่)  
  “....กฎหมายควรจะเปิดช่องและการสนับสนุนของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท าวิจัย
ที่สามารถน าค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษี ถึงแม้เป็นเพียงเล็กน้อยในมุมของบริษัท แต่เชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้น
ที่ดีที่สามารถเพ่ิมขยายได้ เพ่ือเป็นการสนับสนุน” (ไทย ทิพย์สุวรรณกุล)  
  “  ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเพ่ือพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม และใช้นโยบาย
ภาษีเพ่ือให้องค์กรเอกชนสามารถสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้” (จุฑา มนัสไพบูลย์)  
 ๒.๑๒.๒ การบริหารจัดการของภาครัฐในการพัฒนาอุดมศึกษาที่ยอมรับความหลากหลาย มี
กระบวนการที่ท าให้เกิดความยืดหยุ่น รวดเร็ว ตามกลุ่มประเภทสถาบัน มีการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพครบในที่เดียว (one stop service) ที่สอดคล้องกับการเป็นกระทรวงใหม่  
  “ ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม อุดมศึกษาในแต่ละประเทศต้องหลาก 
หลาย ถึงจะครบตามความต้องการของผู้เรียน เช่น อุดมศึกษาส าหรับผลิตบัณฑิตเข้าบริษัทขนาดใหญ่
และขนาดเล็ก ควรเปิดโอกาสให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านการศึกษา แต่ต้องพิจารณาในเรื่อง
การมีเหตุผลว่า ด าเนินการเพ่ือคุณภาพจริงๆ ซึ่งอาจไม่ได้มีวิธีเดียว ดังนั้น จึงควรมีความยืดหยุ่นใน
บริบทการท าเพ่ือคุณภาพที่หลากหลาย มีความหลากหลายในกระบวนการ มีการเปิดให้มีการแก้ต่างกับ
กรรมการ หรืออาจเป็นผู้บริหารเป็นคณะท างานในเรื่องนี้ หารือร่วมกันว่าการด าเนินการดังกล่าว  
ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ แต่มีความคิดริเริ่มใหม่ๆ มีคุณภาพ ท าให้เกิดนวัตกรรมของหลักสูตร  
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มีโปรแกรมใหม่ๆ และควรให้อนุญาตให้ใช้ดุลพินิจในบางเรื่องได้ ไม่เช่นนั้นหลักสูตรจะเหมือนกันหมด 
โดยสรุปแล้ว สิ่งที่เป็นข้อเสนอแนะ คือ สกอ. ควรมีบทบาทสนับสนุนส่งเสริมโดยมีภาคอุตสาหกรรมเข้า
มาร่วมกับภาคมหาวิทยาลัย และในเรื่องหลักสูตรควรต้องมีกรอบมาตรฐานหลักสูตรเป็นหลัก แต่ควรมี
กระบวน การที่ท าให้เกิดความยืดหยุ่น ซึ่งจะได้สอดรับกับการเป็นกระทรวงใหม่.....” (พรชัย มงคลวนิช)  
  “เรื่องการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ควรเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สร้างเอกลักษณ์เฉพาะด้านขึ้นมา และเปิดโอกาสให้มีความหลากหลาย เมื่อมีความหลากหลาย  
การก ากับดูแลก็ต้องมีความหลากหลาย ซึ่งอาจจะต้องแบ่งประเภท เมื่อมีความหลากหลายแล้ว 
การแข่งขันกันเอง ก็อาจจะมีไม่มากจนเกิดความเดือดร้อน แต่ก็มีการแข่งขันกันบ้างตามบริบทที่จ าเป็น 
ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมีทางเลือกที่ชัดขึ้นในการเลือกสถาบันอุดมศึกษา ท าให้การลงทุนหรือการมุ่งของ
สถาบันเอกชนชัดเจน” (ศิริพงศ์ รักใหม่)  
  “ลดขั้นตอนในการควบคุม ก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน... .นอกจากนี้   
การท างานของ สกอ. กับภาครัฐ ต้องมีความยืดหยุ่นมากข้ึน ด้วยเหตุที่สถานการณ์ทางสังคม เทคโนโลยี
เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว แต่สิ่งที่เปลี่ยนช้าคือ ความคิดและระบบราชการ แต่ภาคเอกชนช้าไม่ได้ เทคโนโลยี
เปลี่ยนเร็ว คนต้องเปลี่ยนเร็ว แต่กระบวนการของ สกอ. ยังช้า และต้องเชื่อมั่นว่าภาคเอกชนไม่โกง  
แต่ในความคิดราชการยังคิดแบบนั้น....ถ้าจะเข้าใจภาคเอกชน ต้องลดความเป็นราชการ ซึ่งนักการศึกษา
ของประเทศไทยตามไม่ทันประเทศอ่ืนแล้ว” (จุฑา มนัสไพบูลย์) 
  การแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน “น่าจะแบ่งในเรื่องขนาดตามจ านวนนักศึกษา 
คือ มหาวิทยาลัยขนาดเล็ก (ต่ ากว่า ๑,๐๐๐ คน) กลาง และใหญ่ (๑๐,๐๐๐ ขึ้นไป) ซึ่งค่อนข้างมี 
ความแตกต่างในตนเองพอสมควร ท าให้มีความพร้อม ความเสี่ยง และปัญหาคนละมิติ จึงไม่สามารถ
เป็นตัวแทนกันได้ นอกจากมหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่งที่เป็นเฉพาะทางจึงท าให้มีขนาดเล็ก อาจแยก
เป็นอีกเรื่อง” (วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์) 
  “......ตามความเป็นจริง มหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่งไม่ได้กังวลเรื่องงบสนับสนุนจาก
ภาครัฐ แต่อยากได้ความอิสระในการบริหารจัดการมากกว่า ซึ่งหลายครั้งพบว่ า ภาครัฐออกเกณฑ์ฯ  
มาก าหนดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจากปัญหาของสถาบันบางแห่ง คล้ายเป็นมาตรการเหวี่ยงแหเพ่ือ
ควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทั้งหมด ท าให้หลายแห่งเดือดร้อนตามไปด้วย ควรมีมาตรการจัดการ
เป็นรายกรณีไป และควรมีความหลากหลายในการบริหารจัดการหรือก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนมากกว่า มีความหลากหลายและแยกก ากับไปตามประเภทตามบริบทแต่ละแห่ง” (ศิริพงศ์        
รักใหม่) 
  “...นอกจากนี้ การมี one-stop service อาจเป็นข้อเสนอแนะอีกข้อนึงในเรื่องของ
ระบบการบริหารจัดการ แทนที่จะกระจายไปยังหน่วยงานต่างๆ การบริการ การให้ค าแนะน าควรอยู่ใน
จุดเดียว” (สุเมธ แย้มนุ่น) 



๑๓๔ 

  “ระหว่างมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรหลากหลาย กับมหาวิทยาลัยบรรษัทที่เฉพาะ 
ลักษณะหลักการควบคุมมาตรฐานต่างๆ ย่อมแตกต่างกัน ถ้าก าหนดตรงนี้ได้ตนคิดว่า มหาวิทยาลัย
บรรษัทจะเติบโตขึ้นมาก และจะเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมได้จริงๆ ตนเชื่อว่ามหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพกับ
มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเฉพาะทาง ไม่มีวันหายไป ถ้ามหาวิทยาลัยมีความเฉพาะและสามารถผลิต
บัณฑิตที่ตอบสนองได้ ดังนั้น ควรวิเคราะห์เรื่องเกณฑ์ต่างๆ ที่ท าให้สถาบันเฉพาะยังคงความเป็นเฉพาะ 
และควรสอดรับกับนโยบายของรัฐใน ๑๐ – ๒๐ ปีข้างหน้า ว่าอาชีพที่จะเกิดขึ้นหรือสูญหายไปน่าจะ
ตรงกว่า” (อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร)  
  “ เรื่องรูปแบบธุรกิจที่แตกต่างกัน ทั้ง ปตท. ซีพี กันตนา จึงยากที่จะสร้างระเบียบ
ออกมาที่จะใช้กับทุกธุรกิจ ด้วยความที่ธรรมชาติธุรกิจไม่เหมือนกัน ธุรกิจบันเทิงอาจเปลี่ยนภายใน ๓ 
เดือน ดังนั้น กระบวนอนุมัติหลักสูตรยิ่งช้า ยิ่งไม่ทัน กว่าจะประกาศใช้ก็กลายเป็นล้าหลังไปแล้ว 
โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยี ธรรมชาติแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน ตนเกรงว่าถ้าออกระเบียบมาครอบแล้ว
ใช้ได้หมดทุกอย่าง อาจส่งผลกระทบ” (ณาณัฏฐ์ธัญ วงศ์บ้านดู่)  
 ๒.๑๒.๓ การสร้างความร่วมมือระหว่างฝ่ายก ากับนโยบาย และฝ่ายปฏิบัติ การสนับสนุนให้เกิด
เวทีการหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างภาครัฐ และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เป็นรูป 
ธรรม รวมทั้งความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา  
  “ความส าเร็จจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย คือฝ่ายก ากับและฝ่าย
ปฎิบัติ และทั้งสองฝ่ายจะต้องมีความคิดไปในทางบวกด้วยกัน ไว้ใจซึ่งกันและกัน มองผลประโยชน์ของ
ชาติและการศึกษาเป็นเกณฑ์ หารือร่วมกันเพ่ือก าหนดกฎเกณฑ์ออกมา มีระยะเวลาประเมินผล และ
กลับมาคุยกันอีก เป็นหลายรอบ เพื่อเป็นทิศทางที่ดีต่อไป” (ธนู กุลชล)  
  “ผมยังไม่เห็นบทบาทของฝ่ายวางกฎกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อก่อนจะ
เข้มแข็ง แต่ปัจจุบันนี้ไม่แน่ใจในการรวมตัวกัน สมาคมก็เหมือนที่ประชุมอธิการบดี ถ้าตรงนี้ไม่เข้มแข็ง 
โอกาสที่เราจะใช้เวทีนี้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะ จะด าเนินการได้ยาก ทุกอย่างถูกจัดให้ไปตามกฎหมาย 
แต่กลับไม่มีเวทีที่เป็นทางการมาปรึกษาหารือกันเรื่องส าคัญ.....” (สุเมธ แย้มนุ่น)  
  “.....ต้องมีการพูดคุยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย เพ่ือให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเกิด
ความเฉพาะทางและมุ่งไปได้ชัดเจนมากขึ้น ถือเป็นการหลอมหลวมที่ดีในแง่ของภาคธุรกิจ การเอาตัว
รอด ไม่ต้องแย่งหรือแข่งขัน คุณภาพก็จะเกิดข้ึน” (อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร) 
 ๒.๑๒.๔ การเสนอโมเดลของการจัดการศึกษาบนฐานของการท างาน ไปใช้ในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา และให้ความส าคัญแก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และมหาวิทยาลัยบรรษัท เพ่ือสร้าง
ความเจริญเติบโตต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
  “ในภาพรวม ขอน าเสนอโมเดลของปัญญาภิวัฒน์  สามารถน าไปใช้ ได้ เลย  
ในการบริหารทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นโมเดลที่ลงตัวพอสมควร เป็นทางออกและเป็นทางเลือกใหม่ใน
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาครอบคลุมในทุกสถาบันเลย” (เลิศชัย สุธรรมานนท์) 



๑๓๕ 

  “ ให้ความส าคัญแก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และมหาวิทยาลัยบรรษัท เพ่ือสร้าง
ความเจริญเติบโตต่อเศรษฐกิจของประเทศ”(จุฑา มนัสไพบูลย์)  
  “..... ขณะนี้ตนคิดว่าตัวอย่างหรือรูปแบบที่เริ่มก่อแล้วชัดเจนมากขึ้นคือ สหกิจศึกษา 
ซึ่งตนมองว่ายังไม่มีความร่วมมือกันอย่างแท้จริงระหว่างภาคธุรกิจกับภาคมหาวิทยาลัย รวมทั้งปัจจุบัน
ความคาดหวังหรือความเข้าใจของผู้ที่เรียนอุดมศึกษาเปลี่ยนไป ตลาดแรงงานก็เปลี่ยนรูปจากการที่ผลิต
บัณฑิตเพ่ือเป็นลูกจ้างกลายเป็นไปประกอบอาชีพส่วนตัว แต่สหกิจศึกษาคือการเตรียมตัวเป็นลูกจ้าง 
ไม่ใช่สร้างคนให้มีความพร้อมที่จะไปท าประกอบอาชีพส่วนตัว หรือสามารถที่จะสร้างธุรกิจของตัวเองได้ 
ซึ่งเป็นเรื่องท่ีน่าจะศึกษาตรงนี้ จากประสบการณ์ตนคิดว่าสิ่งที่หายไปคือ การให้ความรู้กับบัณฑิตในการ
เป็นผู้ประกอบการ อาจจะเป็นวิชาเลือกเสรีวิชาในวิชาโท หรืออยู่ในส่วนของการศึกษาทั่วไป ส่วนที่
ไปสหกิจศึกษาคือการรู้จักตนเอง เรียนรู้วิธีการท างาน อีกส่วนคือเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการ ถ้าโยง
กลับมาที่มหาวิทยาลัยบรรษัท สิ่งที่ต่างจากการเป็นมหาวิทยาลัยบรรษัทคือการสร้างบัณฑิตเพ่ือ ไป
ท างานในบริษัทตัวเองเป็นหลัก ดังนั้นบริษัทจะไม่ได้คนที่มีแนวคิดใหม่หรือความสามารถสูงไปท างาน” 
(ไทย ทิพย์สุวรรณกุล)   
  ๒.๑๒.๕ การปรับระบบการลงทุนด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านการอุดมศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง  
  “ในความเห็นส่วนตัวของตน การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผู้ได้ประโยชน์คือ
ผู้เรียน ดังนั้น ผู้เรียนต้องมีส่วนรับผิดชอบในการศึกษามากกว่านี้ ขณะนี้มีความบิดเบี้ยว เช่น หลักสูตร
แพทย์ ค่าใช้จ่ายจริงต่อคนต่อปี ไม่ต่ ากว่า ๓ แสน ผู้เรียนแต่ละคนจ่ายไม่ถึงร้อยละ ๑๐ ท างานไม่ถึง ๒ 
ปี ใช้ทุน ๓ แสน เทียบกับที่รัฐลงไปมากกว่ามาก นี่คือตัวอย่างให้เห็นหมายความว่า การกระจายความ
รับผิดชอบของผู้ได้รับประโยชน์อุดมศึกษา ไม่สอดคล้องตามความเป็นจริง เพราะคนไทยคิดว่าภาครัฐยัง
ต้องสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในความเห็นของตนรัฐควรเลือกสนับสนุน ซึ่งผู้ยากจนจะมีสิทธิ์
ผ่านกระบวนการกู้ยืมเงิน อย่างเช่นอเมริกา....ต้องมีนโยบายประกาศชัดเจนว่า จากนี้ไปใน ๕-๑๐ ปี 
สัดส่วนการรับผิดชอบของผู้เรียน ในบางสาขา โดยเฉพาะสาขาที่ได้เปรียบทางสังคม ซึ่งเรื่องตรงนี้
สาธารณะยังไม่มีความเข้าใจ” (พินิติ รตะนานุกูล)  
 ๒.๑๒.๖ การสื่อสาร ถึงบทบาท หน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐ และเอกชน หน่วยงาน
ภาครัฐและไม่ใช่ภาครัฐ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในระดับต่างๆ 
ที่จะเชื่อมโยง บูรณาการ ภารกิจด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เข้าด้วยกัน  
  “ตนคิดว่ากระทรวงใหม่ยังไม่มีความชัดเจน เหมือนเป็นการรวมกันเป็นกระทรวงขนาด
ใหญ่ โดยมีเรื่องของการศึกษา เรื่องของการวิจัย และเรื่องของแผน ซึ่งยังไม่ชัดเจน” (พิศาล สร้อยธุหร่ า) 
 ๒.๑๒.๗ การส่งเสริมสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันของรัฐและเอกชน 
  “ในความเป็นจริงใช้ได้น้อยมาก อันนี้ต้องไปแก้ การใช้ร่วมกันให้มากขึ้น การร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนยากเพราะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐอ้างว่าไม่มีเวลาให้ แต่



๑๓๖ 

ถ้าเป็นส่วนกลางอาจง่ายขึ้น เช่น ระบบของ UniNet E-Book ถ้าเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ค่อนข้าง
พูดยาก คือมักอยู่ในแนวคิดว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเอาเปรียบหรือเอกชนจะได้” (ธนู กุลชล)  
  “.....ในงานวิจัยจะพบว่า ภาครัฐควรท างานคู่กับภาคเอกชน เพราะมหาวิทยาลัยไม่
สามารถลงทุนอุปกรณ์เครื่องมือได้ทันเวลา โดยเฉพาะยุคในดิจิทัล สื่อเปลี่ยนไปเร็วมาก มหาวิทยาลัยรัฐ
ลงทุนสูงจะไม่คุ้มค่า จึงควรมาร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว .....” (จุฑา มนัสไพบูลย์)  
  “ .....ในการเปิดสาขาใดก็ตาม ควรมีผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรมเข้ามา และอาจสร้าง
เครือข่ายมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม เหมือนเช่นการน าสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย (สสอท.) เข้ามาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และมีการแตกออกไปเป็นอุตสาหกรรมด้านต่างๆ 
และตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ มีการหารือแลกเปลี่ยนกัน ไม่ใช่น าเฉพาะอาจารย์มาแลกเปลี่ยนกันอย่าง
เดียว คิดว่าน่าจะท าได้ และน ามหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน มาเป็นฟอรั่มที่จะให้แลกเปลี่ยนกัน 
จะเกิดความร่วมมือกันมากขึ้น  ภาคอุตสาหกรรมต่อไปเป็นผู้ มีส่ วนได้ เสียของ การศึ กษา 
ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จะช่วยตัวเองได้ เพราะมีส่วนวิจัยอยู่แล้ว แต่อุตสาหกรรมขนาดเล็ก SME 
ยังมีความต้องการในการวิจัย อุตสาหกรรม และบุคลากร ซึ่งไม่สามารถท าเรื่องทั้ง ๓ อย่างนี้ไปด้วยกัน
ได้ และอุตสาหกรรมขนาดเล็กมีจ านวนมากกว่าบริษัทใหญ่ ดังนั้น ความร่วมมือจะยั่งยืนได้ ต้องเกิด
ประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย.....” (พรชัย มงคลวนิช)  
 ๒.๑๒.๘ แนวทางท่ีจะสนับสนุน sandbox  
  “.....ส าหรับเรื่อง Sandbox มีความเห็นด้วย แต่ควรให้มีโอกาสท าในสิ่งใหม่ๆ และมี
กระบวนการรองรับกรณีเกิดการล้มเหลว โดยถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่ใช่ความผิดของสถาบันอุดมศึกษา 
ไม่เช่นนั้นมหาวิทยาลัยคงไม่กล้าด าเนินการ...” (พรชัย มงคลวนิช)  
 ๒.๑๒.๙ การสนับสนุนใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา การสนับสนุนการจัดการศึกษา
ออนไลน์ รวมทั้งสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  “....และถ้าสามารถให้โอกาสในการเรียนแบบออนไลน์ควบคู่กับการเรียนแบบใน
ห้องเรียนน่าจะเป็นเรื่องที่ดี” (พรชัย มงคลวนิช) 
  “ ตนมองเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนที่ลดลง และเรื่องของรูปแบบการเรียนรู้
ที่ปรับเปลี่ยนไป จุดนี้ท าให้มหาวิทยาลัยบรรษัทอาจหาโอกาสได้ง่าย เพราะอาจเป็นความเฉพาะทาง ถ้า
สามารถสร้างเอกลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักได้ จะต้องให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ต้องสร้างหลักสูตร
รองรับการเปลี่ยนอาชีพ และรูปแบบการเรียนรู้ต้องน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพ่ือให้ผู้เรียนง่ ายและ
รวดเร็วมากที่สุด ส าหรับผู้ที่ไม่ต้องการใช้เวลามาก ดังนั้น เทคโนโลยีจึงต้องช่วยให้สามารถเรียนรู้จากท่ี
บ้านในสิ่งที่เป็นทฤษฎี และมาปฏิบัติโดยใช้เวลาไม่มาก ก็ส าเร็จการศึกษาได้ กระบวนการเหล่านี้ ถ้าท า
ได้ก็สามารถตอบโจทย์สังคมในอนาคตได้ และระบบการเทียบโอนประสบการณ์ บนความรู้จาก 
การอบรม ท าให้ผู้เรียนไม่ต้องเรียนซ้ า เรียนเฉพาะที่ขาด และได้ใบประกาศหรือได้ปริญญา แต่ว่า 
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สังคมไทยยังขาดการรับรู้และไม่เข้ามาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาเมื่อมีอายุเลยวัยเรียนแล้ว จึงท าให้
ค่อนข้างยากในปัจจุบัน ซึ่งตนว่าในอนาคตจะต้องปรับ” (ศิริพงศ์ รักใหม่)  
 ๒.๑๒.๑๐ การสนับสนุนด้านวิชาการ และการวิจัย  
  “ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีหลายรูปแบบและมีภูมิหลังที่แตกต่างกัน สถาบันอุดม 
ศึกษาท่ีไม่น่ามีปัญหาและไม่มีข้อเสนอแนะมากมายก็คือ สถาบันอุดมศึกษาที่มีผู้ก่อตั้งร่วมกัน เป็นมูลนิธิ 
หรือที่เป็นของสาธารณะ เนื่องจากมุมมองของผู้บริหารที่ครอบคลุมกว้างไกลกว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ส าหรับมหาวิทยาลัยที่มีเจ้าของคนเดียวหรือเป็นตระกูล ถ้าสมมุติว่ามีเป้าหมายในการสร้างมหาวิทยาลัย
เพ่ือเป็นธุรกิจ เหล่านี้เป็นสิ่งที่น่ากังวล เนื่องจากจะไม่ค านึงถึงเรื่องคุณภาพ ดังนั้น สิ่งที่จะพัฒนาสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน ตนคิดว่าสิ่งที่ต้องช่วยพัฒนาอย่างมากคือ เรื่องวิชาการ ....” (ไทย ทิพย์สุวรรณกุล )  
  “ สนับสนุนบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้มีความก้าวหน้าทางวิชาการ
เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยของรัฐ ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเพ่ือพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม” 
(จุฑา มนัสไพบูลย์)     
 ๒.๑๒.๑๑ มาตรการมุ่งเน้นคุณภาพ และมีการก ากับดูแลไม่ให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นเชิงธุรกิจ
มากเกินความจ าเป็น 
  “ ...การพิจารณาหามาตรการก ากับดูแลไม่ให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นเชิงธุรกิจมากเกิน
ความจ าเป็น นั่นหมายความว่า กฎกติกาที่มีอยู่ต้องเข้มงวด และที่ไม่น่ากังวลก็คือมหาวิทยาลัยเอกชนที่
เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความรู้มีประสบการณ์สูง หรือกลุ่มบุคคลที่มีหลักฐานหรือมีแนวโน้มที่ดีในการจัด
การศึกษาเพ่ือการศึกษา แต่กลุ่มที่มีแนวโน้มไม่ได้มีเป้าหมายที่การศึกษาตรงนี้น่าเป็นกังวลที่สุด ทั้งใน
เรื่องคุณภาพและนักศึกษาที่จะถูกลอยแพสูง สิ่งส าคัญคือต้องช่วยดูแลเรื่องวิชาการ ช่วยสนับสนุน 
เชิงวิชาการ และก ากับให้ปฏิบัติตามกฎกติกาให้ได้มากที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา” (ไทย ทิพย์สุวรรณกุล ) 
 ๒.๑๒.๑๒ บทบาทท่ีเหมาะสมของสภาวิชาชีพ  
  “ นอกจากนี้ ควรพิจาณาบทบาทของสมาคมวิชาชีพ เช่น สมาคมวิศวกรรมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย สมาคมแพทย์ (พิศาล สร้อยธุหร่ า) ซึ่งมหาวิทยาลัยพยายามลดบทบาทไม่ให้สมาคมวิชาชีพ
เข้ามาเกี่ยวข้องกับการก าหนดหลักสูตร จะท าให้สถาบันไม่มีเอกลักษณ์ของตนเอง อาจต้องมีเส้นกั้น
บทบาทท่ีชัดเจน” (ศิริพงศ์ รักใหม่)  
   “ปัญหาเรื่องการตรวจสอบหลักสูตร ขณะนี้หมดแล้ว เพราะไปอยู่ที่สภามหาวิทยาลัย 
ซึ่งเมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติก็สามารถเปิดหลักสูตรได้ แทบไม่สนใจ สกอ. แล้ว เนื่องจากอ านาจอยู่ที่
สภามหาวิทยาลัยทั้งหมด ส าหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพ ตนเห็นว่า สภาวิชาชีพควรบริหาร
จัดการตรวจคุณภาพบัณฑิตอย่างเดียว ไม่ควรเกี่ยวข้องกับการบริหารวิชาการจัดการศึกษา” (พินิติ  
รตะนานุกูล)  
 ๒.๑๒.๑๓ สถาบันอุดมศึกษาต้องพร้อมปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ  
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  “ ตนคิดว่ามหาวิทยาลัยต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว ผู้บริหารระดับสูงต้องจริงจังกับ
รายละเอียด และใช้จุดแข็งที่มีให้เกิดประโยชน์ ถ้าผู้บริหารระดับสูงเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยน
จะท าให้ปรับตัวได้ทัน ถ้าไม่ปรับตัวจะอยู่ไม่ได้ ต้องเข้าใจกติกา ความจ าเป็นในตอนนี้ ว่ามีอะไรที่ต้อง
ปรับ จะอยู่บนกรอบคิดเดิมไม่ได้ เมื่อลงไปสู่การปฏิบัติต้องจริงจังกับเรื่องนั้น เช่น เรื่อง E-learning ต้อง
ผ่านอาจารย์ที่ไม่อยากเปลี่ยนแปลง แต่ต้องขับเคลื่อนคนเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องยาก ถ้าเราไม่ชัดเจนและ
จริงจังก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนต้องใช้วิธีคิดที่หลากหลาย  
มีการจูงใจ มีรางวัล มีการโปรโมตที่หลายแบบ เพ่ือให้ปรับตัวเองให้เป็นอาจารย์แบบใหม่ ไม่อยู่ในกรอบ
เดิม และต้องมีวิสัยทัศน์ด้วยว่าในอนาคตต้องเป็นอย่างไร ตนเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทุกมหาวิทยาลัย
ต้องด าเนินการ และจะเป็นโอกาส...” (วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ )  
  “....มหาวิทยาลัยจะเน้นงานวิจัย เน้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างหลักสูตรที่เป็น 
e-Learning มากขึ้น และจะปรับหลักสูตรเข้ากับสภาพปัจจุบัน  .ถ้ามหาวิทยาลัยมีศักยภาพ...” 
 (สุเมธ แย้มนุ่น”  
  “ สถาบันต้องปรับตัวเรื่องหลักสูตร และวิธีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม  
ทั้งเรื่องเทคโนโลยีที่เปลี่ยน และเรื่องหลักสูตรระยะสั้น อบรมเพ่ิมข้ึน การเรียนการสอนออนไลน์ เหล่านี้
เป็นกระบวนการที่ช่วยเสริมปริญญาตรี รวมทั้ง การลดค่าเล่าเรียนด้วยวิธีการให้ทุนการศึกษา...ต้องมี
ความรับผิดชอบ ไม่เหมือนบริษัทที่ขาดทุนก็ปิดกิจการง่ายๆ เนื่องจากมีเรื่องของนักศึกษา จึงต้องมี  
ความรับผิดชอบในหน้าที่ของความเป็นสถาบันการศึกษาอยู่.” (ปนัดดา ธนสถิตย์)  
  “.....มหาวิทยาลัยเอกชนจึงอยู่ในภาวะที่ต้องสู้จริงๆ การสู้อยู่ได้ด้วยคุณภาพของ
บัณฑิตเท่านั้น การผลิตที่มีคุณภาพต้องมีคนมาเข้าก่อน ฉะนั้นคนเข้าแต่ละแห่งของมหาวิทยาลัยเอกชน
ต้องมองกลยุทธ์ของตนเองว่าท าไมต้องมาเข้า ซึ่งก็แพงกว่า การยอมรับบางทีน้อยกว่ามหาวิทยาลัยรัฐ 
ซึ่งตั้งมานาน ท ายังไงให้เขาเลือก จากประสบการณ์คือ ๑. มหาวิทยาลัยต้องมีเอกลักษณ์ ต้องไม่แข่งใน
สิ่งที่เราแข่งไม่ได้ เช่น แข่งด้านแพทย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยรัฐตั้งมานาน และมีอาจารย์ที่มีคุณภาพ ต้องแข่ง
ในสาขาที่มหาวิทยาลัยรัฐอ่อน และท าได้ดีกว่าเขา เช่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ท านิเทศศาสตร์ เมื่อก่อน
จุฬาลงกรณ์มีแห่งเดียว รับจ านวนน้อย ฉะนั้นตลาดในการผลิตบัณฑิตออกไป เวลานี้มหาวิทยาลัย
กรุงเทพครองสื่อ ไปที่ไหนเจอหมดเพราะผลิตจ านวนมากกว่าเขา มีพรรคพวก ดังนั้นเราต้องมีอะไรที่
เรียกว่าเป็นจุดเด่น และทุ่มลงไป มีความแตกต่าง อย่าเปิดตามเขา ๒. บรรยากาศ คือ อาจารย์และ
พนักงานของมหาวิทยาลัยเอกชน จะต้องให้เขามีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาหรือลูกค้าของเราอย่างดี ดูแล
อย่างดี ซึ่งมหาวิทยาลัยรัฐหลายแห่งท าได้ อาจารย์ต้องดูแล จัดอะไรพิเศษให้มีความอบอุ่น  
๓. บรรยากาศของสถาบันต้องดี ร่มรื่น อ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา มีความเท่าเทียมกันระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษา สถานที่จัดให้สวยงาม ห้องเรียนมีแอร์ มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เด่น ต้องลงทุนสิ่ง
ต่างๆ เหล่านี้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยเอกชนจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อ ๑. มีความแตกต่าง มีเอกลักษณ์ของตัวเอง  
มีครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ใส่ใจดูแลนักศึกษา มีบรรยายกาศที่งดงาม ดึงดูดคนเข้ามา และต้องมีสาขาที่



๑๓๙ 

แตกต่างและโดดเด่น เวลานี้ที่โดดเด่นของ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คือนิเทศศาสตร์ การท่องเที่ยวและ
โรงแรม......” (ธนู กุลชล)  
 ๒.๑๒.๑๔ การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ และการจัดหลักสูตรนานาชาติ  
  “ ....ส าหรับเรื่องความร่วมมือกับต่างประเทศ ต่อไปปริญญาของมหาวิทยาลัยแทบ 
ทุกใบต้องมีปริญญาหรือใบประกาศจากต่างประเทศมาประกบ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เพ่ิมมูลค่าขึ้น ซึ่งต้อง
ปรับตัวตลอดเวลา” (วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ ) 
  “....ถ้าประเทศไทยและพม่าสามารถมาเรียนร่วมกันได้ ปัญหา input น้อยลง อาจหมด
ไป แต่ปัญหาที่ส าคัญกว่า คือ ความสามารถหลัก (Core Competency) ของอาจารย์ว่าจะสอนได้
หรือไม่ ซึ่งประเด็นเหล่านี้อาจเป็นโอกาส เพราะในอนาคตคงไม่สามารถเลี่ยงประเทศเพ่ือนบ้านได้ 
เพราะคนพม่าอยู่ในประเทศไทยเพ่ิมขึ้น ถ้าเอาเส้นแบ่งเขตระหว่างไทยกับพม่าออกไป ปัญหาที่
ประชากรลดลงจะไม่มี แต่ปัญหาเดียวคือ ความสามารถของอาจารย์ที่สอนและท าให้ผู้เรียนอยากเรียน 
ซึ่งเมื่อเทียบการศึกษาของไทยน่าจะได้เปรียบกว่าพม่า ถ้าเกิดความร่วมกันของระบบการศึกษา เปิด
ช่องทางให้ อาจท าให้ประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาเรียนที่ประเทศไทยค่อนข้างมาก และอาจารย์ต้องสอน
เป็นภาษาอังกฤษให้ได้ ซึ่งอาจารย์เป็นเรื่องส าคัญกว่านักศึกษา แต่อาจารย์ไทยคงสามารถพัฒนาตัวเอง
ได้ ภายหลังจากพม่า อาจมีบังคลาเทศอีก ๑๕๐ ล้านคน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการศึกษาของพม่า บังคลา
เทศ กับประเทศไทย คิดว่าประเทศไทยดีกว่า การเข้ามาเรียนของประเทศเพ่ือนบ้านน่าจะเป็นโอกาส
มากกว่า แต่ทั้งนี้อาจมีปัญหาเรื่องการรับรองคุณวุฒิ และการเข้าออกภายในประเทศ ซึ่งต้องเป็นเรื่องใน
ระดับ vision ของประเทศ” (พรชัย มงคลวนิช)  
  “.....ส าหรับ International Program มีคู่แข่งน้อย เน้นนักศึกษาต่างชาติที่มี MOU 
กันระหว่างประเทศท่ีส่งมาเรียน เราส่งไป ท าให้มีนักศึกษา ต่างชาติ ๕๐๐-๖๐๐ คน” (ธนู กุลชล)  
 



๑๔๐ 
 

บทท่ี ๕ 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษาเรื่อง “กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑ ศึกษาเชิงลึก กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบรรษัท ใน
ประเทศไทย และ ๒ ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทย ในบทนี้ จะเป็นการ
น าเสนอสาระส าคัญ ๔ ส่วนคือ ๑. วิธีด าเนินการวิจัย ๒. สรุปผลการศึกษา ๓. อภิปรายผล และ.๔.ข้อ 
เสนอแนะ  
  
๑. วิธีด าเนินการศึกษา  
 การศึกษาน้ี เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อตอบวัตถุประสงค์การศึกษา จากการศึกษากรณีศึกษา 
ร่วมกับการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์ โดยมีขั้นตอนการศึกษาโดยสรุปดังนี้  

๑.๑ การศึกษาข้อมลูที่เกี่ยวข้องกับเรือ่งที่ศึกษา  
ศึกษา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ หลักการ แนวคิด ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยบรรษัท และ

แนวคิดที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย แนวคิดในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  กฎหมายหลักด้านการ
อุดมศึกษา พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและเปลี่ ยนประเภทสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ และการรับรองวิทยฐานะ ข้อมูลการจัด
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ที่เข้าข่ายมหาวิทยาลัยบรรษัท ทั้งจากข้อมูลปฐมภูมิ 
และข้อมูลทุติยภูมิ หลังจากนั้นก็ก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา และวิธีศึกษาจากการศึกษาข้อมูลที่
กล่าวถึงข้างต้น  

๑.๒ การคัดเลือกกรณีศึกษา  
พิจารณาข้อมูลพื้นฐานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยทั้งหมด ๗๒ แห่งเป็น

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่มีผู้รับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล ในกรณีเป็นมูลนิธิ นับรวมเฉพาะมูลนิธิที่ไม่
เกี่ยวกับเรื่องศาสนาหรอืการกุศล  ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น ๓๔ แห่ง แล้วคัดกรองเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่เข้าเกณฑ์การเป็นมหาวิทยาลัยบรรษัท ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เข้าข่ายเกณฑ์ข้างต้น ๔ แห่งคือ  
๑. วิทยาลัยดุสิตธานี ๒. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ๓. สถาบันกันตนา และ ๔. สถาบันวิทยสิริเมธี 
หลังจากนั้นคัดเลือกกรณีศึกษา จากรายช่ือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนข้างต้น ๔ แห่ง โดยพิจารณาเฉพาะ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ ปีซึ่งเป็นระยะเวลาบริหารสถาบัน
ประมาณ ๒ วาระ(โดยทั่วไปผู้บริหารมีวาระในการด ารงต าแหน่งประมาณ ๔ ปี) และมีการผลิตบัณฑิตไป
ท างานในระยะเวลาหนึ่งแล้ว ดังนั้น จึงได้กรณีศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้ ๓ แห่งคือ ๑. วิทยาลัยดุสิตธานี      
๒. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ ๓. สถาบันกันตนา 

๑.๓ การเกบ็รวบรวมข้อมูล และสร้างเครื่องมือ 
เก็บรวบรวมข้อมูล จากการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร ประกอบด้วย ข้อมูลที่

เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยบรรษัททั้งใน และต่างประเทศ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ นโยบาย ระเบียบ ข้อ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
จากแหล่งข้อมูลภายในส านักงานปลดั กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) ที่เป็นฐานข้อมูลการปฏิบัติงาน รวมทั้ง จากแหล่งข้อมูลที่มาจากเอกสาร



๑๔๑ 
 

สิ่งพิมพ์ เว็บไซด์ งานวิจัย เอกสารการประชุมสัมมนา ข้อมูลที่เกี่ยวกับกรณ๊ศึกษา รวมทั้ง จากแหล่งข้อมูล
ภายในส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา) ที่เป็นฐานข้อมูลการปฏิบัติงาน จาการประชุมคณะกรรมการ และอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง  

เครื่องมือที่ใช้ เป็นแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษา รวม ๑๓ ท่าน ประกอบด้วยผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เป็นกรณีศึกษา ๗ ท่าน และ 
จากผู้ทรง คุณวุฒิที่เป็นคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๑ ท่าน ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ๒ ท่าน  
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอุดมศึกษา ๑ ท่านและอดีตผู้บริหารของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๒ 
ท่านโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ที่สร้างข้ึนโดยหารือผู้ทรงคุณวุฒิและจากการศึกษาเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยข้อค าถาม ๑๒ ข้อ  สัมภาษณ์โดยผู้ศึกษา และบันทึกการสัมภาษณ์โดยเครื่อง
บันทึกเสียง และการถอดความจากเครื่องบันทึกเสียง น ามาตรวจสอบความถูกต้องก่อนน ามาวิเคราะห์  

๑.๔ การวิเคราะห์ข้อมลู และสรปุผลการศึกษา 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะหเ์นื้อหา จากเอกสารข้อมูลที่กลา่วถึงข้างต้น โดยก าหนดกรอบ

การวิเคราะห์ จากสาระส าคัญที่ก าหนดในข้อก าหนดของสถาบัน และกรอบการประกันคุณภาพ การรับรอง
วิทยฐานะแยกตามรายสถาบันที่เป็นกรณีศึกษา แล้ววิเคราะห์ภาพรวมของกรณีศึกษา  ประกอบด้วย ข้อมูล
พื้นฐานส าคัญที่ปรากฎอยู่ในข้อก าหนดของสถาบัน ข้อมูลการรายงานของสถาบันต่อ ส านักงานคณะกรรม 
การการอุดมศึกษา ตาม พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ข้อมูลรายงานการประกันคุณภาพภายใน และ
รายงานการประกันคุณภาพภายนอกที่ผ่านมาข้อมูลรายงานการรับรองวิทยฐานะ ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อ 
มูลจากการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร และ ผู้ทรงคุณวุฒิ และการเยี่ยมชมสถาบัน  แล้วน ามาจัดกลุ่มประเด็น
ส าคัญ จากข้อค าถามแต่ละข้อ  หลังจากนั้น น าข้อมูลที่วิเคราะห์ข้างต้นมาเรียบเรียงเพื่อตอบโจทย์การวิจยั
แต่ละข้อ แล้วน ามาสรุป อภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะ 
 
๒.สรุปผลการศึกษา 
 ผลการศึกษา สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว้ดังนี้  
 ๒.๑ ผลการศึกษาเชิงลึก กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบรรษัท ในประเทศไทย 
  มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย ในความหมายของการลงทุนโดยองค์กรอื่นที่ไม่ได้มี
ภารกิจด้านการศึกษาโดยตรง แต่มีความต้องการในการจัดการศึกษาอบรม เพื่อพัฒนาคนในองค์กร และ
สายงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้นเป็นหลักแล้ว จะพบว่ายังมีจ านวนไม่มากนัก กล่าวคือมีเพียง ๔ แห่งคือ 
วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สถาบันกันตนา และ สถาบันวิทยสิริเมธี ซึ่งในการศึกษา
ครั้งนี้ ได้ศึกษากรณีศึกษา ๓ แห่งคือ วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสถาบัน   
กันตนา ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดต้ังโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่มีการจัดต้ังมาแล้ว
อย่างน้อย ๘ ป ีซึ่งเป็นระยะเวลาที่นานพอที่จะเห็นผลผลิตของการจดัการศึกษา รวมทั้งเป็นระยะที่มากพอ
ในการบริหารของอธิการบดีอย่างน้อย ๒ วาระ  
  อนึ่ง การที่มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยยังมีไม่มากนัก ทั้งนี้เนื่องจากการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยบรรษัทส่วนใหญ่เป็นการลงทุนจ านวนมหาศาล  เป็นการลงทุนเรื่องคน ที่เห็นผลช้า ดังนั้น 
ปัจจัยที่จะท าให้เกิดมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยได้จึงต้อง มีภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีก าลังมากพอ
ในเรื่องของทุน จ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารองค์กรธุรกิจ อุตสาหกรรมนั้นๆ ต้องสนับสนุนเรื่องการพัฒนาคน 
อย่างแท้จริง และมีความมุ่งมั่นที่จะด าเนินการ องค์กรต้องใจกว้างที่จะถ่ายโอนความรู้ในธุรกิจ อุตสาหกรรม
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นั้นไปสู่ห้องเรียน รวมทั้งต้องมีแหล่งทรัพยากร เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศที่จะสนับสนุนการจัด
การศึกษาให้มีมาตรฐาน อย่างมืออาชีพในโลกของการท างานที่เป็นอยู่จริง  
  จากการศึกษาพบว่า มหาวิทยาลัยบรรษัทที่ ศึกษาทั้ ง  ๓ แห่งนี้  มีองค์กรธุรกิจ 
อุตสาหกรรมช้ันน าของประเทศสนับสนุนอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยบรรษัทแต่ละแห่งใน
การศึกษาครั้งนี้ มีการพัฒนาเติบโตภายใต้ธุรกิจอุตสาหกรรมที่แตกต่าง และมีขนาดการพัฒนาการจัด
การศึกษาอุดมศึกษาที่หลากหลาย ยังมีความท้าทายท่ามกลางภาวะการณ์ ที่ตัวป้อนเข้าในระบบอุดมศึกษา
ลดลง การปรับโครงสร้างการบริหารด้านการอุดมศึกษา ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรมที่มีการปรับสาระส าคัญหลายเรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องติดตามเพื่อน าไปสู่การ
ด าเนินการที่ถูกต้อง และใช้ประโยชน์จากบริบทของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว กอรปกับอิทธิพลของ
เทคโนโลยีที่ท าให้ในการเรียนรู้ของผู้เรียนในปัจจุบัน เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้
ตามความต้องการจากแหล่งการเรยีนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยช้ันน าของโลก การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ของมหาวิทยาลัยบรรษัทของประเทศไทยในสถานการณ์เช่นนี้จึงต้องมีความเข้มแข็งเพื่อให้คงอยู่ และ
สามารถเติบโตได้ในอนาคต ดังจะได้กล่าวถึง ผลจากการศึกษากรณีศึกษาแต่ละแห่ง ดังนี้  
 
        ๒.๑.๑ วิทยาลัยดุสิตธานี  
   ๑) ความเป็นมา  
    ถ้าจะกล่าวถึงต้นก าเนิดของกลุ่มในเครือโรงแรมดุสิตธานี คงจะต้อง
ย้อนหลังไปถึงปี พ.ศ. ๒๔๙๒ เมื่อท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ท่านประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ 
ได้เปิดโรงแรม “ ปริ๊นเซส ” เป็นโรงแรมแห่งแรกที่ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ การบุกเบิกของท่านในครั้งนี้
ถือเป็นต้นก าเนิดของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทยและกล่าวได้ว่าเจ็ดสิบปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันได้
แสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตและการขยายเครือข่ายอันกว้างใหญ่ของกลุ่มโรงแรมในเครือดุสิตธานี ความ
สาเร็จในกลุ่มโรงแรมของดุสิตธานีทุกวันน้ีสามารถเป็นเครื่องพิสูจน์คุณภาพการบริหารงานโรงแรมของไทย 
รวมทั้งการเติบใหญ่ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วย ในปี ๒๕๑๓ ท่านผู้หญิงได้เปิด
โครงการ “ โรงแรมดุสิตธานี ” ซึ่งเป็นความภูมิใจของเครือดุสิตธานี (https://www.larts.rmutt.ac.th/ 
wp-content/uploads/๒๐๑๒/๐๑/Report-dusit.pdf) จากปณิธานของท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ซี่ง
ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการบริษัท ดุสิตธานี จ ากัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งวิทยาลัย
ดุสิตธานี สืบเนื่องมาจากการประสบความส าเร็จในธุรกิจการโรงแรมและสร้างแบรนด์ไทยให้ เป็นที่รู้จัก
ระดับสากล และที่ส าคัญอย่างมากคือ เรื่อง ก าลังคน (Human resources)  ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาอย่าง
ถูกต้อง ท่านเลยคิดจัดตั้งสถาบันการศึกษา โดยก่อตั้งโรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี ข้ึนก่อนเมื่อวันที่ ๑ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖ รับผู้ส าเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษา ๖ เข้าศึกษาหลักสูตร ๒ ปี ในระยะแรก มี
หลักสูตรที่จัดเรียน จ านวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรการโรงแรมและหลักสูตรการประกอบอาหาร และ
ต่อมาได้จัดต้ัง เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประเภท “วิทยาลัย” ข้ึนเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ 
โดยมีบริษัท บริษัทรอยัล ปริ๊นเซส จ ากัด (มหาชน) เป็นผู้รับใบอนุญาต  ทั้งนี้ท่านผู้หญิงต้องการที่จะผลิต
บุคลากรให้กับทั้งอุตสาหกรรมบริการ ไม่ได้ผลิตเพื่อเครือดุสิตธานีอย่างเดียว และจะเน้นมาตรฐานสากล
มากกว่าที่จะใช้องค์ความรู้หรือมาตรฐานของดุสิตธานีเพียงอย่างเดียว จะเห็นว่าท่านไดก้่อตั้งวิทยาลัยดุสิต
ธานีคู่กับโรงแรมปริ้นเซสเพือ่ใช้เป็นสถานที่เรยีนและฝกึงานของนักศึกษา ซึ่งเป็นแนวคิดที่ทันสมัยมาก เป็น
โรงแรมที่มีการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ มีผู้บริหาร พนักงาน มีการรับลูกค้าจริง หลักสูตรของวิทยาลัย
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ดุสิตธานีเน้นการปฏิบัติจริงในเครือข่ายสถานประกอบการที่มีอยู่ทั้งในและต่างประเทศเป็นพื้นฐานตั้งแต่
เริ่มต้น จึงมีความทันสมัยทันการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการที่เป็นอยู่จริง  
   ๒) สภาพปัจจุบัน  
    คณะ และหลักสูตร ที่เปิดสอน  
    ปัจจุบันวิทยาลัยดุสิตธานี มีหน่วยงานระดับคณะรวมบัณฑิตวิทยาลัย 
เป็น ๔  แห่ง ประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมบริการ คณะการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (เปิดในปี 
๒๕๖๐) คณะอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ และบัณฑิตวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการ ทั้งหลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตร
นานาชาติ กล่าวคือ  
    ระดับปริญญาตรีเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ในสาขาวิชาด้านการ
จัดการโรงแรม ด้านการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ) ด้านการจัดการ
ครัวและภัตตาคาร ด้านการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร ด้านการจัดการการท่องเที่ยว ด้าน
การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร ด้านการประกอบอาหารและการจดัการภัตตาคาร (หลักสูตร
นานาชาติ) ด้านการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) ด้านการจัดการสปา ด้านการ
จัดการไมซ์และอิเวนตส์ ด้านการจัดนิทรรศการและการประชุม ส าหรับโดยมีหลักสูตรที่เป็นการเทียบโอน
ประสบการณ์อยู่ใน สาขาวิชาด้านการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท และด้านการจัดการครัวและศิลปะการ
ประกอบอาหารรวมอยู่ด้วย และมีการเปิดหลักสูตรการจัดการบัณฑิต .สาขานวัตกรรมการบริการใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  
    ระดับปริญญาโท มีการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาด้าน
การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร และสาขาการจัดการธุรกิจการบริการ  
    ทั้งนี้วิทยาลัยดุสิตธานีได้เปิดสอนบางหลักสูตรในศูนย์การศึกษาเมือง
พัทยาด้วย  
    อาจารย์ และนักศึกษา 
    ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจ านวนอาจารย์ ๓๖๒ คน เป็นอาจารย์สายวิชาการ 
๑๗๘ คน สายสนับสนุน ๑๘๔ คน มีจ านวนนักศึกษารวม ๓,๐๓๒ คน ทั้งนี้หากพิจารณาเปรียบเทียบ
จ านวนนักศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีจ านวนลดลงร้อยละ ๑๐.๙๓ 
    ผลการประกันคุณภาพ และ ผลการรับรองวิทยะฐานะ  
    ผลการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน ในปีการศึกษาล่าสุด
(๒๕๖๐) ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ทั้งนี้หากพิจารณารายองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบที่ ๑ การผลิต
บัณฑิต (๓.๑๒) อยู่ในระดับพอใช้ องค์ประกอบที่ ๒ ด้านการวิจัยอยู่ในระดับดี (๔.๓๙) องค์ประกอบที่ ๓  
ด้านการบริการวิชาการ (๕) องค์ประกอบที่ ๔ ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (๕) และ 
องค์ประกอบที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ (๔.๖๙) อยู่ในระดับดีมาก  หากพิจารณาผลการประกันคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร ในปีการศึกษาล่าสุด(๒๕๖๐) ทุกหลักสูตรอยู่ในระดับดี  ส าหรับผลการประกัน
คุณภาพภายนอกซึ่งด าเนินการโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ทุกรอบ ๕ ปีโดยล่าสุด เป็นรอบที่ ๓ เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีผลการประเมิน อยู่ในระดับดี 
(๔.๒๑)  อย่างไรก็ตามผลการรับรองวิทยฐานะล่าสุด ยังอยู่ระหว่างด าเนินการ 

    วิทยาลัยดุสิตธานี ได้รับการรับรองคุณภาพระดับนานาชาติ จาก The 
International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education (THE-ICE) มีโรงแรม
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ที่อยู่ในเครือดุสิตธานีอยู่ในหลายประเทศ และมีความร่วมมือกับสถาบันช้ันน าในต่างประเทศหลายแห่ง 
อาทิ ASO College Group, ประเทศญี่ปุ่น  Ecole Hôtelière de Lausanne, ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 
Le Cordon Bleu, France Lyceum of the Philippines University (Manila, Cavite, Batangas and 
Laguna) ประเทศฟิลิปปินส์ University College Birmingham ประเทศอังกฤษ และ William Angliss 
Institute, Melbourne ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น 
   ๓) แนวทาง และข้อคิดเห็นในการจัดการศึกษา ซึ่งสะท้อนจากข้อคิดเห็นของ
ผู้บริหารวิทยาลัย  
    เข้าใจว่าตัวป้อนลดลงคือจ านวนนักศึกษา ที่มีจ านวนน้อยกว่าที่นั่งทาง
การศึกษา ซึ่งมีความชัดเจนว่ามีความกระทบกระเทือนมากกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผู้เรียนจะเลือกเข้า
มหาวิทยาลัยของรัฐที่มีช่ือเสียง มหาวิทยาลัยเอกชนจึงต้องปรับตัว แต่สิ่งที่วิทยาลัยต้องด าเนินการ คือ ๑) 
หลักสูตรที่เปิดสอนต้องตอบโจทย์ต่อสังคม และ ๒) ต้องมีคุณภาพมาตรฐานเพื่อดึงดูดผู้เรียน เรื่องของ
มหาวิทยาลัยบรรษัท ซึ่งก่อตั้งเพื่อผลิตบุคลากรตามความเช่ียวชาญของตนเอง ที่ไม่ได้ขยายเป็น
มหาวิทยาลัยครบวงจร คงมีความต้องการนักศึกษาไม่มาก เนื่องจากมีขนาดเล็ก ถ้ามีศาสตร์ดีหรือหลักสูตร
ที่มีคุณภาพตอบโจทย์ตลาดแรงงาน คิดว่าสามารถอยู่รอดได้  เพราะ ความเป็นมหาวิทยาลัยบรรษัทจึงตอบ
โจทย์ของอาชีพอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าจะมีการด าเนินไปตามยุทธศาสตร์หรือวิสัยทัศน์ที่ตั้งขึ้นตั้งแต่แรกหรือไม่  
    เป้าหมายของวิทยาลัยดุสิตธานีเมื่อเริ่มก่อตั้งคือ เมื่อเปิดสาขาเฉพาะ ถ้า
ทางนั้นมีแรงงานจะเปิดสถาบันการศึกษาร่วมด้วย ซึ่งเป็นนโยบายที่วิทยาลัยและผู้รับใบอนุญาตเห็นว่า 
เมื่อใดที่วิทยาลัยเกิดและไม่มีสถานประกอบการอยู่ด้วย การเช่ือมโยงก็จะไม่เกิดข้ึน สิ่งนี้คือกลยุทธ์หลักที่
ต้องมี คงไม่ใช่ว่าเปิดข้ึนมาและจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้ ต้องมี Mock-up ที่จะใช้กับธุรกิจจริง ๆ การเป็น
มหาวิทยาลัยบรรษัท จะเกิดการแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ทางวิชาการ ในการสอนการวิจัย การบริการที่เป็น
นวัตกรรมใหม่ๆ การแลกเปลีย่นระหว่างวิชาการ กับทักษะปฏิบัติ เกิดเป็นงานวิจัยในอนาคตที่ควรเกิดข้ึน
ในมหาวิทยาลัยบรรษัท 
   ๔) อุปสรรค ความท้าทาย และข้อเสนอแนะ  
    อุปสรรค ความท้าทาย 
    ปัจจัยหนึ่งที่ผู้บริหารวิทยาลัยดุสิตธานีคิดว่าไปกระทบกับมหาวิทยาลัย
บรรษัทอย่างมาก คือ นโยบายรัฐ ในเรื่อง การประกันคุณภาพ ต้องมีอาจารย์จบปริญญาเอก ๔๐ % ถึงจะ
ได้ ๕ คะแนนของ IQA ตรงนี้คิดว่ายากมากส าหรับมหาวิทยาลัยเอกชน อย่างที่กล่าวคือเมื่อมหาวิทยาลัย
ผลิตข้ึนมาก็ถูกดึงไปอยู่ที่อื่นหรืออยู่ภาครัฐ เรื่องการก าหนดมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติ ท าให้วิทยาลัยต้องบิด
ออกไปจากมหาวิทยาลัยบรรษัทมาก เช่น เรื่องคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีวิทยาลัยต้องบริหาร
จัดการให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่ออกมา จึงร้องขอให้ภาครัฐที่ก ากับดูแลเรื่องนี้ต้องมีการ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ไม่ควรพิจารณาในเรื่องของคุณวุฒิอย่างเดียว อาจ
พิจารณาให้ตรงกับบริบทของสถาบัน อาจใช้ประสบการณ์ของอาจารย์เป็นตัวอ้างอิงและสามารถเทียบเคียง 
ซึ่งได้พิสูจน์จากประสบการณ์ว่าอาจารย์ที่จบปริญญาเอกแล้ว ก็ไม่ได้สอนดีกว่าอาจารย์ที่มีประสบการณ์ ใน
การประเมินหรือน าผลประเมินมาเทียบเคียงกัน ซึ่งบางครั้งอาจารย์ปริญญาเอกจะอยู่ในบริบทวิชาการ แต่
ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้อะไรให้ผู้เรียนได้ดีเท่าอาจารย์ที่มีประสบการณ์ แต่เกณฑ์มาตรฐานฯ ยังก าหนด
แบบนั้น จึงท าให้การท างานค่อนข้างยากพอสมควรและเป็นอุปสรรค 
    แม้ว่าเกณฑ์มาตรฐานเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะได้
ประกาศใช้โดยได้ปรับปรุงจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์
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มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ รองรับการบริหารหลักสูตรที่มีลักษณะที่แตกต่างตาม
จุดเน้นของสาขาวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ ตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีรวมทั้งบริบททาง
สังคมที่เปลี่ยนไป  ผู้บริหารวิทยาลัยยังมีความเห็นว่า โดยทฤษฎีเหมือนจะช่วย แต่ยังมีปัญหาในทางปฏิบัติ 
ทั้งนี้แม้ว่าปัจจุบันวิทยาลัยไดด้ าเนินการในส่วนอาจารย์ผู้สอนอยู่ ๒ แบบคือ ถ้าอาจารย์มีประสบการณ์จาก
ภาคธุรกิจ จะต้องส่งไปศึกษาต่อเพื่อให้มีวุฒิการศึกษาที่สูงข้ึนตามเกณฑ์ ซึ่งต้องใช้เวลาและงบประมาณ ใน
บางกรณีเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วอาจมีที่อื่นมาดึงตัวไป เนื่องจากมีการแข่งขันสูง ตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน
ฯการให้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการดึงอาจารย์ผู้สอน การพัฒนาบุคลากร การสรรหาและพัฒนา
ทรัพยากรไม่ยาก แต่การรักษาบุคคลากรที่พัฒนาแล้วไว้เป็นความท้าทายอย่างยิ่ง ในเชิงปฏิบัติยังต้องให้
เป็นไปตามเกณฑ์ฯที่เน้นคุณวุฒิที่ตรงตามสาขา เช่น หลักสูตรการโรงแรม ไม่สามารถน าอาจารย์ที่ส าเร็จ
การศึกษาด้านการศึกษามาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ ซึ่งการหาผู้ที่จบการโรงแรมอย่างเดียวเป็นเรื่อง
ยาก เนื่องจากในประเทศไทยมีหลักสตูรเอกการโรงแรมไม่กี่แห่ง ท าให้วิทยาลัยไม่สามารถเปิดหลักสูตรใหม่
ที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ต้องการได้ และจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของวิทยาลัย การมี
อาจารย์ปริญญาเอกครบ ๕ คนคงเทียบไม่เท่ากับอาจารย์ที่ท างานอุตสาหกรรมมาแล้ว ๓๐-๔๐ ป ี 
    ประเด็นเรื่อง การก ากับดูแลเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร และเกณฑ์การจดั
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ผู้บริหารวิทยาลัยมีความเห็นว่า สิ่งที่ส าคัญคือต้องผูกติดกับการก ากับดูแล เช่น 
การยื่นขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุงที่มีความล่าช้า ส่งผลให้ผู้ปกครองที่ยังไม่เข้าใจว่าการรับทราบหลักสูตร
หมายถึงอะไร เมื่อลูกเรียนจบแล้วท าไมไม่ได้รับการรับรอง แล้วจะหางานท าได้หรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้ภาครัฐต้อง
หาวิธีให้การก ากับดูแลง่ายข้ึน สะดวกขึ้น มหาวิทยาลัยเอกชนต้องการลดข้ันตอนการก ากับดูแลที่ไม่ยุ่งยาก 
เช่น เรื่องการเปิดศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
    อีกเรื่องหนึ่งที่ผู้บริหารวิทยาลัย คิดว่าเป็นอุปสรรค คือหลักเกณฑ์การ
เทียบโอน ที่ส่งผลกระทบต่อตัวป้อนเข้าที่มาจากกลุ่มที่จบ ปวช. หลักสูตรต่อเนื่อง เมื่อปรับเทียบโอนแล้ว 
สามารถเทียบโอนได้เพียง ๒ ใน ๓ เนื่องจากว่าเทียบโอนในหลักสูตรที่ไม่ตรงกัน อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์
การเทียบโอน ถ้ามาใช้ในการเทียบโอนประสบการณ์ บนความรู้จากการอบรม จากการสั่งสมในงานที่ท า 
จะท าให้ผู้เรียนไม่ต้องเรียนซ้ า เรียนเฉพาะที่จ าเป็นโดยไม่ต้องเสียเวลา จะส่งเสริมการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
รองรับการเปลี่ยนอาชีพ การเพิ่มพัฒนาทักษะ การปรับความรู้และทักษะให้ทันสมัยได้   
    ปัญหาอีกอย่างคือว่า ถึงแม้จะมีลู่ทาง มีการแข่งขันและความพยายาม
อย่างสูง และเพราะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ
จากรัฐค่อนข้างสูงในแต่ละปี แต่ของเอกชนต้องหาเอง ด้วยค่าเรียนที่สูงมากจึงถือเป็นข้อจ ากัดอีกเรื่องใน
การรับนักศึกษา วันนี้ถ้าถามว่าปัญหาตัวป้อนเข้าที่ลดลง แต่ถ้ามองอุตสาหกรรมที่ก าลังเติบโตข้ึน จะเกิด
กลุ่มอาชีพที่จะหายไปในอนาคต อาจจะมีกลุ่มอาชีพที่จะต้องปรับเปลี่ยนย้ายมา อย่างไรก็ตาม ยังคิดว่า 
แม้ว่าในอนาคตจะมีหุ่นยนต์มาแทนที่ หลายอาชีพอาจจะหายไปพร้อมกับเกิดอาชีพใหม่ แต่อาชีพที่
เกี่ยวข้องกับ soft skill และอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริการจะยังอยู่ ย่อมเป็นโอกาสของวิทยาลัยดุสิตธานี  
    ประเด็นส าคัญอีกประเด็นที่ท าให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนหลายแห่ง
เดือดร้อนคือ นโยบายรัฐ เช่น เรื่องการเปิดโอกาสใหแ้ข่งขันกับสถาบันอุดมศึกษาของรฐับางแห่งที่เปดิสาขา
ด้านเดียวกับเอกชน ด้วยเงื่อนไขที่ได้เปรียบเนื่องจากมีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐส่วนหนึ่ง ท าให้เก็บค่า
เล่าเรียนได้ถูกกว่า ซึ่งในมุมมองของตน ภาครัฐควรมุ่งไปยังสาขาที่ขาดแคลนหรือจ าเป็น และภาคเอกชนไม่
ผลิต เช่น วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นความต้องการของภาครัฐ ปัญหาการแข่งขันกันเพื่อแย่งผู้เรียนจึงท าให้แทนที่
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จะแข่งกันแล้วคุณภาพดีข้ึน กลายเป็นแข่งกันแล้วคุณภาพแย่ลง ซึ่ งเป็นปัญหาส าคัญที่เกิดข้ึน และสิ่งที่
ภาครัฐจะช่วยเอกชนในแง่ของ การส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ท าดีอยู่แล้ว และต้องไปจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ไม่ใช่จัดการเอกชนไม่ให้ขยายตัว 
    อีกประเด็นที่เห็นว่าเป็นอุปสรรคหรือจุดอ่อนของมหาวิทยาลัยบรรษัท 
เช่น เรื่องของช่ือสถาบัน ซึ่งประเทศไทยก าหนดชัดว่าเป็นมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสถาบัน คือสังคมไม่
ค่อยเข้าใจภาพว่ามหาวิทยาลัยต่างจากวิทยาลัยอย่างไร เช่น วิทยาลัยดุสิตธานีก็พบปัญหาเหล่านี้ จึง
พยายามอยากเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นปัญหาที่สถาบันอุดมศึกษาขนาดเล็กประสบอยู่ อย่างนี้
นโยบายรัฐหรือมาตรการของรัฐจึงไม่ได้ตอบโจทย์การพัฒนามหาวิทยาลัยบรรษัท 
    ข้อเสนอแนะ  
    เนื่ องจากยั ง เป็นเรื่ อง ใหม่ ในการเกิดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องการให้มีการสร้างการรับรู้เรื่องความชัดเจนใน
หน้าที่ โครงสร้างและระบบภายใต้กระทรวงฯ ในเรื่องแผน การจัดการศึกษา การวิจัย และเรื่องอื่น  ๆ   
ที่เกี่ยวข้อง  

   สิ่งที่ต้องการจากภาครัฐมากที่สุด คือ ความอิสระในการบริหารจัดการ 
ซึ่งหลายครั้งพบว่า ภาครัฐออกเกณฑ์ฯ มาก าหนดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจากปัญหาของสถาบันบางแห่ง 
คล้ายเป็นมาตรการเหว่ียงแหเพื่อควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทั้งหมด ท าให้หลายแห่งเดือดร้อนตามไป
ด้วย ควรมีมาตรการจัดการเป็นรายกรณีไป และควรมีความหลากหลายในการบริหารจดัการหรอืก ากับดแูล
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากกว่า มีความหลากหลายและแยกก ากับไปตามประเภทตามบริบทแต่ละแห่ง 
ระหว่างมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรหลากหลาย กับมหาวิทยาลัยบรรษัทที่เฉพาะ ลักษณะหลักการควบคุม
มาตรฐานต่าง ๆ  ย่อมแตกต่างกัน ถ้าก าหนดตรงนี้ได้ตนคิดว่า มหาวิทยาลัยบรรษัทจะเติบโตข้ึนมาก และ
จะเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรมได้จริง ๆ ตนเช่ือว่ามหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยที่มีความเป็น
เฉพาะทาง ไม่มีวันหายไป ถ้ามหาวิทยาลัยมีความเฉพาะและสามารถผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองได้ ดังนั้น ควร
วิเคราะห์เรื่องเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ท าให้สถาบันเฉพาะยังคงความเป็นเฉพาะ และควรสอดรับกับนโยบายของรัฐ
ใน ๑๐ – ๒๐ ปีข้างหน้า ว่าอาชีพที่จะเกิดข้ึนหรือสูญหายไปน่าจะตรงกว่า 

   การวางแผนก าลังคนในระดับอุดมศึกษา เป็นเรื่องส าคัญที่ภาครัฐควร
ด าเนินการ สิ่งที่เกิดข้ึนในตอนน้ี สถาบันอุดมศึกษาเปิดคณะตามความต้องการ ณ ปัจจุบัน โดยไม่ค านึงถึง
ความตอ้งการในอนาคต บางอาชีพมีแรงงานมากเกิน บางสาขาอาชีพมีปริญญาตรีมากเกินกว่า ปวช. ปวส. 
บางสาขาอาชีพคือขาดแคลน ซึ่งไม่ได้เกิดจากการวางแผนก าลังคนในอนาคต 

