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ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รายงานการศึกษา เรื่อง

กลไก มาตรการของภาครัฐ ในการก ากับดูแลคุณภาพ
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
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การศึกษาเป็นส่วนส าคัญยิ่งที่จะสนับสนุนความส าเร็จของเป้าหมายการพัฒนาระดับโลก 

รวมทั้งทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สังคมคาดหวังให้สร้างบัณฑิต
ที่จะเป็นผลผลิตชั้นน าของประเทศ เป็นปลายทางของการศึกษาท่ีจะสร้างผลผลิตและผลลัพธ์ที่สร้างการเติบโต
ในระบบเศรษฐกิจ สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ ที่สามารถวัดได้ชัดเจนกว่าการศึกษาในระดับอ่ืน ดังนั้น  
การจัดการศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับความคาดหวังดังกล่าวไม่ใช่เรื่องง่าย ในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบ
พลิกโฉมที่กระทบต่อการด าเนินการทุกระดับของทุกภาคส่วน และเมื่อมีการขยายตัวของความต้องการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา ท าให้มีการเรียกร้องให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา หลังจากมีการ
ประกาศใช้กฎหมายหลัก คือ พระราชบัญญัติวิทยาลัยเอกชน พ.ศ. 2512 จึงมีการอนุญาตให้จัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนขึ้นในประเทศไทย จนถึงในยุคที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของการศึกษาในประเทศไทย
คือ ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ที่มีการปฏิรูปการศึกษาเป็นต้นมานั้น มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรก ากับดูแล
การศึกษา มีการให้อิสระในการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอย่างเบ็ดเสร็จผ่านสภาสถาบัน ส่งผลให้
มีการขยายการจัดการศึกษาอย่างรวดเร็วในรูปแบบของการเปิดศูนย์การศึกษา เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ  
นอกสถาบัน ในรูปการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง อย่างไรก็ตาม การขยายตัวของการจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งที่ผุดขึ้นในทุกพ้ืนที่ของประเทศ ส่งผลให้สังคมเกิดประเด็นค าถามมากมายเกี่ยวกับการซื้อขายปริญญา 
การจัดการศึกษาเชิงพาณิชย์โดยขาดความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ จนเป็นประเด็นที่ภาครัฐต้องพยายาม
หามาตรการแก้ปัญหา รวมทั้งท าการศึกษาเพ่ือหาทางออก เพ่ือไม่ให้เป็นปัญหาสั่งสมจนเกิดเป็นวิกฤติเรื้อรังที่
ยากแก่การเยียวยา  

เอกสารนี้เป็นการน าเสนอรายงานการศึกษา ที่ประสงค์จะศึกษากลไกมาตรการของภาครัฐ 
ในการก ากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ได้ด าเนินการมา
นับตั้งแต่การมีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จนถึงช่วงของการเริ่มต้นเข้าสู่การ
บริหารงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อันจะเป็นประโยชน์ในการก าหนด
นโยบายทิศทางการก ากับ ดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้สามารถสร้างบัณฑิตที่เข้มแข็ง 
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในการพัฒนาชาติต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 

รายการการศึกษา เรื่อง กลไก  มาตรการของภาครัฐ ในการก ากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้งของสถาบนัอุดมศกึษาเอกชน 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

  การศึกษามีส่วนส าคัญยิ่งที่จะสนับสนุนความส าเร็จของเป้าหมายการพัฒนาระดับโลก 
รวมทั้งทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สังคมคาดหวังให้สร้างบัณฑิตที่จะ
เป็นผลผลิตชั้นน าของประเทศ จึงท าให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีบทบาทในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
และผลมาจากการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
องค์กรก ากับดูแลการศึกษา มีการให้อิสระในการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอย่างเบ็ดเสร็จผ่านสภา
สถาบัน ส่งผลให้มีการขยายการจัดการศึกษาอย่างรวดเร็วในรูปแบบของการเปิดศูนย์การศึกษา เปิดสอนหลักสูตร
ต่างๆ นอกสถาบัน ในรูปการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ทั้งนี้ เพ่ือขยายโอกาสให้กับผู้เรียน รวมทั้งต้องแข่งขันกับ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สังคมจึงตั้งประเด็นค าถามมากมาย เนื่องจากมีการขยายตัวของการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้งที่ผุดขึ้นในทุกพ้ืนที่ของประเทศ  โดยเฉพาะการใช้สถานที่บางแห่ง เช่น อาคารจอดรถ ปั๊มน้ ามัน 
โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถมศึกษา ศูนย์การค้า เป็นที่วิพากย์วิจารณ์และข้อร้องเรียนจากประชาชนถึงความไม่
เหมาะสมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีการตั้งประเด็นของสังคมเกี่ยวกับการซื้อขายปริญญา การจัดการ
ศึกษาเชิงพาณิชย์โดยขาดความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ เป็นที่มาของวลีติดปากว่า “จ่ายครบ จบแน่” จนเป็น
ประเด็นที่ทั้งฝ่ายภาครัฐ รวมทั้งกรรมาธิการด้านการศึกษา วุฒิสภา ได้เปิดประเด็นเพ่ือหามาตรการแก้ปัญหา จึง
จ าเป็นต้องมีหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาจะต้องมีกลไก มาตรการ และ
แนวทางในการก ากับดูแล ส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

บทบาทของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการก ากับดูแล คุณภาพการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้มีการด าเนินการอย่างไร
บ้าง และควรมีการด าเนินการต่อไปในช่วงการเปลี่ยนผ่านเป็นกระทรวงใหม่ในปัจจุบันอย่างไร  ด้วยเหตุดังกล่าวผู้
ศึกษา  จึงได้ศึกษา  เรื่อง กลไกมาตรการของรัฐในการก ากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพ่ือประโยชน์ในการก าหนดนโยบายในการก ากับ ดูแลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ให้สามารถสร้างบัณฑิตที่เข้มแข็งในยุคที่ประเทศชาติยังมีความหวังกับยุทธศาสตร์ชาติ ในการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเป็นปัจจัยส าคัญในการน าพาประเทศให้เจริญรุ่งเรืองได้สืบไป   
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา 

  2.1 วิเคราะห์กลไก และมาตรการของภาครัฐในการก ากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษา 

นอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

  2.2 ให้ข้อเสนอแนะในการก ากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

  ใช้วิธีการศึกษาแบบบูรณาการ  โดยอาศัยข้อมูลเชิงคุณภาพในภาพรวม และศึกษาลงลึกในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง และข้อมูลเชิงปริมาณจากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา  

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษา  สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ดังนี้  

2.1 วิเคราะห์กลไก และมาตรการ ของภาครัฐใน การก ากับดูแล คุณภาพการจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

   2.1.1 มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานหลักสูตรกับการรับทราบหลักสูตร 

1) มาตรฐานการอุดมศึกษา  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่11 

ตุลาคม 2549 ได้ก าหนดให้มีมาตรฐานการอุดมศึกษา ที่ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ 1) มาตรฐานด้าน
คุณภาพบัณฑิต 2) มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และ 3) มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนา
สังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยที่มาตรฐานแต่ละด้าน มีการก าหนด ตัวบ่งชี้ที่ชัดเจน และใน
มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา ยังมีมาตรฐานย่อย 2 มาตรฐาน ประกอบด้วย มาตรฐานด้าน
ธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา และ มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา อย่างไรก็
ตาม ได้มี ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 
17 สิงหาคม 2561 ที่มีการปรับสาระให้เข้ากับบริบทของอุดมศึกษาที่เปลี่ยนไป โดยได้ก าหนดมาตรฐานการ
อุดมศึกษา เป็นมาตรฐาน 5 ด้าน ประกอบด้วย มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน มาตรฐานด้านวิจัยและนวัตกรรม 
มาตรฐานด้านการบริการวิชาการ มาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และมาตรฐานด้านบริหาร
จัดการ ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และบริบทของประเทศ และโลกในปัจจุบันมากขึ้น  
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2) มาตรฐานหลักสูตร กับการรับทราบหลักสูตร  

มาตรฐานหลักสูตรถือเป็นกลไกส าคัญที่เป็นรากฐานของการจัดการเรียนการสอนให้ได้ตาม 

มาตรฐานที่กระทรวงก าหนด และเป็นพ้ืนฐานที่เจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งรับผิดชอบ
งานด้านมาตรฐาน ต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพ่ือน าไปใช้รับทราบหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาว่าเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว จึงแจ้ง ส านักงาน ก.พ. ใช้ประโยชน์ในการรับรองเงินเดือน กรณีเข้ารับราชการ ใน
หลักสูตรระดับต่างๆ  

มาตรฐานหลักสูตร จะมีการก าหนดเป็นเกณฑ์ที่จัดท าในรูปประกาศกระทรวง เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 ประกาศกระทรวง เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2548  ประกาศกระทรวง เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2548 โดยมี 
ประกาศกระทรวง เรื่อง แนวทางบริหารเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สาระส าคัญซึ่งใช้ในการ
ก ากับคุณภาพหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยหัวข้อ ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบการจัด
การศึกษา การคิดหน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร ในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนและคุณวุฒิอาจารย์ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา เกณฑ์การวัดผล
และการส าเร็จการศึกษา ชื่อปริญญา การประกันคุณภาพหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร ส่วนในระดับบัณฑิตศึกษา 
ก็จะมีหัวข้อที่แตกต่าง ที่โครงสร้างหลักสูตร เป็นแผนการศึกษา และมีหัวข้อ การรับและเทียบโอนหน่วยกิต เพ่ิม
เข้ามา  

ต่อมา มีประกาศกระทรวง เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่ออกมาใหม่ ในปี พ.ศ. 2558 
สาระส าคัญจะปรากฎครอบคลุมหัวข้อข้างต้น แต่เนื้อหาส าคัญบางหัวข้อจะเปลี่ยนไป ให้เหมาะสมกับพลวัตของ
โลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เรื่องส าคัญที่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบที่เป็นการเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ คือในระดับปริญญาตรี มีการแบ่งหลักสูตร เป็น 2 กลุ่ม คือ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ และ
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ มีการก าหนดนิยาม อาจารย์ประจ า อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์พิเศษ ซึ่งมีผลให้ต้องก าหนดเนื้อหาในหัวข้อต่างๆ เป็น 2 กลุ่มหลักสูตร ใน
ส่วนของระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีการก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูต ร 
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้มีผลงานวิชาการที่ต่อเนื่องในรอบ 5 ปี โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็น
งานวิจัย นอกจากนี้ในส่วนของคุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ได้ก าหนดให้ต้องมีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

2.1.1 กลไกการประกันคุณภาพ  

เป็นกลไกส าคัญในการก ากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยที่สถาบันอุดมศึกษาทุก
แห่ง ต้องมีระบบการประกันคุณภาพ ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และในกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 และ ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และ
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แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2557 ที่ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่
จะต้องรับผิดชอบให้มีการประกันคุณภาพภายใน และการด าเนินการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งกลไก
การประกันคุณภาพ เป็นส่วนที่มีความเชื่อมโยงกับเกณฑ์มาตรฐานข้างต้น ที่ได้ก าหนดหัวข้อ การประกันคุณภาพ
หลักสูตรไว้ด้วย 

2.1.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุกรรมการหลัก และคณะท างานที่
เกี่ยวข้อง  

องค์คณะบุคคลที่มีบทบาทหลัก ในระบบอุดมศึกษา ถือเป็นกลไกส าคัญหนึ่งในการก าหนด
แนวนโยบายในการก าหนดมาตรฐาน การก ากับดูแลคุณภาพมาตรฐาน เป็นอย่างยิ่ง คือ คณะกรรมการการ
อุดมมศึกษา และหากพิจารณาเรื่องที่เป็นวาระ เข้ามาในการพิจารณาในระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาชุดแรกจนถึงชุดปัจจุบัน จะพบว่าไม่ต่ ากว่าครึ่งหนึ่งเป็นวาระที่เกี่ยวข้องกับด้านมาตรฐาน รวมทั้ง
การติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