   การสนับสนุนให้น าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา โดยอาศัยการที่
ภาครัฐลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน และ platform ที่สามารถน ามาใช้ได้ อาทิ Thai-MOOC มหาวิทยาลัย
มีไซเบอร์ยู (CyberU)  ทั้งนี้เพราะรูปแบบการเรียนรู้ต้องน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพื่อให้ผู้เรียนง่ายและ
รวดเร็วมากที่สุด ส าหรับผู้ที่ไม่ต้องการใช้เวลามาก ดังนั้น เทคโนโลยีจึงต้องช่วยให้สามารถเรียนรูจ้ากทีบ่า้น
ในสิ่งที่เป็นทฤษฎี และมาปฏิบัติโดยใช้เวลาไม่มาก ก็ส าเร็จการศึกษาได้ กระบวนการเหล่านี้ ถ้าท าได้ก็
สามารถตอบโจทย์สังคมในอนาคตได้ ส าหรับวิทยาลัยดุสิตธานีมองว่าการน าเทคโนโลยีมาใช้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการที่ฝึกอบรมพนักงานใหม่แบบออนไลน์ และสามารถจะพัฒนาทักษะต่อไปได้เรื่อย ๆ  การ
เรียนผ่านออนไลน์ก็จะจ าเป็นมากข้ึน เพราะผู้เรียนใช้การออนไลน์มากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งทางวิทยาลัยเอง
ก าลังพัฒนาระบบ E-learning ส าหรับการเรียน เพื่อไปเช่ือมโยงกับโรงแรม ซึ่งคิดว่านโยบายแบบนี้จะเกิด
ประโยชน์ 
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        ๒.๑.๒ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  
   ๑) ความเป็นมา  
   คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ผู้ก่อตั้ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้กล่าวถึง 
แนวความคิดในการจัดต้ัง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่า (ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์, ๒๕๔๗) จากการที่ได้
ท างานที่บริษัท เฮิร์ก (ไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทของประเทศเยอรมนีที่มีช่ือเสียงระดับโลก คุณ ก่อศักดิ์ได้
เรียนรู้ถึงการให้ความส าคัญกับภาคปฏิบัติควบคู่กับการเรียนทฤษฎี จึงอยากสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษา
ของไทย ได้ท างานควบคู่กับการเรียนเพราะเช่ือว่า ชีวิตการท างานจะท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างรอบด้าน 
และมีวุฒิภาวะสูงกว่า คนที่เรียนอย่างเดียว ใช้ชีวิตอยู่แต่ในห้องเรียนโดยได้ริเริ่มโครงการทวิภาคีร่วมกับ
กรมอาชีวศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ มีพิธีลงนามระหว่างบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) และกรม
อาชีวศึกษา ในข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกัน ในการ
พัฒนาการผลิตก าลัง คนด้านการค้าปลีก พัฒนาหลักสูตร พัฒนาบุคลากรของกรมอาชีวะและการฝึกงาน
นักเรียน / นักศึกษา ซึ่งออกแบบให้นักเรียนได้เรียนและท างานไปในเวลาเดียวกัน สามารถรับนักศึกษาเข้า
เรียนตามระบบทวิภาครุ่นแรกในปี ๒๕๓๘ โดยเป็นหลักสูตร ๓ ปี ในขณะที่นักเรียนทวิภาคี ปวช. รุ่นแรก
เรียนอยู่บริษัทได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร ปวส. ไปพร้อมกัน เพื่อรองรับให้นักเรียน ปวช. รุ่นแรกได้เรียน
ต่อในหลักสูตรที่สูงข้ึน ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ขยายฐานการศึกษาไปสู่ระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 
๒ ปี กับวิทยาลัยพาณิชยการบางนา อันเนื่องมาจากบริษัทฯ ตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องยกระดับ
ความรู้ สติปัญญาและทักษะของนักศึกษาทวิภาคีระดับปริญญาตรี จึงได้ร่วมมือกับสถาบันราชภัฏสวนดุสิต 
จนประสบความส าเร็จในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ มีนักศึกษาปริญญาตรีระบบทวิภาคีรุ่นแรก 

  ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ บริษัทพัฒนาโครงการ ซี.พี. วิทยาลัยนวัตกรรม ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เปิดสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหาร
เทคโนโลยี หมวดวิชาเทคโนโลยีค้าปลีก (Retail Technology) และ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ บริษัท  
ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ได้ด าเนินการจัดต้ัง สถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาข้ึน โดยซื้อกิจการมา
จากโรงเรียนกรุงเทพเทคนิคนนท์ และตั้งในนาม บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จ ากัด และได้เปลี่ยนช่ือจากโรงเรียน
กรุงเทพเทคนิคนนท์ เป็น โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ต่อมาวันที่ 
๑๑ มกราคม ๒๕๕๑ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้โรงเรียนฯ มีฐานะ
เป็นนิติบุคคลและมีคณะกรรมการบริหาร ใน ปี ๒๕๕๕ จึงได้ขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง 
เปลี่ยนช่ือจากโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์วิทยาลัยได้
ด าเนินการเปิดรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ตั้งแต่ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เป็นต้นมา โดยจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี ซึ่ง เป็นการเรียนการสอนโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ เรียนทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตลอดเวลาของหลักสูตร 

  ในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อรูปแบบการศึกษาแบบการเรียนรู้ควบคู่การ
ปฏิบัติ (Work-based Education) เริ่มเป็นที่รู้จกัในสังคมไทยระดับหนึ่ง บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 
จึงได้ก่อตั้ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ข้ึน ทั้งนี้ เมื่อเริ่มขอรับใบอนุญาตจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษา เดิม
ใช้ช่ือ สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์  เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประเภท “สถาบัน” จัดต้ังข้ึนเมื่อวันที่ 
๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีบริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จ ากัด เป็นผู้รับใบอนุญาต ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบล
บางตลาด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  ทั้งนี้โดยการสนับสนุนจากกลุ่ม CP All ด้วยการริเริ่มของคุณ
ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ โดยผสมผสานระหว่างความรู้ในเชิงวิชาการกับภาคปฏิบัติเพื่อใหน้ักศึกษาของสถาบนั 
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ทุกคนได้มีประสบการณ์ในการท างานตั้ง แต่ก่อนจบการศึกษา เพื่อเป็นก าลังหลักของสังคม สถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดต้ังข้ึนเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ซึ่งถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาแบบ Corporate University ที่สามารถประสาทปริญญาได้โดยใช้แนวทางการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Work-based Education เพื่อสร้างนักจัดการสมัยใหม่ในสาขาวิชาต่าง ๆ  
ดังแนวคิดของคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ดังนี้ 
   “ซีพี ออลล์ เห็นความส าคัญของการ “ปลูกคน” จึงได้ให้การสนับสนุนส่งเสริม
ด้านการศึกษาแก่เยาวชน และเป็น CSR หลักของบริษัทที่ท ามาตลอด ด้วยการสร้างความตระหนักและ
เตรียมพร้อมให้กับเยาวชนสู่การเปน็ประชาคมอาเซยีน โดยเฉพาะการสร้างพนักงานที่มคุีณภาพ เพื่อรองรบั
การเปิดเสรีทางด้านการค้าการบริการ การลงทุน และแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหากคนไทย
เป็นนักจัดการที่มีคุณภาพฝีมือ ถึงต่างชาติก็จะเช่ือถือคนไทย ไม่ต้องขนนักจัดการมาจากต่างประเทศ ตนจึง
เน้นย้ าว่าการศึกษาไทยจะต้องมุ่งสร้างให้คนไทยเป็นนักจัดการที่มีคุณภาพส าหรับคุณสมบัติของนักจัดการ
ที่มีคุณภาพในมุมมองของ ซีพีออลล์ มี ๓ ประการหลัก ๆ คือ เริ่มจากต้องเป็นคนรักงานทุ่มเทกับงาน 
ทรหด อดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ไม่ถอยง่าย ๆ  กล้าเผชิญหน้ากับปัญหา พยายามแก้ปัญหาให้ลุล่วง และ
คุณสมบัติประการสุดท้ายก็คือ ต้องซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งในส่วนของ ซีพี ออลล์ได้ก่อตั้ง สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์เข้าสู่ปี ที่ ๑๐ (ค.ศ. ๒๐๑๗) แล้ว เพื่อมุ่งสร้างนักจัดการที่มีคุณภาพ” 
 
 
 
   ๒) สภาพปัจจุบัน  

   คณะ และหลักสูตร ที่เปิดสอน  
ปัจจุบันสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มีหน่วยงานระดับ

คณะรวมบัณฑิตวิทยาลัย เป็น ๑๒  แห่ง ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะนวัตกรรมและการจัดการเกษตร 
คณะศึกษาศาสตร์  คณะการจัดการธุรกิจอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะการจัดการ 
โลจิสติกส์และคมนาคม วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยบัณฑิตจีน จัดการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับปริญญาตรี
ถึงปริญญาเอก ในหลักสูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตร
ภาษาจีน รวมทั้งมีการจัดหลักสูตรต่อเนื่องและระบบการศึกษาทางไกล กล่าวคือ  

ระดับปริญญาตรีเปิดหลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่  

(หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) สาขาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ , หน่วยเรียน
และหลักสูตรต่อเนื่อง) สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตรปกติ และระบบการศึกษาทางไกล) สาขา
การจัดการโลจิสติกส์ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน สาขาการจัดการ
อาคารและทรัพยากรกายภาพ สาขาการบริหารคนและองค์การ สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพย์และ
ทรัพยากรอาคาร สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร สาขาการจัดการธุรกิจภัตตาคาร (หลักสูตรปกติและ
หลักสูตรต่อเนื่อง) สาขา 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการ
จัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร สาขานวัตกรรมและการจัดการเกษตร สาขาการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม 
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี 



๑๔๙ 
 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมผลิตยางยนต์ สาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ  

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีนธุรกิจ สาขาภาษาญี่ปุ่น
ธุรกิจ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว  

นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารองค์กรและแบรนด์ 
วิชาเอกการสื่อสารแบรนด์ วิชาเอกการสื่อสารองค์กร วิชาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนท์ 

ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนภาษาจีน สาขาการสอน
ภาษาอังกฤษ            

ระดับปริญญาโท เปิดหลักสูตร  
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาบริหารธุรกิจ (หลักสูตร

ภาษาจีน) สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตรปกติและหลกัสตูร
ภาษาจีน) สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์) สาขากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 
สาขาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์กร สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาบริหารธุรกจิ 
(หลักสูตรภาษาจีน)  

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาวะผู้น าการบริหารลาการจัด
การศึกษา  

ระดับปริญญาเอก เปิดหลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ 

อาจารย์ และนักศึกษา 
มีอาจารย์รวมทั้งสิ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๙๔๘ คน เป็น

อาจารย์สายวิชาการ ๓๖๐ คน อาจารย์สายสนับสนุน ๕๘๘ คน โดยมีจ านวนนักศึกษารวม ๑๖,๒๒๔ คน 
เมื่อพิจารณาจ านวนนักศึกษาตามระดับการศึกษาแล้ว พบว่า มีจ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับ
ปริญญาโท ระดับปริญญาเอก จ านวน ๑๕,๓๓๕ คน ๗๒๒ คน และ ๑๖๖ คน ตามล าดับ ทั้งนี้เมื่อ
เปรียบเทียบจ านวนนักศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่ามีจ านวนนักศึกษาเพิ่มข้ึนร้อยละ 
๕๓.๖๓  

ผลการประกันคุณภาพ และ ผลการรับรองวิทยฐานะ 
ผลคะแนนการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน ในปี

การศึกษา ๒๕๖๐ สูงข้ึนจากปีที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาผลคะแนนในปีการศึกษา ๒๕๕๙ อยู่ในระดับดี และ
ผลคะแนนในปีการศึกษา ๒๕๖๐ อยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบที่ ๑ 
ด้านการผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับดี ทั้งในปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ และองค์ประกอบที ่๒-๕ ด้านการ
วิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการท านุศิลปะวัฒนธรรม และ ด้านการบริหารจัดการ ตามล าดับ อยู่ใน
ระดับดีมาก ทั้งในปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ ส่วนผลคะแนนการประกันคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ อยู่ในระดับดีมาก  ๕ หลักสูตร ระดับดี ๒๔ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 
๑๗.๒๔ และ ๘๒.๗๖ ตามล าดับ ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๖๐ อยู่ในระดับดีมาก ๘ หลักสูตร ระดับที่ ๒๕ 
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๒๔ และ ๗๕.๗๖ ตามล าดับ ผลการรับรองวิทยะฐานะมีระดับคุณภาพและ
มาตรฐานตามหลักเกณฑ์การรับรองซึ่งสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตาม
มาตรฐาน และสามารถประสาทปริญญาบัตรในระดับช้ันและสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนได้ ดังนี้ การ
รับรองระดับหลักสูตร เห็นสมควรให้ “รับรอง” จ านวน ๓๓ หลักสูตร จากจ านวนหลักสูตรรวม ๓๓ 
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หลักสูตร ที่สถาบันจัดการเรียนการสอน ส าหรับการรับรองระดับสถาบัน เห็นสมควรให้ “รับรอง” 
เนื่องจากมีผลการด าเนินงานระดับหลักสูตรด้านการก ากับมาตรฐานและผลการด าเนินงานในองค์ประกอบ
อื่น ๆ ในระดับดีข้ึนไป จ านวน ๓๓ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของหลักสูตรทีพ่ิจารณารับรองวิทยฐานะ 
และสถาบันมีมาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการด าเนินงาน
ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  
   ๓) แนวทาง และข้อคิดเห็นในการจัดการศึกษา ซึ่งสะท้อนจากข้อคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถาบัน 
    ความหมายของมหาวิทยาลัยบรรษัท ผู้บริหารสถาบันปัญญาภิวัฒน์  มี
ความเห็นว่า มหาวิทยาลัยบรรษัทดั้งเดิมไม่ได้สนใจการให้ปริญญา เขาสนใจให้คนของเขาเก่ง ให้ท าครบ
วงจร พัฒนาตั้งแต่ระดับพนักงาน จนผู้จัดการ ผู้บริหาร ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ มีวิจัย มีการจัดการความรู้ด้วย 
ในขณะที่ มหาวิทยาลัยบรรษัทในปัจจุบัน คลอบคลุมทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ คู่ค้า ไม่ใช่เฉพาะองค์กรแม่ ยิ่งเป็น
รูปธรรม บางครั้งไม่ใช่ในห่วงโซ่ธุรกิจ ไม่ใช่คู่แข่งโดยตรง เช่น Santa Fe' Steak ก็ไม่ใช่ธุรกิจในเครืออาจ
เป็นลูกค้าในการซื้อเนื้อไปท า มิตรผล ก็ไม่ใช่ลูกค้า แต่เราให้บริการเขาด้วย ให้บริการบริษัทแม่ ให้บริการ
ธุรกิจ และให้บริการสังคมที่ไม่ใช่ธุรกิจของเราเลย สิ่งนี้อาจท าให้คนมองว่าปัญญาภิวัฒน์ไม่ได้ท าตามเจตนา
ดั้งเดิม เพราะคนต้องมองว่าให้บริการซีพีอย่างเดียว คนก็เข้าใจผิด เพราะเราต้ังมาเพื่อไม่ได้บริการบริษัทใน
เครืออย่างเดียว เราจึงไม่ได้ตั้งช่ือว่า มหาวิทยาลัยซีพี เพราะคุณกอบศักดิ์ต้องการให้เป็นมหาวิทยาลัยของ
สังคมทั้งหมด เวลาท าแผนธุรกิจ เราค านึงถึงสังคมทั้งหมด การท าธุรกิจ ประเทศชาติต้องได้ สังคมต้องได้ 
บริ ษัทถึงได้ ในบริ ษัทแม่มองทางปัญญาภิวัฒน์เป็น CSR มีการให้ทุนมา ให้ เงินมาเพื่อสนับสนุน
ทุนการศึกษา องค์กรมองเป็นช่องว่างในเรื่องการรับรู้ว่า ในความเข้าใจนิยามของ มหาวิทยาลัยบรรษัท
ปัจจุบัน คนที่ประเมินสถาบันที่ไม่เข้าใจก็จะตีความไปอีกอย่างนึง 
    แนวคิดเรื่องมหาวิทยาลัยบรรษัทมาปรับใช้ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนมีความเช่ือมโยงกับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมได้ ด้วยแนวคิด “คณะเสียบปลั๊ก” คือแนวทาง
การร่วมมือในบางสาขาที่ต้องการมีความร่วมมือ ทั้งนี้ จุดเริ่มต้นต้องมี Network ที่ใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัย 
มีความไว้ใจเป็นพื้นฐานกับองค์กรต่าง ๆ  ในโมเดลบอกว่า Networking เป็นสิ่งส าคัญ บางทีต้องผูกพันมา
ยาวถึงตัดสินใจมาร่วม มีการให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาบางสว่น การฝึกงาน การคบหาสมาคม ซึ่งโมเดลนี้ 
มหาวิทยาลัยในประเทศไทยท าได้ทันทีเลย เกี่ยวข้องกับ Network พวกนี้ ปัญหาใหญ่คือทัศนคติของ
อาจารย์ที่ไม่ได้ฝึกมาในด้าน Business Mind การเปิดกว้างที่จะไปเช่ือมต่อกับภาคอื่น ๆ เพื่อประโยชน์กับ
งานที่ตัวเองท า 
    กลยุทธ์ตามโมเดลการบริหารแบบมหาวิทยาลัยบรรษัท ต้องมีการสอน
แบบมีส่วนร่วมจากภาคธุรกิจ มีกระบวนการฝึกงานทีชั่ดเจน มีการท าวิจัยจากโจทย์จริง ๆ  เป็นกระบวนการ
หลัก ต้องมีทีม สร้าง Network ปลูกฝังวัฒนธรรมของการรู้จักสร้าง Network ในตัวอาจารย์ทุกคน ฉะนั้น 
กลยุทธ์ตอบได้ตาม PIM work based education     
   ๔) อุปสรรค ความท้าทาย และข้อเสนอแนะ  
    อุปสรรค ความท้าทาย 
    ความท้าทายที่ควบคุมไม่ได้คือการแข่งขันจากภายนอกประเทศ จะเข้า
มาท าแข่งกับเรา คอร์สออนไลน์ราคาถูกมาก ผลิตที่เดียวในโลกแต่สอนได้ทั่วโลกเลย ที่คือความท้าทายที่
ยิ่งใหญ่ ซึ่งเราอาจไม่เก่งขนาดนั้น เรื่องภาษาอังกฤษ ยิ่งท าให้ต้นทุนเขาต่ าลง แต่เราต้นทุนสูงมาก ดังนั้น
ความท้าทายจึงเป็นเรื่องของการแข่งขันของต่างประเทศ และเทคโนโลยี 



๑๕๑ 
 

    การควบคุมของรัฐ เราควบคุมที่มาก รวมทั้งการใช้เวลาในการพิจารณา
ที่นานเกินไปเช่น การจัดซื้อที่ดินแปลง ๑ เพื่อขยายมหาวิทยาลัย ใช้เวลานานมาก เรื่องของที่มาของเงิน มี
รายงานทุกปีอยู่แล้ว ว่ามีเงินก่อตั้งแล้ว จะซื้อที่ดินก็อยู่ในเรื่องที่เราวิสัยท าได้ ตัวเลขนักศึกษาก็เพิ่มข้ึนทุกปี 
แต่ใช้เวลา ๘-๙ เดือน กว่าเรื่องจะอนุมัติมา ๘-๙ เดือน 
    การที่สังคมบางส่วนมองเรื่องการผูกขาดในส่วนของ ซี พี  ออล ที่เป็น
บริษัทแม่ ผู้บริหารให้ความคิดเหน็ว่า คนมีความคิดหลากหลาย สามารถมองได้ กลยุทธ์ของการท าธุรกิจ ค า
ว่าห่วงโซ่ธุรกิจ ถูกสอนมานานว่าการบริหารแต่ละช่วงของห่วงโซ่ มันมี Value-Added ที่เพิ่มข้ึน ถ้ามองได้
ก็สามารถท าได้ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ เพราะมันอยู่ในมือ ถ้ามองว่าเป็นการผูกขาด อยู่ที่การมองในการจัดการ
เรื่องผูกขาดก็มีมาตารการของภาครัฐ ว่าแค่ไหนที่คิดว่าไม่ได้แล้ว เช่น มี Duty free ทุกสนามบิน และ
ผูกขาด แต่ที่โดนโจมตี อาจเป็นเพราะผลิตภัณฑ์ของเราอยู่ใกล้ชิดกับคนจ านวนมาก ธุรกิจน้ าเมาก็ผูกขาด 
แต่ไม่ได้ใกล้ตัวทุกคน สิ่งที่เราท าได้ คือพยายามสื่อสารสิ่งที่ท าดีกับสังคมแทน ในประเด็นธุรกิจจะมองที่
ห่วงโซ่ธุรกิจ ถ้าเราคุมภายในห่วงโซ่ทั้งหมดได้ เช่น มองว่าไข่ไก่จะให้คนอื่นขาย หรือขายเอง ไก่ควรมีพ่อ
พันธ์ุแม่พันธ์ุดีไหม ก็จะได้ควบคุมคุณภาพต้นทางได้ 
    ข้อเสนอแนะ 
    กระทรวงยืดหยุ่นในการท างานมากข้ึน การควบคุมน่าจะมีหลักการใน
การควบคุมมากกว่าจะออกระเบียบในการควบคุม มีหลักการบางอย่างที่จะตกลงกัน ซึ่งตอนนี้ภาครัฐเน้น
ควบคุมมาก ไม่ใช่แค่การศึกษา มีระบบจัดซื้อจัดจ้างกับภาคเอกชน ยากข้ึน ควบคุมหนักข้ึนเรื่อย ๆ  การ
ควบคุมบางครั้งถ้าเกิดเหตุบางที่ บางมหาวิทยาลัยก็แก้ปัญหาเฉพาะจุด แต่อย่าไปออกระเบียบเหมารวม
ทั้งหมด ควรโฟกัสเฉพาะจุด หากลยุทธ์ที่ใช้เฉพาะตรงนั้น ไม่บังคับทั้งหมด ใครเกเรก็ไปจัดการคนเกเร ก็จบ
ไป ให้ลักษณะการควบคุมของภาครัฐเป็นแนวคิด มีกลยุทธ์ในการบังคับใช้ มีเป้าของการควบคุมที่ชัดเจน 
และโฟกัสตรงนั้นมากกว่ากระจายไปถึงที่อื่น ๆ  และได้รับผลกระทบ การออกระเบียบแบบเดียวใช้ได้หมด
คงยาก ควรแยกส่วนในการดูแล มหาวิทยาลัย การใกล้ชิดกับผู้ที่ใช้บัณฑิต องค์กรเล็ ก ๆ  ท าให้เกิดความ
ร่วมมือมากข้ึน ถึงแม้ว่าจะมีตัวป้อนเข้าน้อยลง แต่คงอยู่ได้ เพราะเรามีการพัฒนาทักษะ โดยเฉพาะเรื่อง IT 
ต้องพัฒนาทักษะมาก IT มีการตกยุค วิชาชีพอื่นก็เหมือนกัน ต้องมีการพัฒนาทักษะ จึงจะไปได้ 
    การบริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ  ที่มีมาตรฐานเรื่องเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้
เกิดผลกระทบต่อภาคธุรกิจ ที่มีการแข่งขันสูง มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพิจารณาอาจไม่ทันการ 
กระบวนการ หากต้องมีการท างานผ่านเจ้าหน้าที่ อนุกรรมการ และบอร์ดบริหาร ที่ลงรายละเอียดทุกเรื่อง 
จึงควรให้มอบอ านาจเลขาธิการได้ไหมในบางเรื่อง เช่นกรณีการซื้อที่ดิน ให้หลักการเลยว่าจะซื้อที่ดินต้องมี
เงินเป็นอย่างไร มีรายได้ รายจ่าย เติบโตข้ึน เงินเขาเองไม่ต้องกู้ ก็น่าจะอนุญาตให้ซื้อไป 
    การแก้ไข พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ต้องทบทวนใหม่ ที่ส าคัญ
กฎหมายที่เขียน บังคับไม่ได้ทุกกรณี แต่คนที่แปลความกฎหมายต้องมีทัศนคติเชิงสนับสนุนจริง ๆ จึง
กลับมาที่ทีมงานที่ดูแลคุมกฎว่าตีความ และเช่ือมั่นในสิ่งที่ท า เช่ือในจุดยืนของผู้อื่นในสังคม ว่ามีการดูแล
คุณภาพ มีการตรวจสอบแม้ไม่ใช่จาก สตง. แต่เราถูกตรวจสอบโดยสังคมอยู่แล้ว เรามีธรรมาภิบาลองค์กร 
กรรมการตรวจสอบภายนอก ต้องเช่ือในกลไกของเรา ภาครัฐจึงไม่จ าเป็นต้องแข็งตัวต่อเราขนาดน้ัน ตอนนี้
ทัศนคติในเชิงตรวจสอบต้องกว้างกว่าเดิม   

    การลงทุนด้านเทคโนโลยี ควรใช้จากหน่วยงานที่มีความ
ทันสมัยในเรื่องนั้นอยู่แล้วให้เป็นประโยชน์ การลงทุนในมหาวิทยาลัยอย่างไรก็ไม่ทันเทคโนโลยีอยู่แล้ว แม้
จะลงทุนเป็นหลายหมื่นล้าน ใช้สิ่งที่เขาท าธุรกิจแล้วชนะในสนามตอนนี้จะเหมาะสม และคุ้มค่ากว่า  



๑๕๒ 
 

เนื่องจาก ต้องยอมรับว่าเราไปไม่ถึงจริง ๆ แต่เราเรียนจากสิ่งที่มันล้ าอยู่แล้วได้ เช่น ถ้าเราสอนด้าน AI 
ท าไมไม่ใช่ห้องเรียนของ Huawei ซึ่งเราก็มี Network กับ Huawei ส่งเด็กไปทดลองกับ Huawei คือถ้าใช้
เฉพาะพื้นที่ในมหาวิทยาลัย ยังไงก็ไม่ทันเทคโนโลยีอยู่ดี 
        ๒.๑.๓ สถาบันกันตนา  
   ๑) ความเป็นมา  

   “กันตนา” ถือก าเนิดข้ึนในปี ๒๔๙๔ เมื่อคุณประดิษฐ์และคุณสมสุข 
กัลย์จาฤก ได้ร่วมกันจัดต้ังคณะละครวิทยุ “คณะกันตนา” ข้ึนและประสบความส าเร็จอย่างมาก นับจากนัน้ 
กันตนา ได้ขยายงานมาโดยตลอด ครอบคลุมธุรกิจสื่อบันเทิงทุกด้าน จนก้าวสู่ความเป็นผู้น าที่มีบทบาทใน
อุตสาหกรรมสื่อบันเทิงของประทศไทย ในปัจจุบัน มีบริษัทในเครือกว่า ๒๐ บริษัท และได้ขยายขอบเขต
การด าเนินธุรกิจ ทั้งด้านโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่อสมัยใหม่ ในทุกมิติ จากผู้ผลิตสื่อบันเทงิระดับแนวหนา้
ของเมืองไทยก้าวไปสู่การสร้างผลงานระดับสากล สร้างปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลงส าคัญๆ หลาย
ประการ ทั้งการเริ่มต้นในถนนสายอิเล็กทรอนิกส์มีเดีย งานด้าน Hi-end Postproduction เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล และการริเริ่มผลิตผลงานภาพยนตร์แอนิเมช่ัน ๓ มิติ ด้วยฝีมือของคนไทยทั้งหมด รวมถึง
การขยายธุรกิจไปสู่ภูมิภาคอาเซียน และทุกภูมิภาคทั่วโลกรวมกว่า ๔๐ ประเทศ (http://www.kantana 
.com/#!/aboutus)  

   พ.ศ. ๒๕๔๘ บริษัท กันตนา เอ็ดดูเทนเมนท์ จ ากัด วางรากฐานการ
บริหารสถาบันอุดมศึกษา โดยจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ “Entertainment Media 
Production” ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และเปิดโรงเรียนการแสดง “กันตนาดรามาส
คูล” บนช้ัน ๔ สยามเซ็นเตอร์ ในสวนของ บริษัท กันตนา ออร์กาไนเซอร์ แอนด์ เมเนจเมนท์ จ ากัด มีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยได้จัดการแสดง “The River of King แม่น ้าของแผ่นดิน” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 
๖ (http://kantana.com/public/content/documents/ report/Annual%๒๐Report% ๒๐๒๐๑๘ 
_Final%๒๐๑๑-๐๔-๖๒.pdf) 

   สถาบันกันตนา”ก่อตั้ง ข้ึนเพื่อสานต่อปณิธานอันแน่วแน่ของ คุณ
ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก ผู้ก่อตั้งบริษัทกันตนา กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมบันเทิงระดับแนว
หน้าของประเทศ ที่ต้องการสร้างสถาบันผลิตนักวิชาชีพด้านสื่อบันเทิงซึ่งเปี่ยมด้วยความรู้ความเช่ียวชาญ
และอุดมการณ์ในวิชาชีพให้กับวงการบันเทิงเพราะท่านมีความเช่ือมั่นว่า “ความรู้จะเป็นเครื่องยกชูให้
ศิลปินสูงส่งข้ึน”  

   สถาบันกันตนาจัดตั้ง ข้ึน เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประเภท 
“สถาบัน” เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมี บริษัท กันตนา เอ็ดดูเทนเมนท์ (อินเตอร์เนช่ันแนล) 
จ ากัด เป็นผู้รับใบอนุญาต เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเฉพาะทางด้านการผลิตและการจัดการสื่อบันเทิง 
เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรแรกที่เปิดสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ คือ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต แขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์และการผลิตแอนิเมชัน และในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้เสนอเปิดแขนง
วิชาการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสือ่สารข้ามสื่อเพิ่มเติมไว้ในหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมุ่งหวัง
ที่จะดึงศักยภาพของคนไทยเฉพาะด้านมาสร้างทรัพย์สินที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดการเติบโต
และพัฒนาทางเศรษฐกิจสร้างก าลังคนในระดับสูงเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม และเพื่อยกระดับ
วิชาชีพสื่อสารมวลชนของไทยให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 ๒) สภาพปัจจุบัน  
  คณะ และหลักสูตร ที่เปิดสอน  



๑๕๓ 
 

  ปัจจุบันสถาบันกันตนา มีการบริหารหลักสูตรโดยคณะศิลปกรรมการ
ผลิตสื่อเปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาโทศิลปกรรมศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาการจัดการสื่อบันเทิง และอยู่ในระหว่างขอเปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอก 

  อาจารย์ และนักศึกษา 
มีอาจารย์รวม ๑๖ คน เป็นอาจารย์สายวิชาการ ๑๔ คน อาจารย์สาย

สนับสนุน ๒ คน โดยมีจ านวนนักศึกษาล่าสุดจากข้อมูลในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๒๘ คน  
  ผลการประกันคุณภาพ และ ผลการรับรองวิทยะฐานะ 

ผลการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันและระดับหลักสูตรของ
สถาบันกันตนา ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ อยู่ในระดับดี (๔.๒๘ , ๓.๖๕) ส าหรับผลการประกันคุณภาพภายนอกที่
ประเมินโดย สมศ. รอบที่ ๓ มีผลการประเมินระดับดี (๓.๗๓) ส าหรับผลการรับรองวิทยะฐานะ ระดับ
หลักสูตร เป็นการ “รับรองแบบมีเงือ่นไข” ในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสื่อบันเทิง และให้การรับรองวิทยฐานะ ระดับสถาบันเป็นการ “รับรองแบบ
มีเงื่อนไข” เนื่องจากผลการด าเนินงานของหลักสูตรที่เสนอขอรับรองยังอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง  
โดยให้สถาบันด าเนินการปรับปรงุผลการด าเนินงาน ดังนี้ ระดับสถาบันจัดท าแผนกลยุทธ์ พร้อมแผนปฏิบตัิ
การที่สามารถถ่ายทอดนโยบายด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพในระดับที่ยอมรับได้ในวงการวิชาชีพและวงการวิชาการที่เกี่ยวข้อง พร้อม
ก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จในการด าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใน ๑ ภาคการศึกษา และแสดง
ผลลัพธ์การด าเนินการภายใน ๑ ปีการศึกษาหลังจากก าหนดแผนกลยุทธ์ดังกล่าว ระดับหลักสูตรจัดท า
แผนพัฒนาคณาจารย์ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ โดย เฉพาะประเด็นผลงานทางวิชาการ งานสร้างสรรค์ 
หรืองานนวัตกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ อันจะส่งผลให้งานวิจัย
ของนักศึกษามีคุณภาพ เป็นประโยชน์ สามารถอ้างอิงได้ และต่อยอดองค์ความรู้ต่อไปในอนาคต รวมทั้ง
สะท้อนให้เห็นศักยภาพของสถาบันในการบรรลุตามนโยบายที่ก าหนดไว้ ภายใน ๑ ภาคการศึกษา และ
แสดงผลลัพธ์การด าเนินการภายใน ๑ ปีการศึกษาหลังจากก าหนดแผนกลยุทธ์ดังกล่าว  

 ๓) แนวทาง และข้อคิดเห็นในการจัดการศึกษา ซึ่งสะท้อนจากข้อคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถาบัน  

  มหาวิทยาลัยบรรษัทจะมีผลต่อการที่จะท าให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ยังคงสถานะอยู่ได้ท่ามกลางวิกฤตตัวป้อนเข้าที่ลดลง เนื่องจากการพัฒนาหลักสูตรสามารถตอบสนองต่อ
ตลาดแรงงานได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม รวมทั้งสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในยุค
ดิจิทัลได้รวดเร็วข้ึน 

  สถาบันกันตนาซึ่งเป็นเฉพาะทางมาก และมีสไตล์ของกันตนาในการ
ท างานในองค์กร เมื่อก่อตั้งสถาบัน นอกจากที่คุณพ่อของตนซึ่งเป็นผู้ที่ชอบฝึกอบรม ท าให้มีบุคลากรเบื้อง
หน้าเบื้องหลัง และท่านคงมองเห็นประเด็นปัญหาเรื่องคนที่จะเข้ามาท างานได้ ต้องมีการฝึกฝน เรียนรู้และ
ถ่ายทอด แต่เมื่อถึงยุคของตนที่ด าเนินงานในระดับบริษัทพบว่า ช่วงที่อุตสาหกรรมมีการเติบโต ต้องการ
ก าลังคนเป็นจ านวนมากโดยส่วนหนึ่งมาจากนิเทศศาสตร์ โดยพบว่าเมื่อเข้ามาท างานจริงก็ยังต้องเ รียนรู้
และฝึกฝนกันใหม่ จึงคิดว่าถ้าสร้างผู้เรียนให้มีการเรียนรู้ตั้งแต่ช้ันปีแรก และระหว่างเรียนก็ได้ท างานด้วย 
จะท าให้มีแนวคิดในเรื่องการมีความคิดสร้างสรรค์ผสมกับทักษะ จึงเป็นที่มาของสถาบันกันตนาว่าถ้าสร้าง
บุคคลากรเองแล้วน่าจะได้บุคลากรที่ตรงตามความต้องการมากกว่า 



๑๕๔ 
 

  ปัจจัยหรือเงื่อนไข ที่ท าให้มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยประสบ
ผลส าเร็จ คือ การที่มีองค์การเอกชนช่วยส่งเสริมทางด้านทักษะฝึกปฏิบัติ เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์เพื่อการ
เรียนการสอน และ หน่วยงานของรัฐที่ควบคุม ก ากับดูแลที่ต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ก้าวทันความ
เปลี่ยนแปลง  

  การน ากลยุทธ์ในการบริหารงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยบรรษัทที่
เช่ือมโยงกับภาคธุรกิจ มาใช้วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับภาคธุรกิจ ซึ่งควรมีความเช่ือมโยงกันทางด้านการฝึกปฏิบัติงานอาชีพ พัฒนางานวิจัยเน้นด้าน R&D และ
งานสร้างสรรค์แท้จริง มิใช่งานวิจัยเชิงวิชาการเพื่อขอผลงานแล้วใช้ประโยชน์ไม่ได้  

  การสนับสนุนเทคโนโลยีด้านการศึกษาที่มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัยบรรษัทควรเป็นเทคโนโลยีที่ใช้จริงขององค์กร และมีประโยชน์ต่อการเพิ่มผลิตภาพ 
(Productivity) ขององค์กรรวมทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนจะ
เป็นความคุ้มค่า เพราะสามารถเพิ่มทักษะของผู้เรียนและมีผลต่อการเพิ่มผลงานให้แก่องค์กร 
   ๔) อุปสรรค ความท้าทาย และข้อเสนอแนะ 
    อุปสรรค ความท้าทาย 
    “โอกาสและความท้าทาย” ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ
มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย คือ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเข้าสู่ Digital Disruption ซึ่งจะมี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาคมในสังคมไทย รวมทั้งการแข่งขันจากต่างประเทศ 
    การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการรับทราบหลักสูตร การบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ที่ไม่ไปด้วยกันกับบริบทของหลักสูตรเฉพาะทาง  รวมถึงการใช้เวลาในการรับทราบ
หลักสูตรที่นานมาก จากประสบการณ์การบริหารงานมหาวิทยาลัยของรัฐ และในก ากับของรัฐ สกอ. จะไม่
เข้ามามีบทบาทมากกับหน่วยงานของรัฐ ต่างจากมหาวิทยาลัยเอกชน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเติบโตไม่ได้ 
โดยเฉพาะในเรื่องการปรับแก้ไขหลักสูตร ยังไม่เกิดการบูรณาการเท่าที่ควร สกอ. ยังขาดความเข้าใจ ใน
หลักสูตรที่เป็นการเฉพาะทางมาก เช่น การผลิตภาพยนต์ แอนนิเมช่ัน สามมิติ (๓D)การรับทราบหลักสูตร
ใช้เวลามาก ท าให้หลักสูตรมีความล้าสมัยกว่าจะอนุมัติ และที่ส าคัญคือเรื่องคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลกัสตูร 
ที่มีปัญหาเรื่องการพิจารณาคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร เนื่องจากไม่มีอาจารย์ที่ส าเร็จสาขาวิชาที่เป็น
สายทางการจัดการสื่อบันเทิงโดยตรง เนื่องจากเป็นสาขาเฉพาะทาง แต่อาจารย์มีประสบการณ์ทางด้านน้ี
มานานมาก ปัญหาเรื่องคุณวุฒิอาจารย์ตามเกณฑ์ ไม่สะท้อนประโยชน์ในทางปฏิบัติ เมื่อเทียบกับ
ประสบการณ์ สถาบันมีผู้เช่ียวชาญด้านเสียงที่มีช่ือเสียงระดับโลก แต่คนไทยไม่รู้จัก จะขอแต่งตั้งเป็น
ผู้เช่ียวชาญยาก จะต้องมีปริญญาด้านภาพยนตร์ ซึ่งหาคุณวุฒิด้านน้ียากและงานบางอย่างต้องฝึกปฏิบัติมา 
รวมทั้งในเรื่องของการเปิดให้มีการหมุนเวียนของอาจารย์ต่างชาติ ไม่เอื้อในการบริหารจัดการ ในเรื่อง
อาจารย์พิเศษ รวมทั้ง เกณฑ์เรื่องอาจารย์ต่างชาติที่มีความขัดกันเองในระดับนโยบายของหน่วยงาน ทาง
ความรู้สึกต้องลงละเอียดมากกว่าน้ี มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่เน้นการปฏิบัติ เรื่องประสบการณ์ การสรรหา
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงเป็นเรื่องที่ยาก 
    เกณฑ์ที่ก าหนดให้ต้องจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีก่อน จึงจะเปิด
ระดับปริญญาโทได้ ท าให้สถาบันเสียโอกาส ผู้บริหารสถาบันแสดงความเห็นว่า จริงแล้วหลักสูตรอย่างแรก
ที่อยากท าคือหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท ไม่ใช่ระดับปริญญาตรี เนื่องจากมีหลักสูตร
นิเทศศาสตร์ในระดับปริญญาตรีเป็นจ านวนมากในประเทศไทย แต่ผู้ที่เรียนนิเทศศาสตร์ทั้งหมด ไม่สามารถ
ผลิตภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ได้ แม้แต่ผู้เรียนที่เลือกสาขาภาพยนตร์ก็ไม่ได้มาก ซึ่งจะเลือกสาขาโฆษณา
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เป็นส่วนใหญ่ แต่สาขาภาพยนต์เป็นสาขาเฉพาะทางที่ผู้เรียนมีความสนใจ และสถาบันต้องการผลักดันกลุ่ม
คนเหล่านี้ ซึ่งมีความรู้พื้นฐาน แต่ต้องการการฝึกทักษะ ดังนั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและ
ปริญญาโทจะสามารถรับผู้เรียนเข้ามาท างานต่อได้ แต่สถาบันไม่สามารถเปิดได้ เนื่องจากเป็นข้อบังคับว่า
ต้องเปิดระดับปริญญาตรีก่อน      

   แม้ว่าวันนี้ลงทุนเพื่อการศึกษามาก แล้วเจออุปสรรคมาก ผู้บริหาร
สถาบันมีความเห็นว่า จะเดินหน้าต่อไป ต้องมีความรับผิดชอบ ไม่เหมือนบริษัทที่ขาดทุนก็ปิดกิจการง่ายๆ 
เนื่องจากมีเรื่องของนักศึกษา จึงต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของความเป็นสถาบันการศึกษาอยู่ สถาบัน
ต้องปรับตัวเรื่องหลักสูตร และวิธีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม ทั้งเรื่องเทคโนโลยีที่เปลี่ยน และ
เรื่องหลักสูตรระยะสั้น อบรมเพิ่มข้ึน การเรียนการสอนออนไลน์ เหล่ านี้เป็นกระบวนการที่ช่วยเสริม
ปริญญาตรี รวมทั้ง การลดค่าเล่าเรียนด้วยวิธีการให้ทุนการศึกษา 
    ข้อเสนอแนะ 
    ภาครัฐควรเล็งเห็นความส าคัญของภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคธุรกิจและ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งควรมีการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ให้ความส าคัญแก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และมหาวิทยาลัยบรรษัท เพื่อสร้างความเจรญิเติบโตตอ่
เศรษฐกิจของประเทศ  
    ลดกฎเกณฑ์ข้อบังคับหรือใช้ระบบราชการเข้ามาตรวจสอบมากเกินไป
จนท าให้ภาคเอกชนรวมทั้งสถาบันการศึกษาเอกชนไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้ ลดกฎเกณฑ์การควบคุม 
หรือการใช้ระเบียบต่าง ๆ  เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป พิจารณาการก ากับดูแลเรือ่งเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ที่เอื้อต่อสถาบันเฉพาะทางขนาดเล็ก ทั้ง เรื่องอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์พิเศษ การเอื้อให้
มีการเปิดสอนในหลักสูตรที่เป็น สหสาขาวิชา (multidisciplinary) เกณฑ์การขอต าแหน่งงทางวิชาการที่ 
สอดคล้องกับสาขาที่ยอมรับผลงานที่ใช้ประโยชน์ได้มากกว่าการติดรูปแบบทางวิชาการที่เข้มงวดแต่ไม่ได้
ประโยชน์  

   เกณฑ์การประกันคุณภาพควรอ านวยความสะดวกมากกว่าสร้างภาระ 
และควรค านึงถึงความต่างของสถาบัน ที่เช่ือมโยงธุรกิจ อุตสาหกรรมที่มีธรรมชาติไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะ
สถาบันขนาดเล็กเช่นกันตนาที่ต้องด าเนินการเหมือนสถาบันขนาดใหญ่ ซึ่งคิดว่าไม่เหมาะสม เนื่องจากเป็น
สถาบันขนาดเล็กมีบุคลากรน้อยแต่ต้องท าทุกสิ่งเหมือนกันสถาบันขนาดใหญ่  
    ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อ R&D รวมทั้งการจัดการด้านงาน
ปฏิบัติ หรือฝึกทักษะต่าง ๆ และ การใช้นโยบายภาษีเพื่อช่วยให้องค์กรเอกชนสามารถสนับสนุน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
    ควรมีหน่วยงานพิเศษที่มีการขับเคลื่อนได้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
เนื่องจากภาคเอกชนจะต้องอาศัยความรวดเร็ว ไม่ควรใช้รูปแบบราชการที่มีความล่าช้า (Red Tape) 
    ผู้ที่ดูแลเรื่องกฎเกณฑ์ ต้องมีความรู้เรื่องเอกชน ผู้ที่ท าภาคเอกชนจะ
ทราบความต้องการ เหมือนมหาวิทยาลัยบรรษัทต้องทราบเรื่องตลาดแรงงานเป็นอย่างไร น าทรัพยากร
มนุษย์มาใช้อย่างไรถึงจะตอบโจทย์ ไม่ใช่ให้ปริญญาเฟ้อแต่กลับศูนย์เปล่า และนอกจากนี้ ภาครัฐต้อง
ปรับเปลี่ยน mind-set ตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่เป็นต้นไป  
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  ทั้งนี้ในส่วนของข้อมูลด้านการเงินของ กรณีศึกษาทั้ง ๓ แห่งพบว่า สถาบันอุดม 
ศึกษาทั้งสามแห่ง มีทรัพย์สินรวม มากกว่าหนี้สินรวม วิทยาลัยดุสิตธานี และสถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย ในปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยกเว้นสถาบันกันตนา 

   
 ๒.๒ ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทย  

จากผลการศึกษามีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายในการพฒันาสถาบันอุดมศึกษาไทย ดังนี้ 
๒.๒.๑ นโยบายและบทบาทของรัฐในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของภาคเอกชน  

ควรเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้เต็มศักยภาพ ไม่เช่นนั้นแล้วระบบการ
สนับสนุนงบประมาณของภาครัฐในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษารวมทั้งการศึกษาระดับอื่นจะจะสูง
มาก แต่ไม่ได้มีการบริหารในภาพรวมของประเทศที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ทั้งที่มีสถาบันการศึกษา
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมลงทุนที่มากจนเกินขนาดความต้องการอยู่แล้ว (over supply)   

บทบาทของรัฐควรท าหน้าที่ดูแลเกณฑ์ ข้อก าหนด เพื่อคัดกรอง supply side ที่คิดว่าเป็น
ประโยชน์ มีความโดดเด่นทางด้านวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองทิศทางของประเทศ ส าหรับกลุ่มทุนใน
กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ กลุ่มมหาวิทยาลัยบรรษัท รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน รัฐต้องมีแนวนโยบายที่จะสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง แม้ว่าตามกฎหมายหลักภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จะ
ได้ก าหนดข้อความไว้ชัดเจนในการให้การสนับสนุนในเรื่องของการท าวิจัย การน าค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษี 
อยู่แล้วก็ตาม อย่างไรก็ตามในการด าเนินการอาจต้องปรับกระบวนการบริหารจัดการกฎระเบียบให้มีความ
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพด้วย  

๒.๒.๒ แนวทางของภาครัฐในการส่งเสริมมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย ที่ถือเป็นการ
สนับสนุนนโยบายขับเคลื่อนรูปแบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับโลกของการท างาน
จริง เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาทุนมนุษย์ที่สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศน้ัน 
ต้องให้ความส าคัญแก่มหาวิทยาลัยบรรษัทในธุรกิจ อุตสาหกรรมเปา้หมายของประเทศ ภาครัฐควรคัดกรอง 
ผู้มีเจตนารมณ์ด้านการจดัการศึกษาเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ แถลงนโยบายในการประสานความร่วมมอืกับภาค
ต่าง ๆ หรือในมุมมองผูถื้อใบอนุญาต ถ้าสถานประกอบการจับมอืกันเป็น joint venture และถือใบอนุญาต
ร่วมกันจดทะเบียนเป็นกจิการค้าร่วม บริษัทขนาดกลางหรือขนาดย่อมทีจ่ะรวมกันต้ังมหาวิทยาลัย อาจต้อง
มีหลายบริษัทมาร่วมมือกันเป็น joint venture และจดทะเบียนใหม่เป็นหนึ่งนิติบุคคล เป็นผู้ถือใบอนุญาต 
ถ้าได้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ ฉะนั้น แนวคิดของมหาวิทยาลัยบรรษัทก็จะเกิด โดยภาครัฐควรส่งเสริม เรื่อง
การจัดต้ังอาจเริ่มจัดต้ังใหม่จากพระราชบัญญัติที่มีอยู่ แต่ถ้านิติบุคคลเดียวไม่เพียงพอ อาจอนุญาตให้เป็น
การจดทะเบียนร่วมหลายนิติบุคคล ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมาย โดยจัดการศึกษาไปด้วยกันกับการฝึก
ประสบการณ์ ที่เน้นการผลิตก าลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเป็นหลักก่อน เพื่อให้เห็น
เป้าหมายของการผลิตก าลังคน ส าหรับมหาวิทยาลัยที่จะเน้นเรื่องการวิจัยและนวัตกรรม ต้องเป็นบรรษัทที่
ก้าวหน้า ซึ่งปัจจุบัน รัฐให้การสนับสนุนจดัสรรเงินทุนเรือ่งการวิจัยตามโครงการให้ทัง้ภาครัฐและเอกชน จึง
ถือเป็นโอกาส ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยบรรษัทเน้นที่งานวิจัยและมีเป้าหมายที่ชัดเจน ตัวนี้เป็นแรงกระตุ้นเรื่อง
วิจัยและนวัตกรรมเพราะเอกชนจะเปน็ทั้งด้าน demand และด้าน supply ด้วยตนเอง กรณีมีมหาวิทยาลยั
ขนาดเล็กที่จะเปลี่ยนไปเป็นมหาวิทยาลัยบรรษัท รัฐอาจต้องช่วยโดยให้มีกระบวนการคัดเลือก ต้องเลือก
สถาบันที่มีความพร้อมพอสมควร แล้วไปช่วยออกแบบโครงสร้าง ออกแบบการบริหารให้สถาบันอยู่ได้ด้วย
ตนเอง เพียงแต่กรณีเป็นผู้ถือใบอนุญาต ก็ต้องพร้อมที่จะระดมทุน หาบริษัทเข้ามาร่วมเอง เป็น demand 
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side เพื่อ re-profile ให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการ ทั้งนี้ในส่วนของวิธีการหาบรรษัทนั้น 
ต้องหาบริษัทที่เหมือนกัน 

๒.๒.๓ นโยบายภาครัฐในเรื่องการผลิตก าลังคนระดับสูงในภาพรวมระดับประเทศ  การ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ต้องมีทิศทางที่ชัดเจนใน
การสร้างทุนมนุษย์ที่เปน็ระดับแนวหน้าในการขับเคลือ่นประเทศ การวางแผนก าลังคน การก าหนดนโยบาย
ให้เกิดความเป็นธรรม ถือเป็นปัญหาเรื้อรังและเร่งด่วน ทางแก้ปัญหาคือต้องกลับมาพิจารณาเรื่องการผลิต
ก าลังคน การวางแผน ต้องมีข้อมูลความต้องการก าลังการผลิต และก าหนดลงไปในกลุ่มสถาบัน หรือใช้
วิธีการก ากับจากการจัดสรรงบประมาณผ่านคน ผ่านทรัพยากร ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องยืนยันผลผลิต 
เพื่อให้รัฐใช้เงินสนับสนุนเป็นตัวก าหนด แล้วก าหนดว่าจะพิจารณาสิ่งใดบ้าง อาทิ จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายสังคมศาสตร์ ให้ค่าน้ าหนักแล้วก าหนด
ว่าในแต่ละภาคเรียน แต่ละสาขาควรมีผลลัพธ์อย่างไร เพื่อน าไปจัดสรรงบประมาณต่อไปจึงจ าเป็นต้องมี
แผนพัฒนาก าลังคนที่ชัดเจน ในการผลิตบัณฑิตในสาขาต่าง ๆ  ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และควรมี
การก าหนดแผนการผลิตบทบาท หน้าที่ที่ชัดเจนไปถึงกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่หลากหลาย หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ให้มีส่วนสนับสนุนการผลิต และพัฒนาก าลังคนที่สอดคล้องกับความเช่ียวชาญ โดยลด
ความซ้ าซ้อนในการผลิตบัณฑิตสาขาต่าง ๆ  ไม่ให้เกิดการผลิตที่เกินความต้องการ ส่งผลต่อการมีงานท าของ
บัณฑิตในภายหลัง  

๒.๒.๔ การบริหารจัดการของภาครัฐในการพัฒนาอุดมศึกษาในภาวะปัจจุบันจ าเป็นต้อง
ค านึงถึงความหลากหลาย มีกระบวนการท างานที่ยืดหยุ่น รวดเร็วตามกลุ่มประเภทสถาบัน มีการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพครบในที่เดียว เพื่อให้สอดคล้องกับหัวใจของการเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ก าหนดให้การปฏิรูปการบริหารจัดการเป็นเรื่องหนึ่งที่กระทรวงจะต้อง
ด าเนินการให้เกิดผล เพื่อให้การเกิดกระทรวงใหม่ เกิดประโยชน์ตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้ง  
เพื่อแก้ปัญหาการผลิตก าลังคนของประเทศที่จะต้องเช่ือมโยงงานทางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ของทุกภาคส่วนให้น าไปสู่การเป็นประเทศไทย ๔.๐ ในอนาคตข้างหน้าได้  ทั้งนี้ในการพัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐมีเรื่องที่ควรด าเนินการหลักๆ ดังนี้ 

 - ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม: สป.อว.) ควรแสดงบทบาทของการสนับสนุนส่งเสริม ลด
ข้ันตอนในการควบคุม ลดความเป็นระบบราชการ และต้องมีกระบวนการในการพัฒนาระบบบริหารจดัการ
ที่รวดเร็วทันเหตุการณ์ - จัดระบบการบริหารจัดการให้สามารถด าเนินการได้เบ็ดเสร็จที่จุดเดียว แทนที่จะ
กระจายไปยังหน่วยงานหลายหน่วยงาน  ซึ่งจะท าให้การด าเนินการไม่ทันการ เกิดความเ สียหายแก่
ผู้เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม 

  - ควรมีการแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษารวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดย
ค านึงถึงมิติของขนาด ระยะเวลาของการจัดต้ัง ทรัพยากรที่มีอยู่ รูปแบบการบริหารจัดการ วิสัยทัศน์ และ
ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในการก ากับดูแล ส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับ
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ร่วมกับกลไกการจัดสรร
งบประมาณ ที่ยึดการส่งมอบผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษาที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศเป็นหลัก  

๒.๒.๕ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างฝ่ายก ากับนโยบายและฝ่ายปฏิบัติให้เกิดเวทีการหารือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาครัฐ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายที่มีอยู่ รวมทั้งสมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เป็นรูปธรรม ควรพิจารณาใช้ประโยชน์จากกลไกความร่วมมือระหว่างฝ่ายก ากับ
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นโยบายและฝ่ายปฏิบัติที่มีอยู่ ทั้งในส่วนของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีของ
สถาบันอุดมศึกษากลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยอาจปรับแนวทางการบริหาร
เครือข่ายให้มีความเหมาะสมกับบริบทของการด าเนินการของภาครัฐ ภายใต้โครงสร้างกระทรวงใหม่  ให้
เกิดผลที่เป็นรูปธรรมมากข้ึน ทั้งนี้ควรให้ทุกส่วนได้รับโอกาสในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เท่าเทียม   

๒.๒.๖ ควรปรับระบบการลงทุนด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ผูเ้รียนมีสว่นร่วมรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายด้านการอุดมศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมตามต้นทุนที่เกิดข้ึนจริง การจัดการศึกษาระดับอุดม 
ศึกษา ผู้ได้ประโยชน์คือผู้เรียน อย่างไรก็ตามการสนับสนุนของภาครัฐ อาทิ ในหลักสูตรแพทย์ศาสตร์ 
ค่าใช้จ่ายจริงต่อคนต่อปีไม่ต่ ากว่าสามแสนบาท แต่ผู้เรียนมีส่วนรับผิดชอบในการจ่ายไม่ถึงร้อยละสิบ การ
กระจายความรับผิดชอบของผู้ได้รับประโยชน์จากอุดมศึกษาในสาขาต่าง ๆ ไม่สอดคล้องตามความเป็นจริง  
ซึ่งไม่มีการสื่อสารจากภาครัฐให้เห็นถึงสัดส่วน ต้นทุน ที่รัฐสนับสนุน  ทั้งนี้การปรับระบบดังกล่าวเป็นเรื่อง
ที่ต้องสร้างความเข้าใจและมีการทบทวนปรับระบบเพื่อให้มีความเหมาะสม โดยอาจจะก าหนดเป็น
ระยะเวลา ๓ ปี ๕ ปี ๑๐ ปี  ซึ่งจะท าให้เกิดการกระจายระบบการลงทุนด้านการอุดมศึกษาที่เป็นธรรมกับ
ผู้เรียนในสาขาต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อประสทิธิผลของอุดมศึกษาที่จะลดช่องว่าง ของความเหลื่อมล้ า
ได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งข้ึน  

๒.๒.๗ การสื่อสารถึงบทบาทหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน หน่วยงาน
ภาครัฐและไม่ใช่ภาครัฐ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระดับต่าง  ๆ   
ที่จะเช่ือมโยงบูรณาการภารกิจด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าด้วยกัน 

 ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นการเกิดข้ึนภายใต้การ
หลอมรวมของหน่วยงานทีม่าจากสังกัดเดิมถึง ๓ กระทรวง คือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
และส านักนายกรัฐมนตรี  ซึ่งมีวิธีการบริหารและวัฒนธรรมในการท างานที่แตกต่างกัน  กอรปกับภายใต้
สังกัดเดิมแต่ละแห่งยังมีหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ มีความหลากหลาย และมีกฎหมายที่เป็นอิสระในการ
ก ากับดูแลภายใต้กฎหมายหลักในระดับที่เป็นพระราชบัญญัติและแม้แต่กฎหมายรองอีกเป็นจ านวนมาก 
ขณะนี้ภายใต้การเกิดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีการออกกฎหมาย
หลักและกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาแล้ว ๑๐ ฉบับ ซึ่งหากศึกษาดูโครงสร้างของการบริหารกระทรวงจะพบ 
การมีระดับของการบรหิารที่แตกต่างจากเดิม กล่าวคือ มีทั้งหน่วยงานที่เป็นการก าหนดทิศทางระดับชาติ ที่
ต้องท างานบูรณาการกับกระทรวงหลักอื่น อีก ๗-๘ กระทรวงในสภานโยบาย ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน โดยมีปลัดกระทรวงร่วมเป็นกรรมการอีก ๗-๘ กระทรวง นอกจากนี้ ยังมีโครงสร้างของกรรมการ
ระดับกระทรวง อีกหลาย ชุด ที่มีภารกิจแยกด้านนโยบาย และด้านนโยบายออกไป อีกหลายระดับ แม้จะมี
ความพยายามที่จะสร้างความเข้าใจในเนื้อหาสาระ อย่างไรก็ตามอาจจะเป็นการรับ รู้ที่ยังต้องใช้ความ
พยายามสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จากการศึกษายังมีผู้มีความเห็นว่ายังมีการรับรู้ที่ไม่มากพอที่จะเกิดความ
มั่นใจในการน ากฎหมายที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติ 

๒.๒.๘ การส่งเสริมสนับสนุนการใช้ทรัพยากรรว่มกันของรัฐและเอกชน แม้ว่าในทางกฎหมาย
จะได้มีการก าหนดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันของภาครัฐและเอกชน อย่างไรก็ตาม
ในสภาพความเป็นจริงยังถือเป็นโอกาสที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ให้มากข้ึนอีกได้ และมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในสภาวะที่มีข้อจ ากัดเรื่องตัวป้อนเข้าในระบบอุดมศึกษาและ
ข้อจ ากัดในเรื่องของทรัพยากรของภาครัฐ จึงควรจะมีการใช้ประโยชน์จากข้อกฎหมายที่มีอยู่ให้บังเกิดผล
มากข้ึน อาทิ การใช้ประโยชน์จากระบบ UniNet, E-BooK ให้ครอบคลุมทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน การสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากโครงสรา้งพื้นฐานทางเทคโนโลยี ซึ่งมีแหลง่
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ทรัพยากรจากหลายหน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่จะ
สามารถบูรณาการประโยชน์ร่วมกันให้เกิดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ในระดับที่กว้าง
ข้ึนได้  

๒.๒.๙ แนวทางการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม 
ภายใต้พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีการก าหนดแนวทางที่จะ

สนับสนุน แนวคิด Sandbox .ผ่านสภานโยบาย เพื่อประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมการอุดมศึกษา ดังนี้ 
มาตรา ๖๙ เพื่อประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมการอุดมศึกษา รัฐมนตรีอาจเสนอสภา

นโยบายเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้มีมติให้สถาบันอุดมศึกษาหรือส่วนงานในสถาบันอุดมศึกษาจัด
การศึกษาที่แตกต่างไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษาได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สภานโนบาย
ก าหนดซึ่งอย่างน้อยต้องก าหนดเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

(๑)  ระยะเวลาการด าเนินการ 
(๒) ผลสัมฤทธ์ิที่ต้องการให้เกิดข้ึนแก่ผู้เรียน 
(๓) การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
(๔) กลไกและมาตรการในการก ากับ และการประกันคุณภาพการศึกษา 
(๕) การตรวจสอบและติดตามประเมินผลโดยคณะผู้ประเมินผลอิสระ 
(๖) การด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเมื่อครบระยะเวลาตาม (๑) แล้ว 
ในระหว่างที่สถาบันอุดมศึกษา หรือส่วนงานในสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษา ตาม 

วรรคหนึ่งมิให้น ามาตรฐานการอุดมศึกษามาใช้บังคับแก่การจัดการศึกษาดังกล่าว และให้ถือว่าการจัด
การศึกษาน้ัน เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องแล้ว 
      ในกรณีที่สภานโยบายเห็นว่าการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่งประสบความส าเร็จ ให้
แจ้งให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป  

จะเห็นว่าข้อความในมาตราดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้ด าเนินการในสิ่งที่ต่างไปจาก
มาตรฐานการอุดมศึกษาโดยรัฐมนตรีเสนอสภานโยบายเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้มีมติในเรื่องดังกล่าว 
และมีแนวทางให้ด าเนินการต่อในกรณีที่สภานโยบายเห็นว่าประสบผลส าเร็จ อย่างไรก็ตาม จ าเป็นต้องมี
มาตรการและกระบวนการรองรับกรณีที่ด าเนินการไปแล้วเกิดความล้มเหลว  ซึ่งเป็นการด าเนินการที่ไม่ได้
มีเจตนาด้วย ไม่เช่นนั้นแล้วสถาบันอุดมศึกษาก็จะไม่คิดท าในเรื่องใหม่ๆ ที่อาจจะมีความเสี่ยงที่จะส าเร็จ
หรือไม่ส าเร็จอยู่ ซึ่งหากทัศนคติที่มีต่อการท างานยังอยู่ในวงจรของความกลัวความผิดพลาดก็จะเป็นเรื่องที่
เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการสร้างนวัตกรรมที่เป็นเป้าหมายสุดท้ายของผลลัพธ์ในภาพรวมของกระทรวงที่
จะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้ 

๒.๒.๑๐ การสนับสนุนเรือ่งเทคโนโลยีในการจดัการศึกษา การจัดการศึกษาออนไลน์ และการ
สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เช่ือมโยงระหว่างการเรียนและการท างาน 

ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมในทุกวงการ
รวมถึงในวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และวิจัย ซึ่งจ าเป็นที่หน่วยงานจะต้องตระหนักถึงการปรับรูปแบบ
การเรียนรู้การท างานให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนที่เป็นทั้งกลุ่มผู้เรียนที่มาจากผู้ที่จบการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน ผู้เรียนที่อยู่ในสังคมการท างานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง  ๆ รวมทั้งประชาชนนอกกลุ่มการ
ท างานที่เป็นผู้สูงวัยที่รัฐจ าเป็นต้องพัฒนา จึงเป็นเรื่องที่ภาครัฐต้องมีทางเลือกของรูปแบบการเรียนรู้ที่เข้า
กับผู้เรียนแต่ละกลุ่มแต่ละช่วงวัย ระบบการศึกษาต้องสามารถเช่ือมโยงต่อยอดที่เข้ากับวิถีชีวิต วิถีการ
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ท างาน ดังนั้นหลักสูตรการเรียนการสอนจึงจ าเป็นต้องมุ่งเน้นที่ทักษะ สมรรถนะที่สอดคล้องกับการท างาน
ในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยผลกระทบของเทคโนโลยีพลิกโฉม ระบบการเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ต้องมีความสอดคล้องกับการน ามาใช้ประโยชน์กับทุกกลุม่เพื่อให้เอื้อต่อการพฒันา
ทุนมนุษย์ที่ท าให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยได้รับประโยชน์จากระบบอุดมศึกษาและเกิดเป็นทุนมนุษย์ที่เป็น
ผลผลิตทางปัญญาให้กับสังคมไทยได้มากกว่าที่เป็นอยู่  

๒.๒.๑๑ การสร้างกลไก มาตรการเชิงนโยบายเพือ่สนับสนุนวัฒนธรรมคุณภาพสร้างความเปน็
เลิศด้านวิจัยและด้านวิชาการที่ประเทศน าไปใช้ประโยชน์ได้  พร้อมทั้ งสร้างความตระหนักให้
สถาบันอุดมศึกษาพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนและพัฒนาอยู่เสมอ 

ภาครัฐทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพควรจะต้องร่วมมือกัน
ทบทวนและประเมินกลไกมาตรการในการก ากับดูแลมาตรการในการสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพการจัด
การศึกษาที่มีอยู่ เพื่อให้บังเกิดผลที่ต่อเนื่องต่อการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพแก่สถาบันอุดมศึกษาตามความ
หลากหลายเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีความเช่ียวชาญและมีความเป็นเลิศในนิยามคุณภาพที่ตอบ
โจทย์เชิงประเด็นและเชิงพื้นที่ 

กลไกหลักในระดับชาติและระดับกระทรวง  ที่จะขับเคลื่อนภารกิจหลักด้าน 
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม คือ ผู้บริหารประเทศ และผู้บริหารกระทรวง สภานโยบาย 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา หน่วยงานหลักด้านการวิจัย และ
นวัตกรรมมีส่วนในการก าหนดทิศทาง ตัดสินใจเชิงนโยบาย รวมทั้งสร้างพลังในการขับเคลื่อนในระดับชาติ 
และระดับกระทรวง ตลอดจนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ รวมทั้งคณะท างาน ที่มีส่วนส าคัญยิ่งใน
การกลั่นกรอง ให้ความเห็นเสนอต่อ คณะกรรมการระดับนโยบาย ในเรื่องต่าง ๆ   

กลไกหลักในระดับสถาบันที่จะขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาให้พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง คือ ความสามารถของสภาและผู้บริหารสถาบันที่ต้องเป็นต้นแบบของผู้มีวิสัยทัศน์ การมี
แนวทางในการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาที่โปร่งใส รับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดจากการก าหนดทอศ
ทางพัฒนาความเข้มแข็งให้สถาบันอุดมศึกษา และมีความพร้อมที่จะทุ่มเทสรรพก าลังเพื่อพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาและพร้อมที่จะสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง  ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศใน
ภาพรวม ในระดับภูมิภาคและในระดับสถาบันได้อย่างสมดุล  

นอกจากกลไกการก ากับดูแลจากสภาและผู้บริหารสถาบันแล้ว ประชาคมของ
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ต้องพร้อมรับนโยบายทิศทางจากสภาและผู้บริหารสถาบันไปสู่
การปฏิบัติ ด้วยความตระหนักรู้ถึงหน้าที่ในการมีส่วนร่วมอย่างยิ่งที่จะเป็นเจ้าของ ร่วมพัฒนา สถาบันไป
พร้อม ๆ กัน 

๒.๒.๑๒ การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศและการจัดหลักสูตรนานาชาติ  
 ในสภาพปัจจุบันการศึกษาข้ามพรหมแดนที่เกิดข้ึนไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการ

จัดการศึกษาในต่างประเทศ การจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติที่รับผู้เรียนชาวต่างชาติเข้าศึกษา การมี
การจัดการศึกษาทางไกล การจัดการศึกษาออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ทั่วโลกจากมหาวิทยาลัยช่ือดังระดับ
โลก เป็นเรื่องที่ท าให้คนในวงการอุดมศึกษาต้องหันมาเปลี่ยนแปลงปรับตัวและใช้ประโยชน์จากการสร้าง
ความร่วมมือกับต่างประเทศในลักษณะของการแลกเปลี่ยนทรัพยากร องค์ความรู้ รวมทั้งการเปิดพื้นที่ใน
การผลิตบัณฑิตร่วมกัน จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท าใหอุ้ดมศึกษาไทยจะต้องพัฒนาศักยภาพ 
ความสามารถหลัก (Core Competency) ของอาจารย์ เพื่อให้มีตัวป้อนเข้าในระบบอุดมศึกษาที่เพิ่มขึ้น
จากประเทศเพื่อนบา้น รวมทั้งประเทศอื่น ๆ  ที่ยังมีความต้องการพัฒนาประชากรของตน  ดังนั้น จึงมีความ
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จ าเป็นที่ภาครัฐจะต้องเข้าใจประเด็นที่เกี่ยวข้อง ทั้งเรื่องของการรับรองคุณวุฒิ การเข้าออกประเทศ 
อย่างไรก็ตามก็ต้องมีความสมดุลกับประเด็นด้านความมั่นคงและการก ากับดูแลมาตรฐานคุณภาพการจัด
การศึกษาไปพร้อม ๆ  กันด้วย ทั้งนี้ประเด็นปัญหาที่ควรให้ความสนใจคือ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ของอาจารย์และนักศึกษาไทยที่จ าเป็นต้องมีการแก้ไขให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการเข้าถึงความรู้ช้ันน า 
วิทยาการความก้าวหน้าที่แข่งขันได้ ของสถาบันอุดมศึกษาไทยไปได้ไกลกว่าที่เป็นอยู่และสามารถแข่งขันได้
ในระดับนานาชาติ จึงจะเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่ไปสู่มาตรฐานสากลได้อย่างที่ประเทศต้องการ 

 
๓. อภิปรายผล  
 ในการศึกษาครั้งนี้ มีผลการศึกษาที่น่าจะน ามาอภิปรายได้ดังนี้   

๓.๑ ความเข้าใจในเรื่องความหมายของมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย 
จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงการอุดมศึกษายังรับรู้และเข้าใจในเรื่อง

ของมหาวิทยาลัยบรรษัทในแง่มุมที่แตกต่างกัน จึงมีความเห็นว่าควรจะมีการสร้างนิยามของมหาวิทยาลัย
บรรษัทให้เป็นที่เข้าใจ ด้วยมหาวิทยาลัยบรรษัทเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะสร้างคุณประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
สังคมในภาพรวม ในธุรกิจและอุตสาหกรรมขององค์กร สร้างการเปลี่ยนแปลงองค์กร สอดคล้องกับที่ 
Meister (๑๙๙๘) มีความเห็นว่า มหาวิทยาลัยบรรษัท เข้ามามีบทบาทในการศึกษา นอกจากการ
เปลี่ยนแปลงองค์กร ยังก าหนดรูปแบบใหม่ของความสามารถที่องค์กรต้องการ เช่นการเรียนเพื่อเรียนรู้การ
สื่อสารและความร่วมมือ การมีความรู้ทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานข้ันสูง ซึ่งพนักงานจะต้องได้รับ
การเรียนรู้จากรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายจะท าให้เขาสามารถปฏิบัติงานได้ผลดีข้ึน ละส่งผลดีต่อ
องค์กรในที่สุด   

อนึ่ง มหาวิทยาลัยบรรษัทที่เกิดข้ึนในประเทศไทยเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการสนับสนุนที่จริงจัง
ต่อเนื่องและเห็นความส าคัญของการพัฒนาทุนมนุษย์อย่างแท้จริง นอกจากนี้การลงทุนเต็มตัวในเรื่องของ
การจัดการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพน้ันต้องใช้ทุนมหาศาล และจากการศึกษามหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศ
ไทยจากกรณีศึกษา ๓ แห่งพบว่า มหาวิทยาลัยบรรษัทแต่ละแห่งเกิดข้ึนจากปณิธานของผู้บุกเบิกธุรกิจ
อุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อความเติบโตของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมบริการ ธุรกิจ
อุตสาหกรรมข้ามชาติด้านอุตสาหกรรมการเกษตร และธุรกิจอุตสาหกรรมสื่อบันเทิง ซึ่งภาครัฐไม่สามารถ
จะลงทุนให้มีรูปแบบการเรียนการสอนที่เข้าถึงเครือข่ายธุรกิจและอุตสาหกรรมช้ันน าของประเทศได้เท่ากบั
มหาวิทยาลัยบรรษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน ภาครัฐจึงควรใช้ประโยชน์จากการลงทุนของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
ในรูปมหาวิทยาลัยบรรษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด  โดยให้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดองค์
ความรู้ที่เช่ือมต่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อที่จะเป็นก าลังคนที่สามารถตอบ
โจทย์พร้อมท างานอย่างมีประสิทธิภาพได้ในระหว่างที่ศึกษาและเมื่อจบการศึกษาแล้ว  ซึ่งจะท าให้การจัด
การศึกษาที่ลงทุนเกิดผลลัพธ์จากระบบการศึกษาที่สะท้อนการเติบโตของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม ได้อย่างต่อเนื่อง  

   
๓.๒ มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย มีองค์กรแม่ ที่อยู่ใน ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย กลไก

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตของประเทศ (๑๐ S-curve)  
  จากการศึกษามหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย พบว่า กรณีศึกษาทั้ง ๓ แห่ง เปิด

หลักสูตรที่สนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมของบรรษัทที่เป็นองค์กรแม่ ซึ่งล้วนอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่
ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ กล่าวคือ วิทยาลัยดุสิตธานี สนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็น
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อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  สนับสนุนอุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหาร ซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) รวมทั้ง หุ่นยนต์เพื่อ
อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) โดยที่
สถาบันกันตนา สนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัล ที่เป็นสื่อสร้างสรรค์และแอนิเมช่ัน จึงกล่าวได้ว่า การ
สนับสนุนมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย เป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อน อุตสาหกรรมเป้าหมาย 
กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตของประเทศ ไปพร้อมกัน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากการศึกษาที่บอก
ว่า ปัจจัยหนึ่งที่ท าให้มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยประสบผลส าเร็จ คือ การบริหารโดยองค์กรซึ่ง
คุณสมบัติของบริษัทที่จะเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นบริษัทในอุตสาหกรรมในอนาคต (๑๐ S-
curve) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับสาระส าคัญใน พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕ (๑) ว่า 
การจัดการอุดมศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเช่ียวชาญตามสาขาวิชาการหรือวิชา
ที่ตนถนัด สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันใน
ระดับโลกได้ 

๓.๓ ปัจจัยที่สนับสนุนให้ มหาวิทยาลัยบรรษัทประสบผลส าเร็จ  
ปัจจัยหรือเงื่อนไข ที่ท าให้มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยด าเนินการไปได้โดยส าเร็จ 

นั้น ประกอบด้วย ๑ ธุรกิจที่ท าต้องใหญ่โตหรือมีความพร้อมพอที่จะทุ่มสรรพก าลังให้ ๒. องค์กรต้องใจ
กว้างพอที่จะน าความรู้ขององค์กรน าไปสู่ห้องเรียน ๓.มีผู้บริหารที่อยากผลักดันในเรื่องนี้ ๔. จัดการศึกษา
โดยมีการก าหนดผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน ๕. หาพันธมิตร และมีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาก
ที่สุด ๖. การสนับสนุนจากนโยบายของรัฐ และหน่วยงานของรัฐที่ควบคุม ก ากับดูแลต้องมีวิสัยทัศน์
กว้างไกล ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง ๗. การบริหารโดยองค์กรซึ่งคุณสมบัติของบริษัทที่จะเป็นเจ้าของ
มหาวิทยาลัยจะต้องเป็นบริษัทในอุตสาหกรรมในอนาคต (๑๐ S-curve) และมีแนวคิดในเรื่อง CSR ซึ่งมี
ปัจจัยบางข้อที่สอดคล้องกับ ผลการศึกษา ของสุนีย์ (๒๕๕๖) ที่พบว่า องค์ประกอบส าคัญที่ท าให้
มหาวิทยาลัยบรรษัทประสบผลส าเรจ็ประกอบด้วย ๑. มหาวิทยาลัยบรรษัทต้องมีวิสัยทัศน์ด้านการเรียนรูท้ี่
ชัดเจนมีพันธกิจที่รับกันกับเป้าหมายและระบบทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร ๒. หลักสูตรการฝึกอบรมและ
การเรียนรู้ที่จัดข้ึนต้องแสดงให้เห็นประโยชน์ที่เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมนั่นคือระบบการประเมินต้องใช้
ระบบการประเมินผลลัพธ์เป็นส าคัญหลักสูตรที่จัดจะต้องมีการประเมินโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเมินการ
น าเอาการเรียนรู้ไปใช้ในการท างานที่ส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดธุรกิจขององค์กร ๓. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งหมดขององค์กรจะต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ๔. มหาวิทยาลัยบรรษัทสามารถที่จะท างานร่วมกันกับ
มหาวิทยาลัยทั่วไปในลักษณะของการเป็นพันธมิตรที่จะสร้างประโยชน์ร่วมกันได้  และ ๕. มหาวิทยาลัย
บรรษัทควรจะใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงการด าเนินงาน อาทิ การจัดหลักสูตรออนไลน์ การใช้เทคโนโลยี
ในการลดงานด้านเอกสาร ลดงานที่ไม่มีความส าคัญเพื่อให้บุคลากรมีเวลาและทรัพยากรที่จะมาใช้ในการ
ลงทุนในงานเชิงกลยุทธ์มากขึ้น 

๓.๔ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
 จากผลการศึกษา ที่มีข้อเสนอในการสนับสนุนเรื่องเทคโนโลยีในการจัดการศึกษา การ

จัดการศึกษาออนไลน์ และการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เช่ือมโยงระหว่างการเรียนและการท างาน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนีย์ (๒๕๕๖) ที่ พบว่า องค์ประกอบหนึ่งที่ท าให้มหาวิทยาลัยบรรษัทประสบ
ผลส าเร็จ คือ การที่มหาวิทยาลัยบรรษัทใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงการด าเนินงาน อาทิ การจัดหลักสูตร
ออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีในการลดงานด้านเอกสาร ลดงานที่ไม่มีความส าคัญเพื่อให้บุคลากรมีเวลาและ
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ทรัพยากรที่จะมาใช้ในการลงทุนในงานเชิงกลยุทธ์มากข้ึน อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษา เพื่อให้มีการใช้
ประโยชน์จาการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ต้องใช้เงินจ านวนมาก อย่างคุ้มค่า จึง ควร มีการหารือร่วมกัน
ระหว่างผู้รับผิดชอบของกระทรวง กับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อก าหนดกฎระเบียบที่ชัดเจน 
ร่วมกันคิดทางออกของประเทศ เช่นกรณี การใช้เทคโนโลยีออนไลน์ ให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันจาก
เครือข่ายมหาวิทยาลัย เครือข่ายธุรกิจอุตสาหกรรมทีม่ีความเช่ียวชาญสูง โครงสร้างพื้นฐาน platform รวม 
เทคโนโลยีที่อยู่ในกระแส (โทรศัพท์มือถือ) โดยไม่ต้องลงทุนใหม่ รวมทั้งการสนับสนุนเทคโนโลยีด้าน
การศึกษาที่มาใช้ในการจัดการเรยีนการสอนของมหาวิทยาลยับรรษัทควรเป็นเทคโนโลยีที่ใช้จรงิขององค์กร 

๓.๕ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่เช่ือมโยงระหว่างการเรียน และการท างาน แนวคิดในการ
จัดการศึกษาที่มุ่งทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นในการท างาน และการใช้ชีวิตในโลกอนาคต  

 มหาวิทยาลัยบรรษัท เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง ที่เป็นทางเลือก ซึ่งเป็นการเรียน
แบบ Work – base Education ที่เช่ือมให้การเรียนและการท างานสามารถด าเนินการไปด้วยกันได้โดยไม่
แยกส่วน ท าให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อยกระดับทรัพยากรมนุษย์และสร้างองค์ความรู้
ใหม่ ๆ  เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับ เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว ฉบับที่ ๒ เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ คือ การ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและ
พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม 
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์.... ” ที่เช่ือมโยงกับภาพอนาตที่จะมี
ผลกระทบต่อโลก ประเทศและอุดมศึกษาไทย รวมถึงแนวทางการพัฒนา ในประเด็นตลาดแรงงาน การจ้าง
งานในอนาคตและนัยยะต่ออุดมศึกษา ที่กล่าวไว้ว่า อุดมศึกษาควรท างานกับภาคการผลิตจริง หน่วยงาน
วางแผน หน่วยงานสร้างความสามารถเพื่อการแข่งขันริเริ่มเศรษฐกิจใหม่ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ฐานความรู้ โดยก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์เป้าหมายและแผนปฏิบัติร่วมกัน รวมทั้งประเด็นนักศึกษา และ
บัณฑิตในอนาคต ที่กล่าวถึง การเรียนรู้บนฐานการท างานในภาคการผลิตและภาคสังคม (Work-based / 
Community-based education)  และสอดคล้องกับสาระส าคัญใน พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่
ก าหนดไว้ใน มาตรา ๕ (๓) ว่า การจัดการอุดมศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษา และต้อง
เช่ือมโยงกับการศึกษาในระดับทีต่่ ากว่า เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทรพัยากรบุคคลของประเทศในการเข้า
รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้มีการศึกษาอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะในการประกอบ
อาชีพของบุคคลและการศึกษาตลอดชีวิต  รวมทั้งสอดคล้องกับการศึกษาของทิพยรัตน์ (๒๕๔๕) ที่พบว่า 
ลักษณะส าคัญอย่างหนึ่งของมหาวทยาลัยบรรษัทคือ การส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  

๓.๖ กลไกในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  

 ข้อมูลจากการศึกษา ช้ีให้เห็นว่า การหาพันธมิตร และมีความร่วมมือกับหน่วยงานที่  
เกี่ยวข้องให้มากที่สุด เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ท าให้มหาวิทยาลัยบรรษัทประสบความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Almeida และ Levy (๒๐๑๑) ที่ได้กล่าวถึงมหาวิทยาลัยบรรษัท ว่าเป็นรูปแบบที่เหมาะสม
และทรงพลังที่สุดที่มุ่งเน้นความรู้บนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็น
สิ่งจ าเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างนวัตกรรมและการวางกลยุทธ์ภายใต้บริบทใหม่ มหาวิทยาลัย
บรรษัทต้องสร้างความเช่ือมโยงที่เป็นเนื้อเดียวกันระหว่างค่านิยม วัฒนธรรมอง ค์กร ตลอดจนกลุ่มลูกค้า 
ซัพพลายเออร์ ผู้ถือหุ้น และภาคสังคมในฐานะพื้นที่ในการแข่งขันและฝึกฝนแสดงศักยภาพของการศึกษา
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ในรูปแบบบรรษัท ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีล้วนเป็นพื้นฐานของโครงสร้างมหาวิทยาลัยบรรษัท ทั้งนี้ภายใต้ กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้มีการก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ที่สนับสนุนการสร้างความร่วมมือทั้งในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาด้วยกัน และกับหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม ไว้ดังนี้  

มาตรา ๓๔ สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและของเอกชนอาจรว่มมือกนัในการจัดการศึกษา  
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม และในด้านอื่น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของประเทศ ความร่วมมือตามวรรคหนึ่งหมายความรวมถึงการใช้บุคลากรร่วมกัน การร่วมกันออกค่าใช้จ่าย
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน หรือความร่วมมืออย่างอื่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธิการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา ๓๕ สถาบันอุดมศึกษาพึงสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
โดยการปฏิบัติงานจริง และเพื่อพัฒนาผู้เรียนใหม้ีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะอื่นให้สอดคลอ้ง
กับความต้องการของประเทศ สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดท าข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานตามวรรคหนึ่งในการ
จัดหลักสูตรการศึกษาการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งใน
สถาบันอุดมศึกษาและอีกส่วนหนึ่งในสถานประกอบการของหน่วยงานดังกล่าวในการด าเนินการตามวรรค
หนึ่งและวรรคสอง สถาบันอุดมศึกษาอาจอนุญาตให้บุคลากรและผู้เรียนไปปฏิบัติงานในหน่วยงานดังกล่าว
ได้ ตามระเบียบที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
  ทั้งยังได้ก าหนดสิทธิประโยชน์ หากมีการสร้างความร่วมมือดังกล่าว ไว้ดังนี้  

 มาตรา ๓๖ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการ
ตามมาตรา ๓๕ อาจได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้ 

  (๑) การสนับสนุนด้านวิชาการและทรัพยากรตามสมควรแก่กรณี 
  (๒) ได้รับการเชิดชูเกียรติ 
  (๓) สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
  (๔) สิทธิประโยขน์อื่นตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 
๓.๗ กฎหมายหลัก กฎหมายรอง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภายใต้การเข้าสู่

การก ากับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  
 นับตั้งแต่มีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้มีการประกาศ

กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ออกมาแล้ว ๑๐ 
ฉบับ ทั้งนี้ ขอน าเสนอการอภิปรายผลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผลการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

 ๓.๗.๑ กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภายใต้กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม คือ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็น
กฎหมายที่มีผลเป็นการบังคับโดยทั่วไปแก่สถาบันอุดมศึกษา ได้ระบุเหตุผลในการตรากฎหมายดังกล่าวไว้
ว่า เนื่องจากปัจจุบันมีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มข้ึนเป็นจ านวนมาก รวมทั้งมีการจัดการด้านการ
อุดมศึกษาที่หลากหลาย เพื่อให้การจัดการอุดมศึกษาและการพัฒนาบุคลากรของประเทศเป็นไปอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศ สมควรส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามี ระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระทางวิชาการ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มคีวามคิดริเริ่มสรา้งสรรค์ มี
องค์ความรู้ทางวิชาการในแขนงต่าง ๆ  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
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ให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตลอดจนสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
เพื่อสร้างความเป็นเลิศในทางวิชาการและมีทักษะข้ันสูงในการประกอบวิชาชีพ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างแท้จริง รวมไปถึงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม หลักธรร
มาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดีแก่สถาบันอุดมศึกษาอีกด้วย ในกฎหมายดังกล่าวได้ก าหนด สาระส าคัญ
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อาทิ หลักการในการจัดการอุดมศึกษา ที่แม้จะเป็นเหมือนหลักการทั่วไป แต่
เนื้อหาได้ก าหนดบทบาทของผู้ได้รับประโยชน์จากการจดัการศึกษาระดับอดุมศึกษา ให้มีสิทธิในการติดตาม 
ตรวจสอบ สถาบันอุดมศึกษา ขณะเดียวกันก็ให้ความเป็นอิสระแก่สถาบันอุดมศึกษา ในการจัดการเรียน
การสอน การศึกษาวิจัย การบริหารวิชาการ การบริการบุคคล การเงิน งบประมาณ และทรัพย์สิน  โดยที่ 
ก าหนดให้การควบคุมและก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาจะกระท าได้เพียงเท่าที่จ าเป็นเพื่อรักษาประโยชน์
ของประชาชนหรือประเทศเป็นส่วนรวม และเท่าที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี หรือกฎหมายอื่น 

ในส่วนของการสนับสนุนภาคเอกชน ได้พูดถึงสทิธิประโยชน์ที่ครอบคลุมทัง้
สถาบันอุดมศึกษาทัง้ของรัฐและเอกชน ซึ่งเป็นเรื่องที่มีการพูดถึงในการศึกษาครัง้นี้ อาทิ การสนับสนุนการ
วิจัยและการสร้างนวัตกรรม การสนบัสนุนด้านวิชาการ และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร รวมทัง้ สิทธิ ประ
โยขน์อื่นตามที่รัฐมนตรกี าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรม 

 การมีคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก ากับดูแลให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้สูงกว่ามาตรฐานการอุดมศึกษาที่ก าหนด และให้อ านาจในการด าเนินการ หาก
สถาบันอุดมศึกษาไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยไม่มีเหตุอันควรให้คณะกรรมการมาตรฐาน
การอุดมศึกษาเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาสั่งการให้สถาบันอุดมศึกษาแก้ไขการด าเนินการ หยุด
การด าเนินการหรือด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นต่อไป 

 การจัดให้มีการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาได้ตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศก าหนดการจัดให้มีสถานที่ตั้ งของ
สถาบันอุดมศึกษามากกว่าหนึ่งแห่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่  คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประกาศก าหนดและแจ้งให้ส านักงานปลัดกระทรวงทราบ ซึ่งในส่วนน้ีเป็นเรื่องที่จะต้องทบทวนกฎหมายที่
มีอยู่เดิม ในขณะที่ยังไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

มีความพยายามคุ้มครองผู้เรียน กรณีผลกระทบจากการจัดการเรียนการสอนที่ไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน และยังได้มีบทก าหนดโทษ ทั้งโทษทางปกครอง และโทษทางอาญา  

 ๓.๗.๒ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
  จากข้อมูลที่ได้ในการศึกษาครั้งนี้ ส่วนใหญ่มีความเห็นให้มีการแก้ไขสาระส าคัญ

ของ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทั้งนี้เนื่องจากพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 
๕๖๒ ที่ออกมานั้น เป็นเพียงปรับเนื้อหาให้สัมพันธ์กับโครงสร้างกระทรวงใหม่เท่านั้น แต่ไม่ได้มีการแก้ไข
สาระส าคัญ นอกจากนี้ยังมีความเห็นว่า การใช้พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฉบับเดียวแต่กับ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกแห่ง ซึ่งมีความแตกต่างทั้งคุณสมบัติ ระยะเวลาในการด าเนินการ แต่ใช้
ระเบียบเดียวกัน จะมีความเหมาะสมหรือไม่   

 ในส่วนของกฎหมายรองที่อยู่ในระหว่างด าเนินการนั้น มีความต้องการให้มีการทบทวน
สาระส าคัญในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์การประกันคุณภาพ เกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งเกณฑ์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งให้มีความเหมาะสมกับกลุ่ม
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สถาบันอุดมศึกษาที่หลากหลาย และสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ภายใต้บริบทของกระทรวงใหม่ ทั้งนี้ควรมีการ
หารือระหว่างผู้ท าหน้าที่ออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ และเกณฑ์ต่าง ๆ  กับหน่วยงานที่จะต้องน า กฎหมาย 
กฎ ระเบียบเหล่าน้ีไปใช้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษา
ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายต่อไป  

 
๔. ข้อเสนอแนะ  
 เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทย ในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน
เข้าสู่โครงสร้างของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม นอกเหนือจากข้อเสนอแนะ
ที่เป็นผลการศึกษาแล้ว ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในภาพรวม และในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ดังนี้  
 ๔.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายภาพรวม  
  ๔.๑.๑ ควรมีการก าหนดเป็นนโยบายภาครัฐ ในกรณีที่มีการเกิดกระทรวงใหม่ ให้มีกลไก 
สนับสนุนให้เกิดการลื่นไหล ของบุคลากร ประเภทต่าง ๆ  ทั้งที่เป็นราชการ และไม่ใช่ราชการ ของหน่วยงาน
ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งบุคลากรที่อยู่ในหน่วยงานดังกล่าว ให้สามารถปรับตัว และมีส่วนร่วมในการ
เปลี่ยนแปลงองค์กร ให้มีความเข้าใจ ถึงทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้อง พร้อมบูรณา
การการท างาน โดยเฉพาะกรณีที่มีการรวมกันของหน่วยงานที่มีโครงสรา้งการท างานที่แตกต่างกันมาก และ
มีหน่วยงานที่ต้องท างานร่วมกันเป็นจ านวนมาก และให้ถือเป็นโอกาสในการปรับกระบวนการท างานให้มี
ความคล่องตัว และลดความซ้ าซ้อน ส่งต่อผลผลิต และผลลัพธ์ ของหน่วยงานที่เป็นระบบ  
   ในโครงสร้างการท างานของกระทรวงใหม่นี้ มีโครงสร้างการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ที่มีหลายระดับ มีรูปแบบวิธีการท างานที่ต่างกันทั้งรูปแบบที่เป็นราชการและไม่ใช่ราชการ จึงมีความ
จ าเป็นต้องมีการปรับวิธีคิด วิธีท างาน ให้ประสานความร่วมมือได้อย่างราบรื่นในแต่ละระดับ และควรมี
ระบบติดตาม ปรับเปลี่ยนเชิงนโยบายในช่วงเปลี่ยนผ่าน เพื่อให้การเกิดกระทรวงใหม่เป็นโอกาสในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานภาครัฐที่เป็นต้นแบบ  
  ๔.๑.๒ มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย เกิดจากความตั้งใจของผู้บุกเบิกธุรกิจช้ันน า
ของประเทศที่มีความพร้อมในการลงทุนด้านการศึกษา อย่างไรก็ตามยังมีข้อปัญหาอุปสรรค ที่ต้องหา
ทางแก้ไขอยู่หลายประการในสังคมดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับตัว
ไม่ทัน โดยเฉพาะในภาวะปัจจุบันที่สถาบันอุดมศึกษามีจ านวนมากเกินความต้องการ ในขณะที่จ านวน
ผู้เรียนลดลง กอรปกับภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่ต่ าสุดในรอบ ๔ ปี อันเป็นผลสืบเนื่อง
จากผลกระทบของเศรษฐกิจโลก จึงควรมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน าสถาบันอุดมศึกษากลุม่นี้ 
ให้สามารถเป็นก าลังส าคัญของประเทศในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศต่อไปได้ และ
เนื่องจากภาวะปัจจุบันมีความเสี่ยงต่อการคงอยู่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นอย่างยิ่งจึงควรจะมี
นโยบายสนับสนุนการคงอยู่อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการร่วมทุน ควบรวม และการก าหนดการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันในเครือข่ายเชิงพื้นที่ ระหว่างสถาบันต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานต่างกระทรวง รวมทั้งกับ
ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ท้องถ่ิน และประชาสังคม  
  ๔.๑.๓ พันธกิจของกระทรวงใหม่ เป็นความเช่ือมโยงของพันธกิจด้านการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ต้องการเช่ือมโยงการพัฒนาทุนมนุษย์
เพื่อให้ตอบโจทย์ในการสร้างองค์ความรู้ การวิจัย และนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาของประเทศ รวมทั้งสร้าง
ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ มีการออกกฎหมายที่ส่งเสริมให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร
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งาน อย่างไรก็ตาม ในการด าเนินงานมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในข้ันตอนของการออกกฎหมายลูก รวมทั้ง
ระเบียบแนวปฏิบัติ อาทิ ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ส านักงาน 
ก.พ. ส านักงาน ก.พ.ร. เป็นต้น จึงควรมีกลไกระดับประเทศที่จะช่วยให้หน่วยงานเหล่าน้ี มีบทบาทส่งเสรมิ
สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ช่วยเป็นกลไกสนับสนุน การท างานของบุคลากร ให้บรรลุผล  
  
  ๔.๑.๔ หัวใจของการบริหารงานภายใต้กระทรวงใหม่ ได้ก าหนดให้มีการปฏิรูปใน ๓ เรื่อง
หลัก คือ การปฏิรูประบบการบริหาร การปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ และการปฏิรูปกฎหมาย การ
ด าเนินการดังกล่าวล้วนเป็นเรื่องใหญ่ และมีผลกระทบต่อหน่วยงานและบุคลากรทุกระดับ การเปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนได้มีการรับรู้ การสื่อสารทางบวก อย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิง
บวก และสร้างวัฒนธรรมการท างานที่ยืดหยุ่น ว่องไว ปรับตัวได้ดีต่อการเปลี่ยนแปลงได้ กอรปกับภายใน
ระยะ ๔-๕ ปีข้างหน้า จะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานที่จะมีคนรุ่นใหม่ขึ้นมารับผิดชอบงาน
ในต าแหน่งบริหารมากขึ้น กระทรวงจึงควรมียุทธศาสตร์ในการพัฒนาคนในองค์กรเพื่อรับการปฏิรูปเรื่อง
หลักข้างต้น รวมทั้งการวางแผนก าลังคนคุณภาพในอนาคตต่อไป  
  ๔.๑.๕ เมื่อมีโครงสร้างการบริหารกระทรวงใหม่ที่ ชัดเจนแล้ว ควรมีการท าแผน
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์กร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของ สถาบันอุดมศึกษา ที่ คาดหวังให้
กระทรวงหรือผู้ที่ท าหน้าที่ดูแล ท างานแบบ pro-active สามารถคิดล่วงหน้า มากกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ทีละจุดเท่านั้น และให้มีการพัฒนาระบบการสื่อสาร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งมีอยู่แล้วมาใช้ประโยชน์ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิผล และประสิทธิภาพในการท างานมากขึ้น   
  ๔.๑.๖ ควรสนับสนุนกลไก การพัฒนาเชิงพื้นที่ จากกลไก ความร่วมมือ ในเครือข่าย
อุดมศึกษา เครือข่ายต่าง ๆ ของกระทรวงที่มีอยู่ เพื่อลดความซ้ าซ้อน ทั้งในระดับชาติ ระดับกระทรวง และ
หน่วยงาน  
 ๔.๓ ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ต่อไป  
  ๔.๓.๑ ควรมีการศึกษาเชิงลกึ ถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัย
บรรษัท และรูปแบบอื่น ๆ ทีส่นับสนุนการพัฒนาทกัษะผูเ้รยีน ในการท างานทีส่อดคลอ้งกบัความต้องการ
ของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ  
  ๔.๓.๒ ควรมีการศึกษารูปแบบความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษา
ด้วยกัน และที่ร่วมมอืกับหน่วยงานอื่นแล้วสามารถส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ งานวิจัยที่ใช้ประโยชน์
ได้ รวมทั้งสิง่ประดิษฐ์ และนวัตกรรมต่าง ๆ  
  ๔.๓.๓ ควรมีการศึกษาแนวทางการก ากับดูแลคุณภาพมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาที่
เหมาะสมกับสถาบันกลุ่มต่าง ๆ และเหมาะสมกบับริบทของ กระทรวงใหม ่
  ๔.๔.๔ ควรมีการศึกษา เพือ่พัฒนานโยบาย ลดความเหลือ่มล้ า จากระบบการลงทุนด้าน
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาใหผู้้เรียนมสี่วนร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านการอุดมศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสม
ตามต้นทุนที่เกิดข้ึนจรงิ 
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1. ประเด็นข้อค ำถำมเกี่ยวกับมหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทย และกำรน ำแนวคิดมหำวิทยำลัยบรรษัท  
มำพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชน 

2. รำยช่ือผู้รับกำรสัมภำษณ์และบทสัมภำษณ์เกี่ยวกับมหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทย และกำรน ำแนวคิด
มหำวิทยำลัยบรรษัทมำพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๓ 
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วันที่ ............................................เวลำ.....................สถำนที่.......................................... ............................................   
ประเด็นข้อค าถามเกี่ยวกับมหาวิทยาลยับรรษัทในประเทศไทย และการน าแนวคิดมหาวิทยาลัยบรรษัทมา
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

1. ท่ำนมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับมหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทยอย่ำงไร ต่อกำรที่จะท ำใหส้ถำบันอุดมศึกษำ
เอกชนยังคงสถำนะอยู่ได้ ท่ำมกลำงวิกฤตตัวป้อนเข้ำที่ลดลง 
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2. ท่ำนคิดว่ำปัจจัยหรือเงื่อนไขใดบ้ำง ที่ท ำใหม้หำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทยด ำเนินกำรไปได้โดยส ำเรจ็ 
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3. ท่ำนคิดว่ำมีวิธีกำรใด ในกำรสนับสนุนสถำบันอุดมศึกษำเอกชนในกำรน ำแนวคิดเรื่องมหำวิทยำลัยบรรษัท
มำปรบัใช้ เพื่อใหส้ถำบันอุดมศึกษำเอกชนมีควำมเช่ือมโยงกบัภำคธุรกิจและภำคอุตสำหกรรมได้ และมี
ควำมเป็นไปได้ที่จะน ำแนวคิดน้ีมำพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนในปัจจุบันหรือไม่ อย่ำงไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ท่ำนคิดว่ำ “จุดแข็ง” ของสถำบันอุดมศึกษำเอกชน และมหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทย คืออะไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



๑๗๔ 
 

 

5. ท่ำนคิดว่ำ “จุดอ่อน” ของสถำบันอุดมศึกษำเอกชน และมหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทย คืออะไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. ท่ำนคิดว่ำ “โอกำสและควำมท้ำทำย” ของสถำบันอุดมศึกษำเอกชน และมหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศ
ไทย คืออะไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. ท่ำนมีค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรน ำกลยุทธ์ในกำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัยบรรษัทที่เช่ือมโยง
กับภำคธุรกิจอย่ำงไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. ท่ำนมีแนวควำมคิดในกำรสนับสนุนเทคโนโลยีด้ำนกำรศึกษำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ
มหำวิทยำลัยบรรษัทใหส้อดคล้องกับทิศทำงขององค์กร และก่อใหเ้กิดควำมคุ้มค่ำ ได้อย่ำงไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 



๑๗๕ 
 

 

9. ท่ำนคิดว่ำปัญหำเร่งด่วนในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ที่ภำครัฐจะต้องเรง่แก้ไขคืออะไร และควร
มีวิธีแก้ไขอย่ำงไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. ในสถำนกำรณ์ปจัจบุัน รูปแบบที่เหมำะสมในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนควรเป็นอย่ำงไร ภำยใต้
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ท่ำนคิดว่ำเกณฑ์ กฎกระทรวง พระรำชบัญญัติ และกฎหมำยที่มอียู่ในปจัจบุัน มีส่วนสนบัสนุนหรือเป็น
อุปสรรคต่อกำรพฒันำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนและมหำวิทยำลัยบรรษัทอย่ำงไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

12. ท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไรในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนในภำพรวม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 



๑๗๖ 
 

 

รายชื่อผู้รับการสัมภาษณ์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย และการน าแนวคิดมหาวิทยาลัย
บรรษัทมาพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

วันท่ีสัมภาษณ์ ผู้รับการสัมภาษณ์   ต าแหน่ง สถานท่ี 
17 มิถุนำยน 2562 
เวลำ : 10.30 น. 

ดร.ธนู กุลชล คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำที่
เป็นตัวแทนภำคเอกชน/
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
กรุงเทพ/ อดีตอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยกรงุเทพ 

นวมินทร์ 81 

21 มิถุนำยน 2562 
เวลำ : 08.10 น. 

ผศ.เลิศชัย สุธรรมำนนท ์ ผู้ช่วยอธิกำรบดฝี่ำยวำงแผน
และพัฒนำ สถำบันกำรจัดกำร
ปัญญำภิวัฒน ์

โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์ 

5 กรกฎำคม 2562 
เวลำ : 13.30 น. 

ดร. พรชัย มงคลวนิช อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสยำม/ 
อดีตนำยกสมำคม
สถำบันอุดมศึกษำเอกชนแหง่
ประเทศไทยในพระบรม
รำชูปถัมภ์/ อดีตนำยกสมำคม
สถำบันอุดมศึกษำเอกชน
นำนำชำติ 

ส ำนักติดตำมและประเมินผล
อุดมศึกษำ อำคำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
1 

10 กรกฎำคม 2562 
เวลำ : 15.15 น. 

ดร.สเุมธ แย้มนุ่น  
 

อดีตเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ/ อดีตอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยวลัยลกัษณ์/ 
กรรมกำรสภำผูท้รงคุณวุฒิ 

ช้ัน 19 อำคำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
2 
 

11 กรกฎำคม 2562 
เวลำ : 13.00 น. 

 

รศ.ดร. ไทย ทิพยส์ุวรรณกลุ  อดีตอธิกำรบดีมหำวิทยำลัย 
วลัยลักษณ์/ ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำน
กำรวัดและประเมินผล
อุดมศึกษำ 

อำคำรวิทยำลัยกำรฝกึหัดครู 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 

11 กรกฎำคม 2562   
เวลำ : 16.40 น. 

ดร.อรรถเวทย์  
พฤกษ์สถำพร  

ผู้ปฏิบัตหิน้ำที่อธิกำรบดี
วิทยำลัยดุสิตธำนี 

วิทยำลัยดุสิตธำนี 

ดร.ศิริพงศ์  รักใหม่   รองอธิกำรบดฝี่ำยวิจัย 
ดร.พิศำล  สร้อยธุหร่ ำ  
 

ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ส่งเสริมกจิกำร
ครัวไทย 

12 กรกฎำคม 2562 
เวลำ : 12.45 น. 

รศ.ดร. พินิติ  รตะนำนุกลู   อดีตเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ/ อดีตเลขำธิกำร
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
กำรศึกษำ/ กรรมกำรสภำ
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ช้ัน 19 อำคำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
2 

    



๑๗๗ 
 

 

รายชื่อผู้รับการสัมภาษณ์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย และการน าแนวคิดมหาวิทยาลัยบรรษัทมา
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

วันท่ีสัมภาษณ์ ผู้รับการสัมภาษณ์   ต าแหน่ง สถานท่ี 
12 กรกฎำคม 2562 

เวลำ : 16.15 น. 
ผศ. ดร.วิรัช เลิศไพฑรูย์พันธ์  
                       

รองอธิกำรบดี และรักษำกำร
คณบดีคณะเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัย 
ศรีปทุม 
 

ส ำนักติดตำมและประเมินผล
อุดมศึกษำ อำคำรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
1 

26 กรกฎำคม 2562 
เวลำ : 13.00 น. 

ผศ. ปนัดดำ ธนสถิตย์     อธิกำรบดสีถำบันกันตนำ กันตนำ เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ 
สถำบันกันตนำ รศ. ดร.จฑุำ มนัสไพบูลย์  

   
รองอธิกำรบดฝี่ำย
บัณฑิตศึกษำ/วิเทศสมัพันธ์ 

ผศ. ณำณัฏฐ์ธัญ วงศ์บ้ำนดู่  
 

คณบดีคณะศิลปกรรมกำรผลิต
สื่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๘ 
 

 

ผู้รับการสัมภาษณ์  ดร.ธนู กุลชล (คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำที่เป็นตัวแทนภำคเอกชน/กรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัยกรุงเทพ/ อดีตอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยกรุงเทพ) 

ผู้สัมภาษณ์ : ดร. นภำพร อำร์มสตรอง 

วันท่ีสัมภาษณ์ : 17 มิถุนำยน 2562  เวลา : 10.30 น. สถานท่ี : นวมินทร์ 81 

ดร.ธนู กุลชล  :  สิ่งส ำคัญอย่ำงแรกคือ ปัจจุบันมีควำมไม่เข้ำใจนิยำมของค ำว่ำ Corporate university ที่
ชัดเจน และอำจจะเข้ำใจผิด รวมถึงสถำบันอุดมศึกษำเอง ก็อำจไม่เข้ำใจควำมหมำยว่ำจริงๆ คืออะไร ซึ่ง 
Corporate university เกิดมำเมื่อประมำณ 60 ปีที่แล้ว โดยมีบริษัทเช่น AT&T, Disney, MacDonald 
เริ่มต้นมำจำกแผนกฝึกอบรมให้กำรอบรมทักษะแก่พนักงำน เพื่อให้ท ำงำนดีข้ึน ซึ่งอำจเป็นแรงจูงใจให้หลำย
ประเทศน ำมำพัฒนำพนักงำนของบริษัท ดังนั้นจะเห็นได้ว่ำเป้ำหมำยของ Corporate university กับ 
Traditional university จึงไม่เหมือนกัน ซึ่ง Traditional university จะมีกำรวิจัยและมีสำขำมำกมำยตำมที่
ผู้เรียนสนใจ ส่วน Corporate university มีเป้ำหมำยหลักคือ เพื่อให้พนักงำนในองค์กรเข้ำใจนโยบำยของ
องค์กร ส่งผลให้องค์กรบรรลุต่อพันธกิจต่อไป โดยสรุปแล้ว Corporate university จึงสร้ำงข้ึนมำเพื่อตัวเอง
เป็นหลักส ำคัญและเพื่อตอบโจทย์ขององค์กร  

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับมหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทยอย่ำงไร ต่อกำรที่ จะท ำให้
สถำบันอุดมศึกษำเอกชนยังคงสถำนะอยู่ได้ ท่ำมกลำงวิกฤตตัวป้อนเข้ำที่ลดลง 

ดร.ธนู กุลชล  :  เมื่อกล่ำวถึงมหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทย จึงไม่ตรงตำมค ำนิยำมในเบื้องต้น ประกำร
หนึ่งคือมหำวิทยำลัยไม่ได้มีขนำดใหญ่พอ ที่จะมีพนักงำนจ ำนวนมำกและเพียงพอที่จะเป็นประชำกรของ
มหำวิทยำลัย แล้วผลิตเพื่อไปท ำงำนในมหำวิทยำลัยของตนเอง แต่สิ่งที่มหำวิทยำลัยในประเทศไทยด ำเนินกำร
ในปัจจุบันเป็นกำรผสมผสำนคล้ำยสหกิจศึกษำ โดยน ำนักศึกษำไปฝึกงำนกับบริษัทคู่ค้ำ แต่ไม่ใช่ด ำเนินกำรใน
ลักษณะหรือนัยสำกลของ Corporate university เพรำะฉะนั้นในอนำคต ถ้ำเขำยังยึดมั่นในหลักกำร คือใช้วิธี
แบบดั้งเดิม สอนแล้วให้เด็กไปท ำงำนด้วยระหว่ำงเรียนเป็นสิ่งที่ดี และท ำให้เขำมีเอกลักษณ์ ซึ่งสำมำรถท ำให้
คนสนใจเข้ำมำเรียนได้มำกข้ึน เป็นแรงดึงดูด ส ำหรับสถำบันอุดมศึกษำเอกชนอยู่ได้หรือไม่ ข้ึนอยู่กับตัวเองมี
อะไรแตกต่ำงหรือไม่ คือสมัยก่อน ง่ำยเพรำะมหำวิทยำลยัจ ำกัดรฐั รับได้น้อย ตอนมหำวิทยำลัยกรุงเทพ ก่อตั้ง
ใหม่ๆ สบำยเพรำะมีคนที่อยำกเข้ำระดับมหำวิทยำลัยประมำณ 80,000-90,000 คน มหำวิทยำลัยอื่นรับได ้
20,000 กว่ำคน ที่เหลือยังไม่รู้จะไปไหน มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชก็ยังไม่มี 
ดังนั้น มหำวิทยำลัยเอกชนตอนนั้นสบำย คือคนที่ไม่นึกจะมำก็มำ แต่เริ่มต้นยังไม่เป็นที่ยอมรับ รัฐบำลยังไม่
รับรองตอนแรก ต้องสร้ำงช่ือเสียงมำ 4-5 ปี หลังจำกที่มหำวิทยำลัยรำมค ำแหงเปิดจึงท ำให้มีผลกระทบหนัก 
แต่ก็สู้มำได้จนถึงทุกวันนี้ เพรำะฉะนั้น มหำวิทยำลัยเอกชนเวลำน้ีล ำบำกมำกขึ้น นอกจำกว่ำประชำกรลดลง
แล้ว มหำวิทยำลัยเปิดกันมำกข้ึน ทั่วประเทศ มหำวิทยำลัยรัฐเองก็มำเปิดในสำขำเดียวกันอีก และเปิดข้ำง
มหำวิทยำลัยเอกชนในสำขำเดียวกัน และส ำนวน “จ่ำยครบ จบแน่” ไม่ใช่มหำวิทยำลัยเอกชน เพรำะค ำน้ีมำ
จำกข้ำงถนน ต่ำงจังหวัดเป็นของมหำวิทยำลัยอื่นท ำให้หลำยคนเข้ำใจผิด เพรำะว่ำมีปัญหำต่ำงจังหวัด กำร
แข่งขันที่รุนแรงมำกขึ้น และยิ่งมีมหำวิทยำลัยรำมค ำแหงเปิดสำขำเดียวกัน และมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีทุกแห่ง
ไปเปิดได้ทั่วไปหมด เข้ำง่ำยกว่ำ หลำยแห่งถูกกว่ำ และจบง่ำยกว่ำ และยังได้รับปริญญำจำกรำชวงศ์  
ซึ่งได้เปรียบทุกอย่ำง มหำวิทยำลัยเอกชนจึงอยู่ในภำวะที่ต้องสู้จริงๆ กำรสู้อยู่ได้ด้วยคุณภำพของบัณฑิต
เท่ำนั้น กำรผลิตที่มีคุณภำพต้องมีคนมำเข้ำก่อน ฉะนั้นคนเข้ำแต่ละแห่งของมหำวิทยำลัยเอกชนต้องมองกล



๑๗๙ 
 

 

ยุทธ์ของตนเองว่ำท ำไมต้องมำเข้ำ ซึ่งก็แพงกว่ำ กำรยอมรับบำงทีน้อยกว่ำมหำวิทยำลัยรัฐ ซึ่งตั้งมำนำน  
ท ำยังไงให้เขำเลือก จำกประสบกำรณ์คือ 1. มหำวิทยำลัยต้องมีเอกลักษณ์ ต้องไม่แข่งในสิ่งที่เรำแข่งไม่ได้ เช่น 
แข่งด้ำนแพทย์ ซึ่งมหำวิทยำลัยรัฐตั้งมำนำน และมีอำจำรย์ที่มีคุณภำพ ต้องแข่งในสำขำที่มหำวิทยำลัยรัฐอ่อน 
และท ำได้ดีกว่ำเขำ เช่น มหำวิทยำลัยกรุงเทพ ท ำนิเทศศำสตร์ เมื่อก่อนจุฬำลงกรณ์มีแหง่เดียว รับจ ำนวนน้อย 
ฉะนั้นตลำดในกำรผลิตบัณฑิตออกไป เวลำนี้มหำวิทยำลัยกรุงเทพครองสื่อ ไปที่ไหนเจอหมดเพรำะผลิต
จ ำนวนมำกกว่ำเขำ มีพรรคพวก ดังนั้นเรำต้องมีอะไรที่เรียกว่ำเป็นจุดเด่น และทุ่มลงไป มีควำมแตกต่ำง  
อย่ำเปิดตำมเขำ 2. บรรยำยกำศ คือ อำจำรย์และพนักงำนของมหำวิทยำลัยเอกชน จะต้องให้เขำมีปฏิสัมพันธ์
กับนักศึกษำหรือลูกค้ำของเรำอย่ำงดี ดูแลอย่ำงดี ซึ่งมหำวิทยำลัยรัฐหลำยแห่งท ำได้ อำจำรย์ต้องดูแล  
จัดอะไรพิเศษให้มีควำมอบอุ่น 3. บรรยำกำศของสถำบันต้องดี ร่มรื่น อ ำนวยควำมสะดวกแก่นักศึกษำ  
มีควำมเท่ำเทียมกันระหว่ำงอำจำรย์และนักศึกษำ สถำนที่จัดให้สวยงำม ห้องเรียนมีแอร์ มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่
เด่น ต้องลงทุนสิ่งต่ำงๆ เหล่ำน้ี ดังนั้น มหำวิทยำลัยเอกชนจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีควำมแตกต่ำง มีเอกลักษณ์ของ
ตัวเอง มีครู อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ใส่ใจดูแลนักศึกษำ มีบรรยำยกำศที่งดงำม ดึงดูดคนเข้ำมำ และต้องมีสำขำที่
แตกต่ำงและโดดเด่น เวลำนี้ที่โดดเด่นของ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ คือนิเทศศำสตร์ กำรท่องเที่ยวและโรงแรม 
ส ำหรับ International Program มีคู่แข่งน้อย เน้นนักศึกษำต่ำงชำติที่มี MOU กันระหว่ำงประเทศที่ส่งมำ
เรียน เรำส่งไป ท ำให้มีนักศึกษำ ต่ำงชำติ 500-600 คน 

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำปัจจัยหรือเงื่อนไขใดบ้ำง ที่ท ำให้มหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทยด ำเนินกำรไปได้
โดยส ำเร็จ 

ดร.ธนู กุลชล  : ปัจจัยคือหำพันธมิตรให้มำกที่สุด ตอนนี้แปรเปลี่ยนไปแล้ว มันไม่ใช่มหำวิทยำลัยบรรษัทใน
ควำมหมำยนัยสำกล เป็นลักษณะ Multi-Corporate University ที่ท ำให้เขำอยู่รอด ถ้ำไปติดอยู่กับนิยำม
สำกลจะท ำให้ขำดทุนแน่นอน แต่ถ้ำแปรสภำพบ้ำงแล้วเอำพันธมิตรมำ เป็นแนวคิดที่ดีในกำรด ำเนินกำร  
แตต่้องมีควำมใส่ใจ ไม่ใช่พูดแต่ทฤษฏีแต่ท ำไม่ได้ ต้องมีกำรติดต่อ ต้องให้สถำบันอื่นๆ ที่จะร่วมต้องมีต ำแหน่ง
เพียงพอที่จะรองรับ ในอนำคตถ้ำไม่ยึดติดกับควำมหมำยนิยำมของสำกลแล้ว เขำยอมตรงนี้ก็ได้ และ
สถำบันอุดมศึกษำเอกชนอื่นๆ ด้วย ถ้ำอยำกอยู่ได้ต้องปรับเปลี่ยน และให้แนวทำงสหกิจศึกษำร่วมด้วย ไม่ใช่
ยึดติดกับนิยำมเดิมๆ 

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำมีวิธีกำรใด ในกำรสนับสนุนสถำบันอุดมศึกษำเอกชนในกำรน ำแนวคิดเรื่อง
มหำวิทยำลัยบรรษัทมำปรับใช้ เพื่อให้สถำบันอุดมศึกษำเอกชนมีควำมเ ช่ือมโยงกับภำคธุรกิจและ
ภำคอุตสำหกรรมได้ และมีควำมเป็นไปได้ที่จะน ำแนวคิดน้ีมำพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนในปัจจุบนัหรอืไม่ 
อย่ำงไร 

ดร.ธนู กุลชล  : คงไม่ไปพูดถึงมหำวิทยำลัยบรรษัท เพรำะว่ำแห่งอื่นไม่มีใครใหญ่กว่ำซีพีในประเทศ ฉะนั้น
ผู้รับใบอนุญำตเอกชนในไทยไม่มีใครใหญ่กว่ำซีพีเพรำะถ้ำยึดติดกับนิยำมแค่นั้นคงล้มเหลว ที่ อื่นก็คงไม่มี 
แนวคิดที่จะท ำได้คือสหกิจศึกษำ เช่ือมโยงกับทำงภำคธุรกิจ ท ำ MOU ส่งนักศึกษำไปฝึกงำน กำรฝึกงำนต้อง
ไม่ปล่อยเด็กไปตำมล ำพัง มีแผน มีกำรติดตำมประเมินผล ถือเป็นไอเดียที่ดี และต้องจริง สรุปแล้วถ้ำเอำนิยำม
ของมหำวิทยำลัยบรรษัทที่แท้จรงิ ในประเทศไทยท ำไม่ได้ แต่ถ้ำโยงในแง่ที่ว่ำมีควำมเช่ือมโยงกับทำงภำคธุรกจิ
อุตสำหกรรม ควรต้องมีด้วยไม่เช่นนั้นจะอยู่ไม่ได้ เพรำะมำติดในเรื่องของควำมสำมำรถในกำรจ้ำงงำน  
กำรเลือกอำจำรย์พิเศษก็มีอิทธิพลในกำรรับนักศึกษำ แต่อำจำรย์ของรัฐสมัยก่อน ไม่มีเครือข่ำย นักศึกษำจบ
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ออกมำหำงำนล ำบำก และเรำต้องมีกลยุทธ์ โดยให้นักศึกษำจบภำยใน 3 ปีครึ่ง ไม่จบ 4 ปี คือจบก่อนคนอื่น
ครึ่งเทอม มีโอกำสหำงำนได้ก่อน ต้องคิดหมด ไม่ใช่ว่ำตลำดเป็นของเรำเมื่อไร ตลำดเป็นของเขำ เรำต้องหำวิธี
ซึ่งไม่เหมือนกับเขำ 

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำ “จุดแข็ง” ของสถำบันอุดมศึกษำเอกชน และมหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทย คือ
อะไร 

ดร.ธนู กุลชล  : จุดแข็ง คือควำมคล่องตัว กำรตัดสินใจ ระเบียบมีควำมยืดหยุ่น ซึ่งมหำวิทยำลัยของรัฐท ำ
ไม่ได้ จึงเกิดปรัชญำชีวิต ถ้ำเห็นว่ำข้ำรำชกำรไทยคนไหนมีผลงำน คือผิดระเบียบทั้งนั้น ถ้ำท ำตำมระเบี ยบ
ผลงำนไม่มีทำงออกได้ เขำว่ำอย่ำงงี้ แต่วันนี้อำจเปิดข้ึน เพรำะสมัยท่ำนคงเจอเรื่องควำมท้ำทำยหลำยอย่ำง 
เพรำะสังคมไทยมันมองคนในแง่ลบมำโดยตลอดว่ำนี่ต้องเป็นคนเลว ดังนั้นต้องออกกฎหมำยไว้คุมคนเลว  
แบบเดียวกับมหำวิทยำลัยเอกชน โดนทำงรำชกำรกดแบบเดียวกัน เพรำะมองว่ำพวกนี้มำค้ำขำย หำกิน ดังนั้น 
ต้องออกกฎระเบียบรัดกุมคุมอย่ำงเดียว แต่ทุกกลุ่มชนมีทั้งคนดีและคนเลว มหำวิทยำลัยเอกชนก็มีทั้งดีทั้งเลว 
อย่ำไปเหมำ แต่สังคมไทยชอบเหมำ ต้องว่ำเป็นรำยๆ ฉะนั้นจะแก้ทุกอย่ำงทุกเรื่องก็ต้องเอำจุดนี้เป็นหลัก  
อย่ำไปถือว่ำเขำเลวหมด และถ้ำคนเลวต้องจัดกำรให้หนัก อย่ำไปรอมชอม ประณีประนอม คนไทยไม่ใช่แบบ
นั้น พอเจอคนเลวก็เกรงใจ ถือเป็นสัจธรรมของชีวิตแบบนี้ 

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำ “จุดอ่อน” ของสถำบันอุดมศึกษำเอกชน และมหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทย 
คืออะไร 

ดร.ธนู กุลชล  : จุดอ่อน คือ กฎระเบียบของมหำวิทยำลัยเอกชน ตอนผมเป็น สว. พยำยำมขำยไอเดียแต่ไม่
ค่อยออกเพรำะเขำมองภำพเอกชนเป็นแบบนี้ มองว่ำกำรที่เอกชนมำต้ังสถำบันอุดมศึกษำ มันต้องมำโดยเป็น 
กุศลเจตนำ ไม่ใช่ถือว่ำมหำวิทยำลัยเอกชนเป็นธุรกิจ ฉะนั้น ถ้ำตรำพระรำชบัญญัติได้ บอกตั้งแต่แรกเลยว่ำ 
กำรจะจัดตั้งมหำวิทยำลัยเอกชน ต้องเป็นกำรตั้งแบบเป็นกุศลเจตนำ คือว่ำ ไม่ได้ท ำแบบธุรกิจ ซึ่งหลำยแห่ง
เป็นเหมือนกัน โรงเรียนรำษฎร์สร้ำงแล้วมีก ำไร พอตั้งได้ว่ำต้องมีกุศลเจตนำ คนที่จะมำท ำได้ต้องเป็นคนที่มี
ทุนทรัพย์อยู่แล้ว ถ้ำไม่มีเพียงพอไม่ต้องมำท ำ ฉะนั้นต้องบอกว่ำ ถ้ำใครจะจัดต้ัง มหำวิทยำลัยต้องมีเงินมำกอง
เลย เรียกว่ำ “กองทุนคงยอดเงินตน (Endowment Fund)” อย่ำงที่มหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ดมี Endowment 
Fund มำกกว่ำงบประมำณประจ ำปีของประเทศไทย ทุกแห่งมีกองทุนดังกล่ำว ฉะนั้นถ้ำพระรำชบัญญัติ
ออกมำว่ำ ถ้ำจะจัดต้ังมหำวิทยำลัยต้องมีกองทุนอย่ำงน้อยกี่พันล้ำน ถ้ำเป็นวิทยำลัยก็ลดลงมำ ถ้ำเป็นสถำบัน
น้อยลงมำอีก และถ้ำมีแล้วรัฐบำลจะต้องมำสมทบงบประมำณให้อีกเท่ำตัวตั้งแต่แรกเริม่ เช่น หำมำได้ 2,000 
ล้ำน รัฐบำลต้องให้ 2,000 ล้ำนเช่นกัน เพรำะเงินจ ำนวนน้ี ใช้ได้แต่ดอกผล ไม่ได้คืนต้นออก แล้วมีกฎระเบียบ
ในกำรลงทุนกองทุนอย่ำงเคร่งครัด ฉะนั้น ถ้ำท ำตำมนั้นเงินจะงอกเพิ่มพูนไปใช้ดอกเบี้ยได้ ถ้ำล้มละลำยหรือ
โกงสำมำรถถอนได้ แต่ไม่ได้ดอกเบี้ย รัฐยังมีส่วนในกำรเป็นกรรมกำรส่วนนึง มีกฎระเบียบในกำรบริหำรจัด
กำรเงิน ซึ่งสำมำรถควบคุมได้ โดยที่ เงินไม่หำยไปไหน ท ำให้เกิดควำมมั่นคง เรื่องที่สองคือ เวลำนี้
พระรำชบัญญัติสถำบันอุดมศึกษำเอกชนฉบับเดียวแต่ใช้กับสถำบันอุดมศึกษำเอกชนทุกแห่ง ซึ่งมี 
ควำมแตกต่ำงทั้งคุณสมบัติ ควำมอยู่ยืนนำน แต่ใช้ระเบียบเดียวกัน คนจะไปก็ไปล ำบำก คนที่ไปได้ก็ไป เลย
เสนอ ให้จัดพระรำชบัญญัติเป็น 3 ประเภท ประเภทแรกส ำหรับสถำบันอุดมศึกษำที่จัดตั้งใหม่ไม่เกิน 5 ปี 
แล้วมีข้อก ำหนดว่ำ 5 ปีจะต้องเป็นอย่ำงไร ถ้ำพิจำรณำผ่ำน สำมำรถเข้ำประเภทที่ 2 ซึ่งก็จะมีกำรก ำกับที่
ผ่อนคลำยหลำยเรื่อง และต้องผ่ำนอีก ถ้ำไม่ผ่ำนก็อยู่ในประเภทนี้ไปเรื่อยๆ หรือลดลงไป ถ้ำคุณภำพดีก็เป็น
ประเภทที่ 3 รัฐแทบจะปล่อยเลย เหมือนมหำวิทยำลัยรัฐ แต่ต้องมีกำรประเมินทุก 5 -10 ปี ซึ่งตอนนี้
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มหำวิทยำลัยรัฐไม่มีกำรประเมิน แต่มหำวิทยำลัยทุกแห่งควรมีกำรประเมินทั้งของรัฐและเอกชน ทุก 5 ปีมำดู
ต่อไป ถ้ำเป็นแบบนี้ได้ มหำวิทยำลัยเอกชนที่ดีๆ ไปไกลกว่ำน้ีมำก เวลำน้ีถำมหมดเลย ทำงรำชกำรก็อ้ำงว่ำที่
จริงเขำดูอยู่แล้ว ถ้ำมหำวิทยำลัยที่ไว้ใจได้ก็ไม่ดู จริงๆ อยู่ที่ดุลพินิจของกระทรวงซึ่งอำจมีกำรแกล้งได้ แต่ถ้ำ
แบ่งเป็นประเภทจะท ำให้มหำวิทยำลัยเองรู้ว่ำอยู่จุดไหน ท ำอะไรได้ไม่ได้ อีกประเด็นที่ท ำให้ไปได้ดีคือ 
กระทรวงหรือผู้ที่ท ำหน้ำที่ดูแลจะต้องไม่เป็นแบบ passive แต่ต้องเป็น pro-active ซึ่ง passive นี้คือ รอ
เพรำะงำนเยอะ จนไม่สำมำรถคิดล่วงหน้ำ แต่ที่จริงต้องเป็นฝ่ำยที่คิดล่วงหน้ำ โลกก้ำวไปขนำดนี้แล้ว ฉะนั้น 
กำรเรียนออนไลน์ควรเป็นอย่ำงไร และจัดระเบียบล่วงหน้ำ แต่ก็เห็นใจว่ำไม่มีบุคลำกรเพียงพอ อย่ำงนี้ต้องมี
หน่วยงำนในกระทรวงหรือว่ำหน่วยงำนที่ดูแล คิดอย่ำงเดียว ไม่ใช่ท ำแต่งำนประจ ำ มีหน้ำที่คิดถึงอนำคตว่ำ
ควรเป็นแบบใด แล้วมำปรึกษำกับฝ่ำยเอกชนที่ปฏิบัติงำน มำนั่งคุยกันว่ำเป็นอย่ำงไร มหำวิทยำลัยเอกชนก็
อยำกให้มีคุณภำพ และอะไรที่ลงตัว เป็นไปได้ก็ก ำหนดมำ และบอกว่ำมหำวิทยำลัยเอกชนต้องมีควำมคิดริเริ่ม 
เช่น เมื่อก่อนจะเปิดนิติศำตร์ทำงพำณิชย์นำวี เสนอไปทบวงตีกลับ เนติบัณฑิตไม่รับรอง เสนอหลักสูตร
ภำษำอังกฤษ ทบวงไม่ได้ต้องแปลเป็นไทย ตอนนี้ยอมแล้ว ซึ่งมีเรื่องติดขัดหลำยจุด ผมเห็นใจคนกระทรวง 1. 
คนท ำงำนน้อย 2. ตรงสำขำจริงๆ ไม่ค่อยมี มีประสบกำรณ์ด้ำนน้ีน้อย บำงทีไม่เข้ำใจ อำจต้องขอผู้เช่ียวชำญ 
หรือมีประสบกำรณ์มำช่วย 

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำ “โอกำสและควำมท้ำทำย” ของสถำบันอุดมศึกษำเอกชน และมหำวิทยำลัยบรรษัท
ในประเทศไทย คืออะไร 

ดร.ธนู กุลชล  : โอกำส คือ ตอนนี้ถ้ำพูดถึงสถำนกำรณ์และสิ่งแวดล้อม ณ ปัจจุบัน เรำท ำอะไรไม่ได้มำก
เพรำะกฎหมำยจ ำเป็นต้องแก้ ส ำหรับควำมช่วยเหลือ  

ผู้สัมภาษณ์ : กำรเป็นกระทรวงใหม่พูดถึงกำรปฏิรูป 3 อย่ำง คือ กำรปฏิรูปกำรบริหำร งบประมำณ และ
กฎระเบียบ  

ดร.ธนู กุลชล  : อันนี้ทำงสมำคมสถำบันอุดมศึกษำเอกชนพยำยำมเสนออยู่ คิดว่ำจะได้ผลบ้ำง มันอยู่ที่
แนวควำมคิดของผู้บริหำรกระทรวง ต้องยึดหลักว่ำ ทุกสังคมมีทั้งคนดีและคนไม่ดี อย่ำไปคิดว่ำเขำดีหมดหรือ
เลวหมด ฉะนั้นกฎระเบียบต้องมองก่อนว่ำทุกคนเป็นคนดี และถ้ำใครผิดต้องลงโทษให้จริงจัง อย่ำลูบหน้ำปะ
จมูก ฉะนั้นกำรออกกฎหมำยต้องชัดเจน และต้องท ำควำมเข้ำใจซึ่งกันและกัน ทุกฝ่ำยต้องมองด้วยสำยตำที่ดี
ซึ่งกันและกัน และมองในจุดที่ไม่อคติ  

ผู้สัมภาษณ์ : ในส่วนของควำมท้ำทำย ต่อกำรปรับตัวให้ทันต่อดิจิทัล 

ดร.ธนู กุลชล  : ส ำหรับควำมท้ำทำย กระทรวงต้องเป็นผู้น ำในเรื่องกำรปรับตัวด้ำนดิจิทัล ว่ำอะไรได้ไม่ได้  
มีกฎระเบียบอย่ำงไร ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องรีบด ำเนินกำร เพรำะมหำวิทยำลัยเอกชนโดนกฎระเบียบผูกมัดไปหมด 
ฉะนั้นทำงภำครัฐต้องรีบเปิด เพื่อให้ภำคเอกชนเดินต่อได้ รวมทั้ง กรรมกำรที่มีบทบำทในควำมรับผิดชอบ
พิจำรณำก็ควรต้องเลือกคน ฉะนั้น กระทรวงใหม่ต้องสรรหำคนที่มีควำมคิดที่กล้ำพูด นอกจำกนี้ยังมีเรื่อง
เล็กน้อยอีกหลำยเรื่อง ท ำให้เดินล ำบำกมำก เพรำะว่ำผู้บริหำรจำกกระทรวงหรือคนภำครัฐไม่เข้ำใจ ไม่รับรู้ 
และไม่เปิดรับ ดังนั้น ต้องหำคนที่มองโลกกว้ำง คนรุ่นใหม่ต้องเปิดใจกว้ำง ถ้ำผิดต้องลงโทษ เวลำน้ีลูบหน้ำปะ
จมูก คนท ำผิดก็มีเส้น ผมว่ำมันอยู่ที่คนที่มำ เช่น กกอ. ต้องแข็ง และเป็นคนที่เปิดกว้ำง มีประสบกำรณ์สั่งลง
มำพนักงำนท ำได้ แต่ถ้ำ กกอ. เป็นพวกที่เรียกว่ำ เรื่อยๆ พยักหน้ำลูกเดียว ควำมเห็นต่ำงไม่กล้ำพูด อย่ำงนี้ก็
เหมือนเดิม บำงทีสมัยก่อนไม่ และถ้ำลูกทีมไม่เสนออะไร ก็ไปเรื่อย ข้ำรำชกำรเสนออะไรก็เอำตำมนั้น บำงที
หลำยอย่ำงก็ไม่สำมำรถผ่ำนไปได้ 
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ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนมีค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรน ำกลยุทธ์ในกำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัยบรรษัท 
ที่เช่ือมโยงกับภำคธุรกิจ แต่ถ้ำเป็นลักษณะแบบนี้อำจไม่ตรงกับควำมเห็นท่ำน เนื่องจำกมหำวิทยำลัยบรรษัท
ในประเทศไทยมีจ ำนวนไม่มำกและไม่ตรงตำมนิยำม ดังนั้น จึงขอเปลี่ยนโจทย์จำกมหำวิทยำลัยบรรษัท เป็น
มหำวิทยำลัยเอกชน  

ดร.ธนู กุลชล  : ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยหรือผู้รับใบอนุญำตต้องเป็นคนกว้ำงขวำง เข้ำไปสู่ทุกวงกำร ไม่ใช่เก็บ
ตัว เป็นครู ไม่มีเครือข่ำยเลย ต้องผลักดันเข้ำสู่วงกำรทุกวงกำร เช่น มหำวิทยำลัยกรุงเทพ ผู้รับใบอนุญำตจะ
ถูกส่งไปเป็นสมำชิก Rotary โดยที่มหำวิทยำลัยออกค่ำใช้จ่ำยให้หมด หรือส่งไปศึกษำต่อ ส่งผู้บริหำรออก
กระจำยหมด เพื่อให้มีเครือข่ำย เพื่อให้รู้จักพ่อค้ำ นักธุรกิจในหลำยวงกำร ฉะนั้นอันนี้ส ำคัญสุดเรื่อง 
Networking ในประเทศไทย ไม่ว่ำจะท ำธุรกิจ กำรศึกษำเป็นสิ่งส ำคัญในประเทศก ำลังพัฒนำ ฉะนั้นไม่ใช่แค่
คุณเป็นใคร ส ำคัญอย่ำงไร ที่จะท ำให้งำนบรรลุได้หรือไม่ แต่คุณรู้จักใคร  