2.1.4 มาตรการทางกฎหมายที่เป็นเรื่องการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งโดยเฉพาะ  

การก าหนดมาตรการทางกฎหมายที่เป็นเรื่องการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งโดยเฉพาะ
ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  โดยที่ประกาศกระทรวง บังคับใช้กับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ คือ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของรัฐ พ.ศ. 2552 และกฎกระทรวง บังคับ
ใช้กับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คือ กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2551 ต่อมา ได้มีการแก้ไขสาระส าคัญในประกาศกระทรวงและกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้งข้างต้น ท าให้กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 
2559 ก็ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งได้เพ่ิมเงื่อนไขใน
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นทั้งในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน อย่างไรก็
ตามส่วนที่แตกต่างคือ อ านาจในการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ไม่ได้อยู่ที่สภา
สถาบัน แต่ไปอยู่ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะต้องขออนุญาตก่อนเปิด
ด าเนินการ 

2.1.๕ กลไก การก ากับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดย พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน  

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นกฎหมายหลัก ที่สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนทุกแห่งใช้เป็นแนวทางในการด าเนินกิจการ ที ่ครอบคลุม การบริหารทุกเรื ่อง ตามที่ได้ก าหนด ว่า 
พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา เว้นแต่
สถานศึกษาที ่จ ัดตั ้งตามสนธิส ัญญาหรือความตกลงระหว่างร ัฐบาลไทยกับทบวงการช านัญพิเศษแห่ง
สหประชาชาติ ทั้งนี ้ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่3) พ.ศ. 2562 เป็นฉบับปัจจุบันที่
ออกมา เพื่อให้มีการปรับชื่อหน่วยงานที่ก ากับดูแลตามโครงสร้างของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
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วิจัย และนวัตกรรม โดยเนื้อหาสาระหลักยังคงตาม พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ประกอบด้วยสาระส าคัญ  130 มาตรา 9 หมวด และบทเฉพาะกาล 
ทั้งนี้ใน 9 หมวดนั้นประกอบด้วย หมวด 1 การจัดตั้งและเปิดด าเนินการ หมวด 2 คณะกรรมการ หมวด 3 
การด าเนินงาน หมวด 4 ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ หมวด 5 ทรัพย์สินและการบัญชี หมวด 6 การ
อุดหนุนและส่งเสริม หมวด 7 การก ากับควบคุม หมวด 8 การเลิกและโอนกิจการ หมวด 9 บทก าหนดโทษ  

2.1.๖  กลไกการติดตาม ตรวจเยี่ยม ตรวจประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  

เป็นกลไกส าคัญยิ่งที่ได้ด าเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 – 2561 มีบทบาทในการ
แก้ปัญหาการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่ด้อยคุณภาพ ที่เป็นรูปธรรม  การติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นการด าเนินงานที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ทั้งนี้ผู้ที่ตรวจเยี่ยม และตรวจประเมินเป็นคณะบุคคลที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ตรวจเยี่ยม หรือคณะกรรมการตรวจประเมิน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา การ
ติดตามประเมินผล รวมถึงการประกันคุณภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยใน
สาขาวิชาที่เปิดสอนนอกสถานที่ตั้ง   

ผลจากการติดตามประเมินผลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า  มีการด าเนินการที่อยู่ในระดับผ่าน ไม่
ถึงร้อยละ 20 ซึ่งสะท้อนคุณภาพของการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในภาพรวมว่ายังมีปัญหาอยู่ จากมาตรการที่
ชัดเจนที่ก าหนดให้กรณีที่ผลประเมิน “ไม่ผ่าน” ต้องงดรับนักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป ร่วมกับการเชื่อมโยงผล
การประเมินกับการประเมินประกันคุณภาพรอบสามของ สมศ.ท าให้จ านวนสถาบันที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ลดลงจากเดิม จาก ในปี พ.ศ. 2554 มีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 76 จังหวัด 505 ศูนย์ 87 สถาบัน (ไม่
นับรวมสถาบันอุดมศึกษาไม่จ ากัดรับ) 1,469 หลักสูตร ในขณะที่ปัจจุบันมีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 50 
จังหวัด 94 ศูนย์ 44 สถาบัน 243 หลักสูตร โดยเมื่อพิจารณาเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พบว่า ลดลงจาก 
188 ศูนย์ 40 สถาบัน 554 หลักสูตร เหลือ 44 ศูนย์ 19 สถาบัน 102 หลักสูตร 

2.1.7 กลไกการสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของสภามหาวิทยาลัย สมศ. และภาค
ส่วนต่างๆ 

เมื่อมีการประกาศใช้กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้ง และ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจึงได้ท าหนังสือแจ้งเรื่องการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวให้ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา และนายก
สภาสถาบันทราบและถือปฏิบัติ และสร้างความเข้าใจ ด้วยการจัดประชุมสัมมนา เชิญ นายกสภาสถาบัน 
อธิการบดี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมศ.  เข้าร่วมประชุมท าความเข้าใจ เนื้อหาสาระส าคัญ รวมทั้งเปิด
โอกาสให้มีการซักถาม เพ่ือสนับสนุนการน ากฎหมายเหล่านี้ไปปฏิบัติอย่างถูกต้องในการก ากับดูแลคุณภาพการ
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จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง นอกจากนี้ในกระบวนการติดตามตรวจเยี่ยม การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ยัง
ได้เปิดโอกาสให้ผู ้แทนสภาสถาบันทุกแห่งเข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ โดยก าหนดเป็นองค์ประกอบหนึ่งของ
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม ซึ่งท าให้การรับรู้เรื่องการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ งเข้าไปสู่กรรมการสภาสถาบัน
โดยตรง  

2.1.8 กลไกการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ และ ความต่อเนื่องของมาตรการที่ใช้ด าเนินการ   
  เป็นกลไกหนึ่งที่ใช้ก ากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งร่วมกับกลไก

อ่ืนๆ เพ่ือช่วยให้สาธารณะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ผ่านเว็บไซด์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา การมี
ศูนย์รับค าถาม ข้อสงสัย ผ่านระบบ call center การให้ข่าวกับสิ่งพิมพ์ การออกรายการโทรทัศน์ ให้ข้อมูลต่อ
สาธารณะ ในเรื ่องการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั ้งอย่างมีคุณภาพ ผลกระทบกรณีที ่เกิดขึ ้นเรื ่องการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งโดยซื้อขาย ปริญญา การให้ความกระจ่างกับสังคมในเรื่องที่เป็นข่าว การเผยแพร่
ข้อมูลผลการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเป็นข้อมูลส าคัญในการตัดสินใจเลือกเรียนอย่างมีคุณภาพมาตรฐาน 

 
2.2  ให้ข้อเสนอแนะในการก ากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน 
2.2.1 การก ากับดูแลของผู้บริหารศูนย์นอกสถานที่ตั้ง 

   ต้องมีความเข้าใจเรื่องเกณฑ์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งเป็นอย่างดี และควรมี
ความเข้มข้นในการก ากับดูแลโดย ผู้บริหารศูนย์ คณาจารย์และทีมงาน นอกจากนี้ การบริหารศูนย์ ควรมีความ
เชื่อมโยงกันกับสถาบันหลัก ทั้งในเรื่องการบริหารงานวิชาการ โดยเฉพาะการดูแลเรื่องการจัดการเรียนการ
สอน การวัดผล การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ ระบบการประกันคุณภาพ ระบบทะเบียนนักศึกษา และ ระบบ
การเงิน 

2.2.2 การก ากับดูแลโดย สถาบันหลัก และสภาสถาบัน  
 ควรมีการดูแลอย่างเข้มงวด ที ่ผ่านมาสถาบันหลักจ านวนหนึ่งได้มอบอ านาจการ

บริหารจัดการการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งไปที่ระดับคณะ และขาดการติดตาม อย่างเป็นระบบ จะมีการ
ติดตาม ก ากับดูแลอย่างจริงจังเมื่อมีปัญหาเข้ามาพิจารณาเท่านั้น หากมีการวางระบบการติดตาม ก ากับดูแล
โดยให้ผ่านสภาวิชาการ หรือ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานใดที่มีความเหมาะสมตามบริบท
ของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ แล้วต้องเสนอผู้บริหารสถาบันหลัก และสภาสถาบันอย่างเป็นระบบ โดยดูแลอย่าง
เข้มงวด ก็จะช่วยสนับสนุนให้เกิดมาตรฐานในการด าเนินงานที่รักษาผลประโยชน์ของผู้เรียน และสาธารณชน
ในฐานะเป็นผู้ใช้บริการการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

2.2.3  ความเชื่องโยงการก ากับดูแล โดยบทบาทของสภาสถาบัน กับคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ควรก ากับการรับรองคุณภาพโดยสภาสถาบัน จากนั ้นจึงรายงานต่อหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อการตรวจสอบข้อมูลหรือ ร่วมกันก ากับดูแลเป็นล าดับ โดยเป็นการท างานที่มีความเป็นอิสระ 
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แต่มีความเชื่อมโยง ทิศทางเชิงนโยบาย ที่ต้องการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานหลักสูตร และตามกฏกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

2.2.4 รูปแบบการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ที่ให้ภาคส่วนในพ้ืนที่ที่เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในกระบวนการประเมิน  

   ควรมีรูปแบบการประเมิน โดยการมีส่วนร่วมจากประชาชนในพื้นที่ นักศึกษา ผู้ใช้
บัณฑิตในพื้นที่นั้นๆจริงๆ โดยอาจเป็นการปรับกระบวนการประเมินของ สกอ. (ส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ) หรือ ให้เป็นการประเมินโดยบุคคลภายนอกร่วมกับ สกอ . 
(ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ) และสถาบันหลัก เพื่อให้เป็นการ
ขยายบทบาท ความรับผิดชอบ และการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ไปสู่ผู้ มีส่วนได้ส่วนเกี่ยวกับการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้งอย่างกว้างขวาง  

2.2.5 มาตรฐาน ของ ผู้ประเมิน 
ควรมีการสร้างมาตรฐานผู้ประเมินให้มีความชัดเจนในเป้าหมายและเกณฑ์ที่ใช้ในการ

ตรวจสอบคุณภาพ  อย่าให้มีบรรยากาศการประเมิน ตึงเครียดจากท่าทีของผู้ประเมิน แต่ควรสร้างความเข้าใจ  
และ/หรือ อบรมผู้ประเมิน ไม่ให้มีความแตกต่างกันในวิธีการ รวมทั้งการน าเกณฑ์ไปใช้ประเมิน  ผู้ประเมินต้อง
ระบุชัดถึงจุดที่ต้องแก้ไขปรับปรุง  พร้อมข้อเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุง  นอกจากนี้อย่าเน้นเพียงการตรวจ
จากเอกสาร  แต่เน้น performance ซึ่งควรมีแนวทางให้ชัดเจนว่าต้องพิจารณาอะไร อย่างไร โดยให้ผู้ประเมิน
ใช้บทบาท  Facilitator มากกว่า auditor เห็นควรให้มีการจัดอบรมคณะกรรมการตรวจประเมิน ทบทวน 
กฏเกณฑ์ กติกาให้ผู้ประเมินมีคุณภาพ มีความเข้าใจ น าไปใช้ในเกณฑ์เดียวกัน มาตรฐานเดียวกัน ด้วยทัศนคติ
ที่เป็นกลางและมองด้วย holistic Approach พร้อมกับมุมมองเพ่ือการศึกษาในอนาคต 

 2.2.6 การน ามาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้ก ากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้ง  

  ควรมีนโยบายที่เข้มงวด และไม่ให้เกิดการขยายตัวของการจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้ง  ควรมีการพิจารณาการบังคับใช้ท่ามกลางความหลากหลายของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีบริบทและ
ปัจจัยที่ต่างกัน  การประเมินของ สกอ. ควรเป็นการประเมินเพื่อส่งเสริม และก ากับติดตามการด าเนินการ
อย่างจริงจัง เพื่อให้มีคุณภาพในการจัดศึกษาอย่างแท้จริง ด้วยหลักธรรมาธิบาล และ เกณฑ์การจัดการศึกษา
ระหว่างรัฐและเอกชน หากมีการแก้กฎหมายว่าด้วยการจัดารศึกษานอกที่ตั้งควรใช้กฏหมายฉบับเดียว ไม่ควร
ออกเป็นประกาศ และกฎกระทรวงแยกกัน และเมื่อมีข้อสรุปเชิงนโยบายที่ชัดเจนที่จะไม่สนับสนุนการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ให้เขียนเป็นกฎหมายว่าไม่ต้องการให้จัดการศึกษานอกที่ตั้งทั้งรัฐและเอกชน ยกเว้น
ได้รับอนุมัติจาก กกอ.หรือ กมอ ตามอ านาจหน้าที่ภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม ทั้งนี้ กรณีถ้าจัดโดยได้รับอนุมัติจาก กกอ.หรือ กมอ อาจให้ติดตาม ประเมินโดย คณะกรรมการ
ตรวจสอบของสภาสถาบันเป็นส าคัญ และถ้าได้ด าเนินการจัดการศึกษานอกที่ตั้งหลังจากได้รับอนุมัติแล้ว จัด
ไม่ได้มาตรฐาน สภามหาวิทยาลัยต้องมีความผิด ต้องรับผิดชอบเป็นหลัก 
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2.1.8 มาตรการป้องกัน  
ควรหามาตรการป้องกัน ด้วยการติดตามประเมินโดยสถาบันการศึกษา หากจะมีการ

ตรวจประเมินโดย สกอ(ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ) ก็ควร
ด าเนินการให้ทันต่อสถานการณ์ ต้องมีกลไกที่มีความอ่อนตัว ทันสมัยกับสถานการณ์ มีผู้ทรงคุณวุฒิที่ท าหน้าที่
ติดตามประเมินที่มากพอ และควรมีการศึกษาว่าในเรื่องการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในสถานการณ์ปัจจุบัน
ควรเป็น pre audit หรือ post audit หากพบว่าควรเป็น post audit ก็ควรปรับการด าเนินการให้รวดเร็วขึ้น 
และ ควรน าบทเรียนจากการติดตาม ตรวจเยี่ยม ตรวจประเมินของคณะกรรมการการอุดมศึกษาไปสู่การ
ปรับปรุงแก้ไขของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอย่างต่อเนื่อง ควรก าหนดเกณฑ์ ในอนาคตที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ มี
ธรรมาภิบาลในการตรวจสอบเป็นกัลยาณมิตรในการให้ข้อแนะน า ปรับปรุง แก้ไข รวมทั้ง ควรมีการอบรมให้
ความรู้กับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับเกณฑ์และรายละเอียดในการประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษานอกที่ตั้งของหน่วยงานต่างๆ ให้มีกระบวนการท างานที่รวดเร็วและมีธรรมาภิบาลเป็นส าคัญ  

2.1.9 การน าเทคโนโลยีมาช่วยในกระบวนการก ากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้ง 

ควรมีระบบเอ้ืออ านวยต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา หรือการก าหนดวิธีการ
เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู ้ของผู้เรียนและคุณภาพการศึกษา การใช้ศักยภาพของอาจารย์ร่วมที ่มีคุณค่าอย่าง
หลากหลายเป็นประโยชน์โดยรวม การช่วยผู้จบการศึกษานอกสถานที่ตั้งในการท างาน โดยน าข้อมูลการจบ
การศึกษามาเชื่อมโยงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ควรใช้ เทคโนโลยีระบบการสื่อสาร เข้ามาทดแทน และ 
สร้างระบบ Monitoring Evaluation มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่ไปเปิด
นอกสถานที่ได้อย่างถูกต้อง  

2.1.10 การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้ง 

การอบรมบุคลากรทางการศึกษาที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ให้ตระหนักถึงคุณภาพ
ทางการศึกษา และมีระบบการให้ข้อมูลย้อนกลับทุกปี ควรมีการสัมมนาเรื ่อง เกณฑ์และกลไกการตรวจ
ประเมินนอกที่ตั้งอย่างแพร่หลาย  ก าหนดแผนผังความรับผิดชอบและกระบวนงานเพ่ือก ากับดูแลคุณภาพและ
กรอบเวลาให้ชัดเจน สร้างความเข้าใจ/การมีส ่วนร่วม จากหน่วยงานสถาบันอุดมศึกษากับส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ก าหนดแจ้งปฏิทินการด าเนินงานที่ชัดเจน และมีการตรวจประเมินเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเผยแพร่ผลการด าเนินการต่อสาธารณะ และให้มีช่องทางให้สาธารณะได้ให้
ข้อคิดเห็น เพื่อการปรับปรุงพัฒนาแก่ สกอ (ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม) และสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นการสื่อสารสองทาง หากมีความอ่อนไหวในเรื่องที่อาจเป็นประเด็นที่มี
ผลกระทบต่อภาพรวมของอุดมศึกษา สกอ (ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม) ต้องร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษา สภาสถาบัน หาช่องทางใช้สื่อต่างๆ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับ
ผู้เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว  
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     บทที่ 1 

     บทน ำ  

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  

 แม้ว่าสังคมโลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตาม การศึกษายังเป็นเรื่องส าคัญที่ต้องหยิบยกขึ้นมา
เชื่อมโยงกับการพัฒนาเสมอมา ดังจะเห็นได้จากการที่องค์กรสหประชาชาติได้ก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) เพ่ือให้เกิดการต่อเนื่องของการ
พัฒนา หลังจากที่เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษสิ้นสุดลงใน ปี พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ เพ่ือเป็นทิศทางการ
พัฒนาทั้งในระดับชาติและระดับสากลที่ทุกประเทศจะด าเนินการร่วมกัน ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ.  
2558 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดยที่การสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง
ครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Quality Education) เป็น
เป้าหมายหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การศึกษาจึงเป็นเรื่องส าคัญระดับโลกที่ทุกประเทศจะต้อง
ให้ความส าคัญ สอดรับกับทิศทางของประเทศที่ก าหนดให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติที่เป็นปัจจัยส าคัญในการน าพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนา
แล้ว โดยคนไทยในอนาคตต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา สามารถเรียนรู้
ได้ตลอดชีวิต มีทักษะในศตวรรษที่ 21 บนฐานของการรู้คุณค่าความเป็นไทย มีคุณธรรมจริยธรรม มี
วินัย ความรับผิดชอบต่อสังคม และมีสุขภาวะที่ดี  

 การศึกษาจึงมีส่วนส าคัญยิ่งที่จะสนับสนุนความส าเร็จของเป้าหมายการพัฒนาระดับโลก 
รวมทั้งทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สังคมคาดหวังให้สร้าง
บัณฑิตที่จะเป็นผลผลิตชั้นน าของประเทศ เป็นปลายทางของการศึกษาที่จะสร้างผลผลิตและผลลัพธ์ที่
สร้างการเติบโตในระบบเศรษฐกิจ สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ ที่สามารถวัดได้ชัดเจนกว่าการศึกษา
ในระดับอ่ืน หากผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษาอ่อนแอ ไม่เป็นไปตามที่สังคมคาดหวัง ไม่สามารถผลิต
ก าลังคนระดับสูง และความรู้ที่เป็นที่ต้องการของประเทศ ก็จะสร้างผลกระทบที่รุนแรงกว่าการศึกษา 
ในระดับอ่ืนๆ อย่างเห็นได้ชัด  

อนึ่ง การจัดการศึกษาเพ่ือให้สอดคล้องกับความคาดหวังดังกล่าวไม่ใช่เรื่องง่าย ในบริบทที่มีการ
เปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมที่กระทบต่อการด าเนินการทุกระดับของทุกภาคส่วน เมื่อมีการขยาย
การศึกษาให้หลายภาคส่วนมาร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของ
ประเทศ ก็จ าเป็นที่หน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาจะต้องมี
กลไก มาตรการ และแนวทางในการก ากับดูแล ส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมี
คุณภาพ หากพิจารณาการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาแล้ว 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีบทบาทในการเข้ามาร่วมแบ่งเบาภาครัฐ ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
เมื่อมีการขยายตัวของความต้องการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ท าให้มีการเรียกร้องให้ภาคเอกชนเข้ามามี
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ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา หลังจากมีการประกาศใช้กฎหมายหลัก คือ พระราชบัญญัติวิทยาลัยเอกชน 
พ.ศ. 2512 จึงมีการอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขึ้นในประเทศไทยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  

หากดูพัฒนาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยแล้ว มีการศึกษาของศิริพงศ์  
รักใหม่ (2559) ในเรื่อง พัฒนาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ซึ่งเน้นการศึกษา
พัฒนาการ 3 ด้านคือ 1) ด้านปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 2) ด้านการด าเนินงานตามภารกิจ และ 
3) ด้านการบริหารและจัดการ โดยจ าแนกผลการศึกษาออกเป็น  4 ยุค ผลการศึกษาพบว่า ในยุคที่ 1 
หรือยุคก่อก าเนิด (พ.ศ. 2512 - 2522) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมุ่งผลิตบัณฑิตเพ่ือสนองความ
ต้องการแรงงานของธุรกิจ  ต่อมายุคที่ 2 หรือยุคขยายตัว (พ.ศ. 2522 - 2542) จึงเริ่มขยายบทบาท
ไปยังภารกิจอ่ืนแต่ก็ยังคงเน้นภารกิจการสอนเป็นหลัก ยุคที่ 3 หรือยุคปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. 2542 -
2552) มีการขยายการจัดการศึกษาอย่างไร้ขอบเขต ส่วนยุคที่ 4 หรือยุคมาตรฐานการศึกษา (พ.ศ. 
2552 - ปัจจุบัน) เริ่มมีการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของการประกันคุณภาพ โดยภาพรวม
พัฒนาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความก้าวหน้าขึ้นทุกด้านหลังยุคปฏิรูปการศึกษา ส่วนหนึ่งเป็น
ผลมาจากการมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สถาบันอุดม 
ศึกษาส่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหาด้านคุณภาพของอาจารย์ และยังไม่สามารถพัฒนาผลงานวิจัยได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน  

หากพิจารณาการขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในยุคแรกและยุคที่สอง  ยุคแรก ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2512 - 2522 มีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขอจัดตั้งทั้งสิ้น 11 แห่ง แต่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต  
1 แห่งคือ วิทยาลัยพัฒนา เนื่องจากประสบปัญหาด้านการบริหารและการเงิน ต่อมาในยุคที่ 2 ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2522 - 2542 เป็นยุคขยายตัว เมื่อรัฐบาลประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ. 2522 ที่เปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย และ
ขยายขอบเขตภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน คือ การสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จึงมีการขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอย่าง
ชัดเจน โดยมีจ านวนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดตั้งใหม่เพ่ิมขึ้นถึง 30 แห่ง รวมมีสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนทั้งสิ้น 39 แห่ง  