ผู้สัมภาษณ์ : แนวคิดน้ี ใช้ได้ทั่วโลกหรือไม่ หรือใช้ได้เฉพำะในประเทศไทย  

ดร.ธนู กุลชล  : ประเทศไทยยังคงใช้แนวคิดนี้ได้มำก แต่ที่อื่นใช้ได้บ้ำง ดังนั้นมหำวิทยำลัยเอกชนจึงควรที่มี
เครือข่ำยในทุกวงกำร จะประสบควำมส ำเร็จได้ คือ 1. ผู้บริหำรต้องกระจำยออกไปสู่ทุกวงกำรเพื่อสร้ำง
เครือข่ำย และบัณฑิตของเขำก็จะได้มีที่ไป 2. สร้ำงอำจำรย์ข้ึนมำ คืออย่ำพึ่งพำเฉพำะช้ำงเผือกที่จะเดินเข้ำมำ 
เวลำน้ีอำจจะหำง่ำยจำกกำรเกษียณจำกรำชกำร ดึงมำได้ แต่หวังพึ่งไม่ได้ ต้องสร้ำงขึ้นมำด้วย เพรำะอำจำรย์
เหล่ำนี้อำยุมำกแล้ว ซึ่งพลันที่ เขำออกจำกรำชกำรเขำก็จะเข้ำใจในภำคเอกชนทันที ไม่มีปัญ หำเรื่อง
แนวควำมคิด มุมมองของแต่ละฝ่ำยต้องมองและเข้ำใจซึ่งกันและกัน ทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งกำรเกิด 
mobility จำกภำครัฐถือเป็นส่วนช่วยสนับสนุน เพรำะสร้ำงควำมเข้ำใจ แต่มหำวิทยำลัยเอกชนต้องสร้ำงคน
ใหม่ข้ึนมำด้วย คือมหำวิทยำลัยเอกชนหลำยแห่งไม่สร้ำงอำจำรย์ใหม่ เพรำะค่ำใช้จ่ำยสูงและใช้เวลำนำน 
มหำวิทยำลัยเอกชนจะอยู่ได้ด้วยกุศลเจตนำ และมีเงินทุนมำกพอ และทำงรัฐสำมำรถช่วยได้ เวลำน้ีมีกองทุน
หมุนเวียนเพื่อกำรพัฒนำ ซึ่งไม่มีคนกู้เนื่องจำกเงื่อนไขที่ตั้งมำล ำบำก ในมุมมองถือว่ำยังมีประโยชน์ แต่ต้อง
ปรับเงื่อนไขให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ต้องเป็นเงื่อนไขที่จูงใจ และปรับให้เข้ำกับพวกธนำคำรที่
เปลี่ยนไปแล้ว  

ผู้สัมภาษณ์ : มีพระรำชบัญญัติเรื่องกำรส่งเสริมสนับสนุนใช้ทรัพยำกรร่วมกันของรัฐและเอกชน ในควำมเป็น
จริงใช้ได้มำกหรือน้อยแค่ไหน 

ดร.ธนู กุลชล  : ในควำมเป็นจริงใช้ได้น้อยมำก อันนี้ต้องไปแก้ กำรใช้ร่วมกันให้มำกขึ้น กำรร่วมมือระหว่ำง
สถำบันอุดมศึกษำของรัฐและเอกชนยำกเพรำะสถำบันอุดมศึกษำของรัฐอำ้งว่ำไม่มีเวลำให ้แต่ถ้ำเป็นส่วนกลำง
อำจง่ำยข้ึน เช่น ระบบของ UniNet E-Book ถ้ำเป็นสถำบันอุดมศึกษำของรัฐ ค่อนข้ำงพูดยำก คือมักอยู่ใน
แนวคิดว่ำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนเอำเปรียบหรือเอกชนจะได้  

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนมีแนวควำมคิดในกำรสนับสนุนเทคโนโลยีด้ำนกำรศึกษำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิทยำลัยบรรษัทให้สอดคล้องกับทิศทำงขององค์กร และก่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำ ได้อย่ำงไร 

ดร.ธนู กุลชล  : เอำผู้ที่รับผิดชอบของกระทรวงมำนั่งคุยกับสมำคมสถำบันอุดมศึกษำเอกชนว่ำอะไรท ำได้ไมไ่ด้ 
เวลำนี้ท ำไม่ได้ เพรำะท ำแล้วจะผิดระเบียบอีก เช่น กำรใช้เทคโนโลยีออนไลน์ ไม่ต้องเรียนที่มหำวิทยำลัย 
หำว่ำเอำเปรียบมหำวิทยำลัยรัฐ ลดต้นทุนโดยไม่ต้องจัดกำรเรียนกำรสอน จ้ำงอำจำรย์เพิ่มให้นักศึกษำเรียนที่
บ้ำน เสียค่ำเทอมเท่ำเดิม สำมำรถท ำได้ไหม มำปรึกษำกันว่ำกฎเป็นอย่ำงไร ให้เป็นเชิงรุกก่อน ไม่ใช่ปฏิบัติแล้ว
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มำแย้ง ต้องมีกฎระเบียบที่ชัดเจน ซึ่งควำมคิดริเริ่มของภำคเอกชนมีมำก แต่ติดที่กฎระเบียบ ดังนั้นต้องหำรือ
ร่วมกันว่ำสำมำรถท ำได้ไหม แค่ไหน แล้วออกมำเป็นโครงกำรน ำร่องให้ลองท ำ ประเมินผล แล้วขยำยให้ทุก
แห่งท ำก็ได้ แต่ต้องหำรือกันต้ังแต่แรกเริ่ม ถ้ำรอให้ฝ่ำยใดคิดเองเท่ำนั้นจะไปไม่รอด เอำฝ่ำยก ำกับดูแลกับฝ่ำย
ปฏิบัติมำคุยกัน เปลี่ยนแนวคิด mindset เป็นร่วมกันคิดทำงออกของประเทศ กำรศึกษำของไทย เพื่อ
ผลประโยชน์ของนักศึกษำ มีคนดีมำกกว่ำคนเลว คนดีเหล่ำน้ีจะบอกว่ำจะมีคุณภำพได้ต้องเป็นแบบนี้ ใครผิด
จำกนี้ก็ลงโทษไป 

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำปัญหำเร่งด่วนในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ที่ภำครัฐจะต้องเร่งแก้ไขคือ
อะไร และควรมีวิธีแก้ไขอย่ำงไร 

ดร.ธนู กุลชล  :  ในกำรที่จะแก้ไข มี 2 เรื่อง คือ 1. เรื่องที่ท ำอย่ำงไรให้สถำบันอุดมศึกษำเอกชนอยู่ได้ และ 
2. ท ำอย่ำงไรให้คุณภำพดีตำมต้องกำร แต่เรื่องเร่งด่วนคือ ต้องให้สถำบันอุดมศึกษำเอกชนอยู่ได้ก่อน และต้อง
อยู่ได้อย่ำงดีด้วย ฉะนั้นปัญหำต้องมำคุยกันว่ำสิ่งที่สถำบันอุดมศึกษำเอกชนสำมำรถท ำและท ำได้ดี รัฐไม่ควร
จะต้องท ำ เช่น สำขำบริหำรธุรกิจ สำขำนิเทศศำสตร์ สำขำกำรท่องเที่ยวและโรงแรม ควรปล่อยให้
มหำวิทยำลัยเอกชนท ำ รัฐควรน ำงบประมำณมำท ำอย่ำงอื่นที่ควรท ำ และเป็นสิ่งที่เอกชนท ำได้ไม่ดี เพรำะ
ลงทุนสูง แต่เป็นไปได้ยำกเนื่องจำกมหำวิทยำลัยทุกแห่งเปิดนิเทศศำสตร์ บริหำรธุรกิจหมด เพรำะลงทุนไม่
มำก ซึ่งสิ่งที่ท ำให้สถำบันอุดมศึกษำเอกชนอยู่ยำกซึ่งเป็นไปตำมธรรมชำติคือ ปัญหำกำรเกิดต่ ำ อันนี้กระทบ
ทั้งเอกชนและรัฐ ช่วยไม่ได้ แต่สิ่งที่จะช่วยได้คือสำขำวิชำที่สถำบันอุดมศึกษำของรัฐเปิดไปแย่งเอกชนหมด 
ฉะนั้น ในเมื่อทรัพยำกรมีจ ำกัด ควรเน้นคนละด้ำน ด้ำนไหนเอกชนท ำได้ดี สถำบันอุดมศึกษำของรัฐไม่ควรเปดิ
ด้วย แต่ในทำงปฏิบัติคงยำก เพรำะรัฐหรือกระทรวงไปบังคับได้ยำก สถำบันอุดมศึกษำของรัฐก็มีสภำของ
ตนเอง เพื่อควำมอยู่รอดก็จ ำเป็นต้องหำทำงที่จะดึงนักศึกษำเข้ำมำศึกษำ ทำงออกอื่นๆ คือ ทำง
สถำบันอุดมศึกษำเอกชนไม่ได้รับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินเลย ซึ่งเงินที่ได้รับเป็นทำงอ้อมหมด และไม่มำก
พอ ฉะนั้น รัฐบำลสำมำรถช่วยได้ ยกตัวอย่ำงเช่น มีกองทุนที่จะส่งเสริมให้พัฒนำอำจำรย์ เวลำน้ีมีบ้ำงแต่ว่ำมี
เงื่อนไขและหลำยอย่ำงท ำให้ไม่สะดวก ถ้ำสมมุติว่ำมีกฎระเบียบสนับสนุนโดยตรงให้ไปเรยีน โดยออกค่ำใช้จ่ำย
ให้ ไม่ใช่เงินกู้ แล้วก ำหนดเงื่อนไขว่ำต้องมำอยู่ที่สถำบัน ถ้ำผิดสัญญำก็ลงโทษให้หนัก อำจมีกำรทบทวน
กองทุนหรือสิ่งที่ภำครัฐให้กำรสนับสนุนให้มีเงื่อนไขที่สนับสนุนจริงๆ ไม่ยำกต่อกำรปฏิบัติ  

ผู้สัมภาษณ์ : ในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน รูปแบบที่เหมำะสมในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนควรเป็นอย่ำง
ไร ภำยใต้กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ดร.ธนู กุลชล  :  สถำนกำรณ์ปัจจุบันเป็นแบบวัวค่อนข้ำงพันหลักพอสมควร ถ้ำเริ่มต้นโดยมีกำรมีมำตรกำร
ต่ำงๆ เช่น มี Endowment fund ก็ไปได้ แต่เวลำนี้เกือบทุกแห่งมำจำกธุรกิจทั้งสิ้น มันไม่มีทุนโดยเฉพำะ
สถำบันอุดมศึกษำเล็กๆ และมำโดยอำศัยว่ำต้องมีจ ำนวนนักศึกษำของรัฐคงไปช่วยทุกแห่งไม่ได้ แต่อำจที่จะมี
สิ่งจูงใจที่เป็นรำงวัลที่ให้ฟรีที่มำกพอสมควร ถ้ำสำมำรถบรรลุพันธกิจบำงอย่ำงที่รัฐตั้งเป้ำไว้ ตอบยุทธศำสตร์
ชำติก็ให้เงินสนับสนุนไป มีเงินกู้เพื่อกำรศึกษำของนักศึกษำก็ช่วยบ้ำง แต่ที่จะไปแก้ให้เสร็จสมบรูณ์ ไม่สำมำรถ
ท ำได้ สำมำรถช่วยได้บ้ำง เพรำะประวัติศำสตร์ ควำมเป็นมำเป็นแบบนั้น ต้องค่อยเป็นค่อยไปกว่ำที่จะแก้ได้ 
ผมว่ำเอำคนที่ดูแลสถำบันอุดมศึกษำเอกชน และผู้แทนของสถำบันอุดมศึกษำเอกชนมำนั่งคุยกัน และมีหลำย
เรื่องต้องเปลี่ยนแนวคิดของทั้ง 2 ฝ่ำย เพื่อผลประโยชน์กำรศึกษำของชำติ ให้เกิดแนวทำง แล้วค่อยๆ 
ด ำเนินกำรจะดีข้ึน  



๑๘๔ 
 

 

ผู้สัมภาษณ์ : สมำคมสถำบันอุดมศึกษำเอกชนถือเป็นตัวแทนที่ดีได้เลยหรือไม่ 

ดร.ธนู กุลชล  :  สมำคมสถำบันอุดมศึกษำเอกชนถือเป็นตัวแทนที่ดีเลย เนื่องจำกมีมหำวิทยำลัยไม่กี่แห่งที่ไม่
เป็นสมำชิก ส่วนใหญ่อยู่ในน้ี 60 กว่ำแห่ง ส่วนน้อยที่ไม่ได้อยู่  

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำเกณฑ์ กฎกระทรวง พระรำชบัญญัติ และกฎหมำยที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีส่วนสนับสนุน
หรือเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนและมหำวิทยำลัยบรรษัทอย่ำงไร 

ดร.ธนู กุลชล  :  มำหำรือร่วมกันดีที่สุดกับตัวแทนสถำบันอุดมศึกษำเอกชน เพรำะมีแนวคิดที่ดีและมี
ประสบกำรณ์กับปัญหำหลำกหลำย  

ผู้สัมภาษณ์ : ถ้ำจะให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลงจริง ตำมควำมเห็นส่วนตัวมองว่ำ กกอ. ชุดน้ีมีอำยุไม่นำน กำรจะ
ท ำเรื่องใหญ่และต้องผลักดันต้องใช้เวลำพอสมควร แต่ชุดน้ีสำมำรถท ำได้ โดยอำจเป็นฐำนและ กกอ. ชุดใหม่
มำด ำเนินกำรต่อ 

ดร.ธนู กุลชล  : สิ่งที่ท ำได้เลยส ำหรับ กกอ. ชุดนี้ โดยตั้งกรรมกำรข้ึนมำและมำระดมสมอง ท ำวิจัยเรื่องนี้
โดยเฉพำะ และกรรมกำรที่แต่งตั้งข้ึนมำ ควรมีคนนอก ไม่มีคนที่มีผลต่อกำรพิจำรณำโดยตรง คนในกระทรวง 
ต้องหำรือร่วมกับเอกชน ไม่ใช่มีเฉพำะกรรมกำรที่มำจำกสถำบันอุดมศึกษำของรัฐ เพรำะจะไม่มีแนวคิด ไม่มี
ควำมรู้เกี่ยวกับสถำบันอุดมศึกษำเอกชน เนื่องจำกไม่รู้ปัญหำ รู้แต่หลักกำร แต่จะเกิดประโยชน์เมื่อมีผู้แทน
จำกสถำบันอุดมศึกษำเอกชนและผู้แทนก ำกับดูแล   

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไรในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนในภำพรวม 

ดร.ธนู กุลชล  :  ควำมส ำเร็จจะเกิดข้ึนได้เมื่อมีควำมร่วมมือของทั้งสองฝำ่ย คือฝ่ำยก ำกับและฝ่ำยปฎิบัติ และ
ทั้งสองฝ่ำยจะต้องมีควำมคิดไปในทำงบวกด้วยกัน ไว้ใจซึ่งกันและกัน มองผลประโยชน์ของชำติและกำรศึกษำ
เป็นเกณฑ์ หำรือร่วมกันเพื่อก ำหนดกฎเกณฑ์ออกมำ มีระยะเวลำประเมินผล และกลับมำคุยกันอีก เป็นหลำย
รอบ เพื่อเป็นทิศทำงที่ดีต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘๕ 
 

 

ผู้รับการสัมภาษณ์: ผศ.เลิศชัย สุธรรมำนนท์ (ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและพฒันำ สถำบันกำรจัดกำร
ปัญญำภิวัฒน์) 
ผู้สัมภาษณ์ : ดร. นภำพร อำร์มสตรอง 
วันท่ีสัมภาษณ์ : 21 มิถุนำยน 2562  เวลา : 08.10 น.  สถานท่ี : โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์ 

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับมหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทยอย่ำงไร ต่อกำรที่จะท ำให้
สถำบันอุดมศึกษำเอกชนยังคงสถำนะอยู่ได้ ท่ำมกลำงวิกฤตตัวป้อนเข้ำที่ลดลง 

ผศ.เลิศชัย สุธรรมานนท์  :  ปัญหำเรื่องนักศึกษำลดลงเป็นประเด็นใหญ่ ที่เป็นประเด็นร่วมคือ มหำวิทยำลัย
ในปัจจุบันอำจจะตอบโจทย์ทำงธุรกิจไม่ได้ ถ้ำเรำศึกษำเรื่องมหำวิทยำลัยบรรษัทจริงๆ แนวควำมคิดเรื่อง
เอกชนมำท ำมหำวิทยำลัยบรรษัทมำเป็น 100 ปีแล้ว ถ้ำควำมหมำยในเชิงสำกล หมำยถึง Learning Centre  
ที่ท ำให้กับตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ พนักงำน และภำยในห่วงโซ่ธุรกิจของเขำด้วย เช่น เซเว่น ท ำให้กับเฟรนชำย  
ซัพพำยเออร์ ดังนั้นในเมืองนอกเป็นควำมหมำยนี้ส่วนใหญ่ แต่ก็เป็นหน่วยธุรกิจที่เลี้ยงตัวเองได้ อันนี้มีเป็น 
100 ปีแล้ว แต่ในเครือของ CP เองมีประมำณ 20 ปี ที่ประธำนเกิดแนวคิดน้ีมำ แต่เมื่อไม่ถึง 10 ปีที่คุณก่อ
ศักดิ์มำท ำให้เป็นรูปแบบที่นี่ เพรำะตอนนั้นองค์กรอยำกท ำเป็นออนไลน์ ภำคธุรกิจคิดเรื่องนี้มำนำนแล้ว 
เพรำะกำรพัฒนำคนเป็นเรื่องส ำคัญมำก และกำรศึกษำอำจไม่สำมำรถตอบสนองได้ทั้งหมด แต่บ้ำนเรำท ำน้อย
เพรำะมหำวิทยำลัยบรรษัทลงทุนเยอะ และเห็นผลช้ำ เพรำะเป็นกำรลงทุนด้ำนคน ที่ท ำให้ขับเคลื่อนช้ำ เรำมี 
Learning Centre ที่เป็นทุนฝึกอบรมในองค์กรตัวเอง ท ำเฉพำะในองค์กรตัวเอง แต่ไม่ได้ขยำยมำทั้งห่วงโซ่
ธุรกิจ เพรำะฉะนั้น ในบ้ำนเรำสถำนกำรณ์เป็นไง คิดว่ำยังเป็นระบบกำรศึกษำแบบเดิม แต่ต้องมีต้นทุนแฝงสูง
ในกำรที่ว่ำจะต้องพัฒนำคนเพื่อให้ท ำงำนได้ เพรำะลงทุนเรื่องคนน้อย ยังต้องพึ่งพิงอีกมำก  

ผู้สัมภาษณ์ : นิยำมสำกลของมหำวิทยำลัยบรรษัทกับนิยำมของปัญญำภิวัฒน์ไปด้วยกันหรือไม่ หรือปรับ
ประยุกต์ในบำงส่วน 

ผศ.เลิศชัย สุธรรมานนท์  :  ผมคิดว่ำไปในทำงเดียวกัน เพรำะไม่มีข้อจ ำกัดใดๆ ในทำงสำกลว่ำ คุณให้
ปริญญำไม่ได้ แต่โดยส่วนใหญ่ท ำไม่ถึงปริญญำ ท ำแค่เป็นวิจัยเพื่อใช้ในกลุ่มธุรกิจเขำ พัฒนำคน พัฒนำผู้น ำ มี
ควำมเป็นธุรกิจเพื่อหล่อเลี้ยงตัวเองได้ ของเรำก็ควำมหมำยเดียวกัน แต่ต้องกำรให้ปริญญำเพรำะบ้ำนเรำไม่มี
ข้อจ ำกัดว่ำเด็กรุ่นใหม่เมื่ออำยุ 18 แล้วจะท ำงำนด้วย เรียนด้วยไม่ได้ ดังนั้น ควำมหมำยจึงไปทำงเดียวกัน 
มหำวิทยำลัยแบบนี้แล้วได้ปริญญำได้ มีไม่กี่แห่งในโลก แค่หลัก 10 แต่ไม่ถึงหลักร้อย แต่ควำมหมำยเดียวกัน 
ระดับพัฒนำกำรเรำหลุดมำจำกกำรพัฒนำห่วงโซ่ธุรกิจตัวเอง มำยกระดับให้รับรองโดยหน่วยงำนภำครัฐ และ
ให้ปริญญำได้ นิยำมจึงแบบเดียวกัน แบบมหำวิทยำลัยบรรษัทดั้งเดิมไม่ได้สนใจกำรให้ปริญญำ เขำสนใจให้คน
ของเขำเก่ง ให้ท ำครบวงจร พัฒนำตั้งแต่ระดับพนักงำน จนผู้จัดกำร ผู้บริหำร ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ มีวิจัย มีกำร
จัดกำรควำมรู้ด้วย  

ผู้สัมภาษณ์ : จำกที่สัมภำษณ์ท่ำนอื่นมำ บำงท่ำนอำจเข้ำใจในแง่ที่ว่ำมหำวิทยำลัยบรรษัทตอบโจทย์เฉพำะ
บริษัทแม่ ไม่ได้ในห่วงโซ่ธุรกิจ แต่ควำมหมำยเชิงสำกลเกี่ยวข้องกับทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ คู่ค้ำ ไม่ใช่เฉพำะสนับสนุน
องค์กำรแม่อย่ำงเดียว 



๑๘๖ 
 

 

ผศ.เลิศชัย สุธรรมานนท์  :  ในควำมหมำยสำกลคลอบคลุมทั้งหว่งโซธุ่รกิจ คู่ค้ำ ไม่ใช่เฉพำะองค์กรแม่ ยิ่งเปน็
รูปธรรม บำงครั้งไม่ใช่ในห่วงโซ่ธุรกิจ ไม่ใช่คู่แข่งโดยตรง เช่น Santa Fe' Steak ก็ไม่ใช่ธุรกิจในเครืออำจเป็น
ลูกค้ำในกำรซื้อเนื้อไปท ำ มิตรผล ก็ไม่ใช่ลูกค้ำ แต่เรำให้บริกำรเขำด้วย ให้บริกำรบริษัทแม่ ให้บริกำรธุรกิจ 
และให้บริกำรสังคมที่ไม่ใช่ธุรกิจของเรำเลย สิ่งนี้อำจท ำให้คนมองว่ำปัญญำภิวัฒน์ไม่ได้ท ำตำมเจตนำด้ังเดิม 
เพรำะคนต้องมองว่ำให้บริกำรซีพีอย่ำงเดียว คนก็เข้ำใจผิด เพรำะเรำต้ังมำเพื่อไม่ได้บริกำรบริษัทในเครืออยำ่ง
เดียว เรำจึงไม่ได้ตั้งช่ือว่ำ มหำวิทยำลัยซีพี เพรำะคุณก่อศักดิ์ต้องกำรให้เป็นมหำวิทยำลัยของสังคมทั้งหมด  

ผู้สัมภาษณ์ : ประเด็นกำรตีควำมในเรื่องรับรองวิทยฐำนะมีข้อสังเกตในกำรประเมิน มองว่ำ ณ วันนี้เหมือน
ปัญญำภิวัฒน์ไปท ำในเรื่องที่ไม่แน่ใจว่ำคงแนวคิดเรื่องมหำวิทยำลัยบรรษัทหรือไม่ 

ผศ.เลิศชัย สุธรรมานนท์  :  กำรตีควำมแคบ วันน้ันบอกที่ประชุมว่ำให้อ่ำนข้อมูล ดูเฉพำะในควำมหมำยแรก
ว่ำไม่ต้องกำรปริญญำ และท ำให้บริษัท CP เท่ำนั้น ซึ่งตีควำมแคบเกิน เวลำน้ีเรำท ำในกลุ่มธุรกิจเรำด้วย กลุ่ม
ลูกค้ำเรำด้วย แต่อย่ำงไรก็ยังให้บริกำรบริษัทแม่อยู่ดี เป็นข้อสัง เกตที่คับแคบมำก เวลำท ำแผนธุรกิจ เรำ
ค ำนึงถึงสังคมทั้งหมด กำรท ำธุรกิจ ประเทศชำติต้องได้ สังคมต้องได้ บริษัทถึงได้ ในบริษัทแม่มองทำงปัญญำ
ภิวัฒน์เป็น CSR มีกำรให้ทุนมำ ให้เงินมำเพื่อสนับสนุนทุนกำรศึกษำ องค์กรมองเป็นช่องว่ำงในเรือ่งกำรรบัรูว่้ำ 
ในควำมเข้ำใจนิยำมของ มหำวิทยำลัยบรรษัทปัจจุบัน คนที่ประเมินไม่เข้ำใจก็จะตีควำมไปอีกอย่ำงนึง  

ผู้สัมภาษณ์ : ทำงปัญญำภิวัฒน์อำจต้องท ำงำนหนักข้ึน จะไปขยำยควำมในงำนวิจัย  

ผศ.เลิศชัย สุธรรมานนท์  : ต้องตีควำมให้กว้ำงกว่ำนี้ เพรำะโลกค่อนข้ำงมีควำมซับซ้อนข้ึน นี่คือธุรกิจที่เป็น 
Social Enterprise 

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำปัจจัยหรือเงื่อนไขใดบ้ำง ที่ท ำให้มหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทยด ำเนินกำรไปได้
โดยส ำเร็จ 

ผศ.เลิศชัย สุธรรมานนท์  : เงื่อนไขจำกประสบกำรณ์ที่นี่ คือ 1. ธุรกิจที่ท ำต้องใหญ่โตพอที่จะทุ่มสรรพก ำลัง
ให้ เพรำะกำรลงทุนเรื่องคนสูงมำก ซึ่งกำรให้ได้แหล่งทรัพยำกรมำเพิ่ม ถ้ำไม่ใช่บริษัทใหญ่โอกำสที่จะเกิด
มหำวิทยำลัยบรรษัทมันน้อย เรำเห็นจุดนี้และเป็นนโยบำยของคุณก่อศักดิ์ ใช้ค ำว่ำ “คณะเสียบปลั๊ก” 
ยกตัวอย่ำงเช่น บริษัทมิตรผล ไม่ได้อยำกทุ่มจนเป็นมหำวิทยำลัยของตนเอง แต่สำมำรถมำร่วมเป็นบำงคณะได้ 
CPF เป็นหนึ่งในเครือ CP เน้นอำหำรเป็นหลัก สำมำรถมำพ่วงกับมหำวิทยำลัยดั้งเดิมเป็นคณะอุตสำหกรรม
เกษตรได้ มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ บริษัทมำเปิดคณะร่วมกับเรำ เครือสหพัฒน์ ปตท. ถ้ ำไม่อยำกลงทุนก็มำ
เสียบปลั๊ก ซึ่งเกิดข้ึนแล้ว แต่ยังไม่มำก ถ้ำเขำเห็นควำมส ำคัญและไม่อยำกเปิดเอง เขำสำมำรถมำร่วมมือกับ
มหำวิทยำลัยบรรษัทแบบนี้ได้ สรุปแล้ว จะประสบผลส ำเร็จได้ บริษัทแม่ต้องใหญ่พอ มีก ำลังที่มำกพอ 
ผู้บริหำรต้องสนับสนุนเรื่องคนจริงๆ แนวควำมคิดของผู้บริหำรมุ่งมั่นว่ำคนส ำคัญกว่ำ Core Business 2. 
องค์กรต้องใจกว้ำงพอที่จะน ำควำมรู้ขององค์กรน ำไปสู่ห้องเรียน เพรำะว่ำ หลำยๆที่ เช่น มหำวิทยำลัย
หอกำรค้ำ มีสภำหอกำรค้ำ มีสมำชิกมำก แต่ก็ไม่ได้ถ่ำยโอนสิ่งที่อยู่ในองค์กรไปในห้องเรียน มหำวิทยำลัย
กรุงเทพ คือ โอสถสภำ ก็ไม่ได้ถ่ำยโอนจำกองค์กรสู่ห้องเรียน ดังนั้น กำรตีควำมต้องกว้ำงพอที่จะยอมถ่ำยโอน
ควำมรู้ไปสู่ห้องเรียน ปัญหำเหล่ำนี้ท ำให้มหำวิทยำลัยบรรษัทในไทยเดินช้ำ เพรำะแยกส่วนกัน อีกมุมนึง
อำจจะหวงควำมรู้ก็ได้นะ แต่ของเรำไม่หวง หลักสูตรเรำเอำควำมส ำเร็จแต่ละสำยงำนของซี พี 7-11 มำ



๑๘๗ 
 

 

แบ่งปันเป็นหลักสูตร โดยสรุปคือ 1. Resource 2. Knowledge ที่มีในองค์กรไปสู่ห้องเรียน โดยมีผู้บริหำรที่
อยำกผลักดันในเรื่องนี้ 

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำมีวิธีกำรใด ในกำรสนับสนุนสถำบันอุดมศึกษำเอกชนในกำรน ำแนวคิดเรื่อง
มหำวิทยำลัยบรรษัทมำปรับใช้ เพื่อให้สถำบันอุดมศึกษำเอกชนมีควำมเ ช่ือมโยงกับภำคธุรกิจและ
ภำคอุตสำหกรรมได้ และมีควำมเป็นไปได้ที่จะน ำแนวคิดน้ีมำพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนในปัจจุบนัหรอืไม่ 
อย่ำงไร 

ผศ.เลิศชัย สุธรรมานนท์  : ใช้แนวควำมคิด “คณะเสียบปลั๊ก” มำคุยกันลงตัว บำงสำขำวิชำที่ตนเองอยำกได้
ก็มำร่วมเปิด จุดเริ่มต้นต้องมี Network ที่ใกล้ชิดกับมหำวิทยำลัย มีควำมไว้ใจเป็นพื้นฐำนกับองค์กรต่ำงๆ ใน
โมเดลบอกว่ำ Networking เป็นสิ่งส ำคัญ บำงทีต้องผูกพันมำยำวถึงตัดสินใจมำร่วม มีกำรให้ทุนกำรศึกษำกับ
นักศึกษำบำงส่วน กำรฝึกงำน กำรคบหำสมำคม ซึ่งโมเดลนี้ มหำวิทยำลัยในประเทศไทยท ำได้ทันทีเลย 
เกี่ยวข้องกับ Network พวกนี้ แต่ปัญหำคือทัศนคติต่ำงหำก ฉะนั้น Network จึงส ำคัญ ปัญหำเอกชนที่อยู่
ไม่ได้คือไม่ได้เช่ือมโยงกับธุรกิจภำคอุตสำหกรรมจริง และปัญหำใหญ่คือทัศนคติของอำจำรย์ที่ไม่ได้ฝึกมำใน
ด้ำน Business Mind กำรเปิดกว้ำงที่จะไปเช่ือมต่อกับภำคอื่นๆ เพื่อประโยชน์กับงำนที่ตัวเองท ำ ทัศนคติของ
บุคลำกรในมหำวิทยำลัยทีไ่ม่ท ำ ซึ่งสำมำรถท ำได้ดีกว่ำเรำอีกเพรำะมีช่ือเสียงของมหำวิทยำลัยที่น่ำเช่ือถือมำแต่
เดิมอยู่แล้ว 

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำ “จุดแข็ง” ของสถำบันอุดมศึกษำเอกชน และมหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทย คือ
อะไร 

ผศ.เลิศชัย สุธรรมานนท์  : จุดแข็งของปัญญำภิวัฒน์ คือควำมคล่องตัว เคลื่อนไหวได้เร็ว ท ำได้เลยทันที อำจ
มีบำงกรณีที่ต้องใช้เงินสูง เรำก็มีกรรมกำรในกำรอนุมัติระดับสูง แต่กระบวนกำรจบได้ง่ำย และรู้ได้เลยทันทีว่ำ
จะไปต่อได้หรือไม่ ประสิทธิภำพกำรบริหำรจดักำร ควำมคล่องตัวเป็นจุดแข็งจุดเดียว จุดอ่อนคือเรื่องเงินทีไ่มม่ี
รัฐบำลสนับสนุน ช่ือเสียงมหำวิทยำลัยเรำก็ต้องสรำ้งขึ้นมำเอง ซึ่งมหำวิทยำลัยเอกชนจะถูกมองเป็นล ำดับหลัง  

ผู้สัมภาษณ์ : มีระยะหนึ่งที่สงัคมโจมตีกำรผกูขำดในส่วนของซีพีทีเ่ป็นบริษัทแม่ ในมุมของทำงนี้มองว่ำอย่ำงไร 

ผศ.เลิศชัย สุธรรมานนท์  : คนมีควำมคิดหลำกหลำย สำมำรถมองได้ กลยุทธ์ของกำรท ำธุรกิจ ค ำว่ำห่วงโซ่
ธุรกิจ ถูกสอนมำนำนว่ำกำรบริหำรแต่ละช่วงของห่วงโซ่ มันมี Value-Added ที่เพิ่มข้ึน ถ้ำมองได้ก็สำมำรถท ำ
ได้ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ เพรำะมันอยู่ในมือ ถ้ำมองว่ำเป็นกำรผูกขำด อยู่ที่กำรมองในกำรจัดกำรเรื่องผูกขำดก็มี
มำตำรกำรของภำครัฐ ว่ำแค่ไหนที่คิดว่ำไม่ได้แล้ว เช่น มี Duty free ทุกสนำมบิน และผูกขำด แต่ที่โดนโจมตี 
อำจเป็นเพรำะผลิตภัณฑ์ของเรำอยู่ใกล้ชิดกับคนจ ำนวนมำก ธุรกิจน้ ำเมำก็ผูกขำด แต่ไม่ได้ใกล้ตัวทุกคน สิ่งที่
เรำท ำได้ คือพยำยำมสื่อสำรสิ่งที่ท ำดีกับสังคมแทน ในประเด็นธุรกิจจะมองที่ห่วงโซ่ธุรกิจ ถ้ำเรำคุมภำยในห่วง
โซ่ทั้งหมดได้ เช่น มองว่ำไข่ไก่จะให้คนอื่นขำย หรือขำยเอง ไก่ควรมีพ่อพันธ์ุแม่พันธ์ุดีไหม ก็จะได้ควบคุม
คุณภำพต้นทำงได้  

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำ “จุดอ่อน” ของสถำบันอุดมศึกษำเอกชน และมหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทย 
คืออะไร 



๑๘๘ 
 

 

ผศ.เลิศชัย สุธรรมานนท์  : จุดอ่อนในเรื่อง กำรตีควำมว่ำทุนมนุษย์ส ำคัญแค่ไหน เรำตีควำมเรื่องนี้ไม่เหมือน
ที่ควรจะเป็น เป็นกำรตีควำมเฉพำะหน้ำ ไม่เห็นว่ำกำรลงทุนมนุษย์ต้องลงทุนอย่ำงมำก หลำยองค์กรต้องกำรมี
สถำบันกำรศึกษำแบบนี้ แต่อยู่ที่ว่ำเขำจะทุ่มขนำดไหน อีกอย่ำงคือ ถ้ำก ำลังไม่พอท ำไมไม่ร่วมมือกัน อย่ำงเช่น 
กลุ่มธุรกิจเครื่องส ำอำงค์ ควำมงำม มีสมำคมทำงกำรค้ำ แข่งกันในทีม แต่ท ำไมไม่จับมือกันท ำ หรือแม้แค่  
กำรร่วมมือกับ มหำวิทยำลัยแบบดั้งเดิม เรำยื่นมำตลอดเวลำ กำรให้ทุนเด็กของตัวเองตั้งแต่ ปี 1 - ปี 4 แต่
เขำไม่ลงทุนเรื่องคนยำวขนำดนี้ ธุรกิจบ้ำนเรำตัดเรื่องคนก่อน งบฝึกอบรมถูกตัดก่อนแทบทุกครั้ง เรำไม่ให้
ควำมส ำคัญอย่ำงแท้จริง ในแง่นักบริหำรจะมองว่ำเป็นกำรลงทุนระยะยำว ท ำให้ไม่สำมำรถท ำมหำวิทยำลัย
บรรษัทได้  

ผู้สัมภาษณ์ : ถ้ำพูดถึงสถำบันอุดมศึกษำเอกชนที่ไม่ใช่มหำวิทยำลัยบรรษัท ท่ำนคิดว่ำ “จุดอ่อน” คืออะไร 

ผศ.เลิศชัย สุธรรมานนท์  : ถ้ำพูดถึงสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ผมมองว่ำ จุดอ่อนมำจำกช่ือเสียงของ
สถำบันอุดมศึกษำเป็นจุดอ่อนที่ส ำคัญ นอกจำกนี้ ทัศนคติในกำรตีควำมไม่เท่ำกันว่ำรัฐและเอกชนต่ำงกัน ท ำ
ให้เกิดก ำแพงกั้นกำรสนับสนุนงบของรัฐเป็นส่วนนึง ท ำให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐและเอกชนน้อยลง ซึ่ง
อุปสรรคส ำคัญคือ กำรแปลควำมจำกภำครัฐ ยังแปลควำมแบบดั้งเดิมว่ำกำรจัดกำรศึกษำเป็นหน้ำที่รัฐ เอกชน
แค่แบ่งเบำ ถ้ำไม่ต้องกำรให้ช่วย ก็ไม่ควรจะมำยุ่ง รัฐควรมองว่ำกลไกใดมีประโยชน์ต่อประเทศหรือขับเคลื่อน
ได้ ควรมองให้เป็นแบบเดียวกัน ตีควำมระหว่ำงภำครัฐและเอกชนเหมือนกัน ไม่สองมำตรฐำน จะท ำให้เป็น
อุปสรรคของสถำบันอุดมศึกษำเอกชน  

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำ “โอกำสและควำมท้ำทำย” ของสถำบันอุดมศึกษำเอกชน และมหำวิทยำลัยบรรษัท
ในประเทศไทย คืออะไร 

ผศ.เลิศชัย สุธรรมานนท์  : โอกำส มีมำกในช่องว่ำงของรัฐ แต่คนจะมองไม่เห็น หรือกล้ำลงทนุหรอืไม่ ในเรื่อง
ทักษะของคนต้องเปลี่ยนเร็วมำก ท ำให้โอกำสของมหำวิทยำลัยบรรษัทจะเกิด ควำมร่วมมือต้องเกิด เพรำะคน
ต้องพัฒนำทักษะ จึงถือเป็นโอกำสอย่ำงมำก หรือมหำวิทยำลัยดั้งเดิมผันตัวเองมำเป็นมหำวิทยำลัยบรรษัท 
อุปสรรคคือทรัพยำกรที่จะมีมำให้ ผมไม่ค่อยพูดถึงกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ เพรำะผมเย็นชำ กำรสร้ำงทัศนคติ
ที่ตีควำมว่ำคนคือศูนย์กลำงของกำรพัฒนำและควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน  

ผู้สัมภาษณ์ : ในแง่ของควำมท้ำทำยที่เรำไม่สำมำรถควบคุมได้ 

ผศ.เลิศชัย สุธรรมานนท์  : ควำมท้ำทำยที่ควบคุมไม่ได้คือกำรแข่งขันจำกภำยนอกประเทศ จะเข้ำมำท ำแข่ง
กับเรำ คอร์สออนไลน์รำคำถูกมำก ผลิตที่เดียวในโลกแต่สอนได้ทั่วโลกเลย ที่คือควำมท้ำทำยที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งเรำ
อำจไม่เก่งขนำดน้ัน เรื่องภำษำอังกฤษ ยิ่งท ำให้ต้นทุนเขำต่ ำลง แต่เรำต้นทุนสูงมำก ดังนั้นควำมท้ำทำยจึงเป็น
เรื่องของกำรแข่งขันของต่ำงประเทศ และเทคโนโลยี  

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนมีค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรน ำกลยุทธ์ในกำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัยบรรษัท 
ที่เช่ือมโยงกับภำคธุรกิจ  



๑๘๙ 
 

 

ผศ.เลิศชัย สุธรรมานนท์  :  กลยุทธ์ ตำมโมเดล กำรบริหำรแบบมหำวิทยำลัยบรรษัท ต้องมีกำรสอนแบบมี
ส่วนร่วมจำกภำคธุรกิจ มีกระบวนกำรฝึกงำนที่ชัดเจน มีกำรท ำวิจัยจำกโจทย์จริงๆ เป็นกระบวนกำรหลัก ต้อง
มีทีม สร้ำง Network ปลูกฝังวัฒนธรรมของกำรรู้จักสร้ำง Network ในตัวอำจำรย์ทุกคน ฉะนั้น กลยุทธ์ตอบ
ไดต้ำม PIM work based education มีรำยละเอียดในหนังสือ “กำรเรียนรู้จำกประสบ กำรณ์จริง ทำงเลือก
ใหม่ของอุดมศึกษำไทย” ของสถำบันฯ 

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนมีแนวควำมคิดในกำรสนับสนุนเทคโนโลยีด้ำนกำรศึกษำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิทยำลัยบรรษัทให้สอดคล้องกับทิศทำงขององค์กร และก่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำได้อย่ำงไร 

ผศ.เลิศชัย สุธรรมานนท์  : กำรลงทุนด้ำนเทคโนโลยีค่อนข้ำงสูง กำรเป็นมหำวิทยำลัยบรรษัทมีข้อดีคือ 
สำมำรถยืมใช้ห้องทดลองในเครือข่ำยเรำเอง เช่น CPF มีเรื่องไก่และวัคซีนที่ล้ ำหน้ำ ในกำรฝึกสำมำรถ
เช่ือมโยงไปหำเขำได้ โดยไม่ต้องลงทุนใหม่เองทั้งหมด จะได้เปรียบมำก ต้องตีควำมใหม่ว่ำ ทุกที่ในห่วงโซ่ธุรกจิ
เป็นห้องเรียนของเรำ ไม่ใช่เฉพำะในตึกเรียน ฉะนั้นกำรลงทุนในมหำวิทยำลัยอย่ำงไรก็ไม่ทันเทคโนโลยีอยู่แล้ว 
แม้จะลงทุนเป็นหลำยหมื่นล้ำน ใช้สิ่งที่เขำท ำธุรกิจแล้วชนะในสนำมตอนน้ีไม่ดีกว่ำเหรอ  

ผู้สัมภาษณ์ : ถ้ำเช่นน้ัน สำมำรถมองในมุมมืดได้เลยว่ำประเทศไทยไม่สำมำรถสร้ำงเทคโนโลยีได้เลย  

ผศ.เลิศชัย สุธรรมานนท์  : ต้องยอมรับว่ำเรำไปไม่ถึงจริงๆ แต่เรำเรียนจำกสิ่งที่มันล้ ำอยู่แล้วได้ไหม เช่น ถ้ำ
เรำสอนด้ำน AI ท ำไมไม่ใช่ห้องเรียนของ Huawei ซึ่งเรำก็มี Network กับ Huawei ส่งเด็กไปทดลองกับ 
Huawei คือถ้ำใช้เฉพำะพื้นที่ในมหำวิทยำลัย ยังไงก็ไม่ทันเทคโนโลยีอยู่ดี 

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำปัญหำเร่งด่วนในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ที่ภำครัฐจะต้องเร่งแก้ไขคือ
อะไร และควรมีวิธีแก้ไขอย่ำงไร 

ผศ.เลิศชัย สุธรรมานนท์  :  ปัญหำ ผมไม่ได้สนใจภำครัฐเท่ำไร กำรควบคุมน่ำจะมีหลักกำรในกำรควบคุม
มำกกว่ำจะออกระเบียบในกำรควบคุม มีหลักกำรบำงอย่ำงที่จะตกลงกัน ซึ่งตอนนี้ภำครัฐเน้นควบคุมมำก 
ไม่ใช่แค่กำรศึกษำ มีระบบจัดซื้อจัดจ้ำงกับภำคเอกชน ยำกข้ึน ควบคุมหนักขึ้นเรื่อยๆ กำรควบคุมบำงครั้งถ้ำ
เกิดเหตุบำงที่ บำงมหำวิทยำลัยก็แก้ปัญหำเฉพำะจดุ แต่อย่ำไปออกระเบียบเหมำรวมทั้งหมด ควรโฟกัสเฉพำะ
จุด หำกลยุทธ์ที่ใช้เฉพำะตรงนั้น ไม่บังคับทั้งหมด ใครเกเรก็ไปจัดกำรคนเกเร ก็จบไป ให้ลักษณะกำรควบคุม
ของภำครัฐเป็นแนวคิด มีกลยุทธ์ในกำรบังคับใช้ มีเป้ำของกำรควบคุมที่ชัดเจน และโฟกัสตรงนั้นมำกกว่ำ
กระจำยไปถึงที่อื่นๆ และได้รับผลกระทบ กำรออกระเบยีบแบบเดียวใช้ได้หมดคงยำก ควรแยกส่วนในกำรดูแล 

ผู้สัมภาษณ์ : ในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน รูปแบบที่เหมำะสมในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนควรเป็น
อย่ำงไร ภำยใต้กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ผศ.เลิศชัย สุธรรมานนท์  :   ถ้ำกระทรวงยืดหยุ่นในกำรท ำงำนมำกข้ึน มหำวิทยำลัย กำรใกล้ชิดกับผู้ที่ใช้
บัณฑิต องค์กรเล็กๆ ท ำให้เกิดควำมร่วมมือมำกข้ึน ถึงแม้ว่ำจะมีตัวป้อนเข้ำน้อยลง แต่คงอยู่ได้ เพรำะเรำมี
กำรพัฒนำทักษะ โดยเฉพำะเรื่อง IT ต้องพัฒนำทักษะมำก IT มีกำรตกยุค วิชำชีพอื่นก็เหมือนกัน ต้องมี 
กำรพัฒนำทักษะ จึงจะไปได้  



๑๙๐ 
 

 

ผู้สัมภาษณ์ : กำรแบ่งพันธกิจเป็น 4 พันธกิจของอุดมศึกษำ ท่ำนคิดว่ำเหมำะสมไหม และต้องเน้นอะไรมำก
ที่สุด 

ผศ.เลิศชัย สุธรรมานนท์  : ผมคิดว่ำเป็นแค่กรอบกว้ำงๆ มหำวิทยำลัยอื่น และมหำวิทยำลัยเรำก็เอำไปวำงไว้ 
และท ำอย่ำงอื่นเพิ่ม 4 อันเป็นแค่พื้นฐำน แต่เรำต้องท ำอย่ำงอื่นเพิ่มได้ ไม่มีประเด็นอะไร 

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำเกณฑ์ กฎกระทรวง พระรำชบัญญัติ และกฎหมำยที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีส่วนสนับสนุน
หรือเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนและมหำวิทยำลัยบรรษัทอย่ำงไร 

ผศ.เลิศชัย สุธรรมานนท์  : ยกตัวอย่ำง คือกำรควบคุมของรัฐ เรำควบคุมมำกเกินไป เช่น กำรจัดซื้อที่ดิน
แปลง 1 เพื่อขยำยมหำวิทยำลัย ใช้เวลำนำนมำก เรื่องของที่มำของเงิน มีรำยงำนทุกปีอยู่แล้ว ว่ำมีเงินก่อตั้ง
แล้ว จะซื้อที่ดินก็อยู่ในเรื่องที่เรำวิสัยท ำได้ ตัวเลขนักศึกษำก็เพิ่มขึ้นทุกปี แต่ใช้เวลำ 8-9 เดือน กว่ำเรื่องจะ
อนุมัติมำ 8-9 เดือน ผู้ใหญ่ยกหูคุยกัน ถ้ำเดินตำมปกติ สงสัยน่ำจะนำนกว่ำนี้ กำรพิจำรณำอำจไม่ทันกำร 
กระบวนกำรของท่ำน ก็มีเจ้ำหน้ำที่ อนุกรรมกำร และบอร์ดบริหำร ลงทุกเรื่องเลย จึงควรให้มอบอ ำนำจ
เลขำธิกำรได้ไหมในบำงเรื่อง ให้หลักกำรเลยว่ำจะซื้อที่ดินต้องมีเงินเป็นอย่ำงไร มีรำยได้ ร ำยจ่ำย เติบโตข้ึน 
เงินเขำเองไม่ต้องกู้ ก็ซื้อไป  

ผู้สัมภาษณ์ : สิ่งเหล่ำน้ีมำจำกเนื้อควำมพระรำชบัญญัติเอกชน แสดงว่ำมีหลำยจุดต้องทบทวนใหม่  

ผศ.เลิศชัย สุธรรมานนท์  : ต้องทบทวนใหม่ ที่ส ำคัญกฎหมำยที่เขียน บังคับไม่ได้ทุกกรณี แต่คนที่แปลควำม
กฎหมำยต้องมีทัศนคติเชิงสนับสนุนจริงๆ จึงกลับมำที่ทีมงำนที่ดูแลคุมกฎว่ำตีควำม และเช่ือมั่นในสิ่งที่ท ำ เช่ือ
ในจุดยืนของผู้อื่นในสังคม ว่ำมีกำรดูแลคุณภำพ มีกำรตรวจสอบแม้ไม่ใช่จำก สตง. แต่เรำถูกตรวจสอบโดย
สังคมอยู่แล้ว เรำมีธรรมำภิบำลองค์กร กรรมกำรตรวจสอบภำยนอก ต้องเช่ือในกลไกของ เรำ ภำครัฐจึงไม่
จ ำเป็นต้องแข็งตัวต่อเรำขนำดน้ัน ตอนนี้ทัศนคติในเชิงตรวจสอบต้องกว้ำงกว่ำเดิม   

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไรในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนในภำพรวม 

ผศ.เลิศชัย สุธรรมานนท์  : ในภำพรวม ขอน ำเสนอโมเดลของปัญญำภิวัฒน์ สำมำรถน ำไปใช้ได้เลย  
ในกำรบริหำรทั้งภำครัฐและเอกชน เป็นโมเดลที่ลงตัวพอสมควร เป็นทำงออกและเป็นทำงเลือกใหม่  
ในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำครอบคลุมในทุกสถำบันเลย 

 

 

 

 



๑๙๑ 
 

 

ผู้รับการสัมภาษณ์ ดร. พรชัย มงคลวนิช (อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสยำม อดีตนำยกสมำคมสถำบันอุดมศึกษำ
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ อดีตนำยกสมำคมสถำบันอุดมศึกษำเอกชน
นำนำชำติ) 

ผู้สัมภาษณ์ : ดร. นภำพร อำร์มสตรอง 
วันท่ีสัมภาษณ์ : 5 กรกฎำคม 2562  เวลา : 13.30 น.   
สถานท่ี : ส ำนักติดตำมและประเมินผลอุดมศึกษำ อำคำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 1 

ผู้สัมภาษณ์ : ประเด็นของกำรสัมภำษณ์ในครั้งนี้ คือ สถำนกำรณ์ของมหำวิทยำลัยจะอยู่ล ำบำกทั้งรัฐ และ
เอกชน ดังนั้น จึงเริ่มมีวิธีกำรที่จะท ำให้กำรศึกษำตอบโจทย์ และ  win-win กับหลำยฝ่ำย จึงสนใจว่ำ
มหำวิทยำลัยบรรษัทจะประยุกต์ใช้กับประเทศไทยแล้วจะเป็นแบบใด รูปแบบจะเหมือนหรือปรับประยุกตจ์ำก
แนวคิดนิยำมสำกลอย่ำงไร 

ดร. พรชัย มงคลวนิช : แนวคิดเรื่องมหำวิทยำลัยบรรษัทเป็นแนวควำมคิดที่ดี เนื่องจำกเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ
แล้ว โอกำสที่จะได้ท ำงำนมีมำกกว่ำสถำบันอุดมศึกษำทั่วไป แต่จะต้องเป็นงำนอย่ำงที่ก ำหนดไว้ ซึ่งในแง่  
กำรหำผู้เรียน มีควำมชัดเจนที่ผู้เรียนจะเหน็ว่ำ พอส ำเร็จกำรศึกษำก็จะมีงำนรองรับ หรือในต่ำงประเทศ บำงที
ก็เรียนจบแล้วไปท ำงำนเลย สิ่งนี้คือจุดที่ดี แต่จุดที่น่ำคิดคือว่ำ ถ้ำเป็นมหำวิทยำลัยบรรษัทแบบดั้งเดิม อำจ
เน้นเฉพำะสำขำใดสำขำหนึ่งตำมควำมต้องกำรของบริษัท แต่ในอนำคต คนต้องท ำงำนหลำยงำน งำนที่ท ำเป็น
งำนแรกอำจตอบสนองได้ดี แต่งำนต่อไปก็ขึ้นอยู่กับกำรพัฒนำในช่วงนั้น ซึ่งกำรพัฒนำในอนำคตตนเองต่อไป
จะมีส่วนมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งยุคนี้คนต้องท ำงำนหลำยงำน ฉะนั้น  ข้อดีของมหำวิทยำลัยบรรษัทคือ  
อำจได้รับคัดเลือกให้เป็นพนักงำนของบริษัทเลย แต่อำจเป็นข้อดีเฉพำะในช่วงแรกของกำรท ำงำน ส่วนหลัง
อำจข้ึนกับปัจจัยต่ำงๆ และมหำวิทยำลัยเอกชนที่มีหลำยสำขำหรือมีควำมหลำกหลำยก็มีประโยชน์เหมือนกัน 
เพรำะอำจใช้หลักกำรของมหำวิทยำลัยบรรษัท ซึ่งไม่ได้มีแค่บริษัทเดียวแต่มำกกว่ำ ถ้ำจัดกำรศึกษำอยู่ใน
บริษัทจริงๆ ภำยในบริษัทก็มีคู่แข่งกันเอง อำจไม่สนับสนุนให้ไปศึกษำต่ำงบริษัท ดังนั้นโดยสรุปแล้วข้อดี คือ 
1) กำรรับนักศึกษำของมหำวิทยำลัยบรรษัท นักศึกษำที่ประสงค์จะเรียนก็อำจพึงพอใจ เพรำะเมื่อส ำเร็จ
กำรศึกษำแล้ว สำมำรถหำงำนง่ำย แต่ทั้งนี้ ข้ึนกับกำรรับของบริษัทนั้น 2) มหำวิทยำลัยที่ไม่เป็นมหำวิทยำลัย
บรรษัทอำจมีแนวคิดควำมร่วมมือกับภำคอุตสำกหรรมได้ เพรำะอำจไม่ต้องร่วมมือกับบริษัทเดียวเหมือน
มหำวิทยำลัยบรรษัทได้ 

ผู้สัมภาษณ์ : ดังนั้นสำมำรถสรุปได้ว่ำ อำจต้องเริ่มต้นจำกค ำนิยำม ว่ำถ้ำเป็นบรรษัทเดียวอำจมีจุดแข็งจุดออ่น
ในตัว ไม่สำมำรถทดแทนมหำวิทยำลัยทั่วไป ที่เป็นลักษณะครอบคลุมทุกสำขำ เพรำะสำมำรถตอบโจทย์
นักศึกษำหรือผู้เรียนได้ แต่ในส่วนของมหำวิทยำลัยบรรษัทจะมีควำมชัดเจนในแง่กำรหำงำนที่จะท ำในอนำคต 
ดังนั้น ผู้ที่จะเข้ำศึกษำอำจเป็นพวกที่ชัดเจนในกำรประกอบอำชีพ แต่ถ้ำไม่ชัดเจนในกำรประกอบอำชีพ  
อำจไม่เหมำะสม และตำมค ำนิยำม อำจไม่ใช่บรรษัทเดียว อำจมีกำรยืดหยุ่น เช่น บำงมหำวิทยำลัยที่นิยำมว่ำ
ไม่ใช่ตอบสนองแค่องค์กรแม่อย่ำงเดียว แต่รวมถึงคู่ค้ำ และผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย ตรงนี้ อำจท ำให้เกิดควำม
หลำกหลำยของสำขำมำกข้ึน 



๑๙๒ 
 

 

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับมหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทยอย่ำงไร ต่อกำรที่จะท ำให้
สถำบันอุดมศึกษำเอกชนยังคงสถำนะอยู่ได้ ท่ำมกลำงวิกฤตตัวป้อนเข้ำที่ลดลง 

ดร. พรชัย มงคลวนิช : ประกำรแรก ต้องมีสำขำวิชำมำกพอสมควร ที่จะท ำให้นักศึกษำเลือกตำมตัวตนของ
เขำ ประกำรที่สองคือ มหำวิทยำลัยคงไม่ใช่ที่ฝึกคนเพื่อท ำงำนเฉพำะในองค์กรนั้นๆ แต่จะต้องมีควำมสำมำรถ
ในกำรคิดนวัตกรรมใหม่ๆ ข้ึนมำ ซึ่งก็ขึ้นกับว่ำบริษัทนั้นมีหัวก้ำวหน้ำหรือไม่ หรือแค่ท ำเพื่อตอบโจทย์ HR ใน
องค์กรนั้น ซึ่งเมื่อนักศึกษำจบไปแล้ว ควำมต้องกำรขององค์กำรอำจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้  ดังนั้น ถ้ำผลิต
นักศึกษำออกมำตรงควำมต้องกำร แต่ไม่ได้สร้ำงควำมคิดเชิงวิกฤต กำรสร้ำงนวัตกรรมเลย อำจกลำยเป็น
จุดอ่อนได ้

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำมีวิธีกำรใด ในกำรสนับสนุนสถำบันอุดมศึกษำเอกชนในกำรน ำแนวคิดเรื่อง
มหำวิทยำลัยบรรษัทมำปรับใช้ เพื่อให้สถำบันอุดมศึกษำเอกชนมีควำมเ ช่ือมโยงกับภำคธุรกิจและ
ภำคอุตสำหกรรมได้ และมีควำมเป็นไปได้ที่จะน ำแนวคิดน้ีมำพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนในปัจจุบนัหรอืไม่ 
อย่ำงไร 

ดร. พรชัย มงคลวนิช : แบ่งเป็น 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือ ในกำรเปิดสำขำใดก็ตำม ควรมีผู้แทนจำกภำค 
อุตสำหกรรมเข้ำมำ และอำจสร้ำงเครือข่ำยมหำวิทยำลัยกับภำคอุตสำหกรรม เหมือนเช่นกำรน ำสมำคม
สถำบันอุดมศึกษำเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) เข้ำมำร่วมกับภำคอุตสำหกรรม และมีกำรแตกออกไปเป็น
อุตสำหกรรมด้ำนต่ำงๆ และตอบโจทย์ยุทธศำสตร์ชำติ มีกำรหำรือแลกเปลี่ยนกัน ไม่ใช่น ำเฉพำะอำจำรย์มำ
แลกเปลี่ยนกันอย่ำงเดียว คิดว่ำน่ำจะท ำได้ และน ำมหำวิทยำลัยทั้งของรัฐและเอกชน มำเป็นฟอรั่มที่จะให้
แลกเปลี่ยนกัน จะเกิดควำมร่วมมือกันมำกข้ึน ภำคอุตสำหกรรมต่อไปเป็นผู้มีส่วนได้เสียของกำรศึกษำ 
ภำคอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ จะช่วยตัวเองได้ เพรำะมีส่วนวิจัยอยู่แล้ว แต่อุตสำหกรรมขนำดเล็ก SME ยังมี
ควำมต้องกำรในกำรวิจัย อุตสำหกรรม และบุคลำกร ซึ่งไม่สำมำรถท ำเรื่องทั้ง 3 อย่ำงนี้ไปด้วยกันได้ และ
อุตสำหกรรมขนำดเล็กมีจ ำนวนมำกกว่ำบริษัทใหญ่ ดังนั้น ควำมร่วมมือจะยั่งยืนได้ ต้องเกิดประโยชน์กับทั้ง
สองฝ่ำย ถ้ำมีประโยชน์กับฝ่ำยเดียว ภำคอุตสำหกรรมคงไม่อยำกให้ควำมร่วมมือ สิ่งที่จะสนับสนุนได้คือ  
กำรน ำแนวคิดของมหำวิทยำลัยบรรษัท โดยอำศัยกำรสร้ำงเครือข่ำยอุดมศึกษำและภำคอุตสำหกรรมร่วมกัน 
อำจเป็นเครือข่ำยใหญ่ และมีเครือข่ำยเฉพำะของอุตสำหกรรมแต่ละประเภท และเป็น partnership ซึ่งกัน
และกัน และ สกอ. อำจให้สิ่งสนับสนุนที่ท ำให้ทั้งสองส่วนอยำกท ำงำนร่วมกัน ซึ่งอำจเป็นทำงออกที่ส ำคัญ 

ผู้สัมภาษณ์ : อำจอยู่ในแนวคิดว่ำหน่วยงำนภำครัฐเข้ำมำก ำกับดูแล ซึ่งควำมเป็นจริงอำจมองว่ำใครที่ได้
ประโยชน์จำกกำรศึกษำควรเข้ำมำร่วมกันดูแล 

ดร. พรชัย มงคลวนิช :  เห็นด้วย เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส ำคัญ เพรำะคุณภำพของกำรศึกษำไม่ได้ข้ึนกับว่ำอำจำรย์
จบปริญญำเอกเท่ำไร มีกำรตีพิมพ์เท่ำไร มีห้องสมุดขนำดใหญ่แค่ไหน แต่ควรต้องรู้ว่ำ ในสภำพควำมเป็นจริง
ของประเทศตอนน้ีเป็นเช่นไร ถ้ำสำมำรถเป็นคู่กันได้จะท ำให้คุณภำพดีข้ึน และนักศึกษำก็อยำกมำเรียน ส่งผล
ให้โลกของกำรท ำงำนและโลกกำรศึกษำเช่ือมโยงกัน กำรหำรือกับภำคอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ อำจเข้ำมำร่วม
เพื่อภำพลักษณ์ขององค์กรที่ดี แต่อุตสำหกรรมขนำดกลำงและย่อม อำจส่งเสริมโดยพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้ 



๑๙๓ 
 

 

แลกเปลี่ยนกับกำรฝึกงำนของนักศึกษำ ดังนั้น จึงมองเป็นเรื่องของกำรยกระดับธุรกิจตำมควำมเช่ียวชำญของ 
มหำวิทยำลัย 

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำ “จุดแข็ง” ของสถำบันอุดมศึกษำเอกชน และมหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทย คือ
อะไร 

ดร. พรชัย มงคลวนิช :  จุดแข็งของมหำวิทยำลัยเอกชน คือ มีควำมคล่องตัวที่จะร่วมมือกันได้อย่ำงรวดเร็ว 
ข้ึนกับว่ำจะด ำเนินกำรหรือไม่ และคนที่มีควำมเช่ียวชำญในประเทศไทยมีอยู่มำก ในอดีตอำจมองว่ำอำจำรย์
ของมหำวิทยำลัยรัฐเก่ง แต่เป็นแค่ส่วนเดียว อีกส่วนคือคนที่อยู่ในพื้นที่เ อง ถ้ำเป็นมหำวิทยำลัยเอกชน 
สำมำรถร่วมมือกับคนเหล่ำนั้นได้อย่ำงคล่องตัว น่ำจะเป็นจุดแข็งของมหำวิทยำลัยเอกชนของประเทศไทย  
อีกอย่ำงคือ มหำวิทยำลัยเอกชนจ ำเป็นต้องปรับตัวเร็ว ท ำให้นักศึกษำได้ศึกษำในสิ่งที่ทันสมัยมำกข้ึน เพรำะมี
กำรปรับตัว ท ำให้เกิดหลักสูตรต่ำงๆ ที่ทันสมัยข้ึน แต่อำจไม่สอดคล้องกับกฎ ระเบียบบ้ำง อำจต้องมีกำรหำ
ทำงออกร่วมกัน 

ผู้สัมภาษณ์ : ในส่วนของนวัตกรรม พระรำชบัญญัติมีกำรเปิดช่องทำง ถ้ำด ำเนินกำรในลักษณะที่แตกต่ำง 
อำจจะต้องเข้ำไปที่สภำนโยบำยต่อไป 

ดร. พรชัย มงคลวนิช :  น่ำจะเป็นนโยบำยที่ชัดว่ำภำคอุตสำหกรรมและภำคมหำวิทยำลัยเอกชนต้องท ำงำน
ร่วมกัน และให้เกิดผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ำยทั้งภำคอุตสำหกรรมและภำคมหำวิทยำลัยเอกชน เพื่อให้เกิดควำม
ร่วมมืออย่ำงยั่งยืน ถ้ำท ำได้ผลส ำเร็จต่อไป อำจขยำยไปยังภำคธุรกิจเพื่อนบ้ำน เช่น พม่ำ ก็จะท ำให้กำรลง
ทุนกำรศึกษำเป็นเรื่องเดียวกันหมด สรุปแล้วต้องมีกำรเช่ือมโยงโจทย์ในพื้นที่ และเช่ือมโยงในแง่สองภำคส่วน
ให้มีกำรแลกเปลี่ยนกันระหว่ำงภำคส่วนได้ เพื่อท ำให้ร่วมมือกันได้ในหลำยมิติมำกข้ึน  

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำ “จุดอ่อน” ของสถำบันอุดมศึกษำเอกชน และมหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทย 
คืออะไร 

ดร. พรชัย มงคลวนิช :  มหำวิทยำลัยเอกชนต้องรับนักศึกษำส่วนหนึ่งที่พลำดจำกมหำวิทยำลัยของรัฐ และ
ถ้ำมหำวิทยำลัยของรัฐรับนักศึกษำจ ำนวนมำก ท ำให้มหำวิทยำลัยเอกชนมีผู้เรียนน้อยลง ท ำให้เป็นจุดอ่อน 
โอกำสในเรื่อง input น้อย นอกจำกนี้ มหำวิทยำลัยของรัฐได้รับเงินสนับสนุนจำกรัฐ แต่ของเอกชนไม่ได้ส่วนน้ี 
ดังนั้น ฝ่ำยที่มีเงินสนับสนุนจำกรัฐ สำมำรถด ำเนินกำรต่ำงๆ ได้ง่ำยกว่ำ และส ำหรับจุดอ่อนของมหำวิทยำลัย
บรรษัทในประเทศไทย ในบำงมหำวิทยำลัยอำจเป็นลักษณะกำรศึกษำเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
องค์กรมำกกว่ำ มีกำรพึ่งพำบริษัทแม่ ซึ่งในอนำคตอำจมีควำมไม่แน่นอน ด้วยธรรมชำติของธุรกิจที่มีควำม
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว จึงถือเป็นจุดอ่อนของมหำวิทยำลัยบรรษัทได้ ส ำหรับในแง่ของ ขนำดของ
มหำวิทยำลัยบรรษัท คิดว่ำมหำวิทยำลัยที่มุ่งเน้นเฉพำะสำขำน่ำจะดี เพรำะตอบสนองต่อควำมต้องกำรได้
ชัดเจน แต่ในยุคที่พลิกโฉมเร็ว ควำมเสี่ยงก็จะมำกข้ึนพอสมควร 

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำ “โอกำสและควำมท้ำทำย” ของสถำบันอุดมศึกษำเอกชน และมหำวิทยำลัยบรรษัท
ในประเทศไทย คืออะไร 



๑๙๔ 
 

 

ดร. พรชัย มงคลวนิช :  ถ้ำประเทศไทยและพม่ำสำมำรถมำเรียนร่วมกันได้ ปัญหำ input น้อยลง อำจหมด
ไป แต่ปัญหำที่ส ำคัญกว่ำ คือ ควำมสำมำรถหลัก (Core Competency) ของอำจำรย์ว่ำจะสอนได้หรือไม่  
ซึ่งประเด็นเหลำ่น้ีอำจเปน็โอกำส เพรำะในอนำคตคงไม่สำมำรถเลีย่งประเทศเพื่อนบำ้นได้ เพรำะคนพม่ำอยู่ใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้น ถ้ำเอำเส้นแบ่งเขตระหว่ำงไทยกับพม่ำออกไป ปัญหำที่ประชำกรลดลงจะไม่มี  แต่ปัญหำ
เดียวคือ ควำมสำมำรถของอำจำรย์ที่สอนและท ำให้ผู้เรียนอยำกเรียน ซึ่งเมื่อเทียบกำรศึกษำของไทยน่ำจะ
ได้เปรียบกว่ำพม่ำ ถ้ำเกิดควำมร่วมกันของระบบกำรศึกษำ เปิดช่องทำงให้ อำจท ำให้ประเทศเพื่อนบ้ำนเข้ำมำ
เรียนที่ประเทศไทยค่อนข้ำงมำก และอำจำรย์ต้องสอนเป็นภำษำอังกฤษให้ได้ ซึ่งอำจำรย์เป็นเรื่องส ำคัญกว่ำ
นักศึกษำ แต่อำจำรย์ไทยคงสำมำรถพัฒนำตัวเองได้ ภำยหลังจำกพม่ำ อำจมีบังคลำเทศอีก 150 ล้ำนคน  
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกำรศึกษำของพม่ำ บังคลำเทศ กับประเทศไทย คิดว่ำประเทศไทยดีกว่ำ กำรเข้ำมำเรียน
ของประเทศเพื่อนบ้ำนน่ำจะเป็นโอกำสมำกกว่ำ แต่ทั้งนี้อำจมีปัญหำเรื่องกำรรับรองคุณวุฒิ และกำรเข้ำออก
ภำยในประเทศ ซึ่งต้องเป็นเรื่องในระดับ vision ของประเทศ  