ในยุคที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนส าคัญของการศึกษาในประเทศไทย คือ ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ที่มีการ
ปฏิรูปการศึกษาเป็นต้นมานั้น พัฒนาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในยุคนี้ ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก
การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
องค์กรก ากับดูแลการศึกษา มีการให้อิสระในการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอย่างเบ็ดเสร็จ
ผ่านสภาสถาบัน ส่งผลให้มีการขยายการจัดการศึกษาอย่างรวดเร็วในรูปแบบของการเปิดศูนย์การศึกษา 
เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ นอกสถาบัน ในรูปการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ทั้งนี้  เพ่ือขยายโอกาสให้กับ
ผู้เรียน รวมทั้ง ต้องแข่งขันกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งมีปัจจัยมาจากจ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่
เพ่ิมขึ้นจากนโยบายสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยของรัฐออกนอกระบบราชการ การปรับเปลี่ยนสถาบัน  
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ราชภัฏเป็นมหาวิทยาลัย และยกระดับสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล กอปรกับการที่สถาบันอาชีวศึกษาเริ่มขยายการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาได้ ท าให้เกิดการแข่งขันในการขยายการจัดการศึกษา ส่งผลให้นักศึกษาเข้าเรียนใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเริ่มน้อยลงเนื่องจากผู้เรียนมีทางเลือกมากขึ้น จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มี
ค่าใช้จ่ายต่ ากว่า เป็นที่ยอมรับในภาพรวมดีกว่า ในช่วง ปี พ.ศ. 2542 - 2551 มีสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนจัดตั้งใหม่ถึง 30 แห่ง เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย 13 แห่ง สิ้นปี พ.ศ 2551 มีจ านวน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนทั้งสิ้น 69 แห่ง ขณะเดียวกันภาครัฐคือ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยนับตั้งแต่มีคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในปี พ.ศ. 2547 ได้เริ่มมีการก ากับดูแล
มาตรฐานการจัดการศึกษา โดยการออกมาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเกณฑ์
มาตรฐานที่เก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติให้สถาบันอุดมศึกษา  

 ในยุคต่อมา ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน เมื่อปริมาณสถาบันอุดมศึกษามีจ านวนมาก
ครอบคลุมไปทั่วประเทศ รัฐให้อิสระในการบริหารจัดการแก่สถาบันอุดมศึกษาชนมากขึ้น และใช้กลไก
การก ากับดูแลคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา โดยการออกกฎระเบียบที่เป็นการก าหนดเกณฑ์
มาตรฐาน รวมถึงการก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และการออกประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาวิชาต่างๆ ในระยะเวลาต่อมา เพ่ือให้การจัดการศึกษาและการด าเนินการด้านหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานชาติและมาตรฐานสากลที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ที่จะส่งผลต่อ
การประกันคุณภาพบัณฑิต โดยอาศัยกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือในการ
ประเมินผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ณ ปัจจุบัน มีสถาบันอุดมศึกษารวมทั้งสิ้น 156 แห่ง 
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 72 แห่ง ทั้งนี้  มีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทเป็น 
มหาวิทยาลัยแล้ว 36 แห่ง  

การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อพิจารณานับตั้งแต่มีการ
ขยายตัวในเชิงปริมาณเกิดขึ้น หากเป็นการก ากับดูแลที่มีขอบเขตภายในสถาบันก็ยังมีกลไกการก ากับ 
ที่น่าจะประกันคุณภาพได้ระดับหนึ่ง แม้ว่าเสียงสะท้อนจากผู้ใช้บัณฑิตจะยังมีความคาดหวังต่อคุณภาพ
บัณฑิตที่มากกว่าที่ควรเป็นอยู่ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาจากข้อมูลการขยายตัวของการจัดการศึกษา 
นอกสถานที่ตั้งแล้ว ทั้งนี้ จากการส ารวจข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่อยู่ภายใต้การก ากับ
ดูแลของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบว่า ในปี  พ.ศ. 2554 มีสถาบันอุดมศึกษาที่จัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง 96 แห่ง (จากจ านวนสถาบันอุดมศึกษา 150 แห่ง) จ านวน 687 ศูนย์ 
1643 หลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษานอกที่ตั้งมากที่สุดในช่วงนั้น มีการจัดถึง 107 ศูนย์ 
130 หลักสูตร ใน 51 จังหวัด และท่ีจัดมากท่ีสุดรองลงมาคือ 83 ศูนย์ 250 หลักสูตร ใน 50 จังหวัด 
(ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 31 พฤษภาคม 2554) สังคมจึงตั้งประเด็นค าถามมากมาย 
เนื่องจากมีการขยายตัวของการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่ผุดขึ้นในทุกพ้ืนที่ของประเทศ มีการกล่าว
อ้างถึงสภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะการใช้สถานที่บางแห่ง เช่น อาคารจอดรถ 
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ปั๊มน้ ามัน โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถมศึกษา ศูนย์การค้า เป็นที่วิพากย์วิจารณ์และข้อร้องเรียนจาก
ประชาชนถึงความไม่เหมาะสมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีการตั้งประเด็นของสังคมเกี่ยวกับ
การซื้อขายปริญญา การจัดการศึกษาเชิงพาณิชย์โดยขาดความรับผิดชอบและจรรยาบรรณ เป็นที่มา
ของวลีติดปากว่า “จ่ายครบ จบแน่” จนเป็นประเด็นที่ทั้งฝ่ายภาครัฐ รวมทั้งกรรมาธิการด้านการศึกษา 
วุฒิสภา ได้เปิดประเด็นเพ่ือหามาตรการแก้ปัญหา รวมทั้งท าการศึกษาเพ่ือหาทางออก เพ่ือไม่ให้เป็น
ปัญหาสั่งสมจนเกิดเป็นวิกฤติเรื้อรังท่ียากแก่การเยียวยา  

บทบาทของภาครัฐโดยเฉพาะส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต่อเนื่องมาถึงส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการก ากับดูแล คุณภาพการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้มีการด าเนินการ
อย่างไรบ้าง และควรมีการด าเนินการต่อไปในช่วงการเปลี่ยนผ่านเป็นกระทรวงใหม่ในปัจจุบันอย่างไร  
จึงเป็นโจทย์ที่ภาครัฐจ าเป็นต้องเป็นค าตอบด้วยเหตุดังกล่าวผู้ศึกษาจึงได้ศึกษาเรื่อง กลไกมาตรการของ
รัฐในการก ากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพ่ือประโยชน์
ในการก าหนดนโยบายในการก ากับ ดูแลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้สามารถสร้างบัณฑิตที่
เข้มแข็งในยุคที่ประเทศชาติยังมีความหวังกับยุทธศาสตร์ชาติ ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือเป็นปัจจัยส าคัญในการน าพาประเทศให้เจริญ รุ่งเรืองได้สืบไป   

 

2. วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 

 2.1 วิเคราะห์กลไก และมาตรการของภาครัฐในการก ากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษา 
นอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 2.2 ให้ข้อเสนอแนะในการก ากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม 

 

3. ขอบเขตกำรศึกษำ 

 ด้านเนื้อหา  

 การศึกษาการก ากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยใช้สาระส าคัญในการก ากับ ดูแลคุณภาพ ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง และพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เป็นส าคัญ ทั้งนี้ การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งจะไม่นับรวมศูนย์ที่จัดการศึกษาในต่างประเทศ  
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 กรอบเวลาในการศึกษา 

การก ากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดย
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 – พฤษภาคม 2562  

 ประชากร  

1)  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ หน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล
คุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คือ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งในการศึกษานี้มุ่งเน้นที่การด าเนินงานของภาครัฐที่เป็น
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการเป็นหลัก 
เนื่องจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เริ่มมีผลตามกฎหมาย 
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 และยังคงอยู่ระหว่างการออกกฎกระทรวงเพ่ือจัดโครงสร้าง อัตราก าลัง
ตามกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การด าเนินการในระหว่างนี้จึงยังอาศัยบท
เฉพาะกาลที่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง  

2) หน่วยงานที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งคือ สถาบัน อุดมศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้ง จ านวน 40 แห่ง ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส ารวจในปี พ.ศ. 2554   

 

4.หลักกำรและแนวคิดที่ใช้ในกำรศึกษำ 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้หลักการแนวคิดส าคัญดังนี้  

 3.1 แนวคิดเก่ียวกับเกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 

  คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่ตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 16 ที่ก าหนดให้มีคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษา และมีหน้าที่ 
ให้ความเห็นหรือให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี ดังนั้นในการ
ก ากับดูแลมาตรฐานการจัดการศึกษาสถาบันอุดมศึกษา จึงได้มีการด าเนินการในรูปของกฎกระทรวง 
ประกาศกระทรวง ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ก าหนดเนื้อหาส าคัญให้สถาบันอุดมศึกษา
น าไปปฏิบัติ ทั้งนี้  ในส่วนของเกณฑ์มาตรฐานที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง  
มีกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่เก่ียวข้องดังนี้  

  1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552  
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  2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ งของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2560  

  3) กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ. 2551  

  4) กฎกระทรวงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 
2559 

  5) ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552  

  6) ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องก าหนดแบบรายงานผล การจัดการ
ศึกษานอกที่ตั้ง และวิธีการและระยะเวลาตรวจสอบและประเมินการจัดการศึกษานอกที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

7) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2548 และ 2558  

  8) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 
  9) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558  

  10) กฎกระทรวง การขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ. พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2558  

  11) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิ สาขาวิชาต่างๆ ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา  

  12) ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

 3.2 แนวคิดเก่ียวกับพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2550 เป็นกฎหมายหลักที่ใช้บังคับแก่สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับ
ปริญญา เว้นแต่สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการ
ช านัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 30 ธันวาคม 2550 ทั้งนี้ เมื่อมีการจัดตั้งกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ส่งผลให้มี
กฎหมายหลักฉบับใหม่ที่ก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชนคือ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน (ฉบับที่3) พ.ศ. 2562 บังคับใช้ อย่างไรก็ตามเนื้อหาส าคัญของพระราชบัญญัติดังกล่าว ยังมี
สาระส าคัญเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2550 จะมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะ ชื่อผู้มีอ านาจหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้อง
เปลี่ยนให้สอดคล้องกับโครงสร้างหน่วยงานตามกระทรวงใหม่  

 

๕.กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ 

 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษา  วิเคราะห์  สังเคราะห์ เอกสาร โดยอาศัยข้อมูลรายงาน เอกสาร
การประชุม เอกสารการวิจัย กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ประสบการณ์ของผู้ศึกษาที่มีส่วนท าหน้าที่ติดตามก ากับดูแลการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง ต้ังแต่พ.ศ. 2552 ร่วมกับการใช้ข้อมูลเชิงปริมาณจากการสอบถามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิต่อการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ได้ ผล
การศึกษาที่เกิดจากการวิเคราะห์กลไก และมาตรการของภาครัฐในการก ากับดูแล คุณภาพ การจัดการ
ศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และได้ข้อเสนอแนะในการก ากับดูแลคุณภาพการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังแผนภาพที่ 1  
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ภำพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 

6. นิยำมศัพท์  

 กำรศึกษำนอกสถำนที่ตั้ง หมายถึง การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ไม่ใช่การศึกษาใน
สถาบันหลัก และไม่ใช่การศึกษาในวิทยาเขตและวิทยาเขตสารสนเทศ รวมทั้ง ไม่ใช่สถานที่ตั้งตามที่ระบุ
ไว้ในข้อก าหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แต่เป็นการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษา หรือหน่วยจัด
การศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน  

 กำรศึกษำในที่ตั้ง หมายถึง การศึกษาในสถาบันหลัก การศึกษาในวิทยาเขต และวิทยาเขต
สารสนเทศ รวมทั้งการจัดการศึกษาในสถานที่ทีร่ะบุไว้ในข้อก าหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

 กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกบั
กำรจัดกำรศึกษำของ
สถำบันอุดมศึกษำเอกชน
ในประเทศไทย 

 เกณฑ์มำตรฐำนที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัด
กำรศึกษำนอกสถำนที่ต้ัง 

 กำรด ำเนินกำรของ สกอ. 
และ กกอ. ในกำรก ำกับ
ดูแลคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำนอกสถำนที่ต้ัง
ของสถำบันอุดมศึกษำ
เอกชน 

 เอกสำรและงำนวิจัย 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัด
กำรศึกษำนอกสถำนที่ต้ัง 
ระบบ กลไกกำรติดตำม
กำรจัดกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำและกำร
จัดกำรศึกษำของ
สถำบันอุดมศึกษำเอกชน 

 

 กลไก มำตรกำร
ของภำครฐัใน
กำรก ำกับดูแล
คุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำนอก
สถำนที่ต้ังของ
สถำบันอุดม 
ศึกษำเอกชน 

 ข้อเสนอแนะ 
ในกำรก ำกับดูแล
คุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำนอก
สถำนที่ต้ัง 

 
วิเครำะห ์กลไก มำตรกำร
ของภำครฐัในกำรก ำกับ
ดูแลคุณภำพกำรจัด
กำรศึกษำนอกสถำนที่ต้ัง
ของสถำบันอุดมศึกษำ
เอกชน โดย 
  กำรศึกษำเอกสำร  
 ประสบกำรณ์ตรง 

ของผู้ศึกษำ และ 
 กำรวิเครำะหข์้อมูล

จำกแบบสอบถำม
ควำมคิดเห็นต่อกำร
จัดกำรศึกษำนอก
สถำนที่ต้ังของสถำบัน 
อุดมศึกษำ 
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 สถำบันอุดมศึกษำเอกชน หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งภายใต้พระราชบัญญัติวิทยาลัย
เอกชน พ.ศ. 2512 หรือพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. .... 

 กลไก มำตรกำร หมายถึง ระบบหรือองค์การที่บุคคลผู้มีบทบาทหน้าที่ ในระดับต่างๆ
ปฏิบัติงานร่วมกัน ด้วยวิธีการต่างๆ ที่เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้รับผลส าเร็จ หรือปรับเข้าไปสู่
ผลส าเร็จ  

 ภำครัฐ หมายถึง หน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ก ากับดูแลด้านการอุดมศึกษา คือ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

7. ประโยชน์ที่ได้รับ    

 7.1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานภาครัฐอ่ืนๆ 
ได้ผลการศึกษาที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการก ากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

 7.2  เป็นแนวทางให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  
นอกสถานที่ตั้ง 

 7.3 ให้สาธารณชนได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาทางเลือกในการเข้าศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา 
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     บทที่ 2 

การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ศึกษาได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกลไก มาตรฐานของภาครัฐ ในการก ากับ
ดูแลคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยแบ่งเนื้อหาในการ
น าเสนอออกเป็น 4 ส่วนดังนี ้

1. ความเป็นมาของการจัดการศึกษานอกสถานที่ตัง้ของสถาบันอุดมศึกษา 

2. ความหมายและรูปแบบของการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 

3. ปัญหาและผลกระทบจากการจัดการศึกษานอกสถานที่ตัง้  

4. การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

5. มาตรการในการก ากบั ดูแล การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

6. การศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1. ความเป็นมาของการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษา 

 การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง เป็นหนึ่งในรูปแบบของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ที่สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งพยายามหาช่องทางและแนวทางในการให้บริการการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาที่ต่างไปจากเดิม ทั้งนี้ เพื่อตอบโจทย์การเข้าถึงหรือโอกาสในการเข้าถึงบริการการอุดมศึกษา 
การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ความต้องการก าลังคนของประเทศ การมีข้อจ ากัดจาก 
งบประมาณที่ได้รับและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มข้ึนของสถาบันอุดมศึกษา การแย่งชิงนักศึกษาซึ่งเป็นตัวป้อนเข้า
หรือส่วนแบ่งทางการตลาดที่น าไปสูก่ารมรีายได้ของสถาบนั ทั้งนี้ พอสรุปความเป็นมาที่ท าใหเ้กิดการจดั
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาได้ดังนี้  

 1.1 การขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปลี่ยนจากการศึกษาที่จ ากัดเพื่อคนจ านวนน้อยที่มี
โอกาสในสังคมของประเทศ มาเป็นการศึกษาที่ขยายตัวเพื่อสร้างโอกาสในชีวิตให้กับประชาชนใน
ภูมิภาค และกลุ่มคนที่มีความต้องการพัฒนาตนเองเพื่อเข้าสู่อาชีพซึ่งเป็นที่ต้องการของประเทศ และ
เป็นที่ยกย่องของสังคม ท าให้มีการขยายตัวของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง เห็นได้
ชัดเจนนับตั้งแต่มีการรวมหน่วยงานที่จัดการศึกษาเข้ามาอยู่รวมกันภายใต้ทบวงมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นที่ทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนได้เข้ามาอยู่ภายใต้สังกัดเดียวกัน อย่างไรก็ตาม  
จ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการบริหารงานด้านอุดมศึกษาเมื่อเทียบกับจ านวน
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ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในวัยเรียนระดับอุดมศึกษา ถือว่ายังมีช่องว่างของการเข้าถึงโอกาส และยัง
มีความเหลื่อมล้ าของคนในสังคมที่ได้โอกาสเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาที่ต่างกันมาก 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ในมาตรา 4 ได้สะท้อนความส าคัญของการศึกษาที่สนับสนุนกระบวนการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั้งนี้ จากการให้นิยามของการศึกษาไว้ว่า “การศึกษา หมายความว่า 
กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การ
อบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้
อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต” นอกจากนี้ยังได้ให้ความหมายของการศึกษาตลอดชีวิตไว้ในมาตราดังกล่าวด้วย และที่
ส าคัญ ในหมวด 1 บททั่วไป ความมุ่งหมายและหลักการ ในมาตรา 8 ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า การจัดการ
ศึกษาให้ยึดหลักดังนี้ (1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน (2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา และ (3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง (พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553) 

ด้วยหลักการส าคัญที่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติดังกล่าว จึงเป็นความชอบธรรมตาม
กฎหมายที่สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานต่างๆ จะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปแบบที่
หลากหลาย เพื่อให้โอกาสประชาชนเข้าถึงการศึกษาทุกระดับ ในลักษณะที่เป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต กอปรกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การเช่ือมโยงคนในสังคมให้สามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทั่วทุกมุมโลกได้อย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยีสารสนเทศ มีส่วนขับเคลื่อนให้
สถาบันการศึกษาทั่วโลกต้องปรับตัว เปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการจัดการศึกษา และสร้างนวัตกรรม 
รูปแบบการเรียนการสอนและบริการทางการศึกษาที่สามารถเข้าถึง และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนที่หลากหลายให้ได้มากข้ึน ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงพัฒนาหลกัสูตรในรูปแบบที่แตกตา่ง
จากวิธีคิดดั้งเดิม รวมทั้งการขยายตัวของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างมาก ทั้งระดับคณะ 
ภาควิชาในสถาบันเดียวกัน ทั้งที่เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน รวมทั้งองค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน ทั้งที่เป็นการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้งแบบช้ันเรียนปกติ
และการจัดการศึกษาต่อเนื่องในรูปแบบต่างๆ เพื่อเอื้อต่อผู้เรียนที่มีความต้องการศึกษาในสาขาวิชาที่
เป็นที่นิยม ทั้งที่อยู่ในวัยเรียน และผู้ที่ท างานแล้ว รวมถึงการจัดการศึกษาตามความต้องการของผู้เรียน
กลุ่มต่างๆ ในลักษณะของการเรียนทั้งภาคปกติและภาคค่ า ภาควันหยุดราชการในสถานที่ตั้งหลักของ
สถาบันอุดมศึกษา และสถานที่อื่นซึ่งไม่ได้อยู่ในสถานที่ตั้ง ทั้งนี้เพื่อเอื้ออ านวยความสะดวกต่อกลุ่ม 
ที่ท างานและเรียนไปพร้อมกัน 

1.2 การแสวงหาช่องทางใหม่ในการใหบ้รกิารการศึกษา 

      อนึ่ง กระแสเรียกร้องให้สถาบันอุดมศึกษาออกนอกระบบราชการ ความพยายามปรับตัว
ด้านสถานภาพเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากสาธารณชนมากขึ้น การมีตลาดและกลุ่มเป้าหมายใหม่ของ
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การศึกษาระดับอุดมศึกษา การแข่งขันในการให้บริการทางการศึกษาทั้งในระหว่างสถาบันด้วยกันเอง 
และกับสมาคมวิชาชีพหรือสถาบันนอกระบบการศึกษาอื่นๆ เป็นเหตุผลที่มีส่วนผลักดันให้สถาบัน 
การศึกษาแต่ละแห่งขวนขวายหาช่องทางในการให้บริการการศึกษาใหม่ที่ต่างไปจากเดิม ท าให้ปัจจุบันมี
ความแตกต่างหลากหลายในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาสูงมาก (กิตติชัย วัฒนากร และคณะ, 
2549 หน้า 5) นอกจากนี้ การมุ่งหารายได้และการขยายฐานเครือข่ายทางการเมือง ทางสังคมและ
ธุรกิจ ยังมีส่วนสนับสนุนการขยายตัวของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในลักษณะของการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556 หน้า 20) 

     การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในประเทศไทย เริ่มมีการด าเนินการในสถาบันอุดมศึกษา
และมีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ที่ต้องการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาและให้มีการศึกษาต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมทั้งการก าเนิดของสถาบันราชภัฏ 
ที่ต้องการให้เป็นสถานศึกษาที่ตอบโจทย์การพัฒนาท้องถ่ิน สนับสนุนให้มีการขยายตัวของความ
พยายามที่จะตอบสนองเจตนารมณ์ของการจัดต้ังสถาบันดังกล่าวต่อเนื่องจนมาถึงการเป็นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ นอกจากนี้ ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งก็เป็นไปตาม
ตลาด ความต้องการเข้าถึงกลุม่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะเป็นตัวป้อนเข้าสูส่ถาบันอดุมศึกษาแต่ละแห่ง 

       ในช่วงระยะเวลาประมาณ 20 ปี นับแต่มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มีการ
ขยายตัวของการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งจนท าให้เกิดการเรียกร้องให้มีมาตรการจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อก ากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาในลักษณะดังกล่าวเป็นการเฉพาะ 
ซึ่งเป็นที่มาของการก าหนดหลักเกณฑ์ในการดูแลคุณภาพมาตรฐานที่ปรากฏอยู่ในกฎกระทรวง ว่าด้วย
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552 ประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการ
จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และหลังจากมีการด าเนินการภายใต้
ประกาศกระทรวง กฎกระทรวงมาได้ประมาณ 8 ปี ก็ได้มีการออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง การจัดการ
ศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2559 ข้ึนมาให้สถาบันอุดมศึกษาใช้ในปัจจุบัน  

 
2. ความหมาย และรูปแบบของการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง  

 2.1 ความหมายของการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 

  การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง เป็นสิ่งที่ เกิดข้ึนมานาน แต่ความชัดเจนในเรื่อง
ดังกล่าวเริ่มปรากฏเป็นที่รับรู้มากข้ึนในแวดวงการอุดมศึกษา นักการเมือง ภาคประชาสังคมและ
ประชาชนทั่วไป เนื่องจากจ านวนของสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนที่เข้าไปมีส่วนรับผิดชอบใน
การเปิดศูนย์นอกสถานที่ตั้งได้กระจายอยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีข้อค าถามในเรื่องของความ
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เหมาะสมของการจัดการศึกษาดังกล่าวที่อาจไม่สะท้อนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ อย่างไรก็ตามเมื่อมี
การประกาศใช้กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 
2551 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐ พ.ศ. 2552 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
พิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 
สถาบันอุดมศึกษาจึงจ าเป็นต้องด าเนินการแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีบทบาทหน้าที่ที่จะต้องทราบข้อมูลเพื่อการก ากับดูแลให้
เป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด 

จากการที่ผู้ศึกษาได้ปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวท าให้ได้พบประเด็นปัญหาในทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับความเข้าใจที่ไม่ชัดเจนในเรื่องนิยามของค าว่าการจัดการศึกษา “นอกสถานที่ตั้ง” ทั้งนี้
จากการรับเรื่องจากสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าข่ายจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ พบว่าสถาบันอุดมศึกษาจ านวนมากมีความเข้าใจเกี่ยวกับนิยามของค าว่าการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้งที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง 

ประเด็นปัญหาน้ีท าให้สถาบันอุดมศึกษาจ านวนหนึ่งได้จัดการศึกษาในสถานที่อื่นซึ่งไม่ใช่สถาน
ที่ตั้งหลักของสถาบันเอง แล้วเรียกหน่วยการศึกษาที่ตั้งข้ึนเหล่าน้ันว่าวิทยาเขต โดยที่สถาบันอุดมศึกษา
เหล่าน้ีมิได้ด าเนินการตามขั้นตอน กระบวนการที่ระบุไว้ในกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งเนื่องจากเข้าใจว่าเป็นอ านาจของสภาสถาบันแต่ละแห่งที่จะสามารถจัดการศึกษาในลักษณะ
ดังกล่าวได้ตามที่กฎหมายจัดต้ังก าหนด ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวนี้เป็นการด าเนินการโดยคลาดเคลื่อน
จากเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด เนื่องจากการจัดการศึกษาในสถาบันหลักหรือวิทยาเขตของตนนั้น
กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจโดยสมบูรณ์ของสถาบันอุดมศึกษาที่จะสามารถด าเนินการจัดการเรียน
การสอนได้เองภายใต้หลักการกระจายอ านาจทางการศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
(ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา, 2554 หน้า 7) 

กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 
ข้อ 1 ได้ก าหนดนิยามของค าว่า “นอกที่ตั้ง” ไว้ดังนี้ 

 “นอกสถานที่ตั้ง” หมายความว่า สถานที่จัดการศึกษาอื่นใดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
ซึ่งมิใช่สถานที่ตั้งตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ในขณะที่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ งของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ.2552 ข้อ 1 ได้ก าหนดนิยามของค าว่า “นอกที่ตั้ง” ไว้ด้วยดังนี้ 

“นอกสถานที่ตั้ง” หมายความว่า สถานที่จัดการศึกษาอื่นใดของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  
มิใช่เป็นที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา 
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จากกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวข้างต้น อาจจะสรุปความหมายของ “นอกที่ตั้ง” ที่ครอบคลุม
ทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนได้ดังนี้ 

“นอกสถานที่ตั้ง” หมายความว่า สถานที่จัดการศึกษาอื่นใดของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชน ซึ่งมิใช่เป็นที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รวมถึงสถานที่จัด
การศึกษาอื่นใดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งมิใช่สถานที่ตั้งตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ในการพิจารณาว่าเข้าข่ายการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งหรือไม่ แม้จะใช้ค านิยามที่ก าหนดไว้
ในกฎหมายดังกล่าวแล้วก็ตาม ในการด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก็ยังต้อง
สร้างความเข้าใจให้ตรงกันทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
สถาบันอุดมศึกษา อาทิ หากเป็นการจัดการศึกษาในส่วนงานที่เป็นโครงสร้างของสถาบันอุดมศึกษา 
ที่ถูกต้องตามกฎหมายก็จะได้รับการพิจารณาว่าเป็นในที่ตั้ง ดังนั้นหน่วยงานที่เป็นวิทยาเขตที่มีกฎหมาย
รองรับก็จะไม่เข้าข่ายเป็นการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง กรณีสถาบันอดุมศึกษาเอกชนน้ันมีความชัดเจนจาก
การพิจารณาที่ข้อก าหนดของสถาบันแต่ละแห่งว่าได้ระบสุถานที่นั้นๆ ไว้ในข้อก าหนดของสถาบันหรือไม่ 

ในการนิยามความหมายของการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ในกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งที่ใช้ในปัจจุบัน จึงได้แยกค านิยามของค าว่า “การจัดการศึกษา” และ “นอก
สถานที่ตั้ง” ออกจากกัน โดยที่ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ให้ค านิยามในส่วนของค าว่า “การจัดการศึกษา” และ “นอกสถานที่ตั้ง”  
ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ไว้ดังนี้  

“การจัดการศึกษา” หมายความว่า การด าเนินการจัดการศึกษาในระดับอดุมศึกษาโดยการสอน
หรือการวิจัยเพื่อให้ได้อนุปริญญา ปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต”  

“นอกสถานที่ตั้ง” หมายความว่า สถานที่จัดการศึกษาอื่นใดของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มิใช่
เป็นที่ตั้งหลักของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และมิได้จัดต้ังตามที่พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรฐั
นั้นก าหนด 

โดยที่ในกฎกระทรวง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 
2559 ให้ค านิยาม ในส่วนของค าว่า “การจัดการศึกษา” เช่นเดียวกับประกาศกระทรวงข้างต้น แต่ได้
ให้ความหมายของค าว่า “นอกสถานที่ตั้ง”  ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน ไว้ดังนี้   

“นอกสถานที่ตั้ง” หมายความว่า สถานที่จัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มิใช่สถาน
ที่ตั้งตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง หมายถึง การจัดการศึกษาระดับ  
อุดมศึกษาโดยการสอนหรือการวิจัยเพื่อให้ได้อนุปริญญา ปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ที่ใน
กรณีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ไม่ใช่การศึกษาเป็นที่ตั้งหลักของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และมิได้จัดต้ัง
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ตามที่พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาของรัฐนั้นก าหนด ในกรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นการจัด
การศึกษาที่ไม่ใช่สถานที่ตั้งตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แต่เป็นการจัด
การศึกษาในศูนย์การศึกษา หรือหน่วยจัดการศึกษาที่เรียกช่ืออย่างอื่น 

ทั้งนี้ ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ที่อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แต่ไม่นับรวมศูนย์ที่จัด
การศึกษาในต่างประเทศ เนื่องจากการก าหนดหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวงฯ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งเป็นการก าหนดภายใต้บริบทของการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาในประเทศเป็นหลัก 

 2.2 รูปแบบของการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 

  รูปแบบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในประเทศไทย หากพิจารณาจากการบริหาร
ศูนย์นอกสถานที่ตั้งซึ่งผู้ศึกษามีประสบการณ์ในการลงพื้นที่โดยตรงกว่า 100 ศูนย์ รวมทั้งตรวจสอบ
รายงานการติดตามประเมินเกือบทั้งหมดในฐานะผู้บริหารโครงการซึ่งต้องก ากับดูแลผลของการ
ด าเนินงานในภาพรวม สามารถจ าแนกออกเป็น 4 ลักษณะใหญ่ๆ ดังนี้ 

  2.2.1 การจัดศูนย์นอกที่ตั้งโดยการบรหิารงานจากมหาวิทยาลัยโดยตรง 

การจัดศูนย์ลักษณะนี้จะเป็นการด าเนินการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นมีส่วน
สนับสนุนให้เกิดศูนย์ดังกล่าว จึงเป็นการบริหารงานที่ได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายจากผู้บริหาร
สถาบันในแต่ละระดับ และผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และเป็นการด าเนินงานที่มักเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง มีการประสานด้านการบริหาร และด้านวิชาการที่ใกล้ชิดระหว่างสถาน
ที่ตั้งหลักและศูนย์นอกสถานที่ตั้ง 

  2.2.2 การจัดศูนย์นอกที่ตั้งโดยความร่วมมือกับหน่วยงานอืน่ 

การจัดการศึกษาลักษณะนี้เกิดข้ึนจากการที่สถาบันอุดมศึกษามีการลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน ในการ
พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งมักมีระยะเวลาของความร่วมมือที่ชัดเจน กรณีนี้สถาบันอุดม 
ศึกษา มักจะสนับสนุนเรื่องอาจารย์ การสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการ บางกรณีหน่วยงานที่มีความ
ร่วมมือก็อาจส่งคณาจารย์ที่มีคุณสมบัติเข้ามาท าหน้าที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรและร่วมสอนด้วย หรือ
เพียงให้การสนับสนุนเรื่องสถานที่และจัดบริการสนับสนุนการเรียนการสอน รวมทั้งการรับสมัคร
นักศึกษาเข้าเรียน 

  2.2.3 การจัดศูนย์นอกที่ตั้งในลักษณะธุรกจิตัวแทน 

การจัดการศึกษาที่มีตัวแทนที่มักจะอยู่ในพื้นที่เดียวกับศูนย์นอกสถานที่ตั้ง 
หรือเป็นคณะบุคคลที่รวมตัวกันหานักศึกษา อาจารย์ให้ครบตามจ านวนที่สามารถจัดการศึกษาได้โดยมี
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รายได้อย่างน้อยในจุดที่คุ้มทุน จึงเป็นการจัดการศึกษาที่มีลักษณะธุรกิจตัวแทน มีข้อสังเกตของการจัด
การศึกษาของศูนย์ลักษณะนี้ คือมักจะเลือกสถานที่ที่นักศึกษาเดินทางไปมาได้สะดวก โดยที่ไม่ได้มี
สถานที่ที่ถาวร เป็นการอาศัยหน่วยงานทั้งของรัฐและเอกชน ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โดยการเช่า
สถานที่ ซึ่งการจัดการศึกษาในลักษณะนี้เป็นการช่วยให้ผู้เรียนโดยเฉพาะที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ได้เข้าถึง
การเรียนระดับอุดมศึกษาได้มากข้ึน อย่างไรก็ตาม หากสถาบันที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งไม่ได้เอาใจใส่
เรื่องคุณภาพ และนักศึกษาเองไม่ได้มุ่งเน้นคุณภาพ เพียงแต่มุ่งเรียนเพื่อให้ได้ปริญญาอย่างเดียว จะเป็น
รูปแบบการจัดการศึกษาที่เป็นปัญหาของผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษาที่ด้อยคุณภาพ และสมยอมให้มี
การจัดการศึกษาแบบสุกเอาเผากิน ซึ่งเป็นการจัดการศึกษาที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม สร้างปัญหา
ให้กับประเทศอย่างร้ายแรง 

  2.2.4 การจัดตั้งหน่วยงานภายในและการยกสถานะหน่วยบริการทางการศึกษาให้
เติบโตข้ึน 

   การจัดการศึกษาในลักษณะนี้เกิดข้ึนจากการที่ต้องการขยายงานของ
หน่วยงานหรือจัดต้ังหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเอง แต่เป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านเพื่อยกสถานะเป็น
วิทยาเขต หรือวิทยาลัย สถานะของหน่วยงานที่อยู่ระหว่างการพัฒนาจึงมีลักษณะเป็นโครงการจัดต้ัง 
หรือหน่วยงานภายในลักษณะอื่นๆ ซึ่งหน่วยงานเหล่าน้ันยังอยู่ระหว่างการพัฒนา ที่ยังไปไม่ถึงการเป็น
หน่วยงานที่มีผลตามกฎหมาย ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาให้อยู่
ในสถานะที่เป็นการจัดการศึกษาที่ไม่ได้อยู่ในสถานที่ตั้งหลัก จึงถือเป็นการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 