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนมีค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรน ำกลยุทธ์ในกำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัยบรรษัท 
ที่เช่ือมโยงกับภำคธุรกิจอย่ำงไร  

ดร. พรชัย มงคลวนิช :  ในส่วนของมหำวิทยำลัยสยำมจะด ำเนินกำรเปิดหลักสูตรใหม่ อำจน ำผู้ที่อยู่ใน
ภำคอุตสำหกรรม หรือบริษัทมำช่วยร่ำงหลักสูตร แต่ที่มีส่วนช่วยมำกคือ ต้องหำรือร่วมกันว่ำสำขำนี้จะ
ตอบสนองใคร เกิดหลักสูตรใหม่ ท ำให้มหำวิทยำลัยมีองค์ควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะด ำเนินกำรมำกขึ้น ไม่ใช่ให้
อำจำรย์ที่ส ำเร็จกำรศึกษำใหม่มำร่ำงหลักสูตร จะท ำให้เป็นควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัยและผู้เรียนด้วย 

ผู้สัมภาษณ์ :  หลักเกณฑ์มำตรฐำนฯ ปี พ.ศ. 2558 จะท ำให้สอดรับอย่ำงไร มีค ำแนะน ำหรือไม่ 

ดร. พรชัย มงคลวนิช : เกณฑ์มำตรฐำนฯ ใช้อำจำรย์วิชำกำรน้อยลง และน ำอำจำรย์ที่มีผลงำนด้ำน
ภำคอุตสำหกรรมเข้ำมำบ้ำง คิดว่ำช่วยได้ แต่เป็นเฉพำะในบำงสำขำเท่ำนั้น ในทำงปฏิบัติจริง สกอ. อำจออก
แนวทำงให้มหำวิทยำลัยทุกแห่งร่วมกับภำคอุตสำหกรรม อำจมีแรงจูงใจ มี case of push practice มีรำงวัล
ด้ำนอื่นๆ น่ำจะได้ 

ผู้สัมภาษณ์ : แนวควำมคิดในเรื่องกำรพัฒนำและกำรรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ (Sandbox) เป็นกำร
ทดลองให้ด ำเนินกำรว่ำจะส ำเร็จหรือไม่ แล้วมำตั้งกติกำ ถ้ำภำครัฐเปิดโอกำสให้ท ำในกำรทดลองแนวคิดว่ำ
เป็นไปได้หรือไม่ โดยร่วมกับภำคอุตสำหกรรมออกแบบหลักสูตร โดยอำจไม่สอดคล้องตำมเกณฑ์ของ สกอ.  
แต่มีกำรทดลองว่ำโมเดลใช้ได้ไหม 

ดร. พรชัย มงคลวนิช :  คิดว่ำท ำได้ แต่อำจต้องมีกำรปกป้องผู้บริโภค Sandbox มีกำรล้มเหลวได้ แต่ถ้ำ
ล้มเหลวแล้วจะคุ้มครองคนในระบบที่ล้มเหลวได้อย่ำงไร เห็นด้วยกับกำรทดลอง แต่ถ้ำล้มเหลวต้องหำวิธีกำร
แก้ไขใหม่ ท ำใหม่ แต่ผู้ที่เรียนในระบบที่ล้มเหลว จะมีวิธีกำรอย่ำงไร ถ้ำห้ำมไม่ให้เกิดควำมล้มเหลวก็จะไม่มี
กำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ คงต้องพิจำรณำว่ำถ้ำผู้เรียนพลำดแล้วจะด ำเนินกำรอย่ำงไร อำจมีโอกำสพิเศษในกำร
เทียบโอนไปหลักสูตรที่มีควำมนิยมสูง หรือเรียนมหำวิทยำลัยรัฐแทนได้ และควรมีกำรเยียวยำเพื่อหำทำงออก
อื่นๆ   



๑๙๕ 
 

 

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนมีแนวควำมคิดในกำรสนับสนุนเทคโนโลยีด้ำนกำรศึกษำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิทยำลัยบรรษัทให้สอดคล้องกับทิศทำงขององค์กร และก่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำ ได้อย่ำงไร 

ดร. พรชัย มงคลวนิช :  กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้กับมหำวิทยำลัยบรรษัทมี 2 นัยยะ นัยยะแรกต้องน ำ
เทคโนโลยีมำใช้กับโทรศัพท์มือถือ เนื่องจำกอุปกรณ์อื่นๆ ในอนำคตอำจหมดไป กำรใช้เทคโนโลยีจะ
เอื้ออ ำนวยต่อนักศึกษำเพรำะเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ ผู้เรียนยังต้องเรียนต่อไป ผู้เรียนจะรู้วิธีในกำรเรียนและ
พัฒนำตัวเองได้อย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้น คงหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีไม่ได้ แต่เรำอำจใช้ระบบกำรทดสอบดูผลสัมฤทธ์ิ
ว่ำเป็นแบบใด ต่อไป อำจไปสู่ระบบกำรรับรองกำรให้ปรญิญำ แทนที่จะท ำคอร์สออนไลน์เอง อำจไปร่วมเรียน
กับ MOOC ของมหำวิทยำลัยอื่น แล้วทดสอบให้เกรด ซึ่งคอร์สออนไลน์ในปัจจุบันมีมำก แต่ปัญหำคือส่วน
ใหญ่เป็นภำษำอังกฤษ ท ำให้ผู้เรียนภำษำไทยมีทำงเลือกน้อยลง ผมมองว่ำในอนำคต เรำจ ำเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีกับกำรเรียนรู้ เนื่องจำกถ้ำผู้เรียนไม่เคยชินกับเรื่องแบบนี้ เมื่อส ำเร็จจำกมหำวิทยำลัยแล้วจะไม่
สำมำรถมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ ผู้เรียนจะได้รู้วิธีในกำรพัฒนำตนเองโดยใช้เทคโนโลยี เพรำะท ำให้สำมำรถ
พัฒนำตนเองได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะช่วงที่มีกำรพลิกโฉมมำกๆ บริษัทต่ำงๆ อำจหำยไป ท ำอย่ำงไรจึงจะ
พัฒนำตัวเองได้ต่อเนื่อง และคอร์สออนไลน์มีมำก ควรมีกำรสนับสนุนให้น ำมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน แต่ตอน
สรุปสอบอำจเน้นเรื่องกำรวัดผลที่ปลำยทำง ซึ่งถ้ำมหำวิทยำลัยอื่นมีคอร์สออนไลน์ที่ดี ก็ไม่ควรท ำซ้ ำซ้อนกับ
มหำวิทยำลัยอื่น ควรเน้นท ำคอร์สเฉพำะที่ท ำได้ดี กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกันจะได้เกิดควำมคุ้มค่ำ ส ำหรับ
หลักสูตรนำนำชำติมีมำก แต่อำจมีปัญหำเรื่องของภำษำ  

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำปัญหำเร่งด่วนในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ที่ภำครัฐจะต้องเร่งแก้ไขคือ
อะไร และควรมีวิธีแก้ไขอย่ำงไร 

ดร. พรชัย มงคลวนิช :  ภำครัฐควรเป็นผู้สนับสนุน เพรำะควำมร่วมมือกับภำคอุตสำหกรรม ถ้ำเป็น
สถำบันอุดมศึกษำที่ไม่ค่อยมีช่ือเสียงจะยำกที่เกิดควำมร่วมมือ ถ้ำภำครัฐเข้ำมำช่วยในเรื่องกำรพบกัน  
สร้ำงหลักสูตรร่วมกัน ท ำให้มหำวิทยำลัยเอกชนรู้สึกว่ำภำครัฐให้ควำมช่วยเหลือ นอกจำกนี้มหำวิทยำลัยใดที่มี
ศักยภำพในกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษให้กับประเทศเพื่อนบ้ำน ภำครัฐอำจเปิดเฉพำะในบำงประเทศที่เป็น
ยุทธศำสตร์ที่ชัดเจน เช่น ประเทศพม่ำ ส ำหรับในเรื่องที่เป็นปัญหำเร่งด่วน คือเปลี่ยนบทบำทภำครัฐ จำกที่
เป็นผู้ตรวจตรำเป็นผู้สนับสนุนให้ควำมช่วยเหลือ นอกจำกนี้ กำรพัฒนำศักยภำพอำจำรย์เป็นเรื่องส ำคัญ 
รวมทั้งเรื่องภำษำและวิธีกำรสอน  

ผู้สัมภาษณ์ : ในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน รูปแบบที่เหมำะสมในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนควรเป็น 
อย่ำงไร ภำยใต้กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ดร. พรชัย มงคลวนิช :  รูปแบบที่เหมำะสมควรให้มหำวิทยำลัยเอกชนเป็นแรงกระตุ้นของระบบ หมำยถึงรัฐ
ควรจัดสรรงบประมำณในกำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน แต่ในส่วนของเงินทุนเพื่อกำรวิจัย โครงกำรต่ำงๆ 
นวัตกรรม ควรให้ทั้งมหำวิทยำลัยของรัฐและเอกชนแข่งขันกัน ไม่ผูกขำดกับมหำวิทยำลัยของรัฐ หรือ
มหำวิทยำลัยเอกชนอำจร่วมกับมหำวิทยำลัยของรัฐในบำงเรื่อง ให้มหำวิทยำลัยเอกชนสำมำรถสร้ำงนวัตกรรม 
องค์ควำมรู้ใหม่ ท ำให้กำรเรียนกำรสอนดีข้ึน มีโอกำสมำกข้ึน เพรำะที่ผ่ำนมำมหำวิทยำลัยเอกชนจะไม่ได้รับ



๑๙๖ 
 

 

กำรสนับสนุนเรื่องเหล่ำนี้ ท ำให้อำจำรย์ของมหำวิทยำลัยเอกชนไม่มีโอกำส ประสบกำรณ์ในกำรสร้ำงองค์
ควำมรู้ใหม่ และกำรออกกฎหมำยลูกไม่ควรสกัดกั้นในเรื่องตรงนี้ หำกมีกำรแข่งขันกันจริง คนมีคุณภำพก็จะได้
จริง มหำวิทยำลัยเอกชนใดที่มีคุณภำพงบประมำณก็จะเข้ำมำ หรือมหำวิทยำลัยที่ไม่เช่ียวชำญแต่มีระบบ  
กำรจัดกำรที่คล่องตัวสำมำรถไปร่วมกับ มหำวิทยำลัยของรัฐ ก็จะได้งบประมำณเช่นกัน  

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำเกณฑ์ กฎกระทรวง พระรำชบัญญัติ และกฎหมำยที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีส่วนสนับสนุน
หรือเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนและมหำวิทยำลัยบรรษัทอย่ำงไร 

ดร. พรชัย มงคลวนิช :  ทั้งสนับสนุนและเป็นอุปสรรคด้วย โดยต้องพิจำรณำเป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งคิดว่ำเรื่อง 
Sandbox ถ้ำเห็นว่ำส ำคัญต้องเปิดโอกำสให้เกิดควำมคล่องตัว แต่ในท้ำยสุดต้องคุ้มครองผู้เรียน ต้องหำวิธีกำร
ในกรณีล้มเหลวข้ึนมำ และกำรออกกฎหมำยรอง เช่น กฎกระทรวง แนวปฏิบัติต่ำงๆ คงต้องหำรือร่วมกันใน
แต่ละเรื่อง พิจำรณำข้อดีข้อเสียในแต่ละเรื่อง กฎหมำยหลักมีกระบวนกำรแต่ถึงเวลำไปสู่ กฎกระทรวง 
ระเบียบ แนวปฏิบัติบำงครั้งมีกำรหำรือร่วมกัน บำงครั้งอำจไม่มี จึงท ำให้มองข้ำมในบำงจุดไป ท ำให้ไม่
สอดคล้องกับเจตนำรมณ์กับกฎหมำยหลัก   

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไรในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนในภำพรวม 

ดร. พรชัย มงคลวนิช :  ในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำในภำพรวม อุดมศึกษำในแต่ละประเทศต้อง
หลำกหลำย ถึงจะครบตำมควำมต้องกำรของผู้เรียน เช่น อุดมศึกษำส ำหรับผลิตบัณฑิตเข้ำบริษัทขนำดใหญ่
และขนำดเล็ก ควรเปิดโอกำสให้เกิดกำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ๆ ในด้ำนกำรศึกษำ แต่ต้องพิจำรณำในเรื่องกำรมี
เหตุผลว่ำ ด ำเนินกำรเพื่อคุณภำพจริงๆ ซึ่งอำจไม่ได้มีวิธีเดียว ดังนั้น จึงควรมีควำมยืดหยุ่นในบริบทกำรท ำเพือ่
คุณภำพที่หลำกหลำย มีควำมหลำกหลำยในกระบวนกำร มีกำรเปิดให้มีกำรแก้ต่ำงกับกรรมกำร หรืออำจเป็น
ผู้บริหำรเป็นคณะท ำงำนในเรื่องนี้ หำรือร่วมกันว่ำกำรด ำเนินกำรดังกล่ำวไม่สอดคล้องตำมเกณฑ์ แต่มี
ควำมคิดริเริ่มใหม่ๆ มีคุณภำพ ท ำให้เกิดนวัตกรรมของหลักสูตร มีโปรแกรมใหม่ๆ และควรให้อนุญำตให้ใช้
ดุลพินิจในบำงเรื่องได้ ไม่เช่นนั้นหลักสูตรจะเหมือนกันหมด โดยสรุปแล้ว สิ่งที่เป็นข้อเสนอแนะ คือ สกอ.  
ควรมีบทบำทสนับสนุนส่งเสริมโดยมีภำคอุตสำหกรรมเข้ำมำร่วมกับภำคมหำวิทยำลัย และในเรื่องหลักสูตร
ควรต้องมีกรอบมำตรฐำนหลักสูตรเป็นหลัก แต่ควรมีกระบวนกำรที่ท ำให้เกิดควำมยืดหยุ่น ซึ่งจะได้สอดรับกบั
กำรเป็นกระทรวงใหม่ ส ำหรับเรื่อง Sandbox มีควำมเห็นด้วย แต่ควรให้มีโอกำสท ำในสิ่งใหม่ๆ และมี
กระบวนกำรรองรับกรณีเกิดกำรล้มเหลว โดยถ้ำไม่มีเจตนำก็ไม่ใช่ควำมผิดของสถำบันอุดมศึกษำ ไม่เช่นนั้น
มหำวิทยำลัยคงไม่กล้ำด ำเนินกำร และถ้ำสำมำรถให้โอกำสในกำรเรียนแบบออนไลน์ควบคู่กับกำรเรียนแบบใน
ห้องเรียนน่ำจะเป็นเรื่องที่ดี 

 

 

 



๑๙๗ 
 

 

ผู้รับการสัมภาษณ์ : ดร.สุเมธ แย้มนุ่น (อดีตเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ อดีตอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยวลัยลกัษณ์ กรรมกำรสภำผู้ทรงคุณวุฒิ) 

ผู้สัมภาษณ์ : ดร. นภำพร อำร์มสตรอง 
วันท่ีสัมภาษณ์ : 10 กรกฎำคม 2562 เวลา : 15.15 น.  
สถานท่ี : ช้ัน 19 อำคำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 2 
ผู้สัมภาษณ์ : มหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทย เชิงนโยบำยหรือควำมหมำยในควำมคิดของท่ำนควรเป็น
แบบใด จึงสำมำรถตอบโจทย์ของประเทศไทยได้ 

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น  : มหำวิทยำลัยบรรษัทต้องเป็นสถำบันของบริษัท ตั้งเพื่อพัฒนำก ำลังคนให้บริษัทเหมือน
เช่น มหำวิทยำลัยแฮมเบอร์เกอรข์องแมคโดนัล หรือมหำวิทยำลัยโมโตโรล่ำ หรือมหำวิทยำลัยดิสนี่ย์ ซึ่งตั้งโดย
บรรษัทของตน หลักสูตรไม่ได้มีมำตรฐำนมำก งำนที่บริษัทต้องกำรก ำลังคน บริษัทจะจัดโปรแกรมฝึกพัฒนำ 
เมื่อจบก็ท ำงำนตำมต ำแหน่ง ซึ่งหลำยหลักสูตรไม่ถึงระดับปริญญำ นี่คือแนวคิดของมหำวิทยำลัยบรรษัท      
แต่ของประเทศไทย สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์มีหลักสูตรเน้นผลิตก ำลังคนเพื่อสนับสนุน CP All แต่
ไม่ได้น ำบุคลำกรของบริษัทมำเรียน แต่รับผู้เรียนสำธำรณะทั่วไป เมื่อจบแล้วจะท ำงำนที่บริษัทหรือไม่ก็ได้ มี
หลักสูตรตำมมำตรฐำนของ สกอ. แต่เป็นหลักสูตรที่ตรงตำมควำมต้องกำรของบรษัท จึงท ำให้กลำยเป็น
มหำวิทยำลัยทั่วไป ไม่ใช่มหำวิทยำลัยบรรษัท แต่ควำมเป็นมหำวิทยำลัยบรรษัทของสถำบันกำรจัดกำรปัญญำ
ภิวัฒน์ คือ องค์ควำมรู้ หลักสูตรที่น ำองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ที่เป็นวิชำแกนเข้ำมำ เพื่อผลิตคนที่มีคุณสมบัติตรงตำม
ควำมต้องกำรออกมำ แต่สถำบันกันตนำ ผู้ถือใบอนุญำตไม่ใช่บริษัทกันตนำ และไม่ได้ใช้ทรัพยำกรของสถำบัน
ตนเอง จึงไม่ใช่แนวทำงของมหำวิทยำลัยบรรษัท 

ผู้สัมภาษณ์ :  เรำสำมำรถมองได้หรือไม่ว่ำ อำจไม่ใช่นิยำมของมหำวิทยำลัยบรรษัทแบบดั้งเดิม แต่น ำเอำ
บำงส่วนของมหำวิทยำลัยบรรษัทมำประยุกต์ใช้ให้เหมำะสม 

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น  : ต้องนิยำมค ำว่ำมหำวิทยำลัยบรรษัทใหม่ ถ้ำจะน ำค ำน้ีมำใช้ ซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันมำก ผู้ที่
ไม่อยำกให้ใช้ค ำน้ีคือผู้ที่อยู่ในมหำวิทยำลัย เพรำะไม่มีแก่นในควำมเป็นวิชำกำร แต่เป็นเพียงนักปฏิบัติ เหมือน
เป็นมหำวิทยำลัยนักปฏิบัติ เป็นเพียงสำยอำชีพไม่ใช่สำยวิชำกำร แต่ถ้ำน ำแนวคิดน้ีมำใช้ต้องนิยำมใหม่ว่ำ เป็น
มหำวิทยำลัยที่ด ำเนินกิจกำรโดยสถำนประกอบกำรและมุ่งตอบสนองควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรเปน็
หลัก ไม่ใช่ทั้งหมด ซึ่งค ำว่ำสถำนประกอบกำรหมำยถึงว่ำ เดิมผู้ถือใบอนุญำตคือคนเดียว แต่ภำยหลังกลำยเปน็
นิติบุคคลเป็นบริษัทมำซื้อกิจกำรแทน  

ผู้สัมภาษณ์ :   อย่ำงที่ท่ำนกล่ำว เป็นเรื่องเชิงแนวคิดว่ำจะท ำให้มหำวิทยำลัยอยู่รอดได้ด้วยวิธีกำรบริหำร
จัดกำรอย่ำงไร เพรำะไม่มีข้อก ำหนดในเรื่องกำรนิยำมตนเองว่ำเปน็มหำวิทยำลัยบรรษัท แต่ถ้ำมีควำมพยำยำม
ของมหำวิทยำลัยที่จะอยู่รอดโดยกำรหำทำงเลือกใหม่ แล้วอยำกให้พระรำชบัญญัติสถำบันอุดมศึกษำเอกชน 
เปิดช่องให้เกิด Sandbox ได้ สิ่งนี้อำจท ำให้เกิดนวัตกรรมเพิ่มมำกขึ้นในอุดมศึกษำหรือไม่ 

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น  : ผมว่ำพระรำชบัญญัติสถำบันอุดมศึกษำเอกชนไม่ได้ปิดกั้น เพียงแต่อำจแถลงนโยบำยใน
กำรประสำนควำมร่วมมือกับภำคต่ำงๆ หรือในมุมมองผู้ ถือใบอนุญำตต้องเป็นคนเดียวกัน ถ้ำสถำน
ประกอบกำรจับมือกันเป็น joint venture และถือใบอนุญำตร่วมกันจดทะเบียนเป็นกิจกำรค้ำร่วม แต่



๑๙๘ 
 

 

กฎหมำยห้ำมหรือไม่ คือ บริษัทใหญ่ๆ เช่น กำรบินไทย SCG ถ้ำต้องกำรตั้งมหำวิทยำลัยแบบนี้ได้ แต่บริษัท
ขนำดกลำงหรือขนำดย่อมที่จะรวมกันต้ังมหำวิทยำลัย อำจต้องมีหลำยบริษัทมำร่วมมือกันเปน็ joint venture 
และจดทะเบียนใหม่เป็นหนึ่งนิติบุคคล เป็นผู้ถือใบอนุญำต ถ้ำได้ก็ถือว่ำเป็นประโยชน์ ฉะนั้น แนวคิดของ
มหำวิทยำลัยบรรษัทก็จะเกิด แต่ประเด็นค ำถำมไปโยงกับกำรอยู่รอดของมหำวิทยำลัยเอกชนมำก คิดว่ำ
มหำวิทยำลัยเอกชน มีจุดแข็งด้วยตัวเองในสภำพที่เป็นอยู่ มีหลำยจุดที่ต้องเปรียบเทียบกับมหำวิทยำลัย
เอกชนในประเทศเพื่อนบ้ำน สมมุติว่ำ ในมุมมองของนักลงทุน เมื่อพิจำรณำกฎหมำยแล้วประเทศไทยน่ำจะมี
จุดแข็งมำกกว่ำ เช่น เรื่องควำมชัดเจนในกำรบังคับใช้มำตรฐำนในกำรคุ้มครองเท่ำเทียมกันเมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่นเช่น ลำว กัมพูชำ ซึ่งรัฐไม่ให้เงินสนับสนุน โดยเฉพำะ กยศ. สำมำรถได้รับทุกคนตำมเกณฑ์ และ
พระรำชบัญญัติกำรอุดมศึกษำฉบับใหม่มีกำรเปิดโอกำสให้รัฐ โดยข้อเสนอของ กกอ. สำมำรถจัดสรร
งบประมำณสนับสนุนมหำวิทยำลัยเอกชนได้ ซึ่งถือว่ำเป็นจุดแข็ง อีกจุดแข็งหนึ่งคือเรื่องกำรก ำกับคุณภำพ 
ส ำหรับจุดอ่อน มองว่ำกำรที่รัฐปล่อยอุดมศึกษำเอกชนให้แข่งกับของรัฐ ถือเป็นจุดอ่ อน กล่ำวได้ว่ำบน
มำตรฐำนเดียวกัน แต่รัฐสนับสนุนมหำวิทยำลัยของรัฐ ในขณะเดียวกันกลับไม่สนับสนุนงบประมำณให้
มหำวิทยำลัยเอกชน ท ำให้เกิดกำรแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งภำคเอกชนกล่ำวถึงเรื่องนี้มำนำน โควตำสำขำที่
ภำคเอกชนที่เช่ียวชำญ ภำครัฐก็ไม่ได้จ ำกัดกำรรับของภำครัฐ จึงเป็นข้อจ ำกัดที่ท ำให้เกิดกำรแข่งขันที่ไม่เป็น
ธรรมระหว่ำงรัฐและเอกชน อีกจุดหนึ่งคือกำรวิจัย กำรเปิดหลักสูตรที่มีต้นทุนต่ ำ ซึ่งเป็นเรื่องธรรมชำติของ
มหำวิทยำลัยเอกชน ลงทุนต่ ำและรับนักศึกษำมำก แต่ภำยหลังเริ่มเปิดหลักสูตรในสำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ 
สำขำที่มีกำรลงทุนสูง และสำขำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของประเทศมำกข้ึน 

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำมีวิธีกำรใด ในกำรสนับสนุนสถำบันอุดมศึกษำเอกชนในกำรน ำแนวคิดเรื่อง
มหำวิทยำลัยบรรษัทมำปรับใช้ เพื่อให้สถำบันอุดมศึกษำเอกชนมีควำมเ ช่ือมโยงกับภำคธุรกิจและ
ภำคอุตสำหกรรมได้ และมีควำมเป็นไปได้ที่จะน ำแนวคิดน้ีมำพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนในปัจจุบนัหรอืไม่ 
อย่ำงไร 

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น  :  มองว่ำเป็นจุดอ่อนของมหำวิทยำลัยเอกชน ซึ่งมหำวิทยำลัยเอกชนควรมีโอกำสที่จะสรำ้ง
ควำมสัมพันธ์กับภำคธุรกิจเอกชนได้ดีกว่ำมหำวิทยำลัยของรัฐ โดยในทำงปฏิบัติมีไม่กี่แห่ง  เช่น สถำบันกำร
จัดกำรปัญญำภิวัฒน์ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำ แต่มหำวิทยำลัยอื่นๆ เอกชนเป็นถือเป็นอนุญำตจริง กลำยเป็น
เอกชนไม่ใช่สถำนประกอบกำร คือเป็นนิติบุคคล ซึ่งก็คล้ำยกับมหำวิทยำลัยเอกชนในหลำยประเทศกล่ำวคือ
เอกชนบริหำร แต่ไม่ใช่สถำนประกอบกำรภำคเอกชน แต่ถ้ำสถำนประกอบกำรเอกชนเข้ำมำถือใบอนุญำตจะ
เข้ำตำมแนวคิดของมหำวิทยำลัยบรรษัท เช่น สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ แต่ในบำงมหำวิทยำลัยมี 
ควำมคำดหวังที่ต้องกำรจัดตั้งมำกกว่ำควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ขององค์กำร ถ้ำไม่มี  
ควำมตั้งใจเพื่อกำรศึกษำ อำจด ำเนินกำรต่อไม่ได้ ดังนั้น ควรมีเจตนำรมณ์ด้ำนนี้ก่อน เห็นด้วยว่ำมหำวิทยำลัย
บรรษัทเป็นวิธีคิดหนึ่ง ถ้ำเรียบเรียงให้ดีจะเป็นทำงออกหนึ่งของมหำวิทยำลัยเอกชนที่จะถือเป็นนโยบำยได้ ว่ำ
รัฐจะส่งเสริมอย่ำงไร โดยในมุมมองคือ 1) เรื่องกำรจัดต้ังอำจเริ่มจัดต้ังใหม่จำกพระรำชำบัญญัติที่มีอยู่ แต่ถ้ำ
นิติบุคคลเดียวไม่เพียงพอ อำจอนุญำตให้เป็นกำรจดทะเบียนร่วมหลำยนิติบุคคล ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมำย แต่
ลักษณะของมหำวิทยำลัยบรรษัทควรเน้นที่จะผลิตก ำลังคนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของตนป็นหลักก่อน 
เพื่อให้เห็นเป้ำหมำยของกำรผลิตก ำลงัคน ดังนั้น กำรศึกษำจะไปด้วยกันกับกำรฝึกประสบกำรณ์ หรืออำจน้อย
กว่ำฝึกประสบกำรณ์ด้วยซ้ ำ 2) เรื่องกำรวิจัย มหำวิทยำลัยที่จะเน้นเรื่องกำรวิจัยและนวัตกรรม ต้องเป็น
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บรรษัทที่ก้ำวหน้ำ รัฐต้องให้กำรสนับสนุนเรื่องกำรวิจัย อย่ำงกรณี สบว. เวลำจัดสรรงบประมำณ ตำม
กระทรวงใหม่จะไม่พิจำรณำว่ำผู้ขอรับกำรจัดสรรเป็นของรัฐหรือภำคเอกชน แต่จะจัดสรรตำมโครงกำร ซึ่งถือ
เป็นกำรเปิดโอกำสได้ ถ้ำเป็นมหำวิทยำลัยบรรษัทเน้นที่งำนและเป้ำหมำยที่ชัดเจน ตัวนี้เป็นแรงกระตุ้นเรื่อง
วิจัยและนวัตกรรม ดังนั้น จึงถือเป็นทำงออก และอำจดีกว่ำมหำวิทยำลัยของรัฐ เพรำะเอกชนจะเป็นทั้งด้ำน 
demand และด้ำน supply ด้วยตนเอง ตำมแนวคิดของมหำวิทยำลัยบรรษัทจริงๆ กรณีมีมหำวิทยำลัยขนำด
เล็กที่จะเปลี่ยนไปเป็นมหำวิทยำลัยบรรษัท รัฐอำจต้องช่วยโดยให้มีกระบวนกำรคัดเลือก ต้องเลือกสถำบันที่มี
ควำมพร้อมพอสมควร คือ ไม่ได้เข้ำไปท ำลำย แต่ไปช่วยออกแบบโครงสร้ำงออกแบบกำรบริหำรให้สถำบันอยู่
ได้ด้วยตนเอง เพียงแต่กรณีเป็นผู้ ถือใบอนุญำต ก็ต้องพร้อมที่จะระดมทุน หำบริษัทเข้ำมำร่วมเอง  
เป็น demand side เพื่อ re-profile ให้หลักสูตรมีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำร ส ำหรับวิธีกำรหำบรรษัท 
ต้องหำบริษัทที่เหมือนกัน 

ผู้สัมภาษณ์ :  อย่ำงเช่นมหำวิทยำลัยเอกชนขนำดเล็กรวมตัวกันเอง เพรำะมีสมำคมสถำบันอุดมศึกษำเอกชน 
มำรวมกับภำคธุรกิจ มีควำมเป็นไปได้หรือไม่ 

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น  :  หัวใจส ำคัญอยู่ที่มหำวิทยำลัยต้องบรหิำรโดยองค์กร ถ้ำมหำวิทยำลัยขนำดเล็กหลำยแหง่
รวมตัวกัน ในลักษณะของกำรยุบรวมเหลือเพียงหนึ่งมหำวิทยำลัย และน ำภำคธุรกิจมำร่วมด้วยได้แล้วยุบรวม
หรือหลอมรวมก็ได้ แต่สุดท้ำยแล้วต้องมีสถำนประกอบกำรเข้ำมำเป็นเจ้ำของ ซึ่งผู้ถือใบอนุญำตเดิมอำจเป็น
แบบนั้น ส ำหรับหมำวิทยำลัยเดิม แต่ส ำหรับมหำวิทยำลัยใหม่ไม่ควรจะมี โดยคุณสมบัติของบริษัทที่ จะเป็น
เจ้ำของมหำวิทยำลัยจะต้องเป็นบริษัทในอุตสำหกรรมในอนำคต (10 S-curve) 

ผู้สัมภาษณ์ :  โอกำสของสถำบันอุดมศึกษำเอกชนหรือมหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศกับควำมท้ำทำย มี
อะไรบ้ำง 

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น  :  มหำวิทยำลัยบรรษัทไม่ใช่ค ำตอบเดียว ถ้ำประเมินจำกสถำนกำรณ์ พบว่ำมหำวิทยำลัยที่
อยู่รอดมีมหำวิทยำลัยเอกชนอยู่ 10 แห่ง ซึ่งเกือบจะไม่ต้องไปก ำกับ เพียงแต่ไม่ควรออกกฎระเบียบเพื่อ
ท ำลำยมหำวิทยำลัยเหล่ำนั้น เนื่องจำกปรับตัวได้เองตำมสถำนกำรณ์ มหำวิทยำลัยจะเน้นงำนวิจัย เน้น  
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ สร้ำงหลักสตูรทีเ่ปน็ e-Learning มำกขึ้น และจะปรับหลกัสตูรเข้ำกับสภำพปจัจบุนั 
ถ้ำมหำวิทยำลัยมีศักยภำพ ในเชิงนโยบำยต้องปล่อยให้มหำวิทยำลัยบำงแห่งล่มไป ในฐำนะรัฐต้องดูแลเกณฑ์ 
ข้อก ำหนดเพื่อคัดกรอง supply side ที่คิดว่ำเป็นประโยชน์ กำร reposition มีมหำวิทยำลัยที่โดดเด่นทำงดำ้น
วิชำกำรให้ตอบสนองทิศทำงของประเทศ ถ้ำจะ reposition มหำวิทยำลัยพวกนี้ ผมเสนอเข้ำไปว่ำภำครัฐ
ลงทุนครึ่งนึงเพื่อเป็น State subsidies หมำยถึง ค่ำเล่ำเรียนของนักศึกษำครึ่งหนึ่งมำจำกรัฐและกู้ กยศ.  
ตอนนี้รัฐไม่สนับสนุนมหำวิทยำลัยเอกชนเลย ซึ่งควรจะสนับสนุนพวกเฉพำะมหำวิทยำลัยที่ re-profile และ
ตอบสนองทิศทำงของประเทศ ซึ่งต้องพิจำรณำหลักสูตร วิสัยทัศน์ มีคุณภำพอำจำรย์ที่ชัดเจนและตอบสนอง
ต่อทิศทำงของประเทศ กลุ่มนี้เรียกว่ำ repositioning ได้ อำจมีจ ำนวนประมำณ 5-6 แห่ง กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่ม
ที่ตอบสนองตำมควำมต้องกำรไม่ใช่เฉพำะทำงด้ำน Art/Science แต่อำจรวมทั้งด้ำนบริหำรธุรกิจ ด้ำน 
กำรจัดกำรโรงแรม นี่คือทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ กลุ่มนี้จะเป็นมหำลัยเอกชนที่รัฐให้กำรสนับสนุน กับกลุ่มที่
สองก็คือกลุ่มมหำวิทยำลัยบรรษัท ให้ผันตัวไปตอบสนองบรรษัท ซึ่งสิ่งส ำคัญล ำดับแรกคือตอบสนอง  
ควำมต้องกำรก ำลังคนของบริษัท ต้องมีระบบกำรเปลี่ยนแปลงผู้ถือใบอนุญำต เปลี่ยนแปลงระบบบริหำร
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จัดกำร เปลี่ยนแปลงหลักสูตร ซึ่งถ้ำรัฐจะสนับสนุนมหำวิทยำลัยบรรษัทแบบทำงอ้อม โดยเน้น กรอ. กยศ. กับ
งำนวิจัยได้ทั้งหมด และออกเป็นนโยบำย แนวปฏิบัติ ซึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรสนับสนุนอำจจะต้องเป็นมติ 
ครม.  

ผู้สัมภาษณ์ : กรณีที่มหำวิทยำลัยเอกชนไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกรัฐ ทั่วโลกเป็นเหมือนกันหรือไม่ 

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น  : ไม่เหมือน ประเทศฝรั่งเศสได้รับกำรสนับสนุน โดยรัฐไม่ได้มองที่สถำบัน แต่จะพิจำรณำ
จำกประชำกร ให้งบประมำณไม่ว่ำจะเรียนที่ใด รัฐถือว่ำเป็นประชำกรของเขำไม่ว่ำจะเป็นรัฐหรือเอกชน  

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนมีค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรน ำกลยุทธ์ในกำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัยบรรษัทที่
เช่ือมโยงกับภำคธุรกิจอย่ำงไร 

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น  :  ถ้ำน ำมหำวิทยำลัยบรรษัทเข้ำมำ โดยสำยเลือดต้องเกิดจำกควำมต้องกำรของบริษัท 
มหำวิทยำลัยตัดสินใจเปิดหลักสูตรใหม่หรือมีกำรวิจัย จะข้ึนอยู่กับควำมต้องกำร ซึ่งไม่ใช่มหำวิทยำลัยทั่วไปที่
เป็นควำมต้องกำรด้ำนวิชำกำร ส่วนมหำวิทยำลัยบรรษัทจะเป็นควำมต้องกำรของบริษัท แต่ ปัญหำหลักที่
ถกเถียงคือมหำวิทยำลัยบรรษัทจะไม่ตอบโจทย์ของสังคม ไม่ตอบวิสัยทัศน์ของประเทศ ซึ่งมหำวิทยำลัย
บรรษัทจะไม่ได้รับงบประมำณจำกรัฐ เพรำะมีรำยได้จำกบริษัทของตนเอง จึงต้องสร้ำงบริษัทให้มั่นคง ซึ่ง
ข้ึนกับผู้บริหำรของบริษัทว่ำจะมองเห็นลูท่ำงทำงธุรกิจที่ตรงกับผูบ้รหิำรของประเทศหรือไม่ ถ้ำตรงก็ไปด้วยกัน 
แต่ด้วยสิ่งนี้ท ำให้เกิดแนวคิดของ CSR ดังนั้น มหำวิทยำลัยบรรษัทจึงต้องตอบสนองสังคม กำรเกิด Social 
Engagement University จึงเกิดมำจำกมหำวิทยำลัยบรรษัท  

ผู้สัมภาษณ์ :  ท่ำนมีแนวควำมคิดในกำรสนับสนุนเทคโนโลยีด้ำนกำรศึกษำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิทยำลัยบรรษัทให้สอดคล้องกับทิศทำงขององค์กร และก่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำ ได้อย่ำงไร 

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น  : เป็นไปตำมธรรมชำติที่เรำตำมไม่ทัน อย่ำงไรก็ต้องท ำ Social Education อย่ำงที่กล่ำว 
สิ่งนี้จะสอดรับกับมหำวิทยำลัยบรรษัทมำกสุด โลกกำรศึกษำกับโลกกำรเรียนรู้และโลกของกำรท ำงำนเป็น 
สิ่งเดียวกันทั้งหมด เช่น ถ้ำจบ ม. 6 แล้วตัดสินใจไม่ศึกษำต่อ แต่เข้ำสู่กำรท ำงำนครบ 4 ปี ก็จะได้ควำมรู้
เท่ำกับปริญญำตรี เพรำะเกิดกำรเรียนรู้จำกกำรท ำงำน ซึ่งในขณะที่ท ำงำนจะต้องเรียนรู้ไปด้วย ไม่ได้แยกส่วน
ว่ำตอนน้ีท ำงำนหรือเรียน และทักษะที่ใช้ในกำรท ำงำนกับกำรเรียนเกิดข้ึนพร้อมกัน กรณีที่ศึกษำจนครบ 4 ป ี
เมื่อเข้ำสู่กำรท ำงำนก็ต้องเริ่มฝึกงำน ดังนั้น 4 ปีที่ศึกษำจึงไม่ได้อะไรเลย และเมื่อท ำงำนไปได้ 2 ปี ก็ต้องฝึก
ประสบกำรณ์ใหม่ ฉนั้น เมื่อจบ ม.6 แล้วเข้ำท ำงำนและเรียนรู้ไปด้วย ควำมรู้ที่ได้จึงไม่ต่ำงจำกกำรเรียน
ปริญญำตรี ซึ่งสองโลกมันทับกัน ดังนั้นมหำวิทยำลัยจะไร้ผู้เรียน เพรำะจะเกิด off-campus มำกข้ึน ซึ่งอำจ
เกิดข้ึนอีกไม่นำน มหำวิทยำลัยบรรษัทจึงมีควำมหมำย และต่อไปบริษัทจะไม่ได้มี campus ที่สร้ำงจะ
กลำยเป็นที่พักอำจำรย์ ถึงเวลำจะมำเรียนรู้ด้วยกัน ซึ่งในคนรุ่นใหม่ campus life คือโลกของกำรท ำงำน 
(work life) เช่น มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี ยกกำรเรียนรู้ระบบรำงมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน 
ไม่ใช่แค่ระบบจ ำลองในคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้ถึงสถำนกำรณ์จ ำลองเสมือนจริง ดังนั้น เทคโนโลยีจึงท ำ
ให้ชีวิตกำรเรียนและกำรท ำงำนซ้อนกันได้ และเป็นตัวจัดกำรเวลำ ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กับสำขำวิชำ 
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ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำปัญหำเร่งด่วนในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ที่ภำครัฐจะต้องเร่งแก้ไขคือ
อะไร และควรมีวิธีแก้ไขอย่ำงไร 

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น  :  ควำมชัดเจนเรื่อง simple standard และกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ โยงไปถึงเรื่องที่
ภำครัฐไม่สำมำรถจัดกำรกับมหำวิทยำลัยเอกชนและรัฐได้ ไม่มีข้อมูลว่ำปีนี้จะผลิตแพทย์ ครู พยำบำล มีควำม
ต้องกำรเท่ำไร สถำบันแต่ละแห่งผลิตเท่ำไร นี่คือปัญหำเชิงนโยบำยเร่งด่วนที่จะต้องจัดกำร ถือเป็นต้นน้ ำที่ท ำ
ให้เกิดเรื่องมำตรฐำนกำรศึกษำตำมมำ ซึ่งมำตรฐำนคือทรัพยำกร ถ้ำก ำหนดมำตรฐำนแปลว่ำต้องมีทรัพยำกร 
เช่น เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร กำรน ำมำตรฐำนไปก ำกับกระบวนกำรแปลว่ำรัฐก ำลังบีบมหำวิทยำลัยที่ยำกจน 
ให้ต้องมีทรัพยำกร แต่กลับไม่สนับสนุนเขำ ถ้ำรัฐก ำหนดต้องสนับสนุนมหำวิทยำลัยให้ได้ตำมมำตรฐำน ฉะนั้น
เรื่องนี้คือปัญหำ แล้วกำรสนับสนุนจะเป็นปัญหำต่อไปถึงเรื่องจ ำนวนนักศึกษำ เพรำะไม่มีข้อมูลเรื่องจ ำนวน
ผู้เรียน ท ำให้กำรควบคุมและออกนโยบำยไม่ได้ ส ำหรับกำรเปิดสำขำที่มหำวิทยำลัยเอกชนที่เช่ียวชำญควรให้
มหำวิทยำลัยเอกชนผลิตเป็นสัดส่วน กำรวำงแผนก ำลังคน กำรก ำหนดนโยบำยให้เกิดควำมเป็นธรรม ก็ถือเป็น
ปัญหำเรื้อรังและเร่งด่วน ทำงแก้ปัญหำคือต้องกลับมำพิจำรณำเรื่องกำรผลิตก ำลัง กำรวำงแผน ต้องมีข้อมูล
ควำมต้องกำร ก ำลังกำรผลิต และก ำหนดลงไปในกลุ่มสถำบัน หรือใช้วิธีกำรก ำกับจำกกำรจัดสรรงบประมำณ
ผ่ำนคน ผ่ำนทรัพยำกร ดังนั้น มหำวิทยำลัยต้องยืนยันผลผลิต เพื่อให้รัฐใช้เงินสนับสนุนเป็นตัวก ำหนด แล้ว
ก ำหนดว่ำจะพิจำรณำสิ่งใดบ้ำง อำทิ จ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำในสำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี และสำยสังคมศำสตร์ ให้ค่ำน้ ำหนักแล้วก ำหนดว่ำในแต่ละภำคเรียน แต่ละสำขำควรมีผลลัพธ์
อย่ำงไร เพื่อน ำไปจัดสรรงบประมำณต่อไป ส ำหรับของประเทศออสเตเรียจะคุมจ ำนวนรับนักศึกษำเท่ำกันเลย 
ถ้ำจ ำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเพิ่มเกินกว่ำร้อยละ 5  แปลว่ำ จะขยำยกำรผลิต ต้องอภิปรำยหำรือกัน เนื่องจำก
ส่งผลกระทบกับงบประมำณและโครงสร้ำงกำรผลิตก ำลังคน จึงควบคุมไม่ให้เพิ่ม ซึ่งตรงนี้ประเทศไทยไม่
ควบคุม อย่ำงน้อยสุดควรจะคลุมภำพรวม แต่ถ้ำแตกกลุ่มสำขำหรือเกิดศำสตร์ใหม่ต้องหำรอืระหว่ำงหน่วยงำน
รัฐ กับผู้จ่ำยเงินที่มีควำมต้องกำรอยู่ ซึ่งในประเทศออสเตเรียบำงหลักสูตรมีกำรแสดงผลส ำเร็จกำรด ำเนินงำน 
ฝ่ำยแผนจะทรำบถึงควำมต้องกำร และสำมำรถแนะน ำมหำวิทยำลัยให้เพิ่มสำขำใหม่ในปีต่อไป และจะมี  
กำรติดตำมว่ำเริ่มด ำเนินกำรหรือไม่ ถ้ำไม่เริ่มจะแนะน ำมหำวิทยำลัยอื่น ซึ่งกำรคุมแบบนี้ส่งผลให้งบประมำณ
มีควำมชัดเจน ไม่มีกำรโกง โดยหน่วยกองทุนและหน่วยแผนต้องไปด้วยกัน ผมถึงอยำกให้มีหน่วยกองทุนมำ
ดูแลตรงนี้ 

ผู้สัมภาษณ์ :  ในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน รูปแบบที่เหมำะสมในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนควรเป็น
อย่ำงไร ภำยใต้กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น  :  เห็นเป็น 2 ภำค ภำคแรก ไม่อยำกให้มองรัฐและเอกชนแยกกัน ควรใช้มำตรฐำนเดียวกัน 
ส่วนเรื่องกำรสนับสนุน กฎหมำยได้เปิดให้สนับสนุนมหำวิทยำลัยเอกชน แต่ยังคงมีขีดจ ำกัดในกำรสนับสนุน
มหำวิทยำลัยเอกชน เนื่องจำกสนับสนุนผ่ำนผู้เรียนเป็นหลกั กำรสนับสนุนผ่ำนกำรวิจัยจะท ำให้มหำวิทยำลัย
เอกชนที่มีจุดยืนอยู่ในสภำพที่เป็นมำกข้ึน กำรเป็นมหำวิทยำลัยบรรษัทที่มีเป้ำหมำยผู้รับบริกำรชัดเจนข้ึน  
คำดว่ำจะสร้ำงควำมมั่นคงในเรื่องของ endowment ที่ดีข้ึน ตรำบใดที่ภำคธุรกิจที่เข้ำมำเป็นเจ้ำของบริหำร
มหำวิทยำลัยแบบมีธรรมำภิบำลภำยใต้พระรำชบัญญัติสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ไม่ได้หวังกอบโกย
ผลประโยชน์ และตำมพระรำชบัญญัติฉบับใหม่ ท ำให้หมำวิทยำลัยที่แข่งไม่ได้ก็จะล้มไปเอง กำรที่มหำวิทยำลยั
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เอกชนจะมำแข่งกับมหำวิทยำลัยของรัฐ ภำครัฐก็ต้องมีกำรสนับสนุน ในอดีตมหำวิทยำลัยพี่น้องได้หมดไปแล้ว 
ผู้ถือใบอนุญำตเริ่มเอำ professional เข้ำมำ ถ้ำแนวโน้มอย่ำงนั้น ก็น่ำจะเป็นจุดแข็งที่ดี  

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำเกณฑ์ กฎกระทรวง พระรำชบัญญัติ และกฎหมำยที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีส่วนสนับสนุน
หรือเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนและมหำวิทยำลัยบรรษัทอย่ำงไร 

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น  :  ผมว่ำไม่มี ถ้ำจะกระตุ้นใหม่ ควรวำงกรอบนโยบำยให้เหมำะสม และพิจำรณำกฎหมำย 
และมีกำรแถลงนโยบำยเสริม  

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไรในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนในภำพรวม 

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น  :   ผมยังไม่เห็นบทบำทของฝ่ำยวำงกฎกับสมำคมสถำบันอุดมศึกษำเอกชน เมื่อก่อนจะ
เข้มแข็ง แต่ปัจจุบันน้ีไม่แน่ใจในกำรรวมตัวกัน สมำคมก็เหมือนที่ประชุมอธิกำรบดี ถ้ำตรงนี้ไม่เข้มแข็ง โอกำส
ที่เรำจะใช้เวทีนี้เป็นประโยชน์โดยเฉพำะ จะด ำเนินกำรได้ยำก ทุกอย่ำงถูกจัดให้ไปตำมกฎหมำย แต่กลับไม่มี
เวทีที่เป็นทำงกำรมำปรึกษำหำรือกันเรื่องส ำคัญ นอกจำกนี้ กำรมี one-stop service อำจเป็นข้อเสนอแนะ
อีกข้อนึงในเรื่องของระบบกำรบริหำรจัดกำร แทนที่จะกระจำยไปยังหน่วยงำนต่ำงๆ กำรบริกำร กำรให้
ค ำแนะน ำควรอยู่ในจุดเดียว  
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ผู้รับการสัมภาษณ์ รศ.ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล (อดีตอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำน
กำรวัดและประเมินผลอุดมศึกษำ) 

ผู้สัมภาษณ์ : ดร. นภำพร อำร์มสตรอง 
วันท่ีสัมภาษณ์ : 11 กรกฎำคม 2562  เวลา : 13.00 น.  
สถานท่ี : อำคำรวิทยำลัยกำรฝึกหัดครู มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 
 
ผู้สัมภาษณ์ : จำกข้อมูลและวิจัยที่ผ่ำนมำ มหำวิทยำลัยเอกชนจ ำนวน 72 แห่ง ที่ด ำเนินกำรตรวจเยี่ยมจำก
กำรเปลี่ยนประเภทเป็นมหำวิทยำลัยจ ำนวน 36 แห่ง ส่วนใหญ่พบปัญหำเรื่องควำมสอดคล้องตำมเกณฑ์
มำตรฐำนฯ เป็นส่วนใหญ่  นอกจำกมหำวิทยำลัยลัยที่เก่ำแก่แล้วเปลี่ยนประเภทมำเป็ นระยะเวลำนำน
พอสมควรอำจจะเป็นตัวแบบที่ดีได้บ้ำง ตอนนี้ตัวป้อนเข้ำที่ลดลงและส่งผลกระทบทั้งมหำวิทยำลัยของรัฐและ
เอกชน เพรำะฉะนั้น จึงยำกที่มหำวิทยำลัยเอกชนจะอยู่ได้ โดยส่วนหนึ่งไม่ได้มีนโยบำยที่ชัดเจน แต่อีกส่วน
หนึ่งเกิดจำกมหำวิทยำลัยอำจจะไม่ได้ผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ภำคกำรผลิตขององค์กรธุรกิจหรือบรรษัทที่
พยำยำมที่เข้ำมำผลักทำงด้ำนกำรศึกษำ ท่ำนมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับมหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทย
อย่ำงไร 

รศ.ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล  : หลักหรือปรัชญำในกำรจัดอุดมศึกษำทั้งภำครัฐและเอกชนในอดีต ตั้งแต่เริ่มมี
ธรรมนูญศึกษำ สมัยที่เป็นข้ำรำชกำรพลเรือนเกิดข้ึนเพรำะมีควำมต้องกำรผลิตก ำลังคนเพื่อท ำงำน เมื่อก่อน
ภำคเอกชนไม่มีก ำลังในกำรผลิต ส่วนภำครัฐมีควำมต้องกำรก ำลังคนจึงเกิดเป็นโรงเรียนข้ำรำชกำร ซึ่งต่อมำได้
พัฒนำเป็นมหำวิทยำลัย เกิดโรงเรียนป่ำไม้ โรงเรียนชลประทำน โรงเรียนรถไฟ โรงเรียนไปรษณีย์ และพัฒนำ
เป็นมหำวิทยำลัย ตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำน ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ภำคเอกชนจะมำด ำเนินกำร
เช่นนี้ ในอดีตเมื่อ 40 – 50 ปีที่แล้ว วิทยำลัยกำรค้ำเกิดข้ึนจำกกลุ่มหรือสมำคมที่เห็นควำมส ำคัญจึงตั้ง
สถำบันอุดมศึกษำข้ึนมำเพื่อผลิตคนเข้ำไปรองรับธุรกิจของสมำชิกในกลุ่ม ต่อมำมีควำมเจริญทำงวิชำกำรมำก
ข้ึน ท ำให้นโยบำยในกำรผลิตบัณฑิตเปลี่ยนไป ทุกภำคส่วนเกิดกำรพัฒนำจนเกิดกฎหมำยเพื่อเปิดโอกำสใหก้บั
ภำคเอกชนสำมำรถพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำได้ ซึ่งภำคเอกชนที่จะมำพัฒนำอุดมศึกษำมี 2 แบบ คือ แบบที่ 1 
ยังคงลักษณะของกำรผลิตคนเพื่อเป็นพนักงำนของตัวเอง ซึ่งเป็นภำคเอกชนขนำดใหญ่ เนื่องจำกขนำดธุรกิจ
ใหญ่และเป็นธุรกิจข้ำมชำติ ขยำยควำมต้องกำรไปตลอด ซึ่งปัจจุบันภำคเอกชนบำงส่วนอำจหำยไปแล้ว
เนื่องจำกเป็นธุรกิจกำรศึกษำไม่ได้มีเจตนำจะผลิตคนไปเพื่อเป็นก ำลังคนของบริษัทตัวเอง หรือบำง
มหำวิทยำลัยไม่มีบริษัทรองรับ โดยปัจจุบันไม่มีกฎหมำยบังคับและยังห้ำมกีดกันจึงเกิดมหำวิทยำลัยเอกชนข้ึน 
ร่วมกับมหำวิทยำลัยของรัฐ จึงท ำให้เกิดปัญหำที่นั่งทำงกำรศึกษำมำกกว่ำจ ำนวนผู้ที่จะเข้ำศึกษำ ปัญหำอีก
เรื่องคือ ผลิตบัณฑิตแล้วไม่มีทักษะต่อกำรท ำงำน ภำครัฐจึงแก้ปัญหำด้วยสหกิจศึกษำ ควำมพยำยำมใน
แก้ปัญหำรวมกับควำมไม่เข้ำใจของคนภำครัฐในปรัชญำของกำรจัดกำรศึกษำของแต่ละองค์กรจึงก่อให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงไปมำก จึงท ำให้เกิดปัญหำ  

 ควำมจ ำเป็นที่ต้องมีมหำวิทยำลัยบรรษัทเนื่องจำกลักษณะกำรผลิตบัณฑิตในปัจจุบันนี้มีควำมโน้ม
เอียงไปทำงวิชำกำร จึงเกิดค ำพูดที่ว่ำ “บัณฑิตไม่ตรงต่อควำมต้องกำร” บริษัทที่มีขนำดใหญ่ มีก ำลังและมี
ประสบกำรณ์สูงจึงเริ่มน ำอำจำรย์มหำวิทยำลัยที่เกษียณเข้ำไป ซึ่งตนคิดว่ำมีควำมจ ำเป็นและต้องส่งเสริมด้วย 
แต่ปัญหำคือจะส ำเร็จได้อย่ำงไรภำยใต้ปรัชญำของกำรเป็นมหำวิทยำลัยของบรรษัทที่สร้ำงคนเพื่อรองรับงำน 



๒๐๔ 
 

 

แต่ในขณะเดียวกัน เกณฑ์มำตรฐำนของกำรจัดกำรศึกษำอุดมศึกษำกลับโน้มเอียงมำทำงเกณฑ์มำตรฐำนเชิง
วิชำกำร และเป็นที่น่ำสังเกตเรื่องภำคเอกชนที่ได้จัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำได้ทั้งหมด เป็นบริษัทขนำดใหญ่
และลงทุนสูง เพรำะฉะนั้น บริษัทที่ขนำดไม่ใหญ่มำก จึงมีโอกำสยำกมำกในกำรจัดกำรศึกษำ 

ผู้สัมภาษณ์ :  มีควำมเป็นไปได้หรือไม่ ที่ภำคเอกชนขนำดเล็กจะรวมกันให้เข้มแข็ง 

รศ.ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล  : ทำงที่ภำครัฐจะช่วยได้คือต้องสนับสนุนให้ภำคเอกชนมีควำมร่วมมือกัน อำจ
เป็นเครือข่ำยหรือสมำคม ซึ่งตนเห็นว่ำผู้ที่ดูแลมำตรฐำนทำงวิชำกำรต้องหำรือร่วมกับองค์กำรวิชำชีพ อย่ำง
น้อย 2 องค์กำรใหญ่คือ สภำหอกำรค้ำและสภำอุตสำหกรรม โดยเฉพำะสภำอุตสำหกรรมที่มีสมำชิกในแต่ละ
สำขำ ถ้ำสนับสนุนให้กลุ่มเหล่ำนี้แจ้งควำมต้องกำรระยะยำวได้ ก็อำจจะมีควำมเป็นไปได้ในกำรร่วมกันจัด
กำรศึกษำไดสู้ง และจะช่วยกันในเชิงกำรพัฒนำคนแทนที่จะแยกกันท ำ และภำครัฐมีกำรลงทุนในหลำยสำขำที่
สูงมำก ซึ่งขณะนี้ภำครัฐเปิดโอกำสให้เข้ำมำใช้ทรัพยำกรของภำครัฐได้โดยไม่มีค่ำใช่จ่ำย และวันเวลำตำมที่
ภำครัฐสะดวก 

ผู้สัมภาษณ์ : ตำมพระรำชบัญญัติสถำบันอุดมศึกษำเอกชนมีมำตรำในเรื่องของควำมร่วมมือภำครัฐกับเอกชน
แต่ในแง่ของกำรน ำมำตรำไปใช้ปฏิบัติ ยังไม่เป็นรูปธรรมที่ดีพอ 

รศ.ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล  : ข้อที่ว่ำนี้ ตนเช่ือว่ำมีแต่ก็พอเข้ำใจ ค ำว่ำควำมเข้ำใจไม่ได้หมำยควำมเฉพำะ
แค่หน่วยปฏิบัติหมำยรวมถึงหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพำะหน่วยที่ท ำหน้ำที่ตรวจสอบซึ่งอำจไม่พิจำรณำ
ถึงเจตนำ พิจำรณำที่กฎหมำยอย่ำงเดียว ซึ่งมีควำมไม่เข้ำใจหน่วยปฏิบัติจะล ำบำก กฎหมำยควรจะเปิดช่อง
และกำรสนับสนุนของภำครัฐ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกำรท ำวิจัยที่สำมำรถน ำค่ำใช้จ่ำยไปลดหย่อนภำษี ถึงแม้เป็น
เพียงเล็กน้อยในมุมของบริษัท แต่เช่ือว่ำเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สำมำรถเพิ่มขยำยได้ เพื่อเป็นกำรสนับสนุน  

ผู้สัมภาษณ์ :  โดยสรุป จำกที่ท่ำนกล่ำวคือ ต้องมีทุนขนำดใหญ่ ยกเว้นในกรณีที่หลำยองค์กรร่วมกัน 

รศ.ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล  : ถ้ำแยกด ำเนินกำรอำจล ำบำก ต้องเป็นควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนโดยมี
องค์กร อำจจะใช้องค์กรที่มีอยู่ซึ่งมีควำมเข้มแข็งอยู่แล้ว เช่น สภำหอกำรค้ำ สภำอุตสำหกรรม เป็นต้น โดย
ต้องมีกำรวำงแผนระยะยำวที่มีคุณภำพ  

ผู้สัมภาษณ์ : เพรำะฉะนั้น ในภำวะปัจจุบันท่ำนคิดว่ำควรสนันสนุนให้มีมหำวิทยำลัยบรรษัทแห่งประเทศไทย 
ปัจจัยที่จะท ำให้ส ำเร็จจะมีอะไรบ้ำง 

รศ.ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล  :  ควรสนับสนุน แต่กำรจัดโดยองค์กรใดองค์กำรหนึ่งอำจจะไม่ส ำเร็จ ดังนั้น 
ควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทที่มีควำมต้องกำรก ำลังคนที่มีทักษะใกล้เคียงกันอำจมีควำมจ ำเป็น แต่อำจมีปัญหำ
เรื่องกำรบริหำร เนื่องจำกธุรกิจคือกำรแข่งขันในกลุ่มธุรกิจลักษณะเดียวกัน ผลิตคนเหมือนกัน และเกิด  
กำรแข่งกันในเชิงธุรกิจ นอกจำกนั้น ภำครัฐต้องให้กำรสนันสนุนและต้องเข้ำใจ ภำครัฐไม่ได้หมำยควำมแต่
เพียงหน่วยงำนที่ดูแลมำตรฐำนกำรศึกษำเท่ำนั้น ไม่ว่ำจะเป็นกำรสนับสนุนในเรื่องภำษี เรื่องของกำรให้  
ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำ ถ้ำเทียบกับมหำวิทยำลัยของรัฐสำมำรถไปร่วมมือจัดกำรศึกษำ ซึ่งต้องเปิด
กว้ำงมำกข้ึน ปัจจุบันมหำวิทยำลัยของรัฐที่จะมีมหำวิทยำลัยสมทบ ยังคงเลอืกสถำบันของรัฐเป็นหลัก ประเดน็
ถัดไปหน่วยงำนของรัฐหรือมหำวิทยำลัยของรัฐที่มีควำมพร้อมทั้งบุคลำกรและอุปกรณ์ และสำมำรถให้เอกชน



๒๐๕ 
 

 

เข้ำมำใช้ประโยชน์ได้โดยเก็บค่ำธรรมเนียม ก ำกับกรอบกติกำ จะถือเป็นประโยชน์ทั้งสองฝำ่ย ซึ่งเอกชนไม่ต้อง
ลงทุนเพิ่มมำกขึ้น ในขณะเดียวกันเครื่องมือด้ำนบุคคลำกรของภำครัฐเอง ซึ่งนักศึกษำมีจ ำนวนลดลง จึงยังพอ
มีให้ด ำเนินกำรต่อไปได้ รวมทั้งหน่วยที่มีควำมเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เป็นหน่วยงำนภำครัฐ หน่วยภำคตรวจสอบ 
กำรสนับสนุนเชิงภำษี กำรสนับสนุนเชิงเงินกู้ที่จ ำเป็น ซึ่งโจทย์ที่ยำกคือ ธุรกิจประเภทเดียวกันที่จะร่วมผลิต
เพื่อไปแข่งขัน ตนมองว่ำคงเป็นเฉพำะบริษัทขนำดใหญ่ ส ำหรับธุรกิจขนำดเล็กคงยำก  

ผู้สัมภาษณ์ : วิธีกำรที่จะสนับสนุนสถำบันอุดมศึกษำเอกชนในกำรน ำแนวควำมคิดเรื่องมหำวิทยำลัยบรรษัท
มำปรับใช้เพื่อให้เช่ือมโยงกับภำคธุรกิจอุตสำหกรรม มีควำมเป็นไปได้มำกน้อยแค่ไหนในกำรพัฒนำ
สถำบันอุดมศึกษำเอกชนในปัจจุบัน 

รศ.ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล  : คล้ำยกับที่ สกอ. ได้ด ำเนินกำรแบ่งประเภทของสถำบันอุดมศึกษำที่ไม่ใช่
มหำวิทยำลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ทั้งหมด หรืออำจเป็นก็ได้ แต่ต้องมีจุดแข็งเรื่องใด
เรื่องหนึ่งโดยเฉพำะและแสวงหำคู่ธุรกิจเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็ง เช่น เลือกสำขำที่มีควำมเช่ียวชำญเพื่อหำคู่
ธุรกิจ พอหมดควำมต้องกำรก็ปิด ลักษณะนี้เป็นไปได้ในกรณีของเอกชนที่ต้องกำรใช้คนโดยไม่ต้องลงทุนมำก
นัก มหำวิทยำลัยที่ขำดคนก็สำมำรถท ำงำนต่อได้ แต่สิ่งส ำคัญต้องสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับสถำบันกำรศึกษำ 
แต่อำจไม่สำมำรถครอบคลุมสำขำที่ต้องมีกำรลงทุนในเรื่องเครื่องมือที่มีรำคำสูง ซึ่งหลำยบริษัทอำจชอบ
เนื่องจำกไม่ต้องลงทุนแต่ต้องวำงแผนกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนให้เหมำะสม 

ผู้สัมภาษณ์ : ให้วิเครำะห์ในลักษณะควำมเป็นสถำบันอุดมศึกษำเอกชนกับมหำวิทยำลัยบรรษัทมี “จุดแข็ง” 
“จุดอ่อน” อะไร 

รศ.ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล  :  มหำวิทยำลัยบรรษัทมีจุดอ่อนเรื่องวิชำกำร กำรสรรหำอำจำรย์ที่มี 
ควำมต้องกำรสอดคล้องกับควำมต้องกำรของบริษัท ที่อำจต้องกำรจ้ำงเป็นระยะเวลำสั้น 5-10 ปี และอำจ
เลิกไปเนื่องจำกธุรกิจเปลี่ยน  ซึ่งโดยทั่วไปปัจจุบันมีแนวโน้มที่ตรงกันข้ำม คือคนชอบเปลี่ยนงำน จึงเป็นปัญหำ
ของภำคเอกชน ปัญหำต่อมำคือ บริษัทจะได้แต่คนที่มีทักษะที่ดีกับควำมพร้อมของบริษัท ณ ขณะนั้น ถ้ำมี  
กำรเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนกำรท ำงำนหมดให้ทันสมัย จะเกิดปัญหำกับคนที่ผลิตไปแล้ว กรณีแบบนี้
คิดว่ำเป็นจุดอ่อนส ำคัญที่ต้องพิจำรณำ ในทำงตรงกันข้ำม หำกร่วมมือกันในมหำวิทยำลัยเอกชนที่มีอยู่แล้ว 
และมีควำมเข้มแข็งที่สอดรับกับควำมต้องกำรจึงเกิดกำรพัฒนำได้  

ผู้สัมภาษณ์ :  บริษัทต้องเข้ำใจเรื่องของกำรพัฒนำควำมรู้อยู่ตลอดเวลำ 

รศ.ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล  : จุดนี้คือข้อจ ำกัดของบริษัท เนื่องจำกบริษัทไม่นิยมลงทุนเพื่อกำรพัฒนำ
เทคโนโลยี เพรำะกำรลงทุนเป็นสิ่งที่พยำยำมจะเลี่ยง ยกเว้นผู้บริหำรบริษัทมองไปไกลมำกว่ำลงทุน ในอีกมุม 
มหำวิทยำลัยเอกชนจับคู่กับบริษัท มีควำมเป็นไปได้ที่มหำวิทยำลัยเอกชนจะเป็นผู้น ำ เนื่องจำกรู้วิชำกำรและ
น ำมำประชำสัมพันธ์ให้บริษัท นอกจำกเป็นที่ปรึกษำให้บริษัทแล้วยังพัฒนำคนให้ด้วย ซึ่งตนคิดว่ำแบบหลัง
ได้เปรียบในส่วนนี้ แต่ข้อที่อำจจะเป็นปัญหำคือกำรจัดท ำหลักสูตร ใน เรื่องกำรพัฒนำคนให้เหมำะกับ
เทคโนโลยีก็จ ำเป็น ไม่เพียงแต่หลักสูตรปริญญำเท่ำนั้นอำจะเป็นหลักสูตรระยะสั้นเพื่อกำรพัฒนำควบคู่ไปด้วย
ก็มีประโยชน์ ซึ่งมหำวิทยำลัยของรัฐก็สำมำรถด ำเนินกำรได้ 



๒๐๖ 
 

 

ผู้สัมภาษณ์ :  ในแง่ “จุดแข็ง” ของสถำบันอุดมศึกษำเอกชนกับมหำวิทยำลัยบรรษัทแห่งประเทศไทย 

รศ.ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล  :  มหำวิทยำลัยบรรษัทมีจุดแข็งตรงที่ ผลิตคนและสำมำรถน ำไปใช้งำนได้เลย 
และในขณะเดียวกันสิ่งที่ได้โดยที่ไม่ต้องสรำ้ง คือ ควำมจงรักภักดี เช่น ซีพีให้ทุนกำรศึกษำ เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ
แล้วมีงำนรองรับได้ประโยชน์ ถือเป็นจุดแข็งที่ส ำคัญส ำหรับกำรเป็นมหำวิทยำลัยบรรษัท ซึ่งต่ำงจำก
มหำวิทยำลัยเอกชน  

ผู้สัมภาษณ์ :  “โอกำสและควำมท้ำทำย” ของสถำบันอุดมศึกษำเอกชนกับมหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศ
ไทย 