 
3. ปัญหาและผลกระทบจากการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง 

 การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาแม้ว่าจะเป็นการสร้างโอกาสทาง
การศึกษา ให้ความสะดวก ลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับอุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม การจัดการ
ศึกษานอกสถานที่ตั้งได้กลายเป็นปัญหาวิกฤติด้านคุณภาพที่ท าให้สังคม สาธารณชนต้ังค าถามทั้งในรูป
ของการตั้งค าถามผ่านสื่อต่างๆ และที่ปรากฏเป็นข้อร้องเรียนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงหลังจากมี
การขยายตัวของการจัดการศึกษาออกไปทั่วประเทศ จนเกิดการด าเนินการศึกษามีมาตรการทาง
กฎหมาย มีมาตรการติดตามตรวจสอบที่เป็นรูปธรรมเกิดข้ึน ปัญหาและผลกระทบที่เกิดข้ึน  จากผล
การศึกษาของ กิตติชัย วัฒนานิกร และคณะ (2549) และจากข้อมูลการด าเนินงานของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พอสรุปได้ดังนี้  

 3.1 ผลกระทบทางบวก  

  3.1.1 ท าให้คณาจารย์และบุคลากรได้รับประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่
หลากหลายทั้งในเรื่องกลุ่มเป้าหมายและวิธีการ ท าให้สามารถสร้างผลงานทางวิชาการที่สอดคล้องกับ
ปัญหาของท้องถ่ิน 
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  3.1.2 สามารถจัดหารายได้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางวิชาการ เนื่องจากมีข้อจ ากัด
เรื่องการเงิน และงบประมาณ  

  3.1.3 บุคคลในชุมชนและท้องถ่ินได้รับโอกาสทางการศึกษามากข้ึน ท าให้สถาบัน
ได้รับการยอมรับจากท้องถ่ินในฐานะผู้กระจายโอกาสทางการศึกษาสู่ชุมชนด้อยโอกาส  

 3.2 ผลกระทบทางลบ  

  3.2.1 การจัดการศึกษาที่ขยายตัวออกไปอย่างอิสระโดยหน่วยงานระดับคณะหรือ
ภาควิชาในบางแห่งเป็นการจัดการศึกษาโดยไม่ได้ผ่านสภามหาวิทยาลัย จึงขาดการก ากับคุณภาพ
มาตรฐานที่เข้มแข็งจากสถาบันหลัก 

  3.2.2 เกิดการจัดการศึกษาเชิงพาณิชย์ สร้างรายได้ให้กับผู้เกี่ยวข้อง โดยไม่มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ และได้ขยายตัวกลายเป็นประเด็นการหลอกลวง ซื้อขายปริญญา ดังกรณี 
มหาวิทยาลัยอีสานน าไปสู่การควบคุมมหาวิทยาลัยและถอนใบอนุญาตในที่สุด   

  3.2.3 ศูนย์หรือหน่วยจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งบางแห่ง ขาดความพร้อมด้าน
สถานที่จัดการศึกษาเมื่อเทียบกับในที่ตั้งหลัก โดยเฉพาะศูนย์การจัดการศึกษาที่ไปใช้สถานที่ของ
สถาบันการศึกษาในท้องถ่ิน ศูนย์การค้า ไม่เป็นหลักแหล่งถาวร เคลื่อนย้ายไปตามความต้องการของ
ผู้เรียน ซึ่งในบางครั้งเป็นที่วิพากย์วิจารณ์ ถึงความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

  3.2.4 ประเด็นข้อร้องเรียน อันเนื่องมาจากการจัดการศึกษาที่ขาดคุณภาพ การ
หลอกลวงใช้ช่ือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร การขาดความเอาใจใส่ในการสอนของอาจารย์ ความรู้
ความสามารถของผู้สอนที่ผู้เรียนไม่ยอมรับ  

  3.2.5 การจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งเมื่อมีมากเกิน ท าให้คณาจารย์ในที่ตั้ง
หลักใช้เวลาในการสอน จนไม่มีเวลาท าภารกิจหลักอื่น โดยเฉพาะการสร้างงานวิจัยที่เป็นการสร้าง 
องค์ความรู้ใหม่   

  3.2.6 การจัดการศึกษากระจายตัวไปทั่วประเทศ โดยแข่งขันกันแย่งนักศึกษา มีการ
เปิดสอนทับซ้อน กับสถาบันที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ ท าให้เป็นปัญหากระทบต่อการรับนักศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่เป็นอย่างมาก  

   
4. การจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 4.1 การขยายตัวของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 

       ในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แรกเริ่มสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนได้มีการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งเช่นกัน ในรูปของวิทยาเขตและมีเพียงไม่กี่แห่ง เช่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
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เป็นต้น อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 ส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนมีการจัดหลักสูตร
ดังกล่าวมากขึ้น เนื่องจากกฎเกณฑ์ดังกล่าวเปิดโอกาสให้สถาบันศึกษาของเอกชนสามารถจัดการศึกษา
นอกที่ตั้งได้ภายใต้หลักเกณฑ์ของกฎกระทรวงดังกล่าว ประกอบกับการที่สถานศึกษาสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะสามารถเปิดสอนในระดับปริญญาตรีได้ จึงท า ให้สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนหันมาเปิดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง เพื่อรับนักศึกษาต่อยอดจากโรงเรียนอาชีวศึกษาที่
เป็นสถาบันในเครือของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเองซึ่งมีอยู่หลายแห่ง การที่จ านวนนักศึกษาเริ่มลดลง
จึงมีความจ าเป็นที่ต้องหานักศึกษาเข้าไปในสถาบันของตน การแข่งขันแย่งชิงนักศึกษาเริ่มเข้มข้นข้ึน 
ทั้งนี้บทบาทและท่าทีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่อการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งนั้น พิจารณาจาก 
ส าเนารายงานการประชุมสมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สรุปได้ว่า สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแห่งประเทศไทยได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์ของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาผ่านที่ประชุมสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และที่
ประชุมฯ ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านติดตามและประเมินผลของสมาคม ด าเนินการติดตาม
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ตามแนวปฏิบัติที่ก าหนด 
โดยที่ประชุมมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอเรื่องการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
ดังนี้ 

4.1.2 หากสถาบันสมาชิกเห็นที่อยู่ในพื้นที่พบว่ามีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจัดการ
เรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้แจ้งข้อมูล (สถานที่ตั้งและหลักสูตรที่เปิดสอน) 
พร้อมภาพถ่ายไปยังสมาคมฯ เพื่อน าเสนอ สกอ. ติดตามต่อไป 

4.1.2 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ ได้ท าหนังสือถึงเลขาธิการ กกอ. แจ้งข้อมูล
ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่องสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในหลักสูตร
ต่างๆ ในระดับช้ันปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ เช่น จัดการเรียนการ
สอนที่โรงแรม ศูนย์การศึกษา โรงเรียน เป็นต้น โดยที่ประชุมก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการแจ้งข้อมูล
มายังสมาคม โดยแบ่งตามเขตภูมิภาคต่างๆ และ 

4.1.3 ที่ประชุมสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ ได้รับทราบข้อมูลเพิ่มเติมจาก
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอีกหลายสถาบันเกี่ยวกับความคืบหน้ากรณีมหาวิทยาลัยของรัฐเปิดการสอน
นอกสถานที่ตั้งที่ไม่ได้มาตรฐานและมีส่วนกระทบต่อการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เช่น 
การเปิดสอนในสาขาที่ซ้ าซ้อน เป็นต้น 

4.1.4 ที่ประชุมรับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
หลายแห่งที่จ าเป็นต้องใช้สถานที่ภายนอก อาทิ โรงแรม โดยเปิดเป็นรุ่น เมื่อครบรุ่นแล้วจึงย้ายไปยัง
สถานที่แห่งอื่นหรือจังหวัดอื่นต่อไป อันเป็นการจัดการศึกษาในลักษณะสัญจร และคณะกรรมการฯ  
จะมีการประชุมพร้อมกับตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเหล่าน้ัน 
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อนึ่ง เมื่อมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อก ากับมาตรฐานในการจัดการศึกษา 
นอกที่ตั้งออกมาแล้ว จึงมีผลให้สถาบันอุดมศึกษาซึ่งจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทั้งที่ได้ด า เนินการ 
มาก่อนหน้าการบังคับใช้กฎหมาย และที่จะมีการด า เนินการในช่วงเวลานั้นจ าเป็นจะต้องเสนอ
รายละเอียดของการด าเนินการเข้ามาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาว่าได้
ด าเนินการสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวง หรือประกาศกระทรวงฯ และรวมทั้ง
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องหรือไม่ ดังนั้นตั้งแต่ปี พ.ศ.  2552 จึงเป็นช่วงเวลา 
ที่สังคมได้รับรู้ข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่มคีวามชัดเจนมากข้ึน อย่างไรก็ตามในช่วงแรกที่มี
การประกาศใช้มาตรการทางกฎหมาย สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งยังเพิกเฉย และยังไม่ได้แจ้งข้อมูล
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้  ส่วนหนึ่งเนื่องจาก 
ความเ ข้าใจที่ ไม่ ชัดเจนเกี่ ยวกับนิยามของค า ว่า การจัดการ ศึกษา “นอกที่ ตั้ ง ”  กล่ าวคือ 
สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งได้ด าเนินการจัดการศึกษาในสถานที่อื่นที่มิใช่สถาบันหลักของตนเอง แล้ว
เรียกหน่วยการศึกษาที่ตั้งข้ึนว่าวิทยาเขต โดยสถาบันอุดมศึกษาเหล่านี้มิได้ด าเนินการตามกระบวนการใดๆ 
ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายก าหนดเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง เนื่องจากเข้าใจว่าเป็นอ านาจของ
สภาสถาบันแต่ละแห่งที่จะสามารถจัดการศึกษาในลักษณะดังกล่าวตามที่กฎหมายจัดต้ังก าหนด อีกส่วน
หนึ่งนั้นพบว่าเกิดจากการที่ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาไปจัดการศึกษานอกที่ตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย
ไม่ได้รับรู้เรื่องมาก่อน นอกจากนั้นยังมีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งได้กระจายอ านาจในเรื่องการจัด 
การเรียนการสอนนอกที่ตั้งไปตามคณะหรือหน่วยงานต่างๆ โดยไม่มีหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่บริหาร
จัดการเรื่องนี้ในระดับมหาวิทยาลัยจึงท าให้ขาดข้อมูลรายละเอียดของการจัดการศึกษาที่ถูกต้องและ
ครบถ้วน อย่างไรก็ตามมีสถาบันอุดมศึกษาที่ปกปิดและไม่ต้องการให้ข้อมูลที่แท้จริงรวมอยู่ด้วย 

5. มาตรการในการก ากับ ดูแล การจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

5.1 มาตรการเชิงนโยบาย    

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลคุณภาพมาตรฐาน การจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา 

ในส่วนนี้เป็นการรวบรวมแนวนโยบายที่มาจากมติของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จากการประชุมสัมมนาที่ผู้บรหิารของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาน าไปช้ีแจงหรือบรรยายแก่
สถาบันอุดมศึกษารวมถึงแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนังสือแจ้งสถาบัน 
อุดมศึกษาให้ถือเป็นแนวทางในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ซึ่งเป็น
แนวนโยบายที่มอบให้ทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนไปด าเนินการ สรุปได้ดังนี้ 

5.1.1 ไม่ควรจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งทับซ้อนในพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษาอื่น 
เว้นแต่ในพื้นที่นั้นไม่มีการจัดการศึกษาหลักสูตรนั้นและอาจมีความร่วมมือกับหน่วยงานที่จะพัฒนา
บุคลากรเป็นการเฉพาะกิจแล้วยุบเลิกเมื่อสิ้นภารกิจ 

5.1.2 ไม่ควรจัดการศึกษาหลกัสูตรปริญญาเอก ณ นอกสถานที่ตั้งของสถาบัน 
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5.1.3 เหตุผลและความจ าเป็นในการเสนอจดัการศึกษานอกสถานที่ตั้ง จะต้องมีความ
ชัดเจน 

5.1.4 ใช้กระบวนการตรวจประเมินสถาบันอุดมศึกษาในปี พ.ศ. 2555 ทุกศูนย์ที่ยัง
ไม่ได้รับทราบ 

5.1.5 กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาไม่ได้แจ้งการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง กกอ. จะไม่
รับทราบ และให้ประสานข้อมูลกับ สมศ. 