รศ.ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล  : มหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทยยังมีไม่มำก อันนี้เป็นทั้งโอกำสและ 
ควำมท้ำทำยที่นักธุรกิจ นักกำรศึกษำ นักบริหำรกำรศึกษำน่ำท ำ แต่ในขณะเดียวกัน มหำวิทยำลัยเอกชนที่มี
อยู่ ก็มีควำมท้ำทำยในเรื่องกำรปรับตัวเพื่อให้มีพันธมิตรกับภำคธุรกิจอุตสำหกรรม และจัดกำรศึกษำควบคู่ไป
กับกำรท ำธุรกิจของภำคเอกชนอย่ำงเป็นเพื่อนร่วมทำงกัน ซึ่งมีทั้งสองด้ำน ในด้ำนบริบทปัจจุบัน ตนมองว่ำ
รูปแบบคู่ขนำนระหว่ำงมหำวิทยำลัยเอกชนกับพันธมิตรน่ำจะมีโอกำสสูง ซึ่งหำกบริษัทเอกชนขนำดใหญ่มำ
ลงทุน ส่วนนี้อำจใช้เวลำ เพรำะต้องมีกำรวิเครำะห์วำงแผนพอสมควร และมีกำรลงทุนในเชิงเพื่อสร้ำง  
ควำมพร้อม ที่พูดถึงกันอยู่เป็นวิชำชีพเฉพำะบำงวิชำชีพ เหล่ำน้ีคือควำมท้ำทำย ขณะนี้ตนคิดว่ำตัวอย่ำงหรือ
รูปแบบที่เริ่มก่อแล้วชัดเจนมำกขึ้นคือ สหกิจศึกษำ ซึ่งตนมองว่ำยังไม่มีควำมร่วมมือกันอย่ำงแท้จริงระหว่ำง
ภำคธุรกิจกับภำคมหำวิทยำลัย รวมทั้งปัจจุบันควำมคำดหวังหรือควำมเข้ำใจของผู้ที่เรียนอุดมศึกษำเปลี่ยนไป 
ตลำดแรงงำนก็เปลี่ยนรูปจำกกำรที่ผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นลูกจ้ำงกลำยเป็นไปประกอบอำชีพส่วนตัว แต่สหกิจ
ศึกษำคือกำรเตรียมตัวเป็นลูกจ้ำง ไม่ใช่สร้ำงคนให้มีควำมพร้อมที่จะไปท ำประกอบอำชีพส่วนตัว หรือสำมำรถ
ที่จะสร้ำงธุรกิจของตัวเองได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ำจะศึกษำตรงนี ้

ผู้สัมภาษณ์ : เนื่องจำกตนได้มีส่วนดูแลหน่วยงำนที่รับผิดชอบเรื่องของสหกิจศึกษำ ซึ่งไปโยงกับเรื่องของ  
กำรพัฒนำอำชีพของนักศึกษำ และท ำให้นักศึกษำรู้จักตนเอง ไม่ได้หมำยควำมว่ำเมื่อไปสหกิจศึกษำกับที่ไหน
แล้วจะต้องได้งำนที่นั่น แต่ว่ำส่วนหนึ่งที่ได้คือกำรท ำให้ผู้เรียนรู้ที่จะปรับตัวเมื่อเข้ำสู่กำรท ำงำน และพบว่ำ
ตัวเองเหมำะกับอะไร ซึ่งเป็นตัวช่วยตัดสินใจได้ เพรำะฉะนั้น ในกรณีของท่ำนถ้ำสมมุติว่ำจ ำเป็นจะต้องสร้ำง
คนส่วนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นลูกจ้ำงแต่ต้องคิดท ำธุรกิจของตัวเอง จึงต้องมีกำรต่อยอดให้ผู้ร่วมสหกิจศึกษำต่อไป 

รศ.ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล  : จำกประสบกำรณ์ตนคิดว่ำสิ่งที่หำยไปคือ กำรให้ควำมรู้กับบัณฑิตในกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร อำจจะเป็นวิชำเลือกเสรีวิชำในวิชำโท หรืออยู่ในส่วนของกำรศึกษำทั่วไป ส่วนที่ไปสหกิจศึกษำ
คือกำรรู้จักตนเอง เรียนรู้ วิธีกำรท ำงำน อีกส่วนคือเรื่องของกำร เป็นผู้ประกอบกำร ถ้ำโยงกลับมำที่
มหำวิทยำลัยบรรษัท สิ่งที่ต่ำงจำกกำรเป็นมหำวิทยำลัยบรรษัทคือกำรสร้ำงบัณฑิตเพื่อไปท ำงำนในบริษัท
ตัวเองเป็นหลัก ดังนั้นบริษัทจะไม่ได้คนที่มีแนวคิดใหม่หรือควำมสำมำรถสูงไปท ำงำน  

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนมีค ำแนะน ำที่จะเอำกลกลยุทธ์ในกำรบริหำรด้ำนวิชำกำรที่เช่ือมโยงกับภำคธุรกิจของ
มหำวิทยำลัยบรรษัทอย่ำงไร 



๒๐๗ 
 

 

รศ.ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล  :  ควำมยำกที่กล่ำวตั้งแต่ต้นว่ำ ถ้ำเป็นมหำวิทยำลัยบรรษัทจะมองคนที่พร้อม
ไปท ำงำนกับบริษัททันทีเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ แต่ถ้ำมองในเชิงวิชำกำรจะต้องกำรสร้ำงคนที่มีมำตรฐำนท ำง
วิชำกำรข้ันต่ ำตำมที่ก ำหนดเอำไว้ สิ่งที่ต้องยอมรับคือ ถ้ำบรรษัทจัดเองก็ต้องยอมรับควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร
ด้วย จะมุ่งแต่ผลิตคนไปอยู่กับปัจจุบันไม่ได้ กำรผลิตบัณฑิตต้องเข้ำใจว่ำไม่ได้ผลิตเพื่อวันนี้ แต่เป็นกำรผลิต
เพื่อ 4-5 ปีข้ำงหน้ำ ดังนั้นจึงต้องออกแบบหลักสูตรเพื่อให้สอดรับกับรูปลักษณ์ระบบกำรจัดกำรบริหำรของ
บริษัท ซึ่งหมำยควำมว่ำกำรเปลี่ยนแปลงกำรท ำงำนของบริษัทต้องควบคู่ไปกับกำรพัฒนำทำงวิชำกำรของ
มหำวิทยำลัยตนเอง ไม่เช่นน้ันอำจท ำให้บัณฑิตที่จบไป อำจไม่ได้มำตรฐำนข้ันต่ ำตำมที่ควรจะเป็น ดังนั้น สิ่งที่
ต้องพิจำรณำคือต้องมองภำพธุรกิจใน 5-10 ปี ข้ำงหน้ำแล้วจับคู่กับวิชำกำรที่มีมำตรฐำนให้สอดคล้องกับ 
กำรพัฒนำทำงธุรกิจอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ซึ่งต่ำงกับมหำวิทยำลัยปัจจุบันที่ไม่ได้มองสภำพของธุรกิจ แต่จะพัฒนำ
ตำมเรื่องของวิชำกำร ซึ่งสหกิจศึกษำก็จะมำช่วยตรงนี้ 

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนมีแนวควำมคิดในกำรที่จะสนับสนุนเทคโนโลยีด้ำนกำรศึกษำมำใช้จัดกำรเรียนกำรสอนให้
สอดคล้องกับทิศทำงขององค์กรและเกิดควำมคุ้มค่ำอย่ำงไร 

รศ.ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล  :  เรื่องกำรจัดกำรศึกษำถ้ำภำครัฐที่มีควำมพร้อมในเรื่องเครื่องมือพื้นฐำนโดยที่
บริษัทไม่ต้องลงทุนมำก แต่ต้องให้เกิดควำมสะดวกและไม่มีปัญหำเรื่องในเชิงกฎหมำยเข้ำมำสำมำรถใช้
อุปกรณ์ร่วมกันได้ใช้ทรัพยำกรด้วยกันได้ ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ไม่จ ำเป็นต้องเข้ำเรียน ซึ่งสำมำรถข้ำมไปได้ถ้ำ
ไปศึกษำด้วยตัวเองผ่ำนกำรใช้เทคโนโลยีทั้งหลำย ลักษณะเช่นนี้จะช่วยผ่ อนคลำยในกรณีของกำรเรียน 
กำรสอนในบำงเรื่องในบำงวิชำโดยเฉพำะวิชำเชิงบรรยำยที่เป็นพื้นฐำน จะสะดวก ประหยัด รวดเร็วข้ึน และ
สิ่งส ำคัญคือต้องมีคุณภำพในเรื่องของกำรเทียบประสบกำรณ์ต้องน ำมำใช้  

ผู้สัมภาษณ์ :  ปัญหำเร่งด่วนในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนที่ภำครัฐต้องเร่งแก้ไขจะต้องแก้ไขอย่ำงไร 
โดยเน้นไปที่สถำบันอุดมศึกษำเอกชน 

รศ.ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล  :  ปัญหำหมดไปโดยใช้กฎหมำยเป็นตัวตัดเอำหลักนิติศำสตร์เป็นตัวจัดเรำไม่ได้
เอำหลักนักศึกษำมำจัด  

ผู้สัมภาษณ์ :  เพรำะฉะนั้นปัญหำเร่งด่วนที่ท่ำนว่ำก็คือเรื่องของกฎหมำยที่ว่ำ 

รศ.ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล  : กฎหมำยถ้ำใช้กฎรัฐศำสตร์คู่ไปด้วยโดยดูควำมจ ำเป็นไม่ใช่ดูว่ำมีสิทธ์ิทุกอย่ำง 
ดูควำมเหมำะสมในบริบทเทียบเคียง  

ผู้สัมภาษณ์ :  ปัญหำเร่งด่วน ท่ำนได้พูดถึงกฎหมำยว่ำต้องสมดุลทั้งทำงนิติศำสตร์กับรัฐศำสตร์และในแง่ของ
สถำนกำรณ์ปัจจุบันท่ำนคิดว่ำรูปแบบที่เหมำะสมในกำรพฒันำสถำบนัอุดมศึกษำเอกชนควรเปน็อย่ำงไรภำยใต้
กระทรวงใหม่ 

รศ.ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล  : รูปแบบที่จะด ำเนินกำรกับสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ต้องแยกเป็น 2 ส่วน คือ 
ส่วนที่ 1 ถ้ำมหำวิทยำลัยไม่สำมำรถอยู่ได้ หรือจ ำเป็นต้องยุบเลกิไป ต้องวำงแผนรองรับเรื่องนักศึกษำที่คงค้ำง 
ส่วนนี้ตนคิดว่ำเป็นกำรประสำนงำนเนื่องจำกเป็นหน้ำที่ของ สกอ. ที่ต้องประสำนกับสถำบันที่จะเป็นฝ่ำยรับ
เช่นกรณีปัญหำเรื่องพยำบำล ดังนั้น จึงต้องเร่งด ำเนินกำรก่อนเกิดเหตุข้ึน ส่วนที่ 2 ในสำขำที่วิเครำะห์แล้วยัง
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มีควำมจ ำเป็นต้องหำแนวทำงที่สนับสนุนให้เข้มแข็ง เพรำะตนเช่ือว่ำ ถ้ำในสภำวะนักศึกษำมีจ ำนวนลดลงจะ
ส่งผลต่อรำยได้ที่จะน ำมำใช้ในเรื่องกำรจัดกำรศึกษำ ท ำเช่นไรจึงจะช่วยให้มหำวิทยำลัยสำมำรถอยู่รอดและ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพได้ระยะนึง เพื่อให้เตรียมตัวพิจำรณำยุบเลิกต่อไป กรณีที่จะยุบต้องวำงแผนรับของ
มหำวิทยำลัยที่ยังพอรับได้ ซึ่งตนไม่ค่อยห่วงมหำวิทยำลัยเอกชน เนื่องจำกถ้ำเอกชนอยู่ไม่ได้คงมีกำรยุบเลิก 
จึงห่วงที่มหำวิทยำลัยรัฐที่มีผูเ้รยีนลดลงต่ ำกว่ำแผนอย่ำงมำก ซึ่งจะกระทบกับกำรปรบัแผนงบประมำณที่ไดร้บั
ต่อไป  

ผู้สัมภาษณ์ :  ท่ำนคิดว่ำเกณฑ์ กฎกระทรวง พระรำชบัญญัติ กฎหมำยที่มีอยู่ปัจจุบันมีส่วนสนับสนุนหรอืเปน็
อุปสรรคต่อกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนหรือมหำวิทยำลัยบรรษัทอย่ำงไร 

รศ.ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล  : เท่ำที่พิจำรณำทำงด้ำนวิชำกำร มำตรฐำนทำงวิชำกำรมีกำรปรับปรุงมำกขึ้น 
ตนคิดว่ำไม่ใช่อุปสรรคส ำหรับมำตรฐำนทำงวิชำกำร แต่สิ่งที่ต้องให้ควำมสนใจมำกขึ้นคือ กำรสร้ำงควำมเข้ำใจ
ของภำครัฐกับภำคธุรกิจ ซึ่งขณะนี้เป็นปัญหำของภำครัฐ เช่น เรื่องกำรจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัย เรื่องอำยุ
ของผู้ด ำรงต ำแหน่งอธิกำรบดี ต้นเหตุคือกำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้หน่วยงำนภำครัฐที่มีหน้ำที่สัมพันธ์ให้เข้ำใจสิ่ง
ที่ท ำว่ำมีเจตนำเช่นไร แม้ว่ำโดยหลักกฎหมำยอำจจะคลุมเครือไม่ชัดเจน แต่ว่ำเจตนำที่ออกกฎกติกำมำเพื่อ
อะไร  

ผู้สัมภาษณ์ :  ท่ำนมองว่ำเกณฑ์ กฎกระทรวง พระรำชบัญญัติที่มีสนับสนุนอยู่ แต่ปัญหำคือในเรื่องของ 
กำรสื่อสำรท ำควำมเข้ำใจและไม่ใช่เฉพำะหน่วยงำนที่ออกตัวกฎหมำยหลักเท่ำนั้น แต่ยังรวมถึงภำครัฐที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของสถำบันอุดมศึกษำ สุดท้ำยคือข้อเสนอแนะในภำพรวมว่ำจะพัฒนำ
สถำบันอุดมศึกษำเอกชนในภำพรวม ท่ำนมีข้อเสนออย่ำงไร 

รศ.ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล  : สถำบันอุดมศึกษำเอกชนมีหลำยรูปแบบและมีภูมิหลังที่แตกต่ำงกัน 
สถำบันอุดมศึกษำที่ไม่น่ำมีปัญหำและไม่มีข้อเสนอแนะมำกมำยก็คือ สถำบันอุดมศึกษำที่มีผู้ก่อตั้งร่วมกันเป็น
มูลนิธิ หรือที่เป็นของสำธำรณะ เนื่องจำกมุมมองของผู้บริหำรที่ครอบคลุมกว้ำงไกลกว่ำผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 
ส ำหรับมหำวิทยำลัยที่มีเจ้ำของคนเดียวหรือเป็นตระกูล ถ้ำสมมุติว่ำมีเป้ำหมำยในกำรสร้ำงมหำวิทยำลัยเพื่อ
เป็นธุรกิจ เหล่ำน้ีเป็นสิ่งทีน่่ำกังวล เนื่องจำกจะไม่ค ำนึงถึงเรือ่งคุณภำพ ดังนั้น สิ่งที่จะพัฒนำสถำบันอดุมศึกษำ
เอกชน ตนคิดว่ำสิ่งที่ต้องช่วยพัฒนำอย่ำงมำกคือ เรื่องวิชำกำร และกำรพิจำรณำหำมำตรกำรก ำกับดูแลไม่ให้
สถำบันอุดมศึกษำเป็นเชิงธุรกิจมำกเกินควำมจ ำเป็น นั่นหมำยควำมว่ำ กฎกติกำที่มีอยู่ต้องเข้มงวด และที่ไม่
น่ำกังวลก็คือมหำวิทยำลัยเอกชนที่เปน็กลุม่บุคคลทีม่ีควำมรู้มีประสบกำรณ์สงู หรือกลุ่มบุคคลที่มีหลักฐำนหรอื
มีแนวโน้มที่ดีในกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรศึกษำ แต่กลุ่มที่มีแนวโน้มไม่ได้มีเป้ำหมำยที่กำรศึกษำตรงนี้น่ำเป็น
กังวลที่สุด ทั้งในเรื่องคุณภำพและนักศึกษำที่จะถูกลอยแพสูง สิ่งส ำคัญคือต้องช่วยดูแลเรื่องวิชำกำร  
ช่วยสนับสนุนเชิงวิชำกำร และก ำกับให้ปฏิบัติตำมกฎกติกำให้ได้มำกที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหำ 
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ผู้รับการสัมภาษณ์ : ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถำพร (ผูป้ฏิบัตหิน้ำที่อธิกำรบดีวิทยำลัยดุสิตธำนี) 
 ดร.ศิริพงศ์  รักใหม่  (รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย) 
 ดร.พิศำล  สร้อยธุหร่ ำ (ผู้อ ำนวยกำรศูนย์ส่งเสริมกจิกำรครวัไทย) 

ผู้สัมภาษณ์ :  ดร. นภำพร  อำร์มสตรอง   
วันท่ีสัมภาษณ์ : 11 กรกฎำคม 2562   เวลา : 16.40 น. สถานท่ี : วิทยำลัยดุสิตธำนี  
 

ผู้สัมภาษณ์ :  ควำมเป็นมำของวิทยำลัยดุสิตธำนีจำกจุดเริ่มต้น 

ดร.พิศาล  สร้อยธุหร่ า : จำกปณิธำนของท่ำนผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย วิทยำลัยดุสิตธำนีสืบมำจำกกำรประสบ
ควำมส ำเร็จในธุรกิจกำรโรงแรมและสร้ำงแบรนด์ไทยให้ข้ึนติดระดับสำกล และที่ส ำคัญอย่ำงมำกคือ เรื่อง 
Human resources หรือก ำลังคน ซึ่งต้องได้รับกำรพัฒนำอย่ำงถูกต้อง ท่ำนเลยคิดจัดตั้งสถำบันกำรศึกษำ 
โดยจัดต้ังโรงเรียนดุสิตกำรโรงแรมก่อน รับผู้ส ำเร็จกำรศึกษำช้ันมัธยมศึกษำ 6 เข้ำศึกษำเล่ำเรียนหลักสูตร 2 
ปี ในระยะแรก มีหลักสูตรที่จัดเรียน จ ำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรกำรโรงแรมและหลักสูตรกำรประกอบ
อำหำร  

ดร.ศิริพงศ์  รักใหม่ : ซึ่งตำมจริงแล้ว ในบริบทควำมหมำยจะค่อนข้ำงกว้ำงกว่ำมหำวิทยำลัยบรรษัท เนื่องจำก
ท่ำนผู้หญิงต้องกำรที่จะผลิตบุคลำกรให้กับทั้งอุตสำหกรรมบริกำร ไม่ได้ผลิตเพื่อเครือดุสิตธำนีอย่ำงเดียว และ
จะเน้นมำตรฐำนสำกลมำกกว่ำที่จะใช้องค์ควำมรู้หรือมำตรฐำนของดุสิตธำนีเพียงอย่ำงเดียว จะเห็นได้ว่ำท่ำน
ก่อตั้งวิทยำลัยดุสิตธำนีคู่กับโรงแรมปริ้นเซสเพื่อใช้เป็นสถำนที่เรียนและฝึกงำนของนักศึกษำ ซึ่งเป็นแนวคิดที่
ทันสมัยมำก เป็นโรงแรมที่มีกำรบริหำรจัดกำรเป็นเชิงพำณิชย์ มีผู้บริหำร พนักงำน มีกำรรับลูกค้ำจริง จะเห็น
ว่ำวิทยำลัยดุสิตธำนีมีหลักสูตรที่ทันสมัยมำก คือเน้นกำรปฏิบัติเป็นพื้นฐำนตั้งแต่เริ่มต้น 

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับมหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทยอย่ำงไร ต่อกำรที่จะท ำให้
สถำบันอุดมศึกษำเอกชนยังคงสถำนะอยู่ได้ ท่ำมกลำงวิกฤตตัวป้อนเข้ำที่ลดลง 

ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ า : เข้ำใจว่ำตัวป้อนลดลงคือจ ำนวนนักศึกษำ ที่มีจ ำนวนน้อยกว่ำที่นั่งทำงกำรศึกษำ ซึ่งมี
ควำมชัดเจนว่ำมีควำมกระทบกระเทือนมำกกับสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ผู้เรียนจะเลือกเข้ำมหำวิทยำลัยของ
รัฐที่มีช่ือเสียง มหำวิทยำลัยเอกชนจึงต้องปรับตัว แต่สิ่งที่วิทยำลัยต้องด ำเนินกำร คือ 1) หลักสูตรที่เปิดสอน
ต้องตอบโจทย์ต่อสังคม และ 2) ต้องมีคุณภำพมำตรฐำนเพื่อดึงดูดผู้เรียน 

ผู้สัมภาษณ์ : ในแง่ของมหำวิทยำลัยบรรษัท ท่ำนมีควำมคิดเห็นว่ำอย่ำงไรเกี่ยวกับมหำวิทยำลัยบรรษัทใน
ประเทศไทย  

ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ า : เป็นค ำถำมที่กว้ำงและยังไม่แน่ใจว่ำ ที่ไหนคือมหำวิทยำลัยบรรษัท ในแนวคิดของ
ท่ำน นิยำมค ำว่ำมหำวิทยำลัยบรรษัทอย่ำงไร 

ผู้สัมภาษณ์ : จำกกำรสัมภำษณ์ที่ผ่ำนมำ บำงท่ำนกล่ำวว่ำ มหำวิทยำลัยบรรษัทต้องตอบโจทย์องค์กรธุรกิจ
แรกที่สร้ำงขึ้นมำ เพื่อให้พัฒนำบุคลำกรในองค์กรของตนเองเป็นหลกั แต่สภำพที่เป็นจริงในปัจจุบัน คืออำจจะ
ไม่ได้ตอบโจทย์เฉพำะของตนเองอย่ำงเดียว แต่เริ่มขยำยออกไปส่วนอื่นด้วย โดยอำจจะยังอยู่ในสำยธุรกิจของ
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ตน ซึ่งตรงนี้จะสอดคล้องกับที่ท่ำนกล่ำวว่ำ ท่ำนผู้หญิงได้กล่ำวถึงว่ำ ไม่ได้สนับสนุนแต่ในเรื่องของโรงแรม
อย่ำงเดียว แต่ลงถึงอุตสำหกรรมบริกำรทั้งหมด 

ดร.ศิริพงศ์  รักใหม่ : ในมุมมองตนคิดว่ำกำรก่อตั้งสถำบันอุดมศึกษำเอกชนในประเทศไทยมีบริบท 2-3 เรือ่ง 
อย่ำงแรกคือกำรก่อตั้งโดยบุคคลช้ันน ำที่มีฐำนะและมีช่ือเสียงในประเทศไทย แต่ในเรื่องของมหำวิทยำลัย
บรรษัท ซึ่งก่อตั้งเพื่อผลิตบุคลำกรตำมควำมเช่ียวชำญของตนเอง ดังนั้นบริบทหรือปัจจัยที่ท ำให้ทิศทำงหรือ
วิสัยทัศน์ของสถำบันจึงเปลี่ยนไป ตนคิดว่ำปัจจัย เช่น ผู้ก่อตั้งลงทุนระดับหนึ่ง แล้วต้องยืนด้วยขำของตัวเอง  
ซึ่งบังคับด้วยจ ำนวนนักศึกษำหรือรำยได้ที่จ ำเป็นต้องมี และบริบทจะเปลี่ยนไปตำมนโยบำยและผู้บริหำรที่
ก ำกับดูแล และบำงสถำบันก็เปลี่ยนไปด้วยข้อบังคับเรื่องกำรเงินที่ต้องขำยกิจกำร ซึ่งอีกรูปแบบหนึ่ งที่เห็น
คล้ำยเป็น CSR คือเจ้ำของหรือบริษัทด ำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปของมูลนิธิ ตั้ง ข้ึนมำผลิตคนตำม 
ควำมเช่ียวชำญของตนออกไปสู่สังคม ซึ่งถำมว่ำจ ำนวนนักศึกษำที่เริ่มลดลงในปัจจุบันมีผลกระทบหรือไม่ ใน
มุมมองของตน ถ้ำเป็นมหำวิทยำลัยบรรษัทแบบดั้งเดิมที่ไม่ได้ขยำยเป็นมหำวิทยำลัยครบวงจร คงมี 
ควำมต้องกำรนักศึกษำไม่มำก เนื่องจำกมีขนำดเล็ก ถ้ำมีศำสตร์ดีหรือหลักสูตรที่มีคุณภำพตอบโจทย์
ตลำดแรงงำน คิดว่ำสำมำรถอยู่รอดได้  ดังนั้น ควำมเป็นมหำวิทยำลัยบรรษัทจึงตอบโจทย์ของอำชีพอยู่แล้ว 
เพียงแต่ว่ำมีกำรด ำเนินไปตำมยุทธศำสตร์หรือวิสัยทัศน์ที่ตั้งขึ้นตั้งแต่แรกหรือไม่ 

ผู้สัมภาษณ์ : สิ่งที่ท่ำนกล่ำวได้ครอบคลุมในค ำถำมเรื่องปัจจัยหรือเงื่อนไขใดบ้ำง ที่ท ำให้มหำวิทยำลัยบรรษัท
ในประเทศไทยด ำเนินกำรไปได้โดยส ำเร็จ ท่ำนได้กล่ำวถึงเรื่องกำรมีคุณภำพมำตรฐำน 

ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ : อีกปัจจัยหนึ่งที่คิดว่ำไปกระทบกับมหำวิทยำลัยบรรษัทอย่ำงมำก คือ นโยบำยรัฐ ในแง่
ของนโยบำยรัฐเรื่อง QA เรื่องกำรก ำหนดมำตรฐำนที่ต้องปฏิบัติ ท ำให้วิทยำลัยต้องบิดออกไปจำกมหำวิทยำลยั
บรรษัทมำก เช่น เรื่องคุณวุฒิของอำจำรย์ผู้สอน ซึ่งสิ่งเหล่ำน้ีวิทยำลัยต้องบริหำรจัดกำรใหส้อดคล้องกับเกณฑ์
มำตรฐำนฯ ที่ออกมำ ต้องมีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  

ผู้สัมภาษณ์ : ที่มีเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรฯ ปี พ.ศ. 2558 ที่มีช่องทำงในส่วนของปฏิบัติกำรด้วย ท่ำนคิดว่ำ
มีส่วนช่วยไหมหรือว่ำยังไม่ได้ช่วยมำกพอ 

ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ : โดยทฤษฎีเหมือนจะช่วย ซึ่งปัจจุบันวิทยำลัยด ำเนินกำรในส่วนอำจำรย์ผู้สอนอยู่ 2 แบบ
คือ ถ้ำอำจำรย์มีประสบกำรณ์จำกภำคธุรกิจ จะต้องส่งไปศึกษำต่อเพื่อให้มีวุฒิกำรศึกษำที่สูงข้ึนตำมเกณฑ์    
ซึ่งต้องใช้เวลำและงบประมำณ ซึ่งบำงครั้ง อำจมีที่อื่นมำดึงตัวไป เนื่องจำกมีกำรแข่งขันสูง ตำมหลักเกณฑ์
มำตรฐำนฯ ให้ร่วมมือกับภำคอุตสำหกรรมในกำรดึงอำจำรย์ผู้สอน ซึ่งในเชิงปฏิบัติให้เป็นไปตำมเกณฑ์ฯ จึง
เป็นประเด็น 

ผู้สัมภาษณ์ : แสดงว่ำเรื่องของเกณฑ์มำตรฐำน แม้ว่ำจะมีช่องทำงตรงนี้ แต่ในทำงปฏิบัติก็ช่วยได้ระดับนึงแต่
ไม่ทั้งหมด เพรำะว่ำโลกควำมเป็นจริงต้องกำรผู้ที่มีฝีมือในทำงปฏิบัติมำกกว่ำคุณวุฒิตำมหลักเกณฑ์ 

ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ : คือเกณฑ์เช่นนี้ ตนคิดว่ำคือควรลดควำมตรงตำมสำขำ เช่น หลักสูตรกำรโรงแรม 
 ไม่สำมำรถน ำอำจำรย์ที่ส ำเร็จกำรศึกษำด้ำนกำรศึกษำมำเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรได้ ซึ่งกำรหำผู้ที่จบ  
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กำรโรงแรมอย่ำงเดียวเป็นเรื่องยำก เนื่องจำกในประเทศไทยมีหลักสูตรเอกกำรโรงแรมไม่กี่แห่ง ท ำให้วิทยำลัย
ไม่สำมำรถเปิดหลักสูตรใหม่ที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจต่ออุตสำหกรรม  

ดร.พิศาล  สร้อยธุหร่ า : ปัญหำอีกอย่ำงคือว่ำ ถึงแม้จะมีลู่ทำง มีกำรแข่งขันและควำมพยำยำมอย่ำงสูง และ
เพรำะอย่ำงยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมหำวิทยำลัยของรัฐ ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกรัฐค่อนข้ำง
สูงในแต่ละปี แต่ของเอกชนต้องหำเอง 

ผู้สัมภาษณ์ : นี่ถือว่ำเป็นจุดอ่อน 

ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร : ด้วยค่ำเรียนที่สูงมำกจึงถือเป็นข้อจ ำกัดอีกเรื่องในกำรรับนักศึกษำ วันนี้ถ้ำ
ถำมว่ำปัญหำตัวป้อนเข้ำที่ลดลง แต่ถ้ำมองอุตสำหกรรมที่ก ำลังเติบโตข้ึน จะเกิดกลุ่มอำชีพที่จะหำยไปใน
อนำคต อำจจะมีกลุ่มอำชีพที่จะต้องปรับเปลี่ยนย้ำยมำ  

ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ : นอกจำกนี้ นโยบำยของรัฐที่กระทบกับกำรป้อนเข้ำ คือ เรื่องกำรเทียบโอน เมื่อก่อนมี
หลักสูตรที่จบ ปวช. หลักสูตรต่อเนื่องซึ่งได้ตัวป้อนเข้ำจำก ปวช. พอสมควรที่จะท ำให้วิทยำลัยสำมำรถที่จะได้
ผู้เรียนที่อยำกจะเรียนด้ำนวิชำชีพ แต่เมื่อปรับเป็นเทียบโอน จึงเกิดควำมยุ่งยำก เนื่องจำกว่ำผู้เทียบโอนและ
หลักสูตรไม่ตรงกนั จึงเทียบโอนได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ดังนั้น เมื่อหลักสูตรต่อเนื่องหำยไป ท ำให้มีผู้เรียนกลุ่มนีน้อ้ย
มำก จึงต้องไปผลิตจำกผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมปีที่ 6 อย่ำงเดียว จึงต้องมีกำรปรับกระบวนทรรศน์ใหม่ 

ผู้สัมภาษณ์ : ผู้เรียนที่มำจำกระดับช้ัน ม.6 กับที่เรียนสำยอำชีพมำ ก็ไม่เหมือนกัน 

ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ : มีข้อดีข้อเสียต่ำงกัน คือ กลุ่ม ม.6 จะเป็นเด็กที่ต้องมำฝึกใหม่ตั้งแต่เริ่ม แต่ถ้ำจบ ปวส. 
แล้วจะเป็นผู้ใหญ่ระดับนึง บำงคนอำจฝึกงำนมำแล้ว มีทักษะควำมเข้ำใจในวิชำชีพมำแล้ว ทำงวิทยำลัยแค่มำ
เพิ่มควำมเช่ียวชำญเฉพำะเรื่องในหลักสูตร แต่ทุกวันน้ีไม่มีแล้ว 

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำมีวิธีกำรใดในกำรที่จะสนับสนุนสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ที่จะน ำแนวควำมคิดอย่ำง
มหำวิทยำลัยบรรษัทมำปรับใช้ เพื่อให้มีควำมเช่ือมโยงกับภำคธุรกิจอุตสำหกรรม หรือว่ำมีควำมเป็นไปได้
หรือไม่ที่จะด ำเนินกำรแบบนี้ 

ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ : รัฐต้องพยำยำมส่งเสริมสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ส่วนหนึ่งคือ เรื่องงบประมำณไม่ได้มี
โดยตรง แต่อำจผ่ำนเรื่องงบวิจัย ซึ่งอำจถูกปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลำ หรืออำจจะมีกองทุนส ำหรับ
สถำบันอุดมศึกษำเอกชนให้กู้ยืมไปสร้ำงอำคำร ซึ่งจำกที่เคยท ำวิจัยมำพบว่ำ น้อยมำกที่เอกชนจะน ำไปใช้  
เนื่องจำกไม่อยำกผูกมัดกับภำครัฐ หรือเอกชนมีงบประมำณของตนเพียงพอ ตำมควำมเป็นจริง มหำวิทยำลัย
เอกชนหลำยแห่งไม่ได้กังวลเรื่องงบสนับสนุนจำกภำครัฐ แต่อยำกได้ควำมอิสระในกำรบริหำรจัดกำรมำกกว่ำ 
ซึ่งหลำยครั้งพบว่ำ ภำครัฐออกเกณฑ์ฯ มำก ำหนดสถำบันอุดมศึกษำเอกชนจำกปัญหำของสถำบันบำงแห่ง 
คล้ำยเป็นมำตรกำรเหว่ียงแหเพื่อควบคุมสถำบันอุดมศึกษำเอกชนทั้งหมด ท ำให้หลำยแห่งเดือดร้อนตำมไป
ด้วย ควรมีมำตรกำรจัดกำรเป็นรำยกรณีไป และควรมีควำมหลำกหลำยในกำรบริหำรจัดกำรหรือก ำกับดูแล
สถำบันอุดมศึกษำเอกชนมำกกว่ำ มีควำมหลำกหลำยและแยกก ำกับไปตำมประเภทตำมบริบทแต่ละแห่ง 
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ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร : ระหว่ำงมหำวิทยำลัยที่เปิดหลักสูตรหลำกหลำย กับมหำวิทยำลัยบรรษัท  
ที่เฉพำะ ลักษณะหลักกำรควบคุมมำตรฐำนต่ำงๆ ย่อมแตกต่ำงกัน ถ้ำก ำหนดตรงนี้ได้ตนคิดว่ำ มหำวิทยำลัย
บรรษัทจะเติบโตข้ึนมำก และจะเช่ือมโยงกับอุตสำหกรรมได้จริงๆ ตนเช่ือว่ำมหำวิทยำลัยที่มีคุณภำพกับ
มหำวิทยำลัยที่มีควำมเป็นเฉพำะทำง ไม่มีวันหำยไป ถ้ำมหำวิทยำลัยมีควำมเฉพำะและสำมำรถผลิตบัณฑิต  
ที่ตอบสนองได้ ดังนั้น ควรวิเครำะห์เรื่องเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ท ำให้สถำบันเฉพำะยังคงควำมเป็นเฉพำะ และควรสอด
รับกับนโยบำยของรัฐใน 10 – 20 ปีข้ำงหน้ำ ว่ำอำชีพที่จะเกิดข้ึนหรือสูญหำยไปน่ำจะตรงกว่ำ  

ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ : ประเด็นส ำคัญอีกประเด็นที่ท ำให้สถำบันอุดมศึกษำเอกชนหลำยแห่งเดือดร้อนคือ 
นโยบำยรัฐ เช่น เรื่องกำรเปิดโอกำสให้แข่งขันกับสถำบันอุดมศึกษำของรัฐบำงแห่งที่เปิดสำขำด้ำนเดียวกับ
เอกชน ด้วยเงื่อนไขที่ได้เปรียบเนื่องจำกมงีบประมำณสนับสนุนจำกรัฐสว่นหนึ่ง ท ำให้เก็บค่ำเล่ำเรียนได้ถูกกว่ำ 
ซึ่งในมุมมองของตน ภำครัฐควรมุ่งไปยังสำขำที่ขำดแคลนหรือจ ำเปน็ และภำคเอกชนไม่ผลิต เช่น วิทยำศำสตร ์
ซึ่งเป็นควำมต้องกำรของภำครัฐ ปัญหำกำรแข่งขันกันเพื่อแย่งผู้เรียนจงึท ำใหแ้ทนที่จะแข่งกันแลว้คุณภำพดีข้ึน 
กลำยเป็นแข่งกันแล้วคุณภำพแย่ลง ซึ่งเป็นปัญหำส ำคัญที่เกิดข้ึน และสิ่งที่ภำครัฐจะช่วยเอกชนในแง่ของ กำร
ส่งเสริมสถำบันอุดมศึกษำเอกชนที่ท ำดีอยู่แล้ว และต้องไปจัดกำรสถำบันอุดมศึกษำของรัฐ ไม่ใช่จัดกำรเอกชน
ไม่ให้ขยำยตัว  

ผู้สัมภาษณ์ : “จุดแข็ง” ของสถำบันอุดมศึกษำเอกชนหรือมหำวิทยำลัยบรรษัทแห่งประเทศไทยคืออะไร ท่ำน
ได้ตอบแล้วส่วนหนึ่งว่ำ ผู้เรียนจะได้ทักษะที่สอดคล้องกับกำรท ำงำนและอำจจะมีโอกำสได้งำนท ำ มีจุดแข็ง
อื่นๆ ที่ท่ำนอยำกจะเพิ่มเติมหรือไม่ 

ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ : คิดว่ำเป็นเรื่องของควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำร กำรปรับเปลี่ยนทิศทำง นโยบำย
หรือผู้บริหำรไม่ค่อยบ่อยเท่ำกับภำครัฐ จึงสำมำรถด ำเนินกำรได้ในระยะยำว  

ดร.พิศาล  สร้อยธุหร่ า : อีกเรื่องคือกำรตัดสินใจ ถ้ำต้องกำรที่จะยกเลิกแล้วท ำสิ่งใหม่ข้ึน จะคล่องตัวมำกใน
กำรปรับตัวเวลำมีปัญหำ 

ผู้สัมภาษณ์ : ฉะนั้นเมื่อกำรตัดสินใจสำมำรถด ำเนินกำรได้ทันที จะทันกำรเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่ำ ในแง่ของ 
“จุดอ่อน” ท่ำนกล่ำวแล้วว่ำ ไม่ได้รับกำรสนับสนุนงบจำกทำงภำครัฐ มีจุดอ่อนอื่นอีกหรือไม่ 

ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ : จุดอ่อนในเรื่องของกำรแข่งขัน เมื่อไม่มีกำรสนับสนุนงบประมำณจำกภำครัฐ และต้อง
แข่งกับภำครัฐ แต่ด้วยกำรได้รับสนับสนุนงบประมำณจำกผู้ก่อตั้งหรือเจ้ำของให้อยู่รอดได้อยู่แล้ว จึงไม่ถือเป็น
จุดอ่อน แต่ว่ำจุดอ่อนคือเรื่องของอำจำรย์ที่ต้องสอดคล้องตำมเกณฑ์มำตรฐำนฯ เช่น  ต้องมีอำจำรย์จบ
ปริญญำเอก 40 % ถึงจะได้ 5 คะแนนของ IQA ตรงนี้คิดว่ำยำกมำกส ำหรับมหำวิทยำลัยเอกชน อย่ำงที่
กล่ำวคือเมื่อมหำวิทยำลัยผลิตข้ึนมำก็ถูกดึงไปอยู่ที่อื่นหรืออยู่ภำครัฐ  

ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร : กำรมีอำจำรย์ปริญญำเอกครบ 5 คนคงเทียบไม่เท่ำกับอำจำรย์ที่ท ำงำน
อุตสำหกรรมมำแล้ว 30-40 ปี 



๒๑๓ 
 

 

ผู้สัมภาษณ์ : ในสำขำที่เกี่ยวข้องกับธุกิจต้องเน้นของเรื่องทักษะกำรปฏิบัติ เกณฑ์ลักษณะแบบนี้จึงไม่
สนับสนุน และกลำยเป็นจุดอ่อนของมหำวิทยำลัย คล้ำยกับว่ำต้องท ำไปตำมเกณฑ์แต่กลับใช้ประโยชน์ไม่ได้ 

ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร : สิ่งที่เกิดข้ึนในตอนน้ี สถำบันอุดมศึกษำเปิดคณะตำมควำมต้องกำร ณ ปัจจบุนั 
โดยไม่ค ำนึงถึงควำมต้องกำรในอนำคต บำงอำชีพมีแรงงำนมำกเกิน บำงสำขำอำชีพมีปริญญำตรีมำกเกินกว่ำ 
ปวช. ปวส. บำงสำขำอำชีพคือขำดแคลน ซึ่งไม่ได้เกิดจำกกำรวำงแผนก ำลังคนในอนำคต  

ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ : อีกประเด็นที่เห็นว่ำเป็นอุปสรรคหรือจุดอ่อนของมหำวิทยำลัยบรรษัท เช่น เรื่องของช่ือ
สถำบัน ซึ่งประเทศไทยก ำหนดชัดว่ำเป็นมหำวิทยำลัย วิทยำลัย หรือสถำบัน คือสังคมไม่ค่อยเข้ำใจภำพว่ำ
มหำวิทยำลัยต่ำงจำกวิทยำลัยอย่ำงไร เช่น วิทยำลัยดุสิตธำนีก็พบปัญหำเหล่ำนี้ จึงพยำยำมอยำกเปลี่ยนเป็น
มหำวิทยำลัย ซึ่งเป็นปัญหำที่สถำบันอุดมศึกษำขนำดเล็กประสบอยู่ อย่ำงนี้นโยบำยรัฐหรือมำตรกำรของรัฐจงึ
ไม่ได้ตอบโจทย์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยบรรษัท 

ผู้สัมภาษณ์ : ในแง่ของ “โอกำสและควำมท้ำทำย” ของสถำบันอุดมศึกษำเอกชนและมหำวิทยำลัยบรรษัทใน
ประเทศไทย ท่ำนคิดว่ำเป็นอย่ำงไรบ้ำง  

ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ า : ควำมท้ำทำยที่ส ำคัญอยู่ที่อธิกำรบดี คือต้องมองเหตุกำรณ์ในอนำคต มหำวิทยำลัย
ของรัฐก็เช่นกัน เช่นเดียวกับกำรพัฒนำบุคลำกร กำรสรรหำและพัฒนำทรัพยำกรไม่ยำก แต่กำรรักษำไว้
ค่อนข้ำงยำก ถือว่ำเป็นควำมท้ำทำยอย่ำงหนึ่ง  

ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร : ซึ่งถ้ำคิดแบบภำคธุรกิจอุตสำหกรรมเรื่องของคน ในอนำคตจะมีหุ่นยนต์มำ
แทนที่ หลำยอำชีพอำจจะหำยไปพร้อมกับเกิดอำชีพใหม่ โลกเป็นแบบนี้มำตลอด ซึ่งอำชีพที่เกี่ยวข้องกับ soft 
skill อำชีพที่เกี่ยวข้องกับกำรบริกำร ย่อมเป็นโอกำสส ำหรับวิทยำลัยดุสิตธำนี แต่อำจจะไม่เป็นโอกำสส ำหรับ
บำงมหำวิทยำลัย ส ำหรับควำมท้ำทำยของมหำวิทยำลัยบรรษัท  

ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ : ตนมองเรื่องของกำรเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนที่ลดลง และเรื่องของรูปแบบกำรเรียนรู้ที่
ปรับเปลี่ยนไป จุดน้ีท ำให้มหำวิทยำลัยบรรษัทอำจหำโอกำสได้ง่ำย เพรำะอำจเป็นควำมเฉพำะทำง ถ้ำสำมำรถ
สร้ำงเอกลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักได้ จะต้องให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ต้อ งสร้ำงหลักสูตรรองรับ 
กำรเปลี่ยนอำชีพ และรูปแบบกำรเรียนรู้ต้องน ำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วย เพื่อให้ผู้เรียนง่ำยและรวดเร็วมำกที่สุด 
ส ำหรับผู้ที่ไม่ต้องกำรใช้เวลำมำก ดังนั้น เทคโนโลยีจึงต้องช่วยให้สำมำรถเรียนรู้จำกที่บ้ำนในสิ่งที่เป็นทฤษฎี 
และมำปฏิบัติโดยใช้เวลำไม่มำก ก็ส ำเร็จกำรศึกษำได้ กระบวนกำรเหล่ำนี้ ถ้ำท ำได้ก็สำมำรถตอบโจทย์สังคม
ในอนำคตได้ และระบบกำรเทียบโอนประสบกำรณ์ บนควำมรู้จำกกำรอบรม ท ำให้ผู้เรียนไม่ต้องเรียนซ้ ำ  
เรียนเฉพำะที่ขำด และได้ใบประกำศหรือได้ปริญญำ แต่ว่ำสังคมไทยยังขำดกำรรับรู้และไม่เข้ำมำเรียนใน
สถำบันอุดมศึกษำเมื่อมีอำยุเลยวัยเรียนแล้ว จึงท ำให้ค่อนข้ำงยำกในปัจจุบัน ซึ่งตนว่ำในอนำคตจะต้องปรับ 

ผู้สัมภาษณ์ : ในแง่ที่ว่ำกำรน ำกลยุทธ์มำบริหำรงำนด้ำนวิชำกำรในมหำวิทยำลัยบรรษัทที่เช่ือมโยงกับ 
ภำคธุรกิจ ท่ำนมีค ำแนะน ำในเรื่องนี้อย่ำงไร 



๒๑๔ 
 

 

ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร : เป้ำหมำยของวิทยำลัยดุสิตธำนีเมื่อเริ่มก่อตั้งคือ เมื่อเปิดสำขำเฉพำะ ถ้ำทำง
นั้นมีแรงงำนจะเปิดสถำบันกำรศึกษำร่วมด้วย ซึ่งเป็นนโยบำยที่วิทยำลัยและผู้รับใบอนุญำตเห็นว่ำ เมื่อใดที่
วิทยำลัยเกิดและไม่มีสถำนประกอบกำรอยู่ด้วย กำรเช่ือมโยงก็ จะไม่เกิดข้ึน สิ่งนี้คือกลยุทธ์หลักที่ต้องมี  
คงไม่ใช่ว่ำเปิดข้ึนมำและจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้ ต้องมี Mock-up ที่จะใช้กับธุรกิจจริงๆ  

ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ : ในแง่ของสถำบันอุดมศึกษำ สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมคือต้องมีองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรเข้ำมำช่วย
สอน ช่วยวิจัย ช่วยเรื่องของบริกำรที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ทำงวิทยำลัยต้องใช้องค์ควำมรู้ไปช่วย ซึ่งเรื่อง
วิชำกำรกับเรื่องทักษะปฏิบัติ ต้องแลกเปลี่ยนกันระหว่ำงกัน เกิดเป็นงำนวิจัยในอนำคตที่ควรจะเกิดข้ึนใน
มหำวิทยำลัยบรรษัท เพรำะทุกอย่ำงที่ท ำจะกลับเข้ำไปอยู่ในอุตสำหกรรมและน ำมำใช้จริง  เกิดเป็นวงจรที่
ก่อให้เกิดควำมรู้ใหม่ๆ และก่อให้เกิดกำรพัฒนำในอุตสำหกรรมหรือธุรกิจอันน้ันไปพร้อมกัน 

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนได้กล่ำวไปแล้ว เรื่องของกำรน ำเทคโนโลยีด้ำนกำรศึกษำมำใช้ในเรื่องกำรเรียนกำรสอนให้
สอดคล้องกับทิศทำงองค์กรแล้วก่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำ ท่ำนกล่ำวในแง่ที่ว่ำ ต้องหำทำงที่จะใช้เทคโนโลยีมำเพือ่
ลดเวลำ บำงอย่ำงซึ่งอำจจะไม่ต้องใช้ 

ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ : ในแง่ข้อจ ำกัดของมหำวิทยำลัยขนำดเล็ก คือ งบประมำณ ถ้ำน ำเทคโนโลยี มหำวิทยำลัย
ที่มีจ ำนวนนักศึกษำมำกเมื่อเทียบกับมหำวิทยำลัยที่มีนักศึกษำน้อย มีกำรลงทุนเท่ำกั นแต่จะต่ำงกันกับ
เทคโนโลยีที่น ำไปใช้ ซึ่งอำจจะเป็นข้อจ ำกัด แต่ปัจจุบันได้มี platform ที่สำมำรถน ำมำใช้ได้ เช่น สกอ.  
มี Thai-MOOC มหำวิทยำลัยมีไซเบอร์ยู (CyberU) ที่สนับสนุนเรื่องเทคโนโลยี ซึ่งตนคิดว่ำภำครัฐช่วยและ
สนับสนุน platform ให้มหำวิทยำลัยจัดท ำเนื้อหำใน platform ของไซเบอร์ยูก็ได้  

ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร : แต่เมื่อพิจำรณำเรื่องงบประมำณอำจถือเป็นข้อจ ำกัด ส ำหรับวิทยำลัยดุสิต
ธำนีมองว่ำกำรน ำเทคโนโลยีมำใช้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรที่ฝึกอบรมพนักงำนใหม่แบบออนไลน์ และสำมำรถ
จะพัฒนำทักษะต่อไปได้เรื่อยๆ กำรเรียนผ่ำนออนไลน์ก็จะจ ำเป็นมำกข้ึน เพรำะผู้เรียนใช้กำรออนไลน์มำกข้ึน
ในปัจจุบัน ซึ่งทำงวิทยำลัยเองก ำลังพัฒนำระบบ E-learning ส ำหรับกำรเรียน เพื่อไปเช่ือมโยงกับโรงแรม ซึ่ง
คิดว่ำนโยบำยแบบนี้จะเกิดประโยชน์ 

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำปัญหำเร่งด่วนในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนที่ภำครัฐจะต้องเร่งแก้ไขคืออะไร 
และควรจะแก้ไขอย่ำงไร 

ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ :  สิ่งที่ตนกล่ำวมำล้วนเร่งด่วนทั้งหมด สิ่งที่ส ำคัญคือต้องผูกติดกับกำรก ำกับดูแล เช่น  
กำรยื่นขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุงที่มีควำมล่ำช้ำ ส่งผลให้ผู้ปกครองที่ยั งไม่เข้ำใจว่ำกำรรับทรำบหลักสูตร
หมำยถึงอะไร เมื่อลูกเรียนจบแล้วท ำไมไม่ได้รับกำรรับรอง แล้วจะหำงำนท ำได้หรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้ภำครัฐต้องหำ
วิธีให้กำรก ำกับดูแลง่ำยข้ึน สะดวกข้ึน มหำวิทยำลัยเอกชนต้องกำรลดข้ันตอนกำรก ำกับดูแลที่ไม่ยุ่งยำก เช่น 
เรื่องกำรเปิดศูนย์กำรศึกษำนอกสถำนที่ตั้ง  

ผู้สัมภาษณ์ : ฉะนั้นตรงนี้ ถ้ำตอบค ำถำมที่ว่ำเกณฑ์ กฎกระทรวงที่มีในปัจจุบันซึ่งเป็นอุปสรรคในเรื่องของ
นอกที่ตั้ง และมีอุปสรรคอื่นหรือไม่ 



๒๑๕ 
 

 

ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ : คงเป็นเรื่องคุณภำพอำจำรย์ ไม่ควรพิจำรณำในเรื่องของคุณวุฒิอย่ำงเดียว อำจพิจำรณำ
ให้ตรงกับบริบทของสถำบัน อำจใช้ประสบกำรณ์ของอำจำรย์เปน็ตัวอ้ำงอิงและสำมำรถเทียบเคียง ซึ่งได้พิสูจน์
จำกประสบกำรณ์ว่ำอำจำรย์ที่จบปริญญำเอกแล้ว ก็ไม่ได้สอนดีกว่ำอำจำรย์ที่มีประสบกำรณ์ ในกำรประเมิน
หรือน ำผลประเมินมำเทียบเคียงกัน ซึ่งบำงครั้งอำจำรย์ปริญญำเอกจะอยู่ ในบริบทวิชำกำร แต่ไม่สำมำรถ
ถ่ำยทอดควำมรู้อะไรให้ผู้เรียนได้ดีเท่ำอำจำรย์ที่มีประสบกำรณ์ แต่เกณฑ์มำตรฐำนฯ ยังก ำหนดแบบนั้น จึงท ำ
ให้กำรท ำงำนค่อนข้ำงยำกพอสมควรและเป็นอุปสรรค 

ผู้สัมภาษณ์ : ในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ท่ำนคิดว่ำรูปแบบที่เหมำะสมกับกำรพฒันำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนเปน็
อย่ำงไร ภำยใต้กระทรวงใหม่ที่มีเรื่องของอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ า : ตนคิดว่ำกระทรวงใหม่ยังไม่มีควำมชัดเจน เหมือนเป็นกำรรวมกันเป็นกระทรวงขนำด
ใหญ่ โดยมีเรื่องของกำรศึกษำ เรื่องของกำรวิจัย และเรื่องของแผน ซึ่งยังไม่ชัดเจน 

ผู้สัมภาษณ์ : คือจะไม่แยกออกมำเป็นกรมอุดมศึกษำ จะมีแค่ส ำนักงำนปลัดอย่ำงเดียว แต่ขณะนี้จะมี
หน่วยงำนนอกจำกส ำนักงำนปลัดแล้ว และมีหน่วยงำนที่คุมนโยบำยของกำรให้ทุนสนับสนุนเรื่องกำรวิจัย 

ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ า : แล้ว สมศ. ยังคงมีบทบำทเรื่องคุณภำพมำตรฐำนหรือไม่ 

ผู้สัมภาษณ์ : สมศ. ตำมกฎหมำยใหม่จะไม่มีอ ำนำจที่จะมำดูแลในส่วนของอุดมศึกษำ แต่ สมศ. ยังสำมำรถมี
บทบำทได้ข้ึนอยู่กับ กมอ. ซึ่งเป็นกรรมกำรที่ตั้งข้ึนมำใหม่ พิจำรณำว่ำหน่วยงำนที่จะท ำหน้ำที่ดูแลกำรประกัน
คุณภำพภำยนอกเป็นหน่วยใหนได้บ้ำง ดังนั้น สิ่งที่ท่ำนบอกคือ ต้องสร้ำงกำรรับรู้เรื่องของควำมชัดเจนใน
หน้ำที่ โครงสร้ำง และระบบภำยใต้กระทรวงใหม่ที่เกิดข้ึน สุดท้ำยท่ำนมีข้อ เสนอแนะอย่ำงไรในกำรพัฒนำ
สถำบันอุดมศึกษำเอกชนในภำพรวม 

ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ : เรื่องกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ควรเปิดโอกำสให้สถำบันอุดมศึกษำเอกชน
สร้ำงเอกลักษณ์เฉพำะด้ำนข้ึนมำ และเปิดโอกำสให้มีควำมหลำกหลำย เมื่อมีควำมหลำกหลำย กำรก ำกับดูแล
ก็ต้องมีควำมหลำกหลำย ซึ่งอำจจะต้องแบ่งประเภท เมื่อมีควำมหลำกหลำยแล้วกำรแข่งขันกันเอง ก็อำจจะมี
ไม่มำกจนเกิดควำมเดือดร้อน แต่ก็มีกำรแข่งขันกันบ้ำงตำมบริบทที่จ ำเป็น ซึ่งจะท ำให้ผู้เรียนมีทำงเลือกที่ชัด
ข้ึนในกำรเลือกสถำบันอุดมศึกษำ ท ำให้กำรลงทุนหรือกำรมุ่งของสถำบันเอกชนชัดเจน  

ดร.พิศาล สร้อยธุหร่ า : นอกจำกนี้ ควรพิจำณำบทบำทของสมำคมวิชำชีพ เช่น สมำคมวิศวกรรมศำสตร์แห่ง
ประเทศไทย สมำคมแพทย์  

ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ : ซึ่งมหำวิทยำลัยพยำยำมลดบทบำทไม่ให้สมำคมวิชำชีพเข้ำมำเกี่ยวข้องกับกำรก ำหนด
หลักสูตร จะท ำให้สถำบันไม่มีเอกลักษณ์ของตนเอง อำจต้องมีเส้นกั้นบทบำทที่ชัดเจน  

ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร : ต้องมีกำรพูดคุยร่วมกันระหว่ำงมหำวิทยำลัย เพื่อให้มหำวิทยำลัยแต่ละแห่ง
เกิดควำมเฉพำะทำงและมุ่งไปได้ชัดเจนมำกข้ึน ถือเป็นกำรหลอมหลวมที่ดีในแง่ของภำคธุรกิจ กำรเอำตัวรอด 
ไม่ต้องแย่งหรือแข่งขัน คุณภำพก็จะเกิดข้ึน  



๒๑๖ 
 

 

ผู้รับการสัมภาษณ์ รศ.ดร. พินิติ  รตะนำนุกูล  (อดีตเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ อดีตเลขำธิกำร
ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ กรรมกำรสภำผู้ทรงคุณวุฒิ) 
ผู้สัมภาษณ์ : ดร. นภำพร อำร์มสตรอง 
วันท่ีสัมภาษณ์ : 12 กรกฎำคม 2562  เวลา : 12.45 น.  
สถานท่ี : ช้ัน 19 อำคำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 2 

ผู้สัมภาษณ์ :  แนวควำมคิดทำงมหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทยใด ที่สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ใน
มหำวิทยำลัยเอกชนในภำพรวมอย่ำงไรได้บ้ำง 

รศ.ดร. พินิติ  รตะนานุกูล   : ปัจจุบันเอกชนเริ่มเข้ำมำในแวดวงกำรศึกษำ สมัยก่อนจะท ำในลักษณะของ 
กำรบริจำคในระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน อำจเป็นองค์กรทำงศำสนำ ภำยหลังเอกชนเริ่มเข้ำมำจัดกำรศึกษำใน
ระดับที่สูงกว่ำพื้นฐำน คือ ระดับอำชีวะศึกษำ โดยมีเป้ำหมำยหลักคือพัฒนำก ำลังคนที่มีทักษะเพื่อตอบโจทย์
อุตสำหกรรม หรือพำณิชย์ ถัดมำในระดับอุดมศึกษำ เริ่มแรกเป็นกำรเปิดในลักษณะกำรจัดกำรศึกษำที่คล้ำย
กับมหำวิทยำลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) แต่เน้นไปทำงสำยมนุษยศำสตร์-สังคมศำสตร์  
เป็นหลัก ยกเว้นบำงมหำวิทยำลัยที่มีสำยวิทยำศำสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสำยวิทยำศำสตร์สุขภำพ เริ่มต้นเป็น
คณะพยำบำล เช่น วิทยำลัยมิชช่ัน วิทยำลัยคริสเตียน หรือมหำวิทยำลัยพำยัพ เริ่มจำกหลักสูตรพยำบำล
เช่นกัน ภำยหลังเริ่มเปิดกว้ำงในช่วงที่มีผู้เรียนมำกขึ้น และมีหลำยช่องทำงในกำรเรียนอุดมศึกษำสูง ในแง่ของ
กฎหมำย ตนคิดว่ำในลักษณะกฎหมำยไทยให้เอกชนเป็นผู้จัดกำรศึกษำแทนรัฐ โดยไม่หวังผลก ำไร จึงไม่มีกำร
เก็บภำษี ซึ่งในภำยหลังตนเห็นว่ำเริ่มมีกำรบิดเบนไป กลำยเป็นกำรจัดกำรศึกษำที่หวังผลส่วนต่ำงมำแบ่งผู้รับ
ใบอนุญำต โดยเฉพำะช่วงหลังที่มีกำรศึกษำมนุษยศำสตร์-สังคมศำสตร์เพิ่มข้ึน จึงไม่ตอบโจทย์ควำมต้องกำร
ในภำคธุรกิจบำงส่วน เมื่อเป็นเช่นน้ันเอกชนบำงแห่งจึงเข้ำมำจัดกำรศึกษำ โดยเริ่มตั้งแต่อำชีวะ เช่น สถำบัน 
ยำนยนต์ที่โตโยต้ำด ำเนินกำร โดยเน้นไปที่ป้อนเข้ำ หรือบำงแห่งผลิตแม่พิมพ์ ป้อนควำมต้องกำรของตน 
ภำยหลังที่ด ำเนินกำรเป็นกิจลักษณะมำกคือ สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ ที่มีควำมชัดเจนว่ำเปิดเพื่อ
ป้อนเข้ำสู่ระบบกำรค้ำปลีกทั้งหมด ลักษณะนี้เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อตอบโจทย์พื่อควำมต้องกำรของบริษัท 
เรื่องของทวิภำคจึงเข้ำมำ มีกำรท ำงำนและเรียนอย่ำงละครึ่ง หรือเอกชนบำงด้ำนที่เฉพำะทำงมำก เช่น ด้ำน 
ภำพยนต์และแอนนิเมช่ัน ก็จะมีสถำบันกันตนำเข้ำมำจัดตั้งเพื่อไปใช้สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพัฒนำคน
และตอบโจทย์ตรงไปตรงมำ ถ้ำท ำแบบนี้จะไม่เป็นปัญหำเรือ่งควำมอยู่รอด เพรำะผลิตเพื่อปอ้นในสว่นที่บรษัิท
ต้องกำร เมื่อกล่ำวถึงมหำวิทยำลัยบรรษัทในกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำโดยปรัญชำ คือกำรศึกษำที่ไม่
หวังผลก ำไร  

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนเห็นว่ำ มหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทย ไม่น่ำเป็นห่วงในเรื่องวิกฤตตัวป้อนที่เข้ำมำ 

รศ.ดร. พินิติ  รตะนานุกูล   :  ถ้ำเป็นกำรจัดกำรศึกษำที่ตอบโจทย์โดยตรง แต่ถ้ำจัดกำรศึกษำแบบยังไม่มี
โจทย์ชัดเจนคงเกิดปัญหำ 

ผู้สัมภาษณ์ : มหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทยเท่ำที่มีในทุกวันน้ี ท่ำนคิดว่ำมีที่ใดบ้ำง 



๒๑๗ 
 

 

รศ.ดร. พินิติ  รตะนานุกูล   :  สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ วิทยำลัยดุสิตธำนี ในเรื่องอำหำรและโรงแรม 
สถำบันกันตำ ในเรื่องแอนนิเมช่ัน กำรผลิตภำพยนตร์ ส ำหรับของ ปตท. เสมือนไม่ป้อนเข้ำ แต่ จริงๆ  
เมื่อผู้เรียนจบระดับปริญญำเอกก็ป้อนเข้ำบริษัทกลุ่ม ปตท. ทั้งนั้น 

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำปัจจัยหรือเงื่อนไขใดบ้ำง ที่ท ำให้มหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทยด ำเนินกำรไปได้
โดยส ำเร็จ 

รศ.ดร. พินิติ  รตะนานุกูล   :  อย่ำงที่กล่ำวคือ Product ต้องชัดเจนว่ำจะตอบโจทย์อะไร ถ้ำไม่ชัดเจน  
กำรจัดท ำกำรศึกษำในลักษณะนี้ไม่ส ำเร็จ เพรำะว่ำยุคต่อไปเป็นยุคที่ผู้เรียนเป็นฝ่ำยที่มีอ ำนำจในกำรเลือก
มำกกว่ำสถำบันกำรศึกษำ อย่ำงเช่น สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งชัดเจนและตอบโจทย์โรงงำนญี่ปุ่น 
อุตสำหกรรมญี่ปุ่น และน่ำจะเป็น มหำวิทยำลัยบรรษัทด้วย 

ผู้สัมภาษณ์ : ในแง่ที่จะให้มหำวิทยำลัยเอกชน ซึ่งในวันนี้มีปัญหำตัวป้อนเข้ำน้อยลง และส่วนแบ่งใน
อุดมศึกษำน้อยอยู่แล้ว จะน ำควำมคิดของมหำวิทยำลัยบรรษัทที่ เช่ือมโยงกับภำคธุรกิจอุตสำหกรรม  
มีควำมเป็นไปได้หรือไม่ในกำรน ำมำปรับใช้ 

รศ.ดร. พินิติ  รตะนานุกูล   :  ข้ึนกับควำมสนใจของผู้ประกอบกำรของธุรกิจนั้นๆ ถ้ำมีตัวเลือกก็อำจไม่สนใจ 
อย่ำงเช่น ธุรกิจกำรค้ำปลีก CP ท ำ แต่ถ้ำดูกลุ่มอื่นๆ ก็ไม่ท ำ เนื่องจำกมีตัวเลือกอื่น ไม่จ ำเป็นต้องมำจัดต้ัง
มหำวิทยำลัยเพรำะอำจมีโปรแกรมที่ร่วมมือกับสถำนศึกษำแล้ว แต่อำจบริหำรจัดกำรเอง อำจเป็นบำงส่วนที่
บริษัทสนใจแต่ไม่ลงทุนแบบสถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ 

ผู้สัมภาษณ์ : ในแง่ของมหำวิทยำลัยเอกชน ที่จะน ำแนวควำมคิดของมหำวิทยำลัยบรรษัทที่เช่ือมโยงกับ
ภำคอุตสำหกรรมมำปรับใช้ 

รศ.ดร. พินิติ  รตะนานุกูล   :  ไม่ง่ำย เพรำะว่ำถ้ำจะท ำเช่นนั้น มหำวิทยำลัยต้องมีฐำนธุรกิจ หรือเครือข่ำย
ด้ำนธุรกิจในมือ ซึ่งถ้ำไม่มีจุดน้ี คิดว่ำยำกที่จะท ำ  

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำ “จุดแข็ง จุดอ่อน โอกำสและควำมท้ำทำย” ของสถำบันอุดมศึกษำเอกชน และ
มหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทย คืออะไร 

รศ.ดร. พินิติ  รตะนานุกูล   :  ที่ตนมอง ในเมื่อตัวป้อนเข้ำด้ำนประชำกรไทยไม่มี ต้องคิดต่ำงจำกเดิม คือ  
1) จัดท ำโปรแกรมกำรเรยีนกำรสอนในลกัษณะ non-degree program หรือ short course หรือเน้นลักษณะ
กำรฝึกอบรมเฉพำะบำงอย่ำง หรือ กำรบริกำรวิชำกำร 2) เมื่อไม่มีตัวป้อนด้ำนประชำกรไทย ต้องพิจำรณำหำ
ตัวป้อนต่ำงชำติ ซึ่งจะด ำเนินกำรได้ มหำวิทยำลัยต้องมีควำมพร้อมในเรือ่งของสถำนที่ คณำจำรย์ที่สอน บุคคล
ที่ท ำหน้ำที่เป็นฝ่ำยสนับสนุน สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกที่มี และ 3) มหำวิทยำลัยเอกชนบำงแห่งจับมือร่วมกับ
ประเทศจีนเปิดสอนเป็นภำษำจีน ในลักษะคล้ำยยืมมหำวิทยำลัยให้บริหำรจัดกำรเพื่อควำมอยู่รอด 

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนพูดถึงโอกำสและควำมท้ำทำย ส ำหรับในแง่ของ จุดแข็ง จุดอ่อน 

รศ.ดร. พินิติ  รตะนานุกูล   :  “จุดแข็ง” ในเรื่องของสภำพภูมิประทศของไทยได้เปรียบ เพรำะว่ำ 1) เป็นจุด
ศูนย์กลำงของกำรเดินทำง 2) ประเทศไทยเป็นสังคมเปดิ ผู้ที่มำอยู่จึงไม่รู้สึกอดึอัด ไม่มีเกณฑ์กติกำด้ำนศำสนำ 
และ 3) ค่ำใช้จ่ำยยังไม่แพงเมื่อเทียบกับค่ำครองชีพในประเทศอื่น ส ำหรับ “จุดอ่อน” คือสถำนศึกษำไม่ได้มี
ควำมพร้อมที่จะรองรับกำรเปลี่ยนแปลง เช่น ถ้ำจะเป็นมหำวิทยำลัยที่เปิดสอนในลักษณะโปรแกรมนำนำชำติ 
ไม่ใช่มีแค่หลักสูตร อำจำรย์ ตั้งแต่ supporting staff, structure ต้องมีหอพักหรือที่อยู่ให้ หรือมีเครือข่ำยของ
หอพักที่จะให้นักศึกษำต่ำงชำติหรือไม่ สิ่งเหล่ำน้ีต้องไปพร้อมกันหมด จึงประสบควำมส ำเร็จ  



๒๑๘ 
 

 

ผู้สัมภาษณ์ : ในแง่จุดแข็งของมหำวิทยำลัยเอกชนที่ขั้นตอนไม่ได้ซับซ้อน กำรบริหำรที่ไวกว่ำ ท่ำนถือว่ำเป็น
จุดแข็งไหม 

รศ.ดร. พินิติ  รตะนานุกูล   :  ตนว่ำมี 2 วิธีคิด วิธีแรกคือ มีนำยหน้ำซึ่งผู้เรียนไม่สนใจขอให้ได้มำเรียน  
มีภำพลักษณ์ดี หรู ซึ่งมหำวิทยำลัยเอกชนหลำยแห่งท ำแบบนี้ วิธีที่สองคือมีสิ่งอ ำนวยควำมสดวกรองรับ  
ทุกอย่ำงที่จะรับผู้เรียนในกลุ่มนี้ ฉะนั้น จึงมี 2 ทำง ที่ตนคิดว่ำเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ สังเกตว่ำมหำวิทยำลัย
เอกชนหลำยแห่งได้รำยได้จำกอย่ำงอื่นมำกกว่ำจัดกำรศึกษำ  

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนมีค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรน ำกลยทุธ์ในกำรบรหิำรงำนด้ำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัยบรรษัท 
ที่เช่ือมโยงกับภำคธุรกจิอย่ำงไร 

รศ.ดร. พินิติ  รตะนานุกูล   :  ตนคิดว่ำ ต้องเริ่มจำกควำมต้องกำรในภำคธุรกิจหรืออุตสำหกรรมเป็นหลัก 
ไม่ใช่เริ่มจำกฝ่ำยกำรศึกษำ ถ้ำมำจำกจุดน้ีจะก่อให้เกิดมหำวิทยำลัยบรรษัท เพรำะบริษัทอยำกได้ตัวป้อนให้
สำมำรถด ำเนินต่อไปได้ ถ้ำคิดเฉพำะกำรจัดท ำโดยมุ่งหวังเฉพำะผู้เรียนไทย อำจต้องมีผู้เรียนจำกกัมพูชำ ลำว 
พม่ำ เวียดนำม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มำเลเซีย ถ้ำท ำได้ตนคิดว่ำดีและจะสำมำรถตอบโจทย์อุตสำหกรรมหรือ
ธุรกิจ เนื่องจำกมีควำมชัดเจน บริษัทข้ำมชำติอำจมีธุรกิจของตนที่ต้องกำรผลิตตัวป้อนด้วยซ้ ำ 

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนมีแนวควำมคิดในกำรสนับสนุนเทคโนโลยีด้ำนกำรศึกษำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิทยำลัยบรรษัทให้สอดคล้องกับทิศทำงขององค์กร และก่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำ ได้อย่ำงไร 

รศ.ดร. พินิติ  รตะนานุกูล   :   ปฏิเสธไม่ได้ว่ำเรื่องเทคโนโลยีที่เข้ำมำ บำงมหำวิทยำลัยเป็น paperless มี
แบบฝึกหัดที่ผ่ำนเนตเวิค ซึ่งบำงมหำวิทยำลัยเอกชนด ำเนินกำรแล้ว มีแต่ของรัฐที่ไม่ท ำ กำรด ำเนินกำรเช่นน้ี
จะท ำให้ผู้เรียนรู้สึกทันสมัย ตอบโจทย์ควำมต้องกำรในผู้เรียนยุคเจน Z ที่ต้องกำร up to date ต่อเทคโนโลยี
ทั้งหลำย ส ำหรับในเรื่องกำรเรียนกำรสอน เทคโนโลยีอำจช่วยให้มีควำมเข้ำใจมำกข้ึน สะดวกรวดเร็วข้ึน โดย
ตนมองว่ำเทคโนโลยี มีส่วนเสริมในกำรเรียนกำรสอน ถ้ำใช้ในทำงที่ถูก 

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำปัญหำเร่งด่วนในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ที่ภำครัฐจะต้องเร่งแก้ไขคือ
อะไร และควรมีวิธีแก้ไขอย่ำงไร 

รศ.ดร. พินิติ  รตะนานุกูล   : เข้ำใจว่ำมหำวิทยำลัยเอกชนที่ห่วงมำก คือ เรื่องเกณฑ์มำตรฐำน ที่อำจไม่เข้ำใจ
กัน ที่ท ำหลักสูตรในอดีต  หลักสูตรต้องผ่ำนกำรรับทรำบอนุมัติโดย สกอ. เจ้ำหน้ำที่ไม่มีควำมเข้ำใจ ปัญหำที่
โด่งดังคือ หลักสูตรโลจิกติกส์ที่มีกำรถกเถียงกันในเรื่องอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในอดีตมีปัญหำเหล่ำน้ี
พอสมควร ปัจจุบันวิทยำกำรเปลี่ยนไปมำก ฉะนั้น ปัญหำเรื่องกำรตรวจสอบหลักสูตร ขณะนี้หมดแล้ว เพรำะ
ไปอยู่ที่สภำมหำวิทยำลัย ซึ่งเมื่อสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติก็สำมำรถเปิดหลักสูตรได้ แทบไม่สนใจ สกอ. แล้ว 
เนื่องจำกอ ำนำจอยู่ที่สภำมหำวิทยำลัยทั้งหมด ส ำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสภำวิชำชีพ ตนเห็นว่ำ สภำ
วิชำชีพควรบริหำรจัดกำรตรวจคุณภำพบัณฑิตอย่ำงเดียว ไม่ควรเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรวิชำกำรจัดกำรศึกษำ 

ผู้สัมภาษณ์ : ในมุมของท่ำนมองว่ำ อ ำนำจกำรอนุมัติหลักสูตรควรเบ็ดเสร็จอยู่ที่สภำมหำวิทยำลัย ส่วนสภำ
วิชำชีพควรดูที่คุณภำพบัณฑิต 

รศ.ดร. พินิติ  รตะนานุกูล   :  เช่นกำรจัดหลักสูตรแพทย์ เมื่อศึกษำครบ 3 ปีก็สำมำรถด ำเนินกำรวัดผลได้ 
ไม่ใช่วัดผลเฉพำะตอนท้ำย กำรวัดคุณภำพไม่ได้หมำยควำมว่ำ วัดตอนส ำเร็จกำรศึกษำอย่ำงเดียว ซึ่งตนมองว่ำ
เรื่องกำรออกแบบหลักสูตร ไม่ควรเกี่ยวข้องกับสภำวิชำชีพ 

ผู้สัมภาษณ์ : ฉะนัน้ปัญหำเร่งด่วน ที่ภำครัฐต้องแก้ไข คือเรื่องของกำรที่ให้อิสระกับทำงมหำวิทยำลัยเอกชน  



๒๑๙ 
 

 

รศ.ดร. พินิติ  รตะนานุกูล   :  ระดับนึงที่ตนมอง มหำวิทยำลัยกล่ำวถึงกระบวนกำรที่ ช้ำ ต้องปรับ
กระบวนกำรให้บริกำร ต้องมีกติกำว่ำ เรื่องบำงเรื่องมีระยะเวลำด ำเนินกำรที่ชัดเจน ใช้เวลำกี่วันจึงได้ค ำตอบ 
ส ำหรับวิธีกำรแก้ไข คือมีระยะเวลำที่ชัดเจน มหำวิทยำลัยต้องกำรทรำบว่ำยื่นเรื่องมำ จะใช้เวลำเท่ำไร เช่น 
ยื่นเรื่องต้องกำรซื้อที่ดินเพื่อมำขยำยมหำวิทยำลัย  

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำเกณฑ์ กฎกระทรวง พระรำชบัญญัติ และกฎหมำยที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีส่วนสนับสนุน
หรือเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนและมหำวิทยำลัยบรรษัทอย่ำงไร 

รศ.ดร. พินิติ  รตะนานุกูล   :  ตอนนี้เริ่มปลดล็อคไปมำก ขณะนี้ในควำมเห็นตน เหลือแต่ในแง่วิชำกำรเท่ำ
นั้นเอง 

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไรในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนในภำพรวม ซึ่งอำจโยงกับ
สถำบันอุดมศึกษำของประเทศในภำพรวม 

รศ.ดร. พินิติ  รตะนานุกูล   :  ตนมองว่ำภำคเอกชนน่ำจะมีส่วนเข้ำมำร่วมจัดกำรศึกษำภำครัฐให้มำก โดย
อำศัยกำรสนับสนุนเชิงนโยบำยจำกรัฐบำล เพรำะไม่เช่นนั้น รัฐจะสิ้นเปลืองงบประมำณมำกในกำรจัด
กำรศึกษำภำครัฐ เพรำะว่ำตั้งแต่ปฐมวัยยันอุดมศึกษำ รัฐสนับสนุนงบทั้งสิ้น และส่วนใหญ่เป็นกำรบริหำร
จัดกำรจำกภำครัฐมำกกว่ำร้อยละ 80 อย่ำงประเทศอเมริกำ มหำวิทยำลัยที่มีช่ือเสียงด ำเนินกำรโดย
ภำคเอกชนทั้งนั้น รัฐไม่ต้องลงทุนโดยสรุปภำพรวมงบประมำณที่รัฐลงไปแทบไม่มี ในขณะที่มหำวิทยำลัยของ
ไทย ใช้งบประมำณจำกรัฐทั้งนั้น 

ผู้สัมภาษณ์ : ฉะนั้น สัดส่วนกำรลงทุนด้ำนกำรศึกษำ ภำคเอกชนที่ด ำเนินกำรได้อยู่แล้ว ภำครัฐไม่ต้องท ำ 

รศ.ดร. พินิติ  รตะนานุกูล   :  ใช่ แต่ในควำมเห็นส่วนตัวของตน กำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ผู้ได้
ประโยชน์คือผู้เรียน ดังนั้น ผู้เรียนต้องมีส่วนรับผิดชอบในกำรศึกษำมำกกว่ำน้ี ขณะนี้มีควำมบิดเบี้ยว เช่น 
หลักสูตรแพทย์ ค่ำใช้จ่ำยจรงิต่อคนต่อปี ไม่ต่ ำกว่ำ 3 แสน ผู้เรียนแต่ละคนจ่ำยไม่ถึงรอ้ยละ 10 ท ำงำนไม่ถงึ 
2 ปี ใช้ทุน 3 แสน เทียบกับทีร่ัฐลงไปมำกกว่ำมำก นี่คือตัวอย่ำงให้เห็นหมำยควำมว่ำ กำรกระจำยควำม
รับผิดชอบของผู้ได้รบัประโยชน์อุดมศึกษำ ไม่สอดคล้องตำมควำมเป็นจริง เพรำะคนไทยคิดว่ำภำครัฐยังต้อง
สนับสนุนกำรศึกษำระดับอุดม ในควำมเห็นของตนรัฐควรเลอืกสนบัสนุน ซึง่ผู้ยำกจนจะมสีิทธ์ิผ่ำน
กระบวนกำรกู้ยมืเงิน อย่ำงเช่นอเมรกิำ  

ผู้สัมภาษณ์ : ดังนั้นถ้ำรัฐจะลดกำรสนับสนุนงบ คงต้องใช้กลยุทธ์เช่นไร 

รศ.ดร. พินิติ  รตะนานุกูล   :  ต้องมีนโยบำยประกำศชัดเจนว่ำ จำกนี้ไปใน 5-10 ปี สัดส่วนกำรรับผิดชอบ
ของผู้เรียน ในบำงสำขำ โดยเฉพำะสำขำที่ได้เปรียบทำงสังคม ซึ่งเรื่องตรงนี้สำธำรณะยังไม่มีควำมเข้ำใจ  

 

 

 

 



๒๒๐ 
 

 

ผู้รับการสัมภาษณ์ : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑรูย์พันธ์  
                         (รองอธิกำรบดี และรกัษำกำรคณบดีคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยศรปีทุม) 
ผู้สัมภาษณ์ : ดร. นภำพร อำร์มสตรอง 
วันท่ีสัมภาษณ์ : 12 กรกฎำคม 2562  เวลา : 16.15 น.  
สถานท่ี : ส ำนักติดตำมและประเมินผลอุดมศึกษำ อำคำรส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 1 
 
ผู้สัมภาษณ์ :  ท่ำนมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับมหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทยอย่ำงไร และมหำวิทยำลัย
บรรษัทจะส่งเสริมให้มหำวิทยำลัยเอกชนคงสถำนะอยู่ได้หรือไม่ เพรำะมหำวิทยำลัยเอกชนเจอวิกฤตตัวป้อน
ลดลงอย่ำงมำก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์  : ส่วนตัว มองว่ำต่ำงกันมำกในแง่ของมหำวิทยำลัยบรรษัทกับ
มหำวิทยำลัยเอกชนทั่วไป อำจต้องแยกกันพิจำรณำ ตั้งแต่วัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินกำรที่ต่ำงกัน เมื่อน ำมำ
เช่ือมโยงกัน อำจไม่ตรง เพรำะจุดต้ังต้น เป้ำหมำยต่ำงกัน ท ำให้เรื่องกำรได้รับงบประมำณที่ต่ำงกันจงึส่งผลตอ่
กำรพัฒนำ มหำวิทยำลัยเอกชนทั่วไปและมหำวิทยำลัยบรรษัทจึงเป็นคนละแนวทำงกัน ดังนั้น อำจไม่ได้ไป
ด้วยกัน บรรษัทอำจไม่ช่วยมหำวิทยำลัยเอกชนแบบปกติ เนื่องจำก agenda แตกต่ำงกัน จึงไม่สำมำรถ
เช่ือมโยงกันได้ หลักของมหำวิทยำลัยบรรษัทจะตอบโจทย์กำรพัฒนำทรัพยำกรของบริษัทแม่ กระบวนกำรที่
ต่ำงกันสิ้นเชิง จึงไม่สำมำรถเทียบหรือเช่ือมโยงกันได้โดยตรง 

ผู้สัมภาษณ์ : ในแง่ของกำรก ำกับดูแลของภำครัฐไม่ได้แยกกัน เพรำะยังคงอยู่ในกลุ่มของสถำบันอุดมศึกษำ
เอกชน แต่ในแง่ของกำรพัฒนำ ท่ำนมองว่ำต้องแยกกันเพรำะที่มำต่ำงกัน ถ้ำเช่นนั้น ในมุมของท่ำน เห็นว่ำ 
มหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทยอย่ำงไร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์  : มหำวิทยำลัยบรรษัทตั้งมำเพื่อตอบโจทย์กลุ่มบริษัท ซึ่งช่วย
ในแง่กำรพัฒนำทรัพยำกรของส่วนอุตสำหกรรมนั้นๆ 

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำปัจจัยหรือเงื่อนไขใดบ้ำง ที่ท ำให้มหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทยด ำเนินกำรไปได้
โดยส ำเร็จ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์   : ถ้ำกลุ่มบริษัทแม่แข็งแรงและชัดเจนในกำรสนับสนุน  
กลุ่มมหำวิทยำลัยบรรษัทไม่น่ำจะมีปัญหำ อำจต้องปรับตัวเรื่องตัวป้อน จึงต้องเตรียมรับกำรเปลี่ยนแปลงของ
นักศึกษำรุ่นใหม่ที่มีมิติวิธีคิดที่เปลี่ยนไป  

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำมีวิธีกำรใดในกำรสนับสนุนกำรน ำแนวควำมคิดเรื่องมหำวิทยำลัยบรรษัทมำปรับใช้
เพื่อให้เช่ือมโยงภำคธุรกิจอุตสำหกรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์  : มองว่ำมหำวิทยำลัยบรรษัทและมหำวิทยำลัยเอกชนแยกกัน 
ซึ่งมหำวิทยำลัยเอกชนมีควำมเช่ือมโยงอยู่แล้ว เนื่องจำกมหำวิทยำลัยศรีปทุม มีกำรเช่ือมโยงของเครือข่ำยกว่ำ 
2,700 บริษัท ที่เข้ำร่วมกระบวน เช่น สหกิจศึกษำ ที่เป็นกลไกหนึ่ง เนื่องจำกเป้ำหมำยคือต้องตอบโจทย์
อุตสำหกรรม จึงต้องดึงภำคอุตสำหกรรมเข้ำมำมีส่วนร่วม เพรำะฉะนั้น กำรที่ให้มีหุ้นส่วนจำกภำคธุรกิจ 
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อุตสำหกรรม กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตจึงเป็นกลยุทธ์ที่ด ำเนินกำรมำนำนแล้ว แม้จะคนละรูปแบบ แต่มีบำงมุมที่
คล้ำยกัน ตรงที่มีกำรเช่ือมโยงกับภำคอุตสำหกรรมเช่นกัน 

ผู้สัมภาษณ์ : นอกจำกสหกิจศึกษำแล้ว มีโปรแกรมอื่นที่ใช้เช่ือมโยงภำคอุตสำหกรรมหรือไม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์  : เช่นกำรให้ภำคอุตสำหกรรมเข้ำมำร่วมกำรจัดกำรเรียน  
กำรสอน ซึ่งแต่ละอุตสำหกรรมมลีักษณะเฉพำะเจำะจง เช่น กลุ่มดิจิทัลที่มีทกัษะเฉพำะทำง จ ำเป็นต้องสรรหำ
ภำคอุตสำหรรมเข้ำมำร่วมในกระบวนกำรผลิต อีกส่วนคือเข้ำมำช่วยในกำรวิจัยหรือแก้ไขปัญหำบำงอย่ำงใน
ลักษณะโครงกำรร่วม บำงส่วนต่อยอดจำกสหกิจศึกษำ โดยให้นักศึกษำเข้ำไปช่วยบริษัท และต่อยอดท ำเป็น
โครงกำรแก้ปัญหำในภำพใหญ่ บำงกลุ่มบริษัทใช้ WIL กำรเรียนร่วมกับกำรท ำงำน ซึ่งเหล่ำนี้จะประสบ
ควำมส ำเร็จเมื่อบริษัทและมหำวิทยำลัยมีควำมร่วมมือที่ดี เนื่องจำกบำงบริษัทถือเป็นภำระที่ต้องดูแล     

ผู้สัมภาษณ์ : ในกระบวนกำรผลิตที่ท่ำนกล่ำว ภำคเอกชนที่เข้ำมำหมำยถึง เข้ำมำเป็นอำจำรย์ เข้ำมำร่วม
จัดท ำหลักสูตร หรือเข้ำมำร่วมในแง่เป็น partnership ส ำหรับสหกิจศึกษำ WIL  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์  : ทั้งหมดของกระบวนกำร เริ่มตั้งแต่กำรจัดท ำหลักสูตร  
กำรวิพำกษ์ เชิญร่วมกระบวนกำรสอนในทุกระดับ โดยปรัชญำคือให้ผู้เรียนเรียนจำกตัวจริง ประสบกำรณ์จริง 
ผู้เรียนจะต้องได้สัมผัสของจริง ผู้สอนก็เป็นมืออำชีพจริงๆ 

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำ “จุดแข็ง” “จุดอ่อน” ของสถำบันอุดมศึกษำเอกชน และมหำวิทยำลัยบรรษัทใน
ประเทศไทย คืออะไร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์  : มหำวิทยำลัยเอกชนแต่ละแห่งมีควำมแตกต่ำงเมื่อกล่ำวถึง
ภำพรวม ด้วยควำมหลำกหลำยจึงไม่ใช่ตัวแทนในกำรให้ควำมคิดเห็น แต่ถ้ำในเชิงหลักของมหำวิทยำลัยเอกชน 
“จุดแข็ง” คือ กำรตัดสินใจด้วยตนเองในแง่กำรบริหำรจัดกำรภำยในมีมำกกว่ำมหำวิทยำลัยรัฐ สำมำรถท ำได้
อย่ำงรวดเร็วได้ในหลำยเรื่องเพื่อผลักดันนโยบำยให้เดินหน้ำ “จุดอ่อน” ของมหำวิทยำลัยเอกชนโดยรวม คือ 
ต้องเลี้ยงตัวเอง และไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ ส ำหรับ “จุดแข็ง” ของมหำวิทยำลัยบรรษัทคือมีบริษัท
ที่เป็นผู้สนับสนุนชัดเจน “จุดอ่อน” คือ ขำดควำมหลำกหลำย เนื่องจำกช่ือของมหำวิทยำลัยบ่งบอกชัดเจนว่ำ
เมื่อส ำเร็จกำรศึกษำแล้วต้องประกอบอำชีพแบบนี้ ซึ่งผู้เรียนรุ่นใหม่อำจไม่อยำกเป็นเช่นน้ัน แต่ส ำหรับในแต่
ละแห่ง อำจมีควำมแตกต่ำงกัน 

ผู้สัมภาษณ์ : โดยภำพรวมของมหำวิทยำลัยเอกชนที่ท่ำนว่ำมีควำมหลำกหลำย ท่ำนสำมำรถแบ่งกลุ่ม
มหำวิทยำลัยเอกชนที่มีอยู่ 72 แห่ง เป็นแบบใดบ้ำง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์  : น่ำจะแบ่งในเรื่องขนำดตำมจ ำนวนนักศึกษำ คือ 
มหำวิทยำลัยขนำดเล็ก (ต่ ำกว่ำ 1,000 คน) กลำง และใหญ่ (10,000 ข้ึนไป) ซึ่งค่อนข้ำงมีควำมแตกต่ำงใน
ตนเองพอสมควร ท ำให้มีควำมพร้อม ควำมเสี่ยง และปัญหำคนละมิติ จึงไม่สำมำรถเป็นตัวแทนกันได้ นอกจำก
มหำวิทยำลัยเอกชนบำงแห่งที่เป็นเฉพำะทำงจึงท ำให้มีขนำดเล็ก อำจแยกเป็นอีกเรื่อง  

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำ “โอกำสและควำมท้ำทำย” ของสถำบันอุดมศึกษำเอกชน และมหำวิทยำลัยบรรษัท
ในประเทศไทย คืออะไร อำจแยกตำมขนำดก็ได ้
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์  : ควำมเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนและสังคมในแง่ของกำรตีค่ำ
ของปริญญำ น่ำเป็นเรื่องที่กระทบมำกในทั้งโอกำสและควำมท้ำทำย ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเกิดข้ึนในไม่ช้ำ มุมมอง
ของคนที่มองค่ำของกำรอยำกได้ปริญญำจะเปลี่ยนไป ถ้ำมหำวิทยำลัยที่ไม่พร้อมต่อกำรปรับตัว จึงเป็น  
ควำมท้ำทำยที่รุนแรง มหำวิทยำลัยอำจต้องปิดตัวลงไป ซึ่งตนเช่ือว่ำค่ำของปริญญำจะน้อยลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ในช่วงเวลำอีก 6-7 ปีต่อไป 

ผู้สัมภาษณ์ : ควำมเช่ือมโยงของควำมเป็นอำเซียนหรือสภำวกำรณ์เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีส่วน
เกี่ยวข้องกับโอกำสและควำมท้ำทำยหรือไม่ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์  : ไปด้วยกันกับที่กล่ำวว่ำ เมื่อผู้เรียนตีค่ำของกำรได้ปริญญำ
ต่ำงออกไป จึงเป็นโอกำสที่สมรรถนะที่ควรมีจะเริ่มต่ำงออกไป ถ้ำมหำวิทยำลัยเอกชนสร้ำงสมรรถนะที่ดีกว่ำ
มหำวิทยำลัยรัฐได้ จึงเป็นโอกำสที่ผูเ้รยีนจะเลอืกเข้ำมหำวิทยำลัยเอกชนมำกกว่ำ ส ำหรับเรื่องของเทคโนโลยทีี่
เกี่ยวข้อง ก็ส่งผลอย่ำงมำกเช่นเดียวกัน กำรมีคอร์สออนไลน์ MOOC หรือปริญญำจำกต่ำงประเทศ เหล่ำน้ีล้วน
มีผลกระทบ ซึ่งถ้ำมหำวิทยำลัยไม่พร้อมจะกลำยเป็นควำมท้ำทำยอย่ำงมำก แต่มุมมองตนมองว่ำเป็นโอกำส
ของมหำวิทยำลัย   ซึ่งไม่ได้เป็นที่แค่ให้ปริญญำ สิ่งที่จะเป็นคือแหล่งช่วยให้เกิดกำรเรียนรู้ ( the best 
facilitator hub) ถ้ำมหำวิทยำลัยไม่ปรับตัว มหำวิทยำลัยก็จะมีหลักสูตรออนไลน์เป็นคู่แข่งทันที จึงอยู่ที่ว่ำจะ
หยิบมำเป็นโอกำส หรือปล่อยให้เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำ 

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนมีค ำแนะน ำเกี่ยวกับกำรน ำกลยุทธ์ในกำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัยบรรษัท 
ที่เช่ือมโยงกับภำคธุรกิจอย่ำงไร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์  : อย่ำงที่เรียนในตอนต้นว่ำรูปแบบของมหำวิทยำลัยบรรษัท 
มีควำมต่ำงจำกมหำวิทยำลัยเอกชน โดยมหำวิทยำลัยเอกชนมีควำมเช่ือมโยงกับภำคอุตสำหกรรมอยู่แล้วใน
กระบวนวิชำกำร กำรท ำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรเรียนในสถำนประกอบกำร ตนจึงมองไม่เห็น
จุดเด่นเฉพำะตัวของกลยุทธ์ในกำรบริหำรวิชำกำรของมหำวิทยำลัยบรรษัท จึงอำจตอบค ำถำมได้ยำก  

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนมีแนวควำมคิดในกำรสนับสนุนเทคโนโลยีด้ำนกำรศึกษำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิทยำลัยบรรษัทให้สอดคล้องกับทิศทำงขององค์กร และก่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำ ได้อย่ำงไร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์  : จ ำเป็นมำกในเรื่องกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ในกำรจัดกำร
แทบทุกเรื่อง ถ้ำเฉพำะเรื่องกำรเรียนกำรสอนด้วย E-Learning มหำวิทยำลัยศรีปทุมด ำเนินกำรมำอย่ำง
ต่อเนื่อง ทุกห้องเรียนมีกำรบันทึกกำรสอน และดูย้อนหลังผ่ำนระบบเพื่อทบทวนได้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยต้อง
ตำมให้ทัน และน ำมำใช้ในกระบวนกำรเรียนกำรสอน บำงครั้งเหมือนเป็นเครื่องมือที่ท ำให้เกิดกำร active 
learning ซึ่งจ ำเป็นต้องแนะแนวอำจำรย์เพื่อน ำไปใช้ และต้องมี partner เป็นภำคอุตสำหกรรม ร่วมมือกัน
จัดผึกอบรมให้ผู้เรยีน ในอีกมุมคือ กำรน ำเทคโนโลยีมำช่วยฝ่ำยสนับสนุนด้วยนะบบ E-document กำรเลิกใช้
กระดำษ ในมุมของผู้เรียน กำรจัดท ำค ำร้องออนไลน์และกำรบริกำรนักศึกษำ  

ผู้สัมภาษณ์ : ในแง่ของกำรลงทุนให้เกิดควำมคุ้มค่ำ ท่ำนคิดเช่นไร 



๒๒๓ 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์  : ถ้ำมหำวิทยำลัยขนำดใหญ่และเล็กอำจเกดิกำรเสียเปรยีบกนั 
ของมหำวิทยำลัยศรีปทุมเป็นมหำวิทยำลัยขนำดใหญ่ มีกำรลงทุนสูงแต่มีกำรคุ้มทุนเร็ว ซึ่งมหำวิทยำลัยเอกชน
ต้องจ่ำยเงินด้วยควำมคุ้มค่ำ เมื่อลงทุนแล้วต้องมีกำรด ำเนินกำรและใช้งำนได้ จึงถือเป็นข้อดี 

ผู้สัมภาษณ์ : ถ้ำมองในแง่กำรลงทุนเฉพำะส่วนมหำวิทยำลัยเอกชนในแง่โครงสร้ำงพื้นฐำนที่ภำครัฐสนับสนุน 
ท่ำนคิดว่ำอย่ำงไร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์  : ตำมที่หำรือกับ UniNet ตนคิดว่ำสิ่งที่เป็นโครงสร้ำงและรัฐ
ไม่ได้เสียค่ำใช้จ่ำย น่ำจะให้มหำวิทยำลัยเอกชนใช้ ซึ่งตนมองว่ำทุกคนคือคนไทย และควรจะมีสิทธ์ิใช้ได้ทุกคน 
อีกประเด็นคือ เรื่องกำรเข้ำถึงฐำนข้อมูลวำรสำร ตนเข้ำใจว่ำเป็นงบประมำณ ถ้ำรัฐเสียค่ำใช้จ่ำยต่อหัวให้
มหำวิทยำลัยของรัฐไปเท่ำไร มหำวิทยำลัยเอกชนยินดีเข้ำมำร่วมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยด้วย ถ้ำจะให้เกิด
ประโยชน์อย่ำงมำกต่อผู้เรียน แต่ส ำหรับมหำวิทยำลัยขนำดเล็กคงไม่คุ้มค่ำต่อกำรลงทุน จึงท ำให้ผู้เรียนเสีย
โอกำส ดังนั้น มหำวิทยำลัยควรสนับสนุนตำมจ ำนวนผู้เรียนที่ต้องใช้ฐำนข้อมูล ท ำให้น่ำจะสนับสนุน
งบประมำณเพื่อประโยชน์ของผู้เรียนได้ 

ผู้สัมภาษณ์ : มีมำตรกำรในพระรำชบัญญัติของสถำบันอุดมศึกษำเอกชนในเรื่องควำมร่วมมือระหว่ำง
มหำวิทยำลัยของรัฐและเอกชน แต่ว่ำยังไม่มีกำรน ำไปสู่กำรปฏิบัติเท่ำที่ควร และมีอุปสรรคกับหน่วยงำนที่มำ
ดูแลตรงนี้ เรื่องพวกนี้อำจต้องมีกำรปฏิรูปตำมบริบทของกระทรวงใหม่ ซึ่งมีอยู่ 3 เรื่อง คือ กำรบริหำรจัดกำร 
งบประมำณ และกฎระเบียบ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์  : ถ้ำท ำเช่นนี้ได้ ประโยชน์จะเกิดกับมหำวิทยำลัยขนำดเล็ก 
เนื่องจำกเป็นโอกำส  

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำปัญหำเร่งด่วนในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ที่ภำครัฐจะต้องเร่งแก้ไขคือ
อะไร และควรมีวิธีแก้ไขอย่ำงไร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์  : สถำนกำรณ์บำงอย่ำงและกฎหมำยในพระรำชบัญญัติฉบับ
ใหม่สำมำรถช่วยได้ระดับนึง ถ้ำเป็นในภำพใหญ่ ตนคิดว่ำเป็นเรื่องของโอกำสที่เท่ำเทียมกันของแต่ละ
มหำวิทยำลัย เช่น เรื่องกำรขอทุนวิจัย เนื่องจำกหลำยครั้งโครงกำรในลักษณะ G2G สำมำรถขอทุนวิจัยได้ แต่
เอกชนกลับขอทุนวิจัยไม่ได้ หรืองบประมำณบำงอย่ำงต้องขอผ่ำนมหำวิทยำลัยของรัฐ แต่ให้มหำวิทยำลัย
เอกชนเป็นผู้ด ำเนินกำรท ำวิจัย ซึ่งซับซ้อนและไม่เอื้อต่อกำรพัฒนำงำนวิจัย เรื่องแบบนี้ต้องมองว่ำ
มหำวิทยำลัยเอกชนเป็นส่วนหนึ่งของรัฐ ควรให้โอกำสที่เท่ำเทียมกันในเรื่องงบประมำณ โอกำสในกำรพัฒนำ
เชิงศักยภำพก็จะสูงข้ึนด้วย  

ผู้สัมภาษณ์ : ระบบงบประมำณในส่วนอื่นอำจยังมีปัญหำอยู่ แต่งำนวิจัยเปิดให้ภำคเอกชนเข้ำมำได ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์  : ช่วยได้มำก กฎหมำยใหม่จะท ำให้มุมนี้เปิดกว้ำงขึ้น อีกเรื่อง
คือควำมเท่ำเทียมกันตำมกฎหมำยเช่น มหำวิทยำลัยเอกชนมีกำรรับรองวิทยฐำนะ ซึ่งเป็นภำระที่ต้อง
ด ำเนินกำรที่ไม่เท่ำเทียมกับมหำวิทยำลัยของรัฐ วิธีกำรบริหำรจัดกำรควรมีกระบวนกำรที่เท่ำเทียมกันทั้งรัฐ
และเอกชน โดยเฉพำะเรื่องกำรประกันคุณภำพที่งอกเกินควำมจ ำเป็น สิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่เฉพำะของมหำวิทยำลัย



๒๒๔ 
 

 

เอกชน ในภำพรวมที่ตนคิดว่ำภำครัฐจะช่วยทั้งมหำวิทยำลัยของรัฐและเอกชนในเรื่องของเกณฑ์ต่ำงๆ ที่จะเอือ้
ให้ทันสมัยมำกข้ึน เช่น เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรฯ ยังคงออกแบบบนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรูปแบบเก่ำ แต่
เมื่อมีกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบใหม่มำ กลับไม่สอดคล้องตำมเกณฑ์แล้ว ดังนั้น รัฐควรสร้ำงกลไกที่จะเอื้อให้
เกิดประโยชน์และด ำเนินต่อไปข้ำงหน้ำด้วย เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำต่อไปได้ เรื่องควำมท้ำทำยของเกณฑ์ฯ 
เหล่ำนี้จะเป็นกำรผูกมัดมหำวิทยำลัยที่ท ำอะไรไม่ได้ มหำวิทยำลัยจะถูกรบกวนและท ำให้ปรับตัวไม่ได้ 
เนื่องจำกเกณฑ์บังคับ ฉะนั้น ถ้ำภำครัฐต้องกำรควำมเปลี่ยนแปลงในอนำคตที่อำจมีกำรพลกิโฉมมำกข้ึน กรอบ
ต้องไม่ตำยตัวจนเกินไป   

ผู้สัมภาษณ์ : ในกฎหมำยใหม่มีเป็นมำตรำที่ยอมให้มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรได้โดยไม่ต้องตำมเกณฑ์มำตรฐำน 
คล้ำย Sandbox แต่กระบวนกำรต้องผ่ำน กมอ. และสิ้นสุดที่สภำนโยบำยฯ ถ้ำตอบโจทย์ชำติ แต่จะเกิด
ค ำถำมว่ำ ถ้ำท ำแล้วไม่ส ำเร็จ ต้องมีอะไรมำรองรับอย่ำงไรเพื่อน ำไปสู่นวัตกรรม และในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน 
รูปแบบที่เหมำะสมในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนควรเป็นอย่ำงไร ภำยใต้กระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์  : รูปแบบที่เหมำะสม ตนมองว่ำต้องมีควำมหลำกหลำย ที่ผ่ำน
มำยังติดกับเรื่องของ ควำมต้องกำรค ำตอบเรื่องนึงแต่ใช้วิธีกำรนั้นกับทุกเรื่องจึงเกิดปัญหำ ต้องยอมรับ  
ควำมหลำกหลำย โดยในภำคอุตสำหกรรมก็ต้องกำรควำมหลำกหลำยของกำรพัฒนำทรัพยำกร อย่ำงเช่น บำง
กลุ่มธุรกิจต้องกำรเชิงเทคนิคมำก บำงกลุ่มต้องกำรนักคิดมำก บำงกลุ่มต้องกำร Hand-on ฉะนั้นแต่ละกลุ่ม
ต้องกำรคนระดับต่ำงกัน มีควำมสำมำรถต่ำงกัน ตนเช่ือว่ำ ถ้ำให้ท ำในควำมหลำกหลำยจะเกิดกำรตอบโจทยท์ี่
สมบูรณ์กว่ำ พัฒนำในแบบของตนให้มำกสุดเท่ำที่เป็นไปได้ ภำพรวมในระดับประเทศจึงได้ประโยชน์สูงสุด 
เช่น มีรูปแบบกำรสอนที่แตกต่ำงในแต่ละสำขำวิชำ เนื่องจำกแต่ละอุตสำหกรรมต้องกำรทักษะที่แตกต่ำงกัน 
ตนมองว่ำกำรพัฒนำต่อไปบนกฎหมำยใหม่ที่เปิดกว้ำงมำกข้ึน ในแง่เชิงควำมคิด เชิงนโยบำยก็อยำกได้ 
ควำมหลำกหลำย ต้องท ำให้เกิดกำรปฏิบัติได้ เห็นภำพได้ชัด ในทำงปฏิบัติต้องเกิดข้ึนได้ ถ้ำมีกระบวนกำร
ส่งผ่ำนเชิงนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติบนพื้นฐำนที่หลำกหลำย และเก่งในแบบของตนเองจะท ำให้อุดมศึกษำ  
งอกงำมกว่ำน้ี 

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำเกณฑ์ กฎกระทรวง พระรำชบญัญตัิ และกฎหมำยทีม่ีอยู่ในปจัจบุัน มีส่วนสนับสนุน
หรือเป็นอปุสรรคต่อกำรพฒันำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนและมหำวิทยำลัยบรรษัทอย่ำงไร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์  : ขณะนี้ยังไม่เห็นว่ำ กมอ. จะออกมำรูปแบบใด ตรงนี้น่ำจะ
เป็นสิ่งที่ส ำคัญพอสมควร ถ้ำออกมำในมุมของกำรควบคุมเพื่อให้เป็นแบบเดียวกัน จะกลำยเป็นแบบเดิมที่ไป
ข้ำงหน้ำได้ยำก ถ้ำมำในแนวทันสมัย ก็น่ำจะเกิดสิ่งใหม่ออกมำและตอบโจทย์อนำคตได้ ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลง
แบบก้ำวกระโดด บนเกณฑ์ฯ ที่เข้มงวดจะท ำให้จัดกำรไม่ได้ เช่น ระบบออนไลน์ ถ้ำจ ำเป็นที่ต้องน ำมำใช้
พัฒนำคน แต่เกณฑ์ฯ ยังไปต่อไม่ได้ ถ้ำไม่ออกแบบให้มีควำมยืดหยุ่นจะอันตรำยต่อกำรพัฒนำ และมี
มหำวิทยำลัยที่ไม่ได้คุณภำพยังมีอยู่มำก ถ้ำไม่มีเกณฑ์ก็จะควบคุมไม่ได้ สิ่งนี้จึงเป็นควำมท้ำทำยของผู้ก ำกับ
ดูแลเพื่อหำมำตรกำรอื่นส ำหรับเฉพำะมหำวิทยำลัยกลุ่มนี้ เนื่องจำกตนเห็นว่ำมหำวิทยำลัยที่ไม่ได้คุณภำพจะ
หำทำงเลี่ยงไปเรื่อยๆ มหำวิทยำลัยที่มีคุณภำพไม่กล้ำเลี่ยง เพรำะอำยที่จะต้องด ำเนินกำรอย่ำงนั้น จึงเกิด 
กำรหยุดอยู่กับที่ ทั้งที่ควำมจริงสำมำรถไปได้ไกลกว่ำนี้ มหำวิทยำลัยเอกชนที่ไม่ได้คุณภำพจะท ำให้



๒๒๕ 
 

 

มหำวิทยำลัยอื่นเสียหำย และถูกเหมำรวมไปด้วย อำจต้องมำหำกลไกใหม่ที่จะจัดกำรมหำวิทยำลัยที่ไม่มี
คุณภำพ  

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำเนื้อหำพระรำชบัญญัติสถำบันอุดมศึกษำเอกชนเป็นอย่ำงไร  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์  : คงต้องปรับ เนื่องจำกเป็นแบบเก่ำ เขียนเพื่อวัตถุประสงค์ใน
อดีต ถ้ำมุมมองใหม่ว่ำ ถ้ำอยำกเห็นอะไรในเชิงก้ำวหน้ำ และใส่เข้ำไปเพื่อช้ีทำงไปข้ำงหน้ำ อำจเห็นอะไรที่ดข้ึีน 

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไรในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนในภำพรวม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์  : ตนคิดว่ำมหำวิทยำลัยต้องปรับตัวอย่ำงรวดเร็ว ผู้บริหำร
ระดับสูงต้องจริงจังกับรำยละเอียด และใช้จุดแข็งที่มีให้เกิดประโยชน์ ถ้ำผู้บริหำรระดับสูงเห็นว่ำอะไรคือสิ่งที่
ต้องปรับเปลี่ยนจะท ำให้ปรบัตัวได้ทัน ถ้ำไม่ปรับตัวจะอยู่ไม่ได้ ต้องเข้ำใจกติกำ ควำมจ ำเป็นในตอนน้ีว่ำมีอะไร
ที่ต้องปรับ จะอยู่บนกรอบคิดเดิมไม่ได้ เมื่อลงไปสู่กำรปฏิบัติต้องจริงจังกับเรือ่งนั้น เช่น เรื่อง E-learning ต้อง
ผ่ำนอำจำรย์ที่ไม่อยำกเปลี่ยนแปลง แต่ต้องขับเคลื่อนคนเหล่ำนี้ซึ่งเป็นเรื่องยำก ถ้ำเรำไม่ชัดเจนและจริงจัง  
ก็จะไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง เรื่องกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนต้องใช้วิธีคิดที่หลำกหลำย มีกำรจูงใจ มีรำงวัล  
มีกำรโปรโมตที่หลำยแบบ เพื่อให้ปรับตัวเองให้เป็นอำจำรย์แบบใหม่ ไม่อยู่ในกรอบเดิม และต้องมีวิสัยทัศน์
ด้วยว่ำในอนำคตต้องเป็นอย่ำงไร ตนเห็นว่ำสิ่งเหล่ำน้ีเป็นเรื่องที่ทุกมหำวิทยำลัยต้องด ำเนินกำร และจะเป็น
โอกำส ส ำหรับเรื่องควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ ต่อไปปริญญำของมหำวิทยำลัยแทบทุกใบต้องมีปริญญำหรือ
ใบประกำศจำกต่ำงประเทศมำประกบ เพื่อให้ผู้เรียนได้เพิ่มมูลค่ำข้ึน ซึ่งต้องปรับตัวตลอดเวลำ   
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ผู้รับการสัมภาษณ์ : ผู้ช่วยศำสตรำจำรยป์นัดดำ ธนสถิตย์ (อธิกำรบดสีถำบันกันตนำ) 
      รองศำสตรำจำรย์ ดร.จุฑำ มนสัไพบลูย์ (รองอธิกำรบดฝีำ่ยบัณฑิตศึกษำ/วิเทศสัมพันธ์) 
      ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณำณัฏฐ์ธัญ วงศ์บ้ำนดู่ (คณบดีคณะศิลปกรรมกำรผลิตสื่อ) 
ผู้สัมภาษณ์ : ดร. นภำพร อำร์มสตรอง 
วันท่ีสัมภาษณ์ : 26 กรกฎำคม 2562  เวลา : 13.00 น.  
สถานท่ี : กันตนำ เทรนน่ิง เซ็นเตอร์ สถำบันกันตนำ 
ประเด็นข้อค าถามเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย และการน าแนวคิดมหาวิทยาลัยบรรษัทมา
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑา มนัสไพบูลย์ (รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา/วิเทศสัมพันธ์)ได้ตอบค าถาม
ตามประเด็นการสัมภาษณ์ร่วมกับการสัมภาษณ์ดังน้ี  

1. ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยอย่างไร ต่อการท่ีจะท าให้
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนยังคงสถานะอยู่ได้ ท่ามกลางวิกฤตตัวป้อนเข้าท่ีลดลง 

มหำวิทยำลัยบรรษัทจะมีผลต่อกำรที่จะท ำให้สถำบันอุดมศึกษำเอกชนยังคงสถำนะอยู่ได้ท่ำมกลำง
วิกฤตตัวป้อนเข้ำที่ลดลง เนื่องจำกกำรพัฒนำหลักสูตรสำมำรถตอบสนองต่อตลำดแรงงำนได้อย่ำงชัดเจนเป็น
รูปธรรม รวมทั้งสำมำรถปรับตัวให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลได้รวดเร็วข้ึน  

2. ท่านคิดว่าปัจจัยหรือเง่ือนไขใดบ้าง ท่ีท าให้มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยด าเนินการไปได้โดย
ส าเร็จ 

2.1 ปัจจัยภำยใน กำรที่มีองค์กำรเอกชนช่วยส่งเสริมทำงด้ำนทักษะฝึกปฏิบัติ เครื่องมือวัสดุ 
อุปกรณ์เพื่อกำรเรียนกำรสอน      

2.2 ปัจจัยภำยนอก คือหน่วยงำนของรัฐที่ควบคุม ก ำกับดูแลที่ต้องมีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล ก้ำวทัน 
ควำมเปลี่ยนแปลง 

        
3. ท่านคิดว่ามีวิธีการใด ในการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในการน าแนวคิดเรื่องมหาวิทยาลัย
บรรษัทมาปรับใช้ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมได้ 
และมีความเป็นไปได้ท่ีจะน าแนวคิดน้ีมาพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร 

ภำครัฐควรเล็งเห็นควำมส ำคัญของภำคเอกชนโดยเฉพำะภำคธุรกิจและภำคอุตสำหกรรม ซึ่งควรมี
กำรวำงแผนอย่ำงเป็นระบบเพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ลดกฏเกณฑ์ข้อบังคับ
หรือใช้ระบบรำชกำรเข้ำมำตรวจสอบมำกเกินไปจนท ำให้ภำคเอกชนรวมทั้งสถำบันกำรศึกษำเอกชนไม่
สำมำรถพัฒนำตัวเองได้          
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4. ท่านคิดว่า “จุดแข็ง” ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย คืออะไร 

จุดแข็งของสถำบันอุดมศึกษำเอกชนและมหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทย คือ ควำมก้ำวหน้ำทำง
วิทยำกำรและกำรปฎิบัติงำนเพื่อเสริมทักษะของผู้เรียน ควบคู่กับกำรเน้นพื้นฐำนภำคทฤษฎีและวิชำกำร 

5. ท่านคิดว่า “จุดอ่อน” ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย คืออะไร 

จุดอ่อนของสถำบันอุดมศึกษำเอกชน และมหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทย คือ กำรขำดแรง
สนับสนุนจำกหน่วยงำนที่ควบคุมดูแลของรัฐเท่ำที่ควร อีกทั้งขำดแรงสนับสนุนด้ำนงบประมำณเพื่อเสริมสร้ำง
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร        

6. ท่านคิดว่า “โอกาสและความท้าทาย” ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และมหาวิทยาลัยบรรษัทใน
ประเทศไทย คืออะไร 

“โอกำสและควำมท้ำทำย” ของสถำบันอุดมศึกษำเอกชน และมหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทย 
คือ กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมเข้ำสู่ Digital Disruption ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ประชำคมในสังคมไทย รวมทั้งกำรแข่งขันจำกต่ำงประเทศ       

7. ท่านมีค าแนะน าเกี่ยวกับการน ากลยุทธ์ในการบริหารงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยบรรษัทท่ี
เชื่อมโยงกับภาคธุรกิจอย่างไร 

7.1 วำงแผนกลยุทธ์ในกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับภำคธุรกิจ ซึ่ง
ควรมีควำมเช่ือมโยงกันทำงด้ำนกำรฝึกปฏิบัติงำนอำชีพ       

7.2 พัฒนำงำนวิจัยเน้นด้ำน R&D และงำนสร้ำงสรรค์แท้จริง มิใช่งำนวิจัยเชิงวิชำกำรเพื่อขอผลงำน
แล้วใช้ประโยชน์ไม่ได้  

          
8. ท่านมีแนวความคิดในการสนับสนุนเทคโนโลยีด้านการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยบรรษัทให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร และก่อให้เกิดความคุ้มค่า ได้อย่างไร 

8.1 กำรสนับสนุนเทคโนโลยีด้ำนกำรศึกษำที่มำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย
บรรษัทควรเป็นเทคโนโลยีทีใ่ช้จริงขององค์กร และมีประโยชน์ต่อกำรเพิ่มผลติภำพ (Productivity) ขององค์กร
รวมทั้งเพื่อเพิ่มศักยภำพของผูเ้รียน       

8.2 กำรใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอนจะเป็นควำมคุ้มค่ำ เพรำะสำมำรถเพิ่มทักษะของผู้เรียน
และมีผลต่อกำรเพิ่มผลงำนให้แก่องค์กร  

        
9. ท่านคิดว่าปัญหาเร่งด่วนในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท่ีภาครัฐจะต้องเร่งแก้ไขคืออะไร และ
ควรมีวิธีแก้ไขอย่างไร 

9.1 ลดกฎเกณฑ์กำรควบคุม หรือกำรใช้ระเบียบต่ำงๆ เช่นเดียวกับสถำบันอุดมศึกษำทั่วไป  
9.2 ให้กำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณเพือ่ R&D รวมทั้งกำรจัดกำรด้ำนงำนปฏิบตัิ หรือฝึกทักษะต่ำงๆ 
9.3 กำรใช้นโยบำยภำษีเพื่อช่วยให้องค์กรเอกชนสำมำรถสนับสนุนสถำบันอุดมศึกษำเอกชน  
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10. ในสถานการณ์ปัจจุบัน รูปแบบท่ีเหมาะสมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรเป็นอย่างไร 
ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

รูปแบบที่ เหมำะสมในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนภำยใต้กระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมควรมีหน่วยงำนพิเศษที่มีกำรขับเคลื่อนได้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลง เนื่องจำก
ภำคเอกชนจะต้องอำศัยควำมรวดเร็ว ไม่ควรใช้รูปแบบรำชกำรที่มีควำมล่ำช้ำ (Red Tape)  

11. ท่านคิดว่าเกณฑ์ กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ และกฎหมายท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน มีส่วนสนับสนุนหรือ
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและมหาวิทยาลัยบรรษัทอย่างไร 

เกณฑ์ กฎกระทรวง พรบ. และกฎหมำยที่มีอยู่ในปัจจุบันบำงข้อเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำ
สถำบันอุดมศึกษำเอกชน และมหำวิทยำลัยบรรษัท เนื่องจำกมีกำรบังคับใช้มำกเกินไป ไม่สำมำรถยืดหยุ่นได้ 
เป็นกำรขัดขวำงควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำวิชำกำรของเอกชน ซึ่งต้องใช้ควำมรวดเร็วทั้งมีกำรแข่งขันสูง  

12. ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาพรวม 

12.1 ลดข้ันตอนในกำรควบคุม ก ำกับดูแลสถำบันอุดมศึกษำเอกชน     
12.2 ให้กำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณเพื่อพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรม    
12.3 สนับสนุนบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำเอกชนให้มีควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรเช่นเดียวกับ

มหำวิทยำลัยของรัฐ           
12.4 ใช้นโยบำยภำษีเพื่อให้องค์กรเอกชนสำมำรถสนับสนุนสถำบันอุดมศึกษำเอกชนได้ 

  
12.5 ให้ควำมส ำคัญแก่สถำบันอุดมศึกษำเอกชน และมหำวิทยำลัยบรรษัท เพื่อสร้ำงควำม

เจริญเติบโตต่อเศรษฐกิจของประเทศ         
 
ผู้สัมภาษณ์ :  วันน้ีอุดมศึกษำเจอวิกฤติมำกมำย รูปแบบหนึ่งที่พยำมมีทำงออกคือทำงภำคธุรกิจอุตสำหกรรม
มีกำรลงทุนทำงด้ำนกำรศึกษำ ในรูปแบบมหำวิทยำลัยบรรษัท จำกที่สัมภำษณ์หลำยท่ำน หนึ่งในที่ทรำบว่ำ 
เป็นมหำวิทยำลัยบรรษัทคือสถำบันกันตนำ ไม่ทรำบว่ำท่ำนมองว่ำสถำบันกันตนำเป็นมหำวิทยำลัยบรรษัท
หรือไม่ 

ผศ. ปนัดดา ธนสถิตย์ : 100 เปอร์เซนต์ 

ผู้สัมภาษณ์ :  ท่ำนมีควำมคิดว่ำมหำวิทยำลัยบรรษัทเป็นอย่ำงไรบ้ำงในประเทศไทยและมีแนวโน้มเช่นไร 

ผศ. ปนัดดา ธนสถิตย์ :  มหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทยที่ทรำบคือ สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ 
ส ำหรับสถำบันกันตนำเป็นสถำบันขนำดเล็กที่มีควำมเฉพำะทำงอย่ำงมำก แต่ของที่อื่นเช่น สถำบันวิทยสิริเมธี
ในเครือ ปตท. ก่อตั้งภำยหลังจำกกำรศึกษำดูงำนที่สถำบันกันตนำ  

ผู้สัมภาษณ์ : มหำวิทยำลัยบรรษัทที่ชัดเจนมี 3 แห่ง วิทยำลัยดุสิตธำนีได้นิยำมตนเองไว้ว่ำเป็นสถำบันที่ผลิต
บุคคลำกรในเครือดุสิตธำนี ต่อมำก่อตั้งสถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ ส ำหรับมหำวิทยำลัยชินวัตรดูเหมือน
เกิดจำกลุ่มธุรกิจที่ลงทุนช่วงแรก แต่กำรผลิตบัณฑิตสำขำต่ำงๆ ยังไม่ป้อนธุรกิจของบริษัท ฉะนั้นอำจไม่ตรง
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กับมหำวิทยำลัยบรรษัททีเดียว ส ำหรับสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถ้ำมองในแง่ที่ต้องกำรป้อนให้ญี่ปุ่น ก็อำจ
ได้ในระดับหนึ่ง แต่เมื่อพิจำรณำที่สำขำอำจไม่ได้บอกชัดเจนว่ำจะผลิตเพื่อป้อนเข้ำธุรกิจอะไร ซึ่งในแง่ 
กำรตอบโจทย์ทั่วไปที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมกำรท ำงำนของญี่ปุ่นจะตรงกว่ำ แต่ไม่ตรงในเชิงธุรกิจองค์กรที่ชัดเจน 
ในมุมของท่ำนคิดว่ำเป็นเช่นไร 

ผศ. ปนัดดา ธนสถิตย์ :  เนื่องจำกมีผู้สมัครเรียนจำกสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เมื่อพิจำรณำแล้วสถำบันก็
ไม่ได้เน้นผลิตบัณฑิตเพื่อองค์กร ซึ่งองค์กรที่เป็นบริษัทจะเน้นทำงวิศวกรรม อำจเหมือนมีองค์กรรองรับส ำหรบั
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ แต่คงไม่หมดทุกคน แต่ส ำหรับสถำบันกันตนำซึ่งเป็นเฉพำะทำงมำก และมีสไตล์ของกันตนำ
ในกำรท ำงำนในองค์กร เมื่อก่อตั้งสถำบัน นอกจำกที่คุณพ่อของตนซึ่งเป็นผู้ที่ชอบฝึกอบรม ท ำให้มีบุคลำกร
เบื้องหน้ำเบื้องหลัง และท่ำนคงมองเห็นประเด็นปัญหำเรื่องคนที่จะเข้ำมำท ำงำนได้ ต้องมีกำรฝึกฝน เรียนรู้
และถ่ำยทอด แต่เมื่อถึงยุคของตนที่ด ำเนินงำนในระดับบริษัทพบว่ำ ช่วงที่อุตสำหกรรมมีกำรเติบโต ต้องกำร
ก ำลังคนเป็นจ ำนวนมำกโดยส่วนหนึ่งมำจำกนิเทศศำสตร์ โดยพบว่ำเมื่อเข้ำมำท ำงำนจริงก็ยังต้องเรียนรู้และ
ฝึกฝนกันใหม่ จึงคิดว่ำถ้ำสร้ำงผู้เรียนให้มีกำรเรียนรู้ตั้งแต่ช้ันปีแรก และระหว่ำงเรียนก็ได้ท ำงำนด้วย จะท ำให้
มีแนวคิดในเรื่องกำรมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ผสมกับทักษะ จึงเป็นที่มำของสถำบันกันตนำว่ำถ้ำสร้ำงบุคคลำกร
เองแล้วน่ำจะได้บุคลำกรที่ตรงตำมควำมต้องกำรมำกกว่ำ  

ผู้สัมภาษณ์ : คล้ำยเป็นกำรปิดช่องว่ำงเรื่องสถำบันอุดมศึกษำที่มีอยู่ขณะนั้น ที่แม้ว่ำจะมีสำขำวิชำที่ผลิตเพื่อ
ป้อนแล้ว แต่อำจต้องมีส่วนที่ต้องเติมเต็มจึงตอบโจทย์อย่ำงสมบูรณ์ ฉะนั้นเป็นแนวคิดทั่วไปของมหำวิทยำลัย
บรรษัทที่ไม่ตอบโจทย์จรงิที่ตรงกบัฝำ่ยทรัพยำกรทีจ่ะสรำ้งบุคลำกรใหต้รงตำมควำมต้องกำรของบรษัิท แล้วใน
กระบวนกำรที่ด ำเนินมำ 9 ปี อยำกทรำบข้อมูลเพิ่มเติมว่ำได้ด ำเนินกำรอย่ำงที่คิดหรือไม่ รูปแบบที่คิดม ำ
ตั้งแต่ต้นจนถึงวันน้ี หรือต้องด ำเนินกำรต่อไปอย่ำงไร และกระทรวงใหม่จะมสี่วนช่วยให้ถึงจุดที่คิดว่ำน่ำจะเปน็
มำกกว่ำน้ีได้อย่ำงไร 

รศ.ดร.จุฑา มนัสไพบูลย์ : จำกประสบกำรณ์กำรบริหำรงำนมหำวิทยำลัยของรัฐ และในก ำกับของรัฐ สกอ. 
จะไม่เข้ำมำมีบทบำทมำกกับหน่วยงำนของรัฐ ต่ำงจำกมหำวิทยำลัยเอกชน ส่งผลให้มหำวิทยำลัยเติบโตไม่ได้ 
โดยเฉพำะในเรื่องกำรปรับแก้ไขหลักสูตร ยังไม่เกิดกำรบูรณำกำรเท่ำที่ควร สกอ. ยังขำดควำมเข้ำใจ  
ในหลักสูตรที่เป็นกำรเฉพำะทำงมำก เช่น กำรผลิตภำพยนต์ แอนนิเมช่ัน สำมมิติ (3D) สถำบันจะจัดหลักสูตร
ทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์ เนื่องจำกเห็นว่ำศิลปินขำดควำมเข้ำใจทำงกำรเงิน จึงคิดเปิดหลักสูตรเฉพำะทำง  
ในระดับปริญญำโทและเอกเป็นหลักสูตรกำรจัดกำรสื่อบันเทิง อีกเรื่องคือ กำรรับทรำบหลักสูตรใช้เวลำมำก 
ท ำให้หลักสูตรมีควำมล้ำสมัยกว่ำจะอนุมัติ และที่ส ำคัญคือเรื่องคุณวุฒิอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ที่มีปัญหำเรือ่ง
กำรพิจำรณำคุณวุฒิอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร เนื่องจำกไม่มีอำจำรย์ที่ส ำเร็จสำขำวิชำที่เป็นสำยทำงกำรจัดกำร
สื่อบันเทิงโดยตรง เนื่องจำกเป็นสำขำเฉพำะทำง แต่อำจำรย์มีประสบกำรณ์ทำงด้ำนนี้มำนำนมำก ซึ่งทำง  
นักกำรศึกษำไม่ผ่ำน สิ่งนี้เป็นสิ่งที่บั่นทอนกำรศึกษำไทย  

ผศ. ปนัดดา ธนสถิตย์ : ที่จริงแล้วหลักสูตรอย่ำงแรกที่อยำกท ำคือหลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตและ
ปริญญำโท ไม่ใช่ระดับปริญญำตรี เนื่องจำกมีหลักสูตรนิเทศศำสตร์ในระดับปริญญำตรีเป็นจ ำนวนมำกใน
ประเทศไทย แต่ผู้ที่เรียนนิเทศศำสตร์ทั้งหมด ไม่สำมำรถผลิตภำพยนตร์ รำยกำรโทรทัศน์ได้ แม้แต่ผู้เรียนที่
เลือกสำขำภำพยนตร์ก็ไม่ได้มำก ซึ่งจะเลือกสำขำโฆษณำเป็นส่วนใหญ่ แต่สำขำภำพยนต์เป็นสำขำเฉพำะทำง
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ที่ผู้เรียนมีควำมสนใจ และสถำบันต้องกำรผลักดันกลุ่มคนเหล่ำน้ี ซึ่งมีควำมรู้พื้นฐำน แต่ต้องกำรกำรฝึกทักษะ 
ดังนั้น หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตและปริญญำโทจะสำมำรถรับผู้เรียนเข้ำมำท ำงำนต่อได้ แต่สถำบันไม่
สำมำรถเปิดได้ เนื่องจำกเป็นข้อบังคับว่ำต้องเปิดระดับปริญญำตรีก่อน ท ำให้ได้ผู้เรียนที่ยังไม่มีวิธีคิดหรือ
ทักษะมำบ้ำง จึงจะสำมำรถเรียนได้ดี และด้วยเรื่องของค่ำหน่วยกิตที่ค่อนข้ำงสูง จึงเป็นปัญหำกำรตัดสินใจ
ของผู้ปกครอง ดังนั้น ตอนนี้จึงแก้ปัญหำโดยกำรสนับสนุนเงินเพื่อเป็นทุนกำรศึกษำให้ผู้เรียนด้วย กลำยเป็น
กำรขำดทุนค่อนข้ำงมำก 

ผู้สัมภาษณ์ :  กระบวนกำรที่ผ่ำนมำของ สกอ. เป็นกระบวนกำรเหมือนต่ำงฝ่ำยต่ำงคิด สกอ. จะพิจำรณำ
ตำมที่หัวข้อตำมเกณฑ์ ซึ่งทำงนี้บอกไม่ทันโลกไม่ทันเหตุกำรณ์  

รศ.ดร. จุฑา มนัสไพบูลย์ :  ต่ำงประเทศจะพิจำรณำที่ทักษะและประสบกำรณ์ คนจึงเก่งจริง แต่ของประเทศ
ไทยพิจำรณำจำกปริญญำก่อน แต่ควำมสำมำรถไม่รู้ จึงควรพิจำรณำเกณฑ์ฯ ดังกล่ำว เพื่อให้ระบบกำรศึกษำ
ไทยแข็งแรง ของประเทศไทยยำกที่ว่ำหน่วยงำนที่ก ำกับตำมไม่ทันโลก อีกเรื่ องเช่น ในงำนวิจัยจะพบว่ำ 
ภำครัฐควรท ำงำนคู่กับภำคเอกชน เพรำะมหำวิทยำลัยไม่สำมำรถลงทุนอุปกรณ์เครื่องมือได้ทันเวลำ 
โดยเฉพำะยุคในดิจิทัล สื่อเปลี่ยนไปเร็วมำก มหำวิทยำลัยรัฐลงทุนสูงจะไม่ คุ้มค่ำ จึงควรมำร่วมกับ
มหำวิทยำลัยที่มีอยู่แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่ภำครัฐจะลงทุนในเรื่องอำคำร ลงทุนเรื่องรั้วและป้ำย ซึ่งแตกต่ำงกับของ
ต่ำงประเทศ เช่น โรงเรียนฟิล์มในลอนดอน ไม่มีป้ำยโรงเรียนแต่มีนักเรียนทีไ่ด้รำงวัลออสกำร์มำกมำย อำจำรย์
ไม่ต้องมีวุฒิปริญญำเอก แต่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นท่ำนเซอร์ เนื่องจำกเก่งมำก ซึ่งต่ำงจำกประเทศไทยที่
พิจำรณำจำกต ำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ  

ผู้สัมภาษณ์ :  ตอนนี้ได้เน้นเรื่องสมรรถนะมำกขึ้น เนื่องจำกปัจจุบันบัณฑิตที่ผลิตออกมำ ทั้งปริญญำโทและ
เอก ไม่ได้คุณภำพ จึงย้อนกลับมำตรงนี้ จุดที่ท่ำนต้ังต้นอำจเป็นจุดที่ควรเป็นนำนแล้ว 

รศ.ดร. จุฑา มนัสไพบูลย์ : ในกฎข้อบังคับที่เขียนมำมำกมำย ไม่ใช่สิ่งที่จะสร้ำงสมรรถนะของคน ตนคิดว่ำ
บอร์ดกำรศึกษำส่วนหนึ่งต้องมีภำคเอกชนเนื่องจำกเป็นผู้ที่ต้องใช้ผลิตผล  

ผู้สัมภาษณ์ : พระรำชบัญญัติฯ เปิดช่องทำงควำมร่วมมือของภำครัฐและเอกชนนำนแล้ว แต่ไม่ค่อยมีผู้ผลักดนั
ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง 

รศ.ดร. จุฑา มนัสไพบูลย์ : ปัญหำของประเทศไทยคือ community ของกำรศึกษำ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษำ 
มัธยมศึกษำข้ึนมำ ที่เข้ำมำเป็น community board แต่ของประเทศไทยในต่ำงจังหวัดจะใช้กรรมกำรท้องถ่ิน
เข้ำมำซึ่งมีอิทธิพลมำเป็นกรรมกำรกำรศึกษำจึงไม่ได้ตอบโจทย์ท้องถ่ินและเกิดกำรบูรณำกำรกัน รวมทั้ง 
ไม่เข้ำใจเจตนำรมณ์ทำงกำรศึกษำ 

ผศ. ปนัดดา ธนสถิตย์ : สิ่งที่อยำกให้กระทรวงช่วยสนับสนุนมหำวิทยำลัยบรรษัท คือต้องมีนโยบำยภำษี
เพื่อให้บริษัทแม่ใช้ลดหย่อนภำษีได้ สิ่งที่ด ำเนินกำรกับภำคเอกชนใช้ลดหย่อนภำษีไม่ได้เลย ให้ทุนกำรศึกษำก็
ลดหย่อนไม่ได้เพรำะเป็นสถำบันอุดมศึกษำเอกชน สิ่งนี้ส ำคัญ 

รศ.ดร. จุฑา มนัสไพบูลย์ : ส ำหรับสถำบันศึกษำเอกชน บริษัทจะไม่กล้ำบริจำคให้เพรำะลดหย่อนภำษีไม่ได้ 
ซึ่งต่ำงกับของรัฐได้ ท ำกำรศึกษำเหมือนกัน แต่เอกชนกลับไม่ได้ 



๒๓๑ 
 

 

ผู้สัมภาษณ์ :  ดังนั้นกติกำเงื่อนไขให้มีกำรระดมทุนจำกภำคส่วนอื่นเพื่อช่วยสนับสนุนกำรศึกษำ กฎระเบียบ
ควรผ่อนคลำย และมีกลไกในเชิงสนับสนุนอำจเป็นเชิงภำษี 

รศ.ดร. จุฑา มนัสไพบูลย์ : ควรหักภำษีได้ ทั้งนี้ ต้องสถำบันเองต้องเปิดเผยได้ว่ำน ำมำสนับสนุนเรื่อง
กำรศึกษำจริง ไม่ใช่น ำมำเลี่ยงภำษี 

ผู้สัมภาษณ์ : ในมุมที่อยำกสะท้อนว่ำ หน่วยงำนที่ดูแลกำรใช้เงินภำครัฐจะมีหน่วยงำนอื่น เช่น กรมบัญชีกลำง 
ฉะนั้น อำจยังมีวิธีกำรคิดแบบเดิม จึงท ำให้เรื่องง่ำยกลำยเป็นยำก 

รศ.ดร. จุฑา มนัสไพบูลย์ :  ถ้ำคุณเอำมำบริจำคเพื่อกำรศึกษำ ไม่ว่ำมหำวิทยำลัยของรัฐหรือเอกชน ก็ควรจะ
ได้เช่นกัน 

ผู้สัมภาษณ์ : สิ่งที่ท่ำนคิดว่ำ วันน้ีลงทุนเพื่อกำรศึกษำมำก แล้วเจออุปสรรคมำก ท่ำนคิดว่ำจะเดินหน้ำต่อไป
หรือไม่ 

ผศ. ปนัดดา ธนสถิตย์ : ต้องมีควำมรับผิดชอบ ไม่เหมือนบริษัทที่ขำดทุนก็ปิดกิจกำรง่ำยๆ เนื่องจำกมีเรื่อง
ของนักศึกษำ จึงต้องมีควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ของควำมเป็นสถำบันกำรศึกษำอยู่ 

ผู้สัมภาษณ์ :  ผู้ที่เข้ำมำจัดกำรศึกษำต้องมีกุศลเจตนำ สถำนกำรณ์ในตอนนี้ ท่ำนคิดว่ำทำงรอด ในฐำนะ
ผู้บริหำรมองเรื่องอนำคตว่ำอำจต้องเปลี่ยน ถ้ำเป็นไปได้ภำครัฐในฐำนะกำรเป็นกระทรวงใหม่ มีเรื่อง
นอกเหนือจำกที่ท่ำนกล่ำวมำ หรือไม่ 

ผศ. ปนัดดา ธนสถิตย์ : สถำบันต้องปรับตัวเรื่องหลักสูตร และวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เหมำะสม  
ทั้งเรื่องเทคโนโลยีที่เปลี่ยน และเรื่องหลักสูตรระยะสั้น อบรมเพิ่มขึ้น กำรเรียนกำรสอนออนไลน์ เหล่ำน้ีเป็น
กระบวนกำรที่ช่วยเสริมปริญญำตรี รวมทั้ง กำรลดค่ำเล่ำเรียนด้วยวิธีกำรให้ทุนกำรศึกษำ  

รศ.ดร. จุฑา มนัสไพบูลย์ : นอกจำกนี้ กำรท ำงำนของ สกอ. กับภำครัฐ ต้องมีควำมยืดหยุ่นมำกขึ้น ด้วยเหตุ 
ที่สถำนกำรณ์ทำงสังคม เทคโนโลยีเปลี่ยนอย่ำงรวดเร็ว แต่สิ่งที่เปลี่ยนช้ำคือ ควำมคิดและระบบรำชกำร  
แต่ภำคเอกชนช้ำไม่ได้ เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็ว คนต้องเปลี่ยนเร็ว แต่กระบวนกำรของ สกอ. ยังช้ำ และต้อง
เช่ือมั่นว่ำภำคเอกชนไม่โกง แต่ในควำมคิดรำชกำรยังคิดแบบนั้น  

ผศ. ปนัดดา ธนสถิตย์ : ตัวอย่ำงเช่น สถำบันได้รับโอนที่ดิน 3 ไร่ของอุตสำหกรรมกำรล้ำงพิมพ์ฟิล์ม ติดกับ
ที่ดินของสถำบันกันตนำ ซึ่งทำงสถำบันมองว่ำมีค่ำ และสำมำรถเป็นที่เรียนรู้ได้ แต่ สกอ. มำปรับโดยเกณฑ์
ก ำไร เป็นอีกเรื่องที่กฎระเบียบมีควำมจุกจิก ถ้ำสถำบันน ำที่ดินดังกล่ำวไปขำยจะเป็นอีกเรื่อง  

ผู้สัมภาษณ์ :  เป็นเรื่องของควำมไม่เข้ำใจและขำดกำรสื่อสำร 

รศ.ดร. จุฑา มนัสไพบูลย์ :  ถ้ำจะเข้ำใจภำคเอกชน ต้องลดควำมเป็นรำชกำร ซึ่งนักกำรศึกษำของประเทศ
ไทยตำมไม่ทันประเทศอื่นแล้ว 

ผศ. ปนัดดา ธนสถิตย์ : สถำบันมีผู้เช่ียวชำญด้ำนเสียงที่มีช่ือเสียงระดับโลก แต่คนไทยไม่รู้จัก จะขอแต่งตั้ง
เป็นผู้เช่ียวชำญยำก จะต้องมีปริญญำด้ำนภำพยนตร์ ซึ่งหำคุณวุฒิด้ำนน้ียำกและงำนบำงอย่ำงต้องฝกึปฏิบตัมิำ  

 



๒๓๒ 
 

 

ผู้สัมภาษณ์ : เป็นเรื่อง mind-set ส ำหรับในเรื่องของเกณฑ์ กฎกระทรวง หรือพระรำชบัญญตัิมีส่วนสนบัสนนุ 
อุปสรรค เรื่องใดบ้ำง 

รศ.ดร. จุฑา มนัสไพบูลย์ : เรื่องคุณวุฒิอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และในเรื่องของกำรเปิดให้มีกำรหมุนเวียน
ของอำจำรย์ต่ำงชำติ ไม่เอื้อในกำรบริหำรจัดกำร ในเรื่องอำจำรย์พิเศษ รวมทั้ง เกณฑ์เรื่องอำจำรย์ต่ำงชำติที่มี
ควำมขัดกันเองในระดับนโยบำยของหน่วยงำน ทำงควำมรู้สึกต้องลงละเอียดมำกกว่ำนี้ มหำวิทยำลัยเฉพำะ
ทำงที่เน้นกำรปฏิบัติ เรื่องประสบกำรณ์ กำรสรรหำอำจำรย์ที่มีคุณวุฒิตรงเป็นเรื่องที่ยำก 

ผู้สัมภาษณ์ : กติกำที่มีอยู่ค่อนข้ำงสนับสนุนทำงด้ำนวิชำกำร ซึ่งไม่สอดคล้องกับมหำวิทยำลัยประเภทแบบนี้ 

รศ.ดร. จุฑา มนัสไพบูลย์ : ที่จริงต้องกำรให้มี academic-cum-practical ไม่ใช่เป็น practical อย่ำงเดียว 
โดยไม่มีควำมคิดพื้นฐำนทำงทฤษฎี 

ผู้สัมภาษณ์ : ควำมเห็นของท่ำนเรื่องเกณฑ์มำตรฐำนฯ ปี พ.ศ. 2558 มีช่องทำงส ำหรับผู้ปฏิบัติกำร สำมำรถ
ช่วยได้หรือไม่ 

รศ.ดร. จุฑา มนัสไพบูลย์ : มี แต่จะน ำผู้ปฏิบัติกำรมำสอน ต้องพิจำรณำให้เป็นผู้เช่ียวชำญเฉพำะก่อน ซึ่งยัง
ไม่เอื้อต่อกำรด ำเนินงำนเท่ำที่ควร 

ผู้สัมภาษณ์ : เป็นเรื่องของควำมเข้ำใจที่ไม่ตรงกัน อำจำรย์ที่ใช่ของสถำบันและอำจำรย์ที่ใช่ของ สกอ.  
เป็นคนละเรื่องกัน 

รศ.ดร. จุฑา มนัสไพบูลย์ : ในเรื่องของกำรศึกษำไม่ใช่เรียนอะไรมำต้องเป็นแบบนั้น แต่เรียนเพื่อน ำไป
ประยุกต์ และขอให้ควำมยืดหยุ่นเอื้อในเรื่องสหสำขำวิชำ (multidisciplinary) และอย่ำตีกรอบในเรื่องกำรจบ
ตรงคุณวุฒิ จบสัมพันธ์คุณวุฒิ ซึ่งมีผลมำก 

ผู้สัมภาษณ์ :  ในแง่ของกำรพัฒนำอุดมศึกษำในภำพรวม ในฐำนะที่ท่ำนอยู่ในอุดมศึกษำและเข้ำมำช่วย
ภำคเอกชน ท่ำนมีมุมมองว่ำถ้ำจะไม่ให้อุดมศึกษำเป็นเป้ำของสังคมจะต้องแก้ไขอะไรบ้ำง 

รศ.ดร. จุฑา มนัสไพบูลย์ : ต้องแก้ในเรื่องของ 1) หลักสูตร 2) กำรควบคุมหลักสูตร และ 3) วิธีกำรเรียน 
กำรสอน กระบวนกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนไม่ใช่แบบที่ สกอ. คิดควรเป็นกรอบกว้ำงได้ แต่ควรเอื้อให้ท ำ
ตำมควำมเป็นจริงได้ ตัวอย่ำงเช่น ดุษฎีนิพนธ์ของมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ดที่เป็นกำร์ตูนทั้งเล่ม หรือกรณีแต่ง
เพลงปริญญำโท แต่กลับต้องให้เขียนออกมำเป็นรูปแบบที่ สกอ. ก ำหนดเป็นรูปเล่ม  

ผู้สัมภาษณ์ : คือถ้ำมีคุณภำพเป็นที่ประจักษ์แล้ว ควรเป็นรปูแบบ paperless 

รศ.ดร. จุฑา มนัสไพบูลย์ : ควรเป็นรูปเอกสำรที่ไม่หนำ เป็นรูปแบบซีดี เป็นยูทูปมิวสิค หรือเป็นผลงำนซึ่ง
ปรำกฏตำมสื่อก็ได้ แต่ต้องมำติดตำมรูปแบบเล่มของ สกอ. จึงไม่ได้นักวิจัยเชิงสร้ำงสรรค์ เพรำะข้อควบคุม  

ผศ. ปนัดดา ธนสถิตย์ : อีกเรื่องเป็นเรื่องกำรประกันคุณภำพที่ค่อนข้ำงมีควำมจุกจิก และเป็นภำระ 

ผู้สัมภาษณ์ :  ปัจจุบันน้ีได้เปิดโอกำสให้สถำบันออกแบบเรื่องกำรประกันคุณภำพของตนได้แล้ว แต่ยังต้องอิง
ตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ เพรำะฉะนั้น ต้องมีเรื่องของกำรสื่อสำรท ำควำมเข้ำใจ ท ำอย่ำงไรให้ระบบ
ประกันคุณภำพไม่เป็นภำระและสำมำรถจูงใจให้ทำงสถำบันอุดมศึกษำเห็นประโยชน์ได้ 



๒๓๓ 
 

 

รศ.ดร. จุฑา มนัสไพบูลย์ : เห็นด้วยกับกำรประกันคุณภำพเพรำะอำจเกิดสถำบันเถ่ือนได้  

ผศ. ปนัดดา ธนสถิตย์ : โดยเฉพำะสถำบันขนำดเล็กเช่นกันตนำที่ต้องด ำเนินกำรเหมือนสถำบันขนำดใหญ่  
ซึ่งตนคิดว่ำไม่ได้ เนื่องจำกเป็นสถำบันขนำดเล็กมีบุคลำกรน้อยแต่ต้องท ำทุกสิ่งเหมือนกันสถำบันขนำดใหญ่  
เป็นต้น 

ผู้สัมภาษณ์ : อำจำรย์มีอะไรกล่ำวเสริมหรือไม่  

ผศ.ณาณัฏฐ์ธัญ วงศ์บ้านดู่ : จำกประสบกำรณ์ที่มหำวิทยำลัยของรัฐ ตนคิดคล้ำยกรอบแนวคิดของ สกอ.  
ที่มองว่ำมหำวิทยำลัยเอกชนจัดตั้งข้ึนเพื่อค้ำก ำไร จึงต้องตีกรอบไว้เพื่อไม่ให้มหำวิทยำลัยเอกชนด ำเนินกำร
ต่ำงๆ แต่เมื่อมำอยู่ที่สถำบันกันตนำพบว่ำ บริษัทมีแนวคิดที่ต่ำงออกไป และภำครัฐควรต้องออกกฎระเบียบมำ
ช่วย จะเป็นส่วนเสริมกำรศึกษำในอีกรูปแบบ จะใช้เกณฑ์หรือกฎเดียวกันไม่ได้ เมื่อพิจำรณำในมุมกว้ำงจะ
พบว่ำ มีควำมแตกต่ำงกัน เช่น จ ำนวนนักศึกษำน้อยกว่ำแต่ใช้มำตรฐำนเท่ำกับขนำดใหญ่ ฉะนั้นวิธีกำรมอง
ปัญหำและวิธีกำรบริหำรต้องใช้อีกรูปแบบ เช่น กำรประกันคุณภำพ และธรรมชำติของกำรเรียนกำรสอนที่มี
วัตถุประสงค์ต่ำงกัน วิธีกำรประกันคุณภำพคงต้องพิจำรณำให้เข้ำกับวัตถุประสงค์สถำบันน้ันว่ำ ต้องกำรผลิต
บัณฑิตให้เป็นแบบใด และควรจะมีตัวช้ีวัดแบบใด อย่ำงที่ตนเคยสอนที่มหำวิทยำลัยของรัฐ เมื่อบัณฑิตไป
ท ำงำนได้จริง แต่ควำมลึกของศำสตร์จะเทียบไม่ได้กับสถำบันกันตนำ เนื่องจำกผู้เรียนได้ปฏิบัติมำกกว่ำ  
เครื่องมือทันสมัยกว่ำ และอยู่ในธุรกิจจริง มีกำรฝึกงำนทุกวัน ท ำให้ผู้เรียนเข้ำใจกระบวนกำรและเห็นของจริง
ตั้งแต่เริ่มเรียนและเข้มข้นกว่ำ 

รศ.ดร. จุฑา มนัสไพบูลย์ : กรณีปริญญำตรีสำยภำพยนตร์ต้องเรียนกับหม่อมน้อย (หม่อมหลวงพันธ์ุเทวนพ 
เทวกุล) ทำงสถำบันก็พบปัญหำเรื่องคุณวุฒิกำรศึกษำของหม่อมน้อย จะเชิญมำเป็นอำจำรย์พิเศษก็ไม่ได้  

ผศ.ณาณัฏฐ์ธัญ วงศ์บ้านดู่ : กรณีเช่นตนเป็น ผศ. ไม่มีเวลำท ำงำนวิจัย และในอดีตเกณฑ์ผลงำนวิชำกำรจะ
ไม่รวมวีดีโอหรือเทปต่ำงๆ เป็นงำนวิจัย ซึ่งตนได้มีผลงำนดังกล่ำวเป็นจ ำนวนมำก เมื่อต้องเป็นกรรมกำรสอบ
วิทยำนิพนธ์ จึงตกคุณสมบัติในข้อนี้ ซึ่งพิจำรณำในแง่วิชำกำร ผู้ที่เป็นกรรมกำรอำจไม่มีประสบกำรณ์มำก
เท่ำกับอำจำรย์ที่สอนจริงๆ ซึ่งผู้ที่เป็นกรรมกำรกลับเป็นลูกศิษย์ที่เป็น ดร. ทั้งนั้น  

ผศ. ปนัดดา ธนสถิตย์ :  ทั้งที่ประสบกำรณ์ไม่ได้ สอนหนังสือไม่ได้ ท ำวิจัยไม่ได้ เขียนภำษำไม่ได้เลย  

รศ.ดร. จุฑา มนัสไพบูลย์ : นอกจำกนี้ ผู้ที่ดูแลเรื่องกฏเกณฑ์ฯ ต้องมีควำมรู้เรื่องเอกชน ผู้ที่ท ำภำคเอกชนจะ
ทรำบควำมต้องกำร เหมือนมหำวิทยำลัยบรรษัทต้องทรำบเรื่องตลำดแรงงำนเป็นอย่ำงไร น ำทรัพยำกรมนุษย์
มำใช้อย่ำงไรถึงจะตอบโจทย์ ไม่ใช่ให้ปริญญำเฟ้อแต่กลับศูนย์เปล่ำ และนอกจำกนี้ ภำครัฐต้องปรับเปลี่ยน 
mind-set ตั้งแต่ระดับเจ้ำหน้ำที่เป็นต้นไป 

ผศ. ณาณัฏฐ์ธัญ วงศ์บ้านดู่ : เรื่องรูปแบบธุรกจิทีแ่ตกต่ำงกัน ทั้ง ปตท. ซีพี กันตนำ จึงยำกที่จะสร้ำงระเบยีบ
ออกมำที่จะใช้กับทุกธุรกิจ ด้วยควำมที่ธรรมชำติธุรกิจไม่เหมือนกัน ธุรกิจบันเทิงอำจเปลี่ยนภำยใน 3 เดือน 
ดังนั้น กระบวนอนุมัติหลักสูตรยิ่งช้ำ ยิ่งไม่ทัน กว่ำจะประกำศใช้ก็กลำยเป็นล้ำหลังไปแล้ว โดยเฉพำะเรื่อง
เทคโนโลยี ธรรมชำติแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน ตนเกรงว่ำถ้ำออกระเบียบมำครอบแล้วใช้ได้หมดทุกอย่ำง อำจ
ส่งผลกระทบ  



๒๓๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
1. พระรำชบัญญัติสถำบันอุดมศึกษำเอกชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 

2. พระรำชบัญญัติกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2562 

3. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 
 



 
พระราชบัญญัติ 

การอดุมศกึษา 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา  
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๗  และมาตรา  ๔๐  ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือให้
การจัดการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปเพ่ือประโยชน์แก่ประชาชน  ลดความเหลื่อมล้ า  และ
เพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้
ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๖๒” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
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มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การอุดมศึกษา”  หมายความว่า  การศึกษาในระดับที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมาย

ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรม  ผลิตและ
พัฒนาก าลังคนในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 

“สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว่า  สถาบันท่ีจัดการอุดมศึกษาระดับปริญญาและระดับต่ ากวา่
ปริญญาทั้งที่เป็นของรัฐและของเอกชน 

“สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ”  หมายความว่า  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง
การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่อยู่ในสังกัดของ
กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

“สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง”  หมายความว่า  สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
ที่เป็นส่วนราชการที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  และ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในก ากับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรม 

“มาตรฐานการอุดมศึกษา”  หมายความว่า  ข้อก าหนดขั้นต่ าเกี่ยวกับคุณลักษณะ  คุณภาพ  และ
เกณฑ์อื่นในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ข้อก าหนดขั้นต่ าของหลักสูตรการศึกษา  และข้อก าหนด
ขั้นต่ าของเกณฑ์ในการขอต าแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐานอื่นตามที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง  เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม  การก ากับดูแล  การตรวจสอบ  ติดตามและประเมนิผล  
และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

“หน่วยงานของรัฐ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเป็นกรม  ราชการส่วนภูมิภาค  ราชการส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  และ
หน่วยงานอื่นของรัฐ  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะอยู่ในบังคับบัญชาหรือก ากับดูแลของฝ่ายนิติบัญญัติ  ฝ่ายบริหาร  
ฝ่ายตุลาการ  องค์กรอัยการ  หรือองค์กรอิสระ 

“สภานโยบาย”  หมายความว่า  สภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

“คณะกรรมการการอุดมศึกษา”  หมายความว่า  คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมาย 
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

“คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา”  หมายความว่า  คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
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“คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม”  หมายความว่า  คณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

“ส านักงานปลัดกระทรวง”  หมายความว่า  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม 

“ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม” หมายความว่า  ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

“กระทรวง”  หมายความว่า  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
“รัฐมนตรี”  หมายความว่า  รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และให้มีอ านาจออกกฎกระทรวง  ระเบียบ  ประกาศ  และแนวปฏิบัติ
เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวง  ระเบียบ  ประกาศ  และแนวปฏิบัตินั้น  เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
ให้ใช้บังคับได้  

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
 

มาตรา ๕ การจัดการอุดมศึกษาต้องเป็นไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่ตนถนัด  สามารถ

ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้  
(๒) พัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  ความรู้  และทักษะ 

ที่จ าเป็น  เป็นคนดี  มีวินัย  ภูมิใจในชาติ  เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามารถปรับเปลี่ยน
ตนเองเพ่ือรองรับสังคมโลกที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต  มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว  ชุมชน  สังคม  
และประเทศชาติ  ร่วมกันแก้ปัญหาสังคม  และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
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(๓) ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บท  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
แผนการศึกษาแห่งชาติ  และแผนด้านการอุดมศึกษา  และต้องเชื่อมโยงกับการศึกษาในระดับที่ต่ ากว่า
เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับทรัพยากรบุคคลของประเทศในการเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการศึกษาอบรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลและการศึกษา
ตลอดชีวิต 

มาตรา ๖ ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาความรู้  จัดการเรียนการสอน  การวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรม  ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่อื่นให้สอดคล้องกับมาตรา  ๕ 

มาตรา ๗ รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและทรพัยากรทางการศกึษาให้เหมาะสมสอดคล้องกบั
ความต้องการและความจ าเป็นของสถาบันอุดมศึกษา  และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บท  
แผนการปฏิรูปประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   แผนการศึกษาแห่งชาติ  และ 
แผนด้านการอุดมศึกษา 

นอกจากงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาตามวรรคหนึ่ง  สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษานั้นเพ่ือการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพของการผลิตบัณฑิตและการวิจัยและนวัตกรรม 

มาตรา ๘ คณะรัฐมนตรีอาจมีมติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรฐัที่ไม่ไดอ้ยู่
ในบังคับบัญชาหรือก ากับดูแลของรัฐมนตรีปฏิบัติให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ก็ได้  เว้นแต่
มาตรฐานการอุดมศึกษาให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด  ๒ 
หลักการของการจัดการอดุมศึกษา 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
หลักการทั่วไปในการจดัการอุดมศกึษา 

 
 

มาตรา ๙ การจัดการอุดมศึกษาต้องเป็นไปตามหลักการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) หลักความรับผิดชอบต่อสังคม 
(๒) หลักเสรีภาพทางวิชาการ 
(๓) หลักความเป็นอิสระ 
(๔) หลักความเสมอภาค 
(๕) หลักธรรมาภิบาล 

้หนา   ๕๗
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(๖) หลักการอื่นตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
มาตรา ๑๐ เพ่ือให้การจัดการอุดมศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๕  และเป็นไป 

ตามหลักการตามมาตรา  ๙  ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
แนวปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว  แนวปฏิบัตินั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  
ให้ใชบ้ังคับได้ 

ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งเปดิเผยผลการด าเนินการตามแนวปฏิบัตติามวรรคหนึง่ใหป้ระชาชนทราบ  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ส่วนที ่ ๒ 
หลักความรับผดิชอบต่อสังคม 

 
 

มาตรา ๑๑ สถาบันอุดมศึกษาตอ้งด าเนินการเพื่อประโยชนข์องชุมชน  สังคม  และประเทศ 
ชุมชนและสังคมมีสิทธิติดตามและตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี

ประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มาตรา ๑๒ สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาความรู้ให้ทันสมัย  จัดการศึกษาให้ตอบสนอง

ต่อความต้องการก าลังคนของประเทศ จัดให้มีการวิจัย  การสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม  รวมทั้ง
ให้บริการทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน  สังคม  และประเทศโดยรวม  และเผยแพร่
องค์ความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการในเรื่องต่าง ๆ  ต่อสาธารณะ  

สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียน  คณาจารย์  และบุคลากรได้เข้าถึงและ  
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน  สังคมชนบท  และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  เพ่ือสร้างส านึกรับผิดชอบต่อ
ชุมชนและสังคม 

มาตรา ๑๓ สถาบันอุดมศึกษาพึงเป็นแบบอย่างให้แก่สังคมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 

ส่วนที ่ ๓ 
หลักเสรีภาพทางวชิาการ 

 
 

มาตรา ๑๔ เสรีภาพทางวิชาการในการศึกษาวิจัย  ในการเรียนการสอน  และการแสดง
ความคิดเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา  ย่อมได้รับความคุ้มครอง  แต่การใช้เสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย  

้หนา   ๕๘
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หน้าที่ของปวงชนชาวไทย  และศีลธรรมอันดีของประชาชน  และต้องเคารพและไม่ปิดกั้นความเห็นต่าง
ของบุคคลอื่น 

การปิดกั้น  คุกคาม  ครอบง า  หรือจ ากัดการใช้เสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระท ามิได้ 
ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีกลไกที่เหมาะสมในการประกัน  การให้ความช่วยเหลือ   และ 

ความคุ้มครองแก่บุคคลผู้ใช้เสรีภาพตามมาตรานี้ 

ส่วนที ่ ๔ 
หลักความเป็นอิสระ 

 
 

มาตรา ๑๕ สถาบันอุดมศึกษาย่อมมีอิสระในการจัดการเรียนการสอน  การศึกษาวิจัย   
การบริหารวิชาการ  การบริหารงานบุคคล  การเงิน  งบประมาณ  และทรัพย์สิน  โดยมีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันและขจัดการขัดกันแห่งผลประโยชน์  และการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ทั้งนี้  
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา 

การควบคุมและก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาจะกระท าได้เพียงเท่าที่จ าเป็นเพื่อรักษาประโยชน์
ของประชาชนหรือประเทศเป็นส่วนรวม  และเท่าที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น 

มาตรา ๑๖ สภาวิชาชีพจะออกข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์เพ่ือจัดระเบียบการประกอบอาชีพ  
โดยมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามิได้ 

ส่วนที ่ ๕ 
หลักความเสมอภาค 

 
 

มาตรา ๑๗ สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน  
ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างเรื่องถิ่นก าเนิด  เชื้อชาติ  ภาษา  เพศ  อายุ  
ความพิการ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม  ความเชื่อทาง
ศาสนา  หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ  หรือเหตุอื่นใด 

มาตรการที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนดขึ้นเพ่ือขจัดอุปสรรค  ส่งเสริม  หรืออ านวยความสะดวก
ให้ผู้เรียนสามารถได้รับการศึกษาเช่นเดียวกับผู้อื่น  ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๑๘ สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดสรรงบประมาณหรือรายได้ตามสมควรเพ่ือเป็นทุนการศึกษา
ให้แก่ผู้เรียนเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา  ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด
และประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

้หนา   ๕๙
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ส่วนที่  ๖ 
หลักธรรมาภิบาล 

 
 

มาตรา ๑๙ สถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล 
สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ  

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและขจัดการขัดกันแห่งผลประโยชน์  และการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มาตรา ๒๐ สภาสถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรมของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา  

กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา  ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา  และผู้เรียน  โดยมีกลไก
ในการส่งเสริม  ตรวจสอบ  และบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ 

มาตรา ๒๑ นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา  ต้องเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาล 

ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
จริยธรรม  และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  จากบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง  
เพื่อท าหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรา ๒๒ สถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดพันธกิจที่มีต่อผู้เรียน  บุคลากร  สังคม  และ
ประเทศโดยรวมอย่างเป็นรูปธรรม  และประกาศต่อสาธารณะเพื่อให้รับทราบกันอย่างกว้างขวาง 

สถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรต้องยึดถือและปฏิบัติตามพันธกิจที่ประกาศตามวรรคหนึ่ง 
การก าหนดพันธกิจตามมาตรานี้  สถาบันอุดมศึกษาต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย  

และปรับปรุงพันธกิจดังกล่าวให้สอดคล้องกบัความต้องการของสังคมและประเทศเป็นระยะ  ทั้งนี้  ตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

หมวด  ๓ 
ประเภทและกลุ่มของสถาบนัอุดมศึกษา 

 
 

มาตรา ๒๓ เพ่ือประโยชน์ในการควบคุมก ากับ  รัฐมนตรีจะประกาศก าหนดประเภทของ
สถาบันอุดมศึกษาก็ได้  

มาตรา ๒๔ เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริม  สนับสนุน  ประเมินคุณภาพ  ก ากับดูแล  และ
จัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันอุดมศึกษา  รัฐมนตรีจะประกาศก าหนดให้จัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มได้  
โดยค านึงถึงจุดมุ่งหมาย  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์  ศักยภาพ  และผลการด าเนินการที่ผ่านมาของสถาบัน 

้หนา   ๖๐
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อุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม  โดยต้องก าหนดมาตรการส่งเสริม  สนับสนุน  ประเมินคุณภาพ  ก ากับดูแล  และ
จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มดังกล่าวด้วย 

ในกรณีที่รัฐมนตรีประกาศให้สถาบันอุดมศึกษากลุ่มใดมีพันธกิจหลักในการให้การศึกษาอบรม
ทักษะอาชีวะชั้นสูงเพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนแม่บท  แผนการปฏิรูปประเทศ  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  สถาบันอุดมศึกษา
กลุ่มนั้นย่อมได้รับความสนับสนุนเป็นพิเศษจากรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

การจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มและการก าหนดมาตรการตามวรรคหนึ่ง  รวมทั้งการก าหนด
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและการให้ความสนับสนุนเป็นพิเศษตามวรรคสอง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  
และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจประกาศ
ก าหนดให้จัดกลุ่มส่วนราชการหรือกลุ่มส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาใดสถาบันอุดมศึกษาหนึ่ง  
เพื่อด าเนินการตามมาตรานี้ก็ได้ 

มาตรา ๒๕ การก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาต้องก าหนดให้สอดคล้องกับประเภทและ
กลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาตามหมวดนี้ 

หมวด  ๔ 
หน้าทีแ่ละอ านาจของสถาบนัอุดมศึกษา 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
หน้าทีแ่ละอ านาจ 

 
 

มาตรา ๒๖ สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การจัดการศึกษา 
(๒) การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 
(๓) การบริการวิชาการแก่สังคม 
(๔) การทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(๕) หน้าที่และอ านาจอื่นตามที่กฎหมายก าหนด 
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การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บท  แผนการปฏิรูป
ประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการศึกษาแห่งชาติ  และแผนด้านการอุดมศึกษา  
และสนองต่อความจ าเป็นและความต้องการของประเทศในด้านต่าง ๆ  การส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการ
รายใหม่ให้แก่ประเทศ  การพัฒนาก าลังคนของประเทศ  และการจัดการศึกษาตลอดชีวิต  เพ่ือให้ประเทศไทย
พัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และมีพลเมืองที่มีคุณภาพ 

การด าเนินการตาม  (๒)  โดยใช้งบประมาณแผ่นดินต้องสอดคล้องกับแนวทางที่สภานโยบาย
ก าหนด 

มาตรา ๒๗ สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการให้คณาจารย์และบุคลากรอื่นมีความรู้เท่าทัน
ความก้าวหนา้ทางวชิาการในโลก  พัฒนาการเรยีนการสอน  การวิจัยใหท้ันสมยัสอดคล้องกบัความเปลี่ยนแปลง
ทางวิชาการ  ความเปลี่ยนแปลงของโลก  สังคม  และเทคโนโลยี  และส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต 
ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

มาตรา ๒๘ สถาบันอุดมศึกษาพึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการภาครัฐ  ภาคเอกชน  
ภาคประชาสังคม  และชุมชน  น าความรู้  ผลงานวิจัย  หรือนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ประโยชน์
อย่างกว้างขวาง 

สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าความรู้  ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้
ในการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ให้กับประเทศ 

สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดมาตรการใด ๆ  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการ
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  รวมถึงการสนับสนุนทางด้านการเงินเพ่ือการประกอบธุรกิจใหม่ 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  สถาบันอุดมศกึษาจะใหบุ้คคลตามวรรคหนึง่หรอื
วรรคสอง  น าความรู้  ผลการวิจัย  หรือนวัตกรรมตามวรรคหนึ่งไปใช้โดยมีหรือไม่มีประโยชน์ตอบแทนก็ได้  
หรือจะร่วมด าเนินการกับผู้ประกอบการ  หรือเป็นผู้ด าเนินการ  โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการ 
ก็ได้ 

รายได้ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไดร้ับมาจากการด าเนินการตามมาตรานี ้ ไม่ต้องน าส่งคลงั
เป็นรายได้แผ่นดิน 

มาตรา ๒๙ สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนของสถาบันอุดมศึกษา 
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนส าเร็จปริญญาตรี 
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สถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะปฏิเสธไม่รับผู้สมัครผู้ใดที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาไม่สูงกว่ า 
ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาเพราะเหตุที่ไม่มีเงินช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  เนื่องมาจาก  
การขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง  หรือจะให้ผู้เรียนยุติหรือพ้นสภาพผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษานั้น
เพราะเหตุดังกล่าวมิได้ 

ส่วนที ่ ๒ 
การจดัการศึกษา 

 
 

มาตรา ๓๐ การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาขึ้นใหม่ต้องค านึงถึงเหตุผล  ความคุ้มค่า  และ
ความจ าเป็นของประเทศ  รวมทั้งการขยายโอกาสทางการศึกษา 

การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาขึ้นใหม่ตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นไปเพ่ือการพาณิชย์ในการแสวงหา
ก าไรจากการจัดการเรียนการสอน 

ห้ามมิให้น ากิจการการอุดมศึกษาของผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือ 
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไปด าเนินการออกหลักทรัพย์เพ่ือเสนอขายต่อประชาชนเพ่ือการระดมทุน  
หรือน าหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นของสถาบันอุดมศึกษาไปจดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือ
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์  ทั้งนี้  ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร 

มาตรา ๓๑ หลักสูตรการศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษาจะอนุมัติเพ่ือให้เปิดสอนได้ต้องมี
มาตรฐานไม่ต่ ากว่าข้อก าหนดขั้นต่ าด้านคุณภาพที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนด  และ
ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน  พัฒนาวิชาชีพหรือทักษะอาชีวะชั้นสูง  หรือการค้นคว้าวิจัย
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพื่อพัฒนาสังคม 

สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดให้มีหลักสูตรการศึกษาหรือการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย
จนถึงระดับปริญญา  ซึ่งอาจเป็นการศึกษาแบบชุดการเรียนรู้  การศึกษาตลอดชีวิต  การศึกษานอกเวลางาน  
เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการท างานของบุคคลในทุกช่วงวัย  

การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการหาก าไรให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเป็นหลักจะกระท ามิได้  ในกรณี  
ที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเห็นว่าการจัดการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใดมีลักษณะดังกล่าว  
ให้สั่งสถาบันอุดมศึกษาให้แก้ไขหรือยุติการกระท าดังกล่าว 

มาตรา ๓๒ สถาบันอุดมศึกษาต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่กับผู้เรียน  โดยมุ่งพัฒนาให้
ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทั้งในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ  และเป็นคนดีของสังคม 
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สถาบันอุดมศึกษาต้องสร้างเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประเทศ 

ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรา ๓๓ เพ่ือเป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา  ให้รัฐ
สนับสนุนระบบสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง  ทั้งที่เป็นของรัฐและ
เอกชน  เพ่ือความเท่าเทียมในการเข้าถึงสารสนเทศทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

มาตรา ๓๔ สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและของเอกชนอาจร่วมมือกันในการจัดการศึกษา  
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม  และในด้านอื่น ๆ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของประเทศ 

ความร่วมมือตามวรรคหนึ่งหมายความรวมถึงการใช้บุคลากรร่วมกัน  การร่วมกันออกค่าใช้จ่าย  
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน  หรือความร่วมมืออย่างอื่น  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนด 
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๕ สถาบันอุดมศึกษาพึงสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และ
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  
โดยการปฏิบัติงานจริง  และเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ  สมรรถนะ  และคุณลักษณะอื่น 
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดท าข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง  ในการจัดหลักสูตรการศึกษา  
การเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล  โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาและ  
อีกส่วนหนึ่งในสถานประกอบการของหน่วยงานดังกล่าว 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  สถาบันอุดมศึกษาอาจอนุญาตให้บุคลากรและ
ผู้เรียนไปปฏิบัติงานในหน่วยงานดังกล่าวได้  ตามระเบียบที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 

มาตรา ๓๖ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการ
ตามมาตรา  ๓๕  อาจได้รับสิทธิประโยชน์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การสนับสนุนด้านวิชาการและทรัพยากรตามสมควรแก่กรณี 
(๒) ได้รับการเชิดชูเกียรติ 
(๓) สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร 
(๔) สิทธิประโยชน์อื่นตามที่รัฐมนตรีก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ส่วนที่  ๓ 
การวิจัยและการสร้างนวตักรรม 

 
 

มาตรา ๓๗ การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมจะต้องสอดคล้องกับความต้องการและความจ าเปน็
ของประเทศ  เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อความเจริญ
งอกงามทางวิชาการ  และต้องสอดคล้องกับแนวทางที่สภานโยบายและคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมก าหนด 

รัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปเพ่ือการสร้างความรู้และนวัตกรรม
เพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชน  สังคม  และประเทศ 

มาตรา ๓๘ ให้สถาบันอุดมศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดท าฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  

มาตรา ๓๙ เพ่ือส่งเสริมให้มีการน าผลการวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษา 
ไปใช้ประโยชน์  สถาบันอุดมศึกษาพึงสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม  
การบริหารการวิจัย  การแลกเปลี่ยนบุคลากร  การจัดตั้งกลุ่มวิจัยร่วม  การแปลงผลงานวิจัยให้เป็นรูปธรรม  
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นของรัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดตั้งนิติบุคคลหรือร่วมลงทุนกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือน าผลการวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ประโยชน์ก็ได้ 

ส่วนที ่ ๔ 
การบริการวิชาการแก่สงัคม 

 
 

มาตรา ๔๐ สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการ  ให้ค าปรึกษาทางวิชาการ  
และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอน  การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมแก่ภาครัฐ  
ภาคเอกชน  ชุมชน  และสังคม  เพ่ือน าความรู้ไปใช้ประโยชน์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

สถาบันอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นที่พ่ึงทางวิชาการของชุมชนและสังคม  ต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชนในการพัฒนาพ้ืนที่ที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษานัน้หรือพ้ืนที่อื่นตามที่สถาบันอุดมศึกษา
เห็นสมควร 
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สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ  กับสังคมเพ่ือสร้างเสริม
จิตสาธารณะในการน าความรู้และประสบการณ์มาใช้เพ่ือสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม 

ส่วนที ่ ๕ 
การทะนุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

 
 

มาตรา ๔๑ สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ในการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยการอนุรักษ์  
ฟ้ืนฟู  สืบสาน  และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ  รวมทั้งส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์  สังเคราะห์  
และบูรณาการการทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมของผู้เรียน 

หมวด  ๕ 
ข้อมูลการอดุมศกึษา 

 
 

มาตรา ๔๒ สถาบันอุดมศึกษาต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษานั้น
แก่สาธารณะ  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าแผนด้านการอุดมศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการอุดมศึกษา   
การวิจัยและนวัตกรรม  ตลอดจนการมีส่วนร่วมของสาธารณชน  ในการตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษา   
ให้สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา  การวิจัยและ
นวัตกรรม  การให้บริการทางวิชาการ  และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่กระทรวง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๔๓ ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานและหน่วยงานภาคเอกชนตามลักษณะที่ 
สภานโยบายประกาศก าหนด  ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการอุดมศึกษาและการอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่กระทรวง
ตามที่ได้รับการร้องขอ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และระยะเวลาที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

สภานโยบายโดยข้อเสนอของกระทรวงอาจขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้เชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของหน่วยงานของรัฐกับฐานข้อมูลการอุดมศึกษาเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งได้ 

มาตรา ๔๔ ให้กระทรวงมีหน้าที่จัดท าฐานข้อมูลการอุดมศึกษาของประเทศ  โดยรวบรวม  
วิเคราะห์  สังเคราะห์  และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา  สถาบันอุดมศึกษา  และการอื่นที่เกี่ยวขอ้ง  
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา  ๔๒  วรรคสอง  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่สภานโยบายก าหนด 

้หนา   ๖๖
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การเปิดเผยข้อมูลตามความในส่วนนี้ย่อมได้รับความคุ้มครองและจะน าไปเป็นเหตุในการฟ้องร้อง
ด าเนินคดีใด ๆ  มิได้ 

หมวด  ๖ 
ทรัพยากรอดุมศกึษา 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
การจดัสรรทรัพยากรในการจัดการอุดมศึกษา 

 
 

มาตรา ๔๕ การท าค าขอและการจัดสรรงบประมาณส าหรับการอุดมศึกษา  ให้ด าเนินการ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) งบบุคลากรซึ่งเป็นเงินเดือน  ค่าจ้าง  และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐในสังกัดของกระทรวง  ให้สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวท าค าขอเสนอต่อส านักงบประมาณโดยตรง
และให้ส านักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เต็มตามกรอบอัตราก าลังบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐในสังกัดของกระทรวงแต่ละแห่ง 

(๒) งบด าเนินงานและงบรายจ่ายอื่นซึ่งเป็นงบประจ า  รวมทั้งงบลงทุนอื่นที่ไม่ใช่งบลงทุนตาม  (๓)  
ให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงท าค าขอเสนอต่อส านักงบประมาณโดยตรง  และ  
ให้ส านักงบประมาณจัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปหรอืงบลงทุน  แล้วแต่กรณี  ให้สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐในสังกัดของกระทรวง  เพ่ือให้มีอิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา   
โดยต้องค านึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา 

(๓) งบลงทุนและงบเงินอุดหนุนเพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
และการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ  และเงินอุดหนุนจากกองทุน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  เพื่อใช้ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์  การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม 

(๔) การจัดสรรเงินเข้ากองทุนให้กู้ยืมดอกเบี้ยต่ าให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  เพ่ือพัฒนา 
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพย่ิงขึ้น 

การจัดสรรงบประมาณตาม  (๓)  ต้องท าข้อตกลงการพัฒนาการอุดมศึกษากับส านักงาน
ปลัดกระทรวง  หรือข้อตกลงการวิจัยและนวัตกรรมกับส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม  แล้วแต่กรณี 

้หนา   ๖๗
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การจัดสรรงบประมาณตาม  (๑)  (๒)  และ  (๓)  ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับมาตรา  ๒๔  ด้วย 
มาตรา ๔๖ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมและความสนับสนุน  

เป็นพิเศษอื่นให้แก่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามมาตรา  ๒๔  วรรคสอง  และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
ที่สามารถด าเนินงานได้เกินกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยข้อเสนอของสภานโยบาย 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการสนับสนุนเงินงบประมาณเพ่ิมเติมและความสนับสนุน
เป็นพิเศษอื่นตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยข้อเสนอของสภานโยบาย 

มาตรา ๔๗ ในกรณีที่เห็นสมควร  คณะรัฐมนตรีโดยข้อเสนอร่วมกันของกระทรวงและ
กระทรวงการคลังอาจมีมติให้จัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการอุดมศึกษาขึ้น   เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาและส่งเสริมการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ 

มาตรา ๔๘ คณะรัฐมนตรีอาจก าหนดมาตรการทางการเงิน  การคลัง  และมาตรการอื่น
เพื่อการระดมทรัพยากรมาพัฒนาการอุดมศึกษาได้ 

การก าหนดมาตรการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  
มาตรา ๔๙ เงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

ส่วนที ่ ๒ 
การจดัการทรัพยากรของสถาบันอดุมศึกษาของรฐั 

 
 

มาตรา ๕๐ ให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  มีอ านาจในการปกครอง  ดูแล  บ ารุงรักษา  ใช้  
และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาบันอุดมศึกษานั้น  ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วย 
ท่ีราชพัสดุ  และที่เป็นทรัพย์สินอื่น  รวมทั้งจัดหารายได้จากบริการของสถาบันอุดมศึกษา  และเก็บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ไม่ขัดหรอืแย้งกับนโยบาย  วัตถุประสงค์  และภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐได้มาโดยมีผู้อุทิศให้   หรือโดยการซื้อ 
หรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา  ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ  และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น 

บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  รวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดจาก  
ที่ราชพัสดุ  เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา  และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพย์สิน
หรือจ้างท าของที่ด าเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ  รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากการวิจัย
ไม่ว่าจะมาจากแหล่งทุนใด  ไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

้หนา   ๖๘
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หมวด  ๗ 
การควบคมุและก ากับดูแลสถาบนัอุดมศึกษา 

 
 

มาตรา ๕๑ รัฐมนตรีมีหน้าที่และอ านาจในการก ากับดแูลโดยทั่วไปซึง่กิจการของสถาบันอดุมศึกษา
ของรัฐในสังกัดของกระทรวงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา  และให้สอดคล้องกับกฎหมาย  
นโยบาย  ยุทธศาสตร์  และแผนด้านการอุดมศึกษา  และแผนด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศที่สภานโยบายก าหนด  ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ  ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกบัสถาบันอุดมศึกษาของรฐั
ในสังกัดของกระทรวงเป็นการเฉพาะ  หลักการของการจัดการอุดมศึกษาตามมาตรา  ๙  รวมถึงการควบคุม
มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ  

ในกรณีที่มีปัญหาในการด าเนินกิจการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงที่ขัดต่อ
กฎหมาย  ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรือการไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างร้ายแรง  หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาอย่างร้ายแรง  หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงต่อส่วนรวม  ให้รัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษา  แล้วแต่กรณี  แจ้งสภาสถาบันอุดมศึกษาให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น  
ในกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษาไม่ด าเนินการ  ด าเนินการล่าช้าเกินสมควร  หรือไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวได้  ให้รัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  แล้วแต่กรณี  วินิจฉัยชี้ขาด  สั่งให้กระท าการ  ยับยั้ง  หรือยุติ  
การด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวได้ 

ในกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง  เห็นว่าการวินิจฉัยชี้ขาดหรือ 
การสั่งให้กระท าการ  ยับยั้ง  หรือยุติการด าเนินการตามวรรคสองมิชอบ  ให้สามารถอุทธรณ์ต่อคณะรัฐมนตรีได้  
การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการด าเนินการตามค าวินิจฉัยหรือค าสั่งนั้น  เมื่อคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยเป็น
ประการใดแล้ว  ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี  ในการด าเนินการ
ตามวรรคนี้  คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพ่ือพิจารณาท าความเห็นเสนอต่อคณะรัฐมนตรีก็ได้ 

การก ากับดูแลตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องท าเพียงเท่าที่จ าเป็นเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  
โดยค านึงถึงความเหมาะสม  ความเป็นอิสระ  และความแตกต่างของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละประเภท
และกลุ่มด้วย 
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มาตรา ๕๒ การก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสถาบัน 

อุดมศึกษาเอกชน 

มาตรา ๕๓ ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก ากับดูแลให้สถาบันอุดมศึกษา 
จัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา  

ให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงกว่ามาตรฐานการอุดมศึกษาที่ก าหนด 

หากปรากฏว่าสถาบันอุดมศึกษาใดไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้คณะกรรมการมาตรฐาน  

การอุดมศึกษาแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษานั้นแก้ไขปรับปรุงภายในระยะเวลาที่ก าหนด  หากสถาบันอุดมศึกษา

ไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

เสนอเรื่องต่อรัฐมนตรี  เพ่ือพิจารณาสั่งการให้สถาบันอุดมศึกษาแก้ไขการด าเนินการ  หยุดการด าเนินการ  
หรือด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นต่อไป 

มาตรา ๕๔ หลักสูตรการศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษาจะอนุมัติเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษา

เปิดสอนได้  จะต้องเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่ามาตรฐานการอุดมศึกษาที่รัฐมนตรี

ก าหนดโดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  

มาตรา ๕๕ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรการศึกษาตามมาตรา  ๕๔  และ 

ได้แจ้งหลักสูตรการศึกษาดังกล่าวต่อส านักงานปลัดกระทรวงแล้ว  จึงจะเปิดสอนตามหลักสูตรการศึกษา
ดังกล่าวได้ 

ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาที่จะต้องตรวจสอบหลักสูตรการศึกษา

ที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งว่าเป็นไปตามมาตรฐานตามมาตรา  ๕๔  หรือไม่  ในกรณีที่เห็นว่าไม่เป็นไป 

ตามมาตรฐาน  ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาสั่งให้สถาบันอุดมศึกษาแก้ไขปรับปรุง 

หลักสูตรการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานภายในระยะเวลาที่ก าหนด  และในกรณีจ าเป็นเพ่ือป้อ งกัน

ความเสียหาย  คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาจะสั่งให้สถาบันอุดมศึกษาระงับการด าเนินการ
ตามหลักสูตรการศึกษานั้นไว้ก่อนก็ได้ 

มาตรา ๕๖ ในการตรวจสอบหรือพิจารณาหลักสูตรของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา

ตามมาตรา  ๕๕  ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาหรือบุคคลซึ่งได้รับแต่งตัง้หรือมอบหมายจาก

คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  มีหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
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ในกรณีที่ปรากฏวา่สถาบันอุดมศึกษาไม่จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาที่ได้แจ้งตามมาตรา  ๕๕  

ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด   

หากสถาบันอุดมศึกษาไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้คณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษาเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาสั่งการให้สถาบันอุดมศึกษาหยุดการด าเนินการ  

หรือด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นต่อไป  ในกรณีที่เห็นสมควรจะสั่งไม่รับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาของ

หลักสูตรการศึกษาก็ได้  แต่การไม่รับรองมาตรฐานดังกล่าวไม่กระทบผู้ส าเร็จการศึกษาไปก่อนแล้ว 
การไม่รับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาตามวรรคสอง  ให้ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 
หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบ  และการตรวจสอบ

การด าเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการมาตรฐาน 
การอุดมศึกษาประกาศก าหนด 

มาตรา ๕๗ ในการตรวจสอบการด าเนินการจัดการศึกษาตามมาตรา  ๕๖  ให้คณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษาหรือบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานที่ใดซึ่งมีการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาใน
ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก  หรือในระหว่างเวลาท าการ 

(๒) สั่งให้บุคคลใด ๆ  มาให้ถ้อยค า  หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ  มาเพ่ือประกอบ 
การพิจารณา 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาหรือบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือ
มอบหมายจากคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาตามวรรคหนึ่ง  ให้บุคคลดังกล่าวแสดงบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐและหนังสือแต่งตั้งหรือมอบหมายตามวรรคหนึ่งด้วย  และให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอ านวย
ความสะดวกตามสมควร 

ให้บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายตามวรรคหนึ่งเป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา 

มาตรา ๕๘ ภายใต้บังคับมาตรา  ๓๔  และมาตรา  ๓๕  สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดให้มี 
การเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาประกาศก าหนด 

การจัดให้มีสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษามากกว่าหนึ่งแห่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศก าหนด  และแจ้งให้ส านักงานปลัดกระทรวงทราบ  
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การจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงการจัดตั้งศูนย์บริการ 
ในการเรียนการสอนหรือการด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นการจัดให้มีการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง
ของสถาบันอุดมศึกษาด้วย 

มาตรา ๕๙ สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดการศึกษาโดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
โดยวิธีอื่นได้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีก าหนดโดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรา ๖๐ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบตามมาตรา  ๕๖  ปรากฏว่าการจัดการศึกษาใน
หลักสูตรการศึกษาใดในสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปตามที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา  ๕๕  ให้คณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษาดังกล่าว  ซึ่งต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่ผู้เรียนรุ่นแรกจะส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรการศึกษานั้น 

มาตรา ๖๑ เมื่อคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาได้ให้การรับรองมาตรฐานการอุดมศกึษา
ตามมาตรา  ๖๐  แล้ว  ให้แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อองค์กรกลางบริหารงานบุคคลและสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
เพื่อทราบ 

มาตรา ๖๒ ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มรีะบบการประกันคณุภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน  การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  ให้เป็นไป  
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศก าหนด 

มาตรา ๖๓ เมื่อสถาบันอุดมศึกษาด าเนินการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรา  ๖๒  
เสร็จสิ้นแล้ว  ให้รายงานผลการประเมินต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา  และให้สภาสถาบันอุดมศึกษาน า 
ผลการประเมินดังกล่าวไปพิจารณาเพ่ือก าหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
และให้แจ้งให้ส านักงานปลัดกระทรวงทราบเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าไม่อาจด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ตามวรรคหนึ่งได้  เพราะการขาดแคลนงบประมาณหรอืก าลังคน  ให้สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบ
ของสภาสถาบันอุดมศึกษารายงานเหตุดังกล่าวต่อคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือเสนอแนะ
ต่อรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
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มาตรา ๖๔ การประเมินคุณภาพภายนอกอาจประเมินโดยหน่วยงานต่างประเทศที่ได้รับ
การยอมรับอย่างกว้างขวาง  หรืออาจประเมินโดยหน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานภาคเอกชน  หรือหน่วยงาน
ในต่างประเทศที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศก าหนดก็ได้ 

สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  ให้ความเห็นชอบ 
ให้หน่วยงานอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกก็ได้ 

มาตรา ๖๕ เมื่อหน่วยงานตามมาตรา  ๖๔  ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเสร็จสิ้นแล้ว  
ให้แจ้งผลการประเมินต่อสถาบันอุดมศึกษาและส านักงานปลัดกระทรวงเพ่ือทราบ  ในกรณีที่หน่วยงาน
ต่างประเทศเปน็ผู้ประเมิน  ให้สถาบันอุดมศึกษาแจ้งผลการประเมนิตอ่ส านกังานปลัดกระทรวงเพื่อทราบ 

ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าผลการประเมินที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง  คลาดเคลื่อนหรือ 
ไม่ตรงต่อความเป็นจริง  สถาบันอุดมศึกษาอาจทักท้วงไปยังหน่วยงานผู้ประเมินได้  และให้แจ้งส านักงาน
ปลัดกระทรวงทราบด้วย 

ให้ถือว่าการประเมินคุณภาพภายนอกตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการประเมินตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ 

มาตรา ๖๖ ถ้าผลการประเมินตามมาตรา  ๖๕  ปรากฏว่าสถาบันอุดมศึกษาใดมีการจัด
การศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาแจ้งให้
สถาบันอุดมศึกษานั้นด าเนินการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
การอุดมศึกษาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนด  และให้น าความ
ในมาตรา  ๕๖  วรรคสอง  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๗ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ 
ที่ประชุมร่วมคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  ท าหน้าที่พิจารณา
อุทธรณ์ตามมาตรา  ๖๘ 

จ านวน  องค์ประกอบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการได้มา  คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม  วาระ
การด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  ให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

มาตรา ๖๘ สถาบันอุดมศึกษาอาจอุทธรณ์ค าสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
ตามมาตรา  ๕๓  วรรคสอง  มาตรา  ๕๕  วรรคสอง  มาตรา  ๕๖  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๖๖   
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง  การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้
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ทุเลาการบังคับตามค าสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา  เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์จะให้ทุเลาการบังคับตามค าสั่งนั้นไว้ก่อน 

ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน  
นับแต่ที่ได้รับอุทธรณ์ 

ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 
มาตรา ๖๙ เพ่ือประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมการอุดมศึกษา  รัฐมนตรีอาจเสนอ 

สภานโยบายเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้มีมติให้สถาบันอุดมศึกษาหรือส่วนงานในสถาบันอุดมศึกษา  
จัดการศึกษาที่แตกต่างไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษาได้  ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ 
สภานโยบายก าหนดซึ่งอย่างน้อยต้องก าหนดเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ระยะเวลาด าเนินการ 
(๒) ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน 
(๓) การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
(๔) กลไกและมาตรการในการก ากับ  และการประกันคุณภาพการศึกษา 
(๕) การตรวจสอบและติดตามประเมินผลโดยคณะผู้ประเมินผลอิสระ 
(๖) การด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเมื่อครบระยะเวลาตาม  (๑)  แล้ว 
ในระหว่างที่สถาบันอุดมศึกษาหรือส่วนงานในสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง   

มิให้น ามาตรฐานการอุดมศึกษามาใช้บังคับแก่การจัดการศึกษาดังกล่าว  และให้ถือว่าการจัดการศึกษานั้น
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องแล้ว 

ในกรณีที่สภานโยบายเห็นว่าการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่งประสบความส าเร็จ  ให้แจ้งให้
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

มาตรา ๗๐ เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการอุดมศึกษา  หลักธรรมาภิบาล  และ
ความซื่อสัตย์สุจริตทางวิชาการ  ห้ามมิให้ผู้ใด  จ้าง  วาน  ใช้ให้ผู้อื่นท าผลงานทางวิชาการเพ่ือไปใช้  
ในการเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเพ่ือไปใช้ในการท าผลงาน
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขอต าแหน่งทางวิชาการ  หรือเสนอขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง  การเลื่อน
ต าแหน่ง  การเลื่อนวิทยฐานะหรือการให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินอื่นในระดับที่สูงขึ้น  ทั้งนี้   ไม่ว่าจะมี
ประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม 

ห้ามมิให้ผู้ใดรับจ้างหรือรบัด าเนนิการตามวรรคหนึ่ง  เพ่ือให้ผู้อื่นน าผลงานนัน้ไปใช้ประโยชนใ์น
การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือโดยสุจริตตามสมควร 
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หมวด  ๘ 
การคุม้ครองผู้เรียน 

 
 

มาตรา ๗๑ ในกรณีที่มีการวินิจฉัยชี้ขาดหรือสั่งการตามมาตรา  ๕๑  วรรคสอง  หรือมีการสั่ง
ให้สถาบันอุดมศึกษาระงับการด าเนินการตามมาตรา  ๕๕  วรรคสอง  หรือมีการไม่รับรองมาตรฐาน 
การอุดมศึกษาของหลักสูตรการศึกษาตามมาตรา  ๕๖  อันมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนหรือการส าเร็จ
การศึกษาของผู้เรียน  ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนดมาตรการเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษานั้น
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นด าเนินการเพ่ือแก้ไขและเยียวยาผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบด้วย 

การด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งไม่มีผลให้สภาสถาบันอุดมศึกษาหรือ
อธิการบดีซึ่งเป็นผู้อนุมัติหรือรับผิดชอบในการด าเนินการอันเป็นเหตุให้เกิดผลตามวรรคหนึ่งพ้นจาก  
ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น 

มาตรา ๗๒ ห้ามมิให้นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา  กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา  ผู้บริหาร  
อาจารย์  ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา  ใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยทุจริต  ครอบง าให้ผู้เรียนกระท าหรือ  
ไม่กระท าการใด 

หมวด  ๙ 
บทก าหนดโทษ 

 
 

ส่วนที ่ ๑ 
โทษทางปกครอง 

 
 

มาตรา ๗๓ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๓๐  วรรคสาม  ให้เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

มาตรา ๗๔ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนใดไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามมาตรา  ๔๓  โดยไม่มีเหตุอันสมควร  ให้กระทรวงมีหนังสือเตือนไปยังหัวหน้าหน่วยงานนั้นให้ด าเนินการ 
ให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด 

หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่ไม่ปฏิบัติตามหนังสือเตือนตามวรรคหนึ่งภายใน
เวลาที่ก าหนด  ให้ได้รับสภาพบังคับที่เป็นผลร้ายตามที่สภานโยบายประกาศก าหนด  โดยข้อเสนอของ
กระทรวง 
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หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ตามหนังสือเตือนตามวรรคหนึ่งโดยมิชอบ  เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด  ต้องระวางโทษปรับ
ทางปกครองไม่เกินห้าแสนบาท  และต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันอีกวันละห้าพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติตามที่
กระทรวงร้องขอ 

ส่วนที ่ ๒ 
โทษทางอาญา 

 
 

มาตรา ๗๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยชี้ขาดหรือค าสั่งตามมาตรา  ๕๑  วรรคสอง  
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๗๖ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งตามมาตรา  ๕๕  
วรรคสอง  อันเป็นที่สุด  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๗๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๗๐  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกิน 
หกหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๗๘ นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา  กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหาร  อาจารย์  
ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๗๒  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ในกรณีที่การฝ่าฝืนมาตรา  ๗๒  เป็นการใช้ต าแหน่งหน้าที่ครอบง าให้ผู้เรียนกระท าการในทางเพศ  
ผู้กระท าต้องระวางโทษหนักเป็นสองเท่าของโทษที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง 

บทเฉพาะกาล 
 
 

มาตรา ๗๙ บรรดากฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  ประกาศ  และค าสั่งเกี่ยวกับการอุดมศึกษา  ไม่ว่า
จะออกตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  กฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา และกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  จนกว่า  
จะได้มีการด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้  แต่ต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

้หนา   ๗๖
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มาตรา ๘๐ มาตรฐานการอุดมศึกษาซึ่งก าหนดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
ที่ ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ  ให้ถือว่าเป็นมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ตามพระราชบัญญัตินี้  จนกว่าจะมีการก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

หลักสูตรการศึกษาใดที่จัดการศึกษาตามมาตรฐานการอุดมศึกษาตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าเป็น
หลักสูตรการศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๗๗
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทส าคัญ 
ในการเสริมสร้างพ้ืนฐานของการพัฒนาก าลังคนของประเทศและการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า
ตามนโยบายของรัฐบาล  ประกอบกับปัจจุบันมีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก  รวมทั้ง 
มีการจัดการด้านการอุดมศึกษาที่หลากหลาย  เพ่ือให้การจัดการอุดมศึกษาและการพัฒนาบุคลากรของประเทศ
เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศ  สมควรส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  มีความเป็นอิสระทางวิชาการ  สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
มีองค์ความรู้ทางวิชาการในแขนงต่าง ๆ  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  มีการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
ให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย  ตลอดจนสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ  อย่างเหมาะสม  
เพ่ือสร้างความเป็นเลิศในทางวิชาการและมีทักษะขั้นสูงในการประกอบวิชาชีพ  สามารถตอบสนองความต้องการ
ของภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างแท้จริง  และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคม  เพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
และแก้ปัญหาให้แก่สังคมส่วนรวมได้  อันจะน าไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๗๘
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พระราชบัญญัติ 

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  (ฉบับที ่ ๓) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  (ฉบับที่  ๓)  

พ.ศ.  ๒๕๖๒” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้แก้ไขค าว่า   “ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา”  และค าว่า  

“เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา”  ในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
เป็นค าว่า  “ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม”  และค าว่า  
“ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม”  แล้วแต่กรณี  ทุกแห่ง 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในบทนิยามค าว่า  “กระทรวง”  ในมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๑๐๒
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““กระทรวง”  หมายความว่า  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม” 
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวง  และประกาศ  
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้” 
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๘๘ รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงไปปฏิบัติงานในสถาบัน 

อุดมศึกษาเอกชนในระหว่างเวลาที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยู่ในความควบคุมของส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมได้ตามความจ าเป็น  โดยให้ถือว่าเป็นการปฏิบัตริาชการ
ตามปกติ” 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๑๐๓
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติม 
กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพ่ือแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๑๐๔
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พระราชบัญญัติ 

การศกึษาแห่งชาต ิ (ฉบับที ่ ๔) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๔)  

พ.ศ.  ๒๕๖๒” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๑  และมาตรา  ๓๒  แห่งพระราชบัญญตัิการศกึษา

แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๑ กระทรวงมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับ  
ทุกประเภท  และการอาชีวศึกษา  แต่ไม่รวมถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงอื่น
ที่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ก าหนดนโยบาย  แผน  และมาตรฐานการศึกษา  สนับสนุนทรัพยากร

้หนา   ๔๙
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เพ่ือการศึกษา  ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และการกีฬา  ทั้งนี้  ในส่วนที่เกี่ยวกบั
การศึกษา  รวมทั้งการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา  และราชการอื่นตามที่มี
กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง 

มาตรา ๓๒ การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงให้มีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคล 
ในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการจ านวนสามองค์กร  ได้แก่  สภาการศึกษา  คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  และคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นหรือให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรี  และมีอ านาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายก าหนด” 

มาตรา ๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๒/๑  และมาตรา  ๓๒/๒  แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“มาตรา ๓๒/๑ กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  มีอ านาจหน้าที่
เกี่ยวกับการส่งเสริม  สนับสนุน  และก ากับการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  การวิจัยและการสร้างสรรค์
นวัตกรรม  เพ่ือให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย
ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  หรือส่วนราชการ
ที่สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 

มาตรา ๓๒/๒ การจัดระเบียบราชการกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกวรรคสามของมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  

มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๕/๑  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหง่ชาติ  
พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

“มาตรา ๓๕/๑ ให้มีคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย  แผนพัฒนา  
และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
และแผนการศึกษาแห่งชาติ  การสนับสนุนทรัพยากร  การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา  โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา
ระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

องค์ประกอบ  จ านวนกรรมการ  คุณสมบัติ  ลักษณะต้องห้าม  หลักเกณฑ์  วิธีการสรรหา   
การเลือกและการแต่งตั้งประธานกรรมการ  กรรมการ  และกรรมการและเลขานุการ  วาระการด ารงต าแหน่ง
และการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการการอุดมศึกษา  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น” 

้หนา   ๕๐
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มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๗  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกนัคณุภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศกึษา
ของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ประกอบด้วย  ระบบการประกันคุณภาพภายใน  
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก 

ระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  และ  
การอาชีวศึกษา  ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  ส าหรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงอื่นที่มีกฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ  ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๙  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๙ ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  มีฐานะเป็น
องค์การมหาชนท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์  วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก  และท าการประเมินผลการจัด
การศึกษา  ที่มิใช่การจัดการอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม  หรือกระทรวงอื่น  เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา  โดยค านึงถึง
ความมุ่งหมาย  หลักการ  และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนบัตัง้แต่
การประเมินครั้งสุดท้าย  และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน” 

มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๑  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๑ ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด  
ให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  จัดท าข้อเสนอแนะการปรบัปรุงแก้ไขต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด  เพ่ือให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด  หากมิได้ด าเนินการดังกล่าว   
ให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
หรือคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  เพ่ือด าเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข” 

มาตรา ๑๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๕๑/๑  ของหมวด  ๗  ครู  คณาจารย์  และ
บุคลากรทางการศึกษา  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 

้หนา   ๕๑
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“มาตรา ๕๑/๑ ค าว่า  “คณาจารย”์  ในหมวดนี ้ ให้หมายความว่า  บุคลากรซึ่งท าหน้าที่หลกั
ทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน  แต่ไม่รวมถึง
บุคลากรซึ่งสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม” 

มาตรา ๑๑ ในวาระเริ่มแรก  ให้คณะกรรมการการอุดมศกึษาตามพระราชบัญญตัิการศกึษา
แห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามมาตรา  ๓๕/๑  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น 

มาตรา ๑๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  เพ่ือก าหนดขอบเขตในการด าเนินการของกระทรวงศึกษาธิการ  และหน่วยงานอ่ืน
ให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไป  เนื่องจากมีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  
วิจัยและนวัตกรรม  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๕๓
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ประวัติผู้ศึกษา 
 
 
ชื่อ-ชื่อสกุล  นภาพร อาร์มสตรอง 
วัน เดือน ปี เกิด  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๐๓ 
ที่อยู่ปัจจุบัน  ๗๙/๕๗๐ ปทุมวันรีสอร์ต ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
ที่ท างานปัจจุบัน  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ต าแหน่งหน้าท่ีปัจจุบัน รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านกิจการอุดมศึกษาเอกชน 
 
ประสบการณ์การท างาน 
 พ.ศ. ๒๕๖๑ รักษาการที่ปรึกษาด้านกิจการอุดมศึกษาเอกชน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการติดตามและประเมินผลอดุมศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 พ.ศ. ๒๕๕๗ ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการส านักตดิตามและประเมินผลอุดมศึกษา 
   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและประเมินผลอดุมศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 พ.ศ. ๒๕๔๘ ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 พ.ศ. ๒๕๔๖ ส านักส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๐ ท าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารครภุณัฑ์ (Logistics Manager) ในโครงการจัดซื้อครุภณัฑ์
ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้เงินกู้ธนาคารโลกเป็นเวลา 7 ป ี

 พ.ศ. ๒๕๓๓ กองบริการการศึกษา ส านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 
 
ประวัติการศกึษา 
 พ.ศ. ๒๕๕๘ PhD  (Educational Leadership) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 พ.ศ. ๒๕๔๙ ร.ม.(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
 พ.ศ. ๒๕๓๗ Graduate Diploma (School Education) Yokohama National University 
 พ.ศ. ๒๕๒๙ กศ.ม. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร 
 พ.ศ. ๒๕๒๔ ค.บ.(มัธยมศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์และจิตวิทยาแนะแนว) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ความเชี่ยวชาญ  ด้านกิจการอุดมศึกษาเอกชน 

ด้านการตดิตามและประเมินผลอดุมศึกษา 
   ด้านการส่งเสริมสนบัสนุนการพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา 
   ด้านการจดัการศึกษานอกท่ีตั้งอยา่งมีคุณภาพ 
   ด้านความเป็นนานาชาติของอุดมศึกษา 
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