5.1.6 การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ควรเน้นคุณภาพการจัดการศึกษาโดย 
เฉพาะอาจารย์ผู้สอนจะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ทางงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและมีการตีพิมพ์ในวารสารที่มี
คุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

5.1.7 การแก้ไขปัญหาต้องเน้นการบริหารจัดการที่ดีของสภาสถาบัน และผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษา  

5.2 มาตรการทางกฎหมาย ในการก ากับ ดูแลคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

 เมื่อพิจารณาจากกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติที่ได้ก าหนดให้การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเป็นการจดัการศึกษาในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัย หรือหน่วยงานทีเ่รยีกช่ืออยา่งอืน่ 
ทั้งนี้ จะต้องเป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
สถานศึกษานั้นๆ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่าอ านาจในการจัดการศึกษาของสถาบัน 
อุดมศึกษาอยู่ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายต่างๆ ดังนี้ 

 5.2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2562 

  โดยที่ “การศึกษา” หมายความถึงกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม
ของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม  
การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม 
สังคม การเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งกฎหมายก าหนดให้ต้อง
จัดในสถานศึกษาอันได้แก่ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน 
มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชนที่มีอานาจหน้าที่หรือมี
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาเท่านั้น โดยจะต้องยึดหลักเป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 
ทั้งจะต้องให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และจะต้องมีการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องในกรณีของการศึกษาในระดับอุดมศึกษานั้น กฎหมายก าหนดให้จัดใน
มหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้นๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
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ภายใต้การส่งเสริมสนับสนุน รวมทั้งการก ากับดูแลด้านมาตรฐานการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ 
นอกจากนี้ยังก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง อย่างไรก็ตาม สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐ
และเอกชนก็มิอาจด าเนินการจัดการศึกษาได้โดยเสรีหากแต่ยังคงตกอยู่ภายใต้การก ากับดูแลด้าน
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาจากรัฐดังเดิม โดยกฎหมายก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้
มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังจะต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นการทั่วไปเพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และรองรับการประกันคุณภาพภายนอกอีกด้วย 
นอกจากนี้ เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นอิสระของสถานศึกษาอุดมศึกษา กฎหมายจึงได้ก าหนดให้
สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญามีฐานะเป็น “นิติบุคคล” และอาจจัดเป็นส่วนราชการ
หรือเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐก็ได้ โดยสถานศึกษาดังกล่าวสามารถด า เนินกิจการได้โดยอิสระ 
สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจดัการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและ
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสภาสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดต้ังสถานศึกษาน้ันๆ 

เมื่อพิจารณาจากหลักการดังกล่าวข้างต้นที่ก าหนดให้การจัดการศึกษาจะต้องจัดใน 
“สถานศึกษา” ตามกฎหมายเท่านั้น และจะเห็นได้ว่ากฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดให ้
ค านิยามแก่ค าว่า “สถานศึกษา” ว่าให้หมายความถึง “สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยโรงเรียน ศูนย์การเรียน
วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชนที่มีอานาจ
หน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจดัการศึกษา” เพราะฉะนั้นในกรณีของการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย
และการศึกษาข้ันพื้นฐานให้จัดในสถานศึกษา อันได้แก่ สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน หรือศูนย์การ
เรียน ส่วนการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาน้ันให้จัดในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัยหรือหน่วยงาน
ที่เรียกช่ืออย่างอื่นตามกฎหมายเกี่ยวกับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
สถานศึกษาและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งเมื่อพิจารณาจากกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมาย
อื่นที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั้ งในระดับการศึกษาข้ันพื้ นฐานและการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาจะพบว่า กฎหมายต่างๆ ได้ก าหนดให้ค านิยามแก่ค าว่า “สถานศึกษา” ในรูปแบบต่างๆ 
เอาไว้ดังนี้ 

“สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย” ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็ก
ก่อนเกณฑ์ของสถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความ
ต้องการพิเศษหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกช่ืออย่างอื่น 

“โรงเรียน” ได้แก่ โรงเรียนของรัฐ โรงเรียนเอกชน และโรงเรียนที่สังกัดสถาบันพุทธ
ศาสนา หรือศาสนาอื่น 
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“ศูนย์การเรียน” ได้แก่ สถานที่เรียนที่หน่วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียนบุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย์ สถานสงเคราะห์ และสถาบันสังคมอื่นเป็นผู้จัด 

“วิทยาเขต” เมื่อพิจารณาจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จะพบว่า กฎหมายมิได้บัญญัติความหมายของค าว่าวิทยาเขตไว้
เป็นการเฉพาะแต่อย่างใด หากแต่ได้มีการก าหนดนิยามความหมายของค าว่าวิทยาเขตไว้ในกฎหมาย
จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ กล่าวคือ ก าหนดให้วิทยาเขตหมายความถึงเขตการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยที่มีคณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ศูนย์หรือหน่วยงานที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
คณะตั้งแต่สองส่วนราชการข้ึนไปอยู่ในเขตนั้นตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด หรือหมายความถึงส่วน
งานของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่ตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ไดม้ีผลบังคับใช้ ในวันที่ 2 
พฤษภาคม 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดต้ังกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ซึ่งเนื้อหาของพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้แยกอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ออกมา  

  5.2.2 พระราชบัญญัติวิทยาลัยเอกชน พ.ศ. 2512 และ พระราชบัญญัติสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.... 

  พระราชบัญญัตินี้ เป็นกฎหมายหลักที่ใช้บังคับแก่สถานศึกษาของเอกชนที่จัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญา เว้นแต่สถานศึกษาที่จัดต้ังข้ึนตามสนธิสัญญาหรือความตกลง
ระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการช านัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงและประกาศ 
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้พระราชบัญญัติดังกล่าว ได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 30 ธันวาคม 
2550  มีเนื้อหาทั้งสิ้น 130 มาตรา 9 หมวด พร้อมด้วยบทเฉพาะกาล สรุปได้ดังนี้  

1) มาตรา 1-7 เป็นสาระส าคัญทีเ่กี่ยวข้องกับช่ือ ค านิยาม การบังคับใช้และ
ผู้มีอ านาจตามพระราชบัญญัติน้ี 

2) หมวด 1 การจัดตั้งและเปิดด าเนินการ มาตรา 8 - 23 มีสาระส าคัญ 
ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการด าเนินการ ประเภทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน การจัดตั้ง การ
ขอรับใบอนุญาต การเปลี่ยนช่ือหรือเปลี่ยนประเภท การอนุญาต การเพิกถอนการอนุญาต การเปลี่ยน
ช่ือและการเปลี่ยนประเภท การโอนกรรมสิทธ์ิในที่ดินโดยได้รับยกเว้นภาษีอากร การแบ่งส่วนงาน และ
การจัดระบบบริหารงานภายใน การขออนุญาตและการอนุญาตจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง การใช้ค า
น าหน้าช่ือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน การคุ้มครองการท างานและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
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3) หมวด 2 คณะกรรมการ มาตรา 24 - 27 มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ หน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการ อ านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ รวมทั้งอ านาจ
ของคณะกรรมการอื่น และคณะอนุกรรมการในการเรียกให้บุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค า หรือแจ้งให้บุคคลใดๆ 
ส่งเอกสารหลักฐานที่จ าเป็นแก่การด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ 

4) หมวด 3 การด าเนินงาน มาตรา 28 - 53 มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
สภาสถาบัน การแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบัน องค์ประกอบ วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจาก
ต าแหน่ง ของนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน การเรียกประชุมกรรมการสถาบัน การ
ก าหนดการประชุมสถาบัน อ านาจหน้าที่ของสภาสถาบัน อ านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการหรื อ
คณะอนุกรรมการ การก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ วาระการด ารงต าแหน่ง 
อ านาจหน้าที่ การก าหนดให้มีอธิการบดี รองอธิการบดี คุณสมบัติการพ้นจากต าแหน่ง การมอบหมาย
การปฏิบัติหน้าที่แทนอ านาจหน้าที่ของอธิการบดี ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ คุณสมบัติของ
คณาจารย์ประจ า การเสนอแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ การพ้นจากต าแหน่งคณาจารย์ 
คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณ การใช้ค าน าหน้านามเพื่อแสดง  
วิทยฐานะ และการแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบกรณีมีการแต่งตั้งผู้ใดให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึงการมีผู้ช่วยอาจารย์ 

5) หมวด 4 ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ มาตรา 54 - 59  
มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดช้ันปริญญา การขอให้รับรองและขอให้รับรองวิทยฐานะ การให้
อ านาจ ให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา หรือประกาศนียบัตรบณัฑิต การออกข้อบังคับ ให้ได้รับ
ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรืออันดับสอง การออกข้อบังคับให้มีประกาศนียบัตรอนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ และการก าหนดให้มีครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ 

6) หมวด 5 ทรัพย์สินการบัญชี มาตรา 60 - 69 มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับทุนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน การจัดสรรทุนเป็นกองทุนประเภทต่างๆ รวมทั้งการบริหารกองทุน 
รายได้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน การด าเนินการเกี่ยวกับบรรดารายได้และทรัพย์สิน การบริหาร
กองทุนประเภทต่างๆ ให้เพียงพอ การจัดท าบัญชีตามหลักการบัญชีสากล การด าเนินการในกรณีกองทนุ
ทั่วไป มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจ าปี ความรับผิดชอบในการจัดท างบการเงินประจ าปีที่ต้องเสนอสภา
อนุมัติ และรายงานการสอบบัญชีไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งการแต่งตั้งผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีและหน้าที่ของผู้สอบบัญชี 

7) หมวด 6 การอุดหนุนและส่งเสริม มาตรา 70 มีสาระส าคัญที่ก าหนดให้
รับอุดหนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กรณีให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐไปปฏิบัติงานใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน การจัดต้ังกองทุนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในด้านต่างๆ การยกเว้น
อากรขาเข้าประเภทครุภัณฑ์ที่ใช้ในการศึกษาและวิจัย และการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้
ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
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8) หมวด 7 การก ากับและควบคุม มาตรา 71 - 99 มีสาระส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบการด าเนินการ การด าเนินการที่ต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ข้อห้ามที่มิให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนรับเงิน ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดจากบุคคลใด  ซึ่งอาจเป็นภัยต่อความมั่นคง ความปลอดภัยของประเทศ หรือขัดต่อ
วัฒนธรรมของชาติหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ข้อปฏิบัติในการหยุดสอนติดต่อกันเกิน 3 วัน 
นอกจากการหยุดตามปกติ การแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบกรณีคณาจารย์
ประจ าพ้นสภาพ การดูแลอาคารสถานที่และบริเวณที่ตั้งให้ถูกสุขลักษณะหรืออนามัย มีความมั่นคง  
ไม่เป็นภยันตรายแก่นักศึกษา การห้ามมิให้ใช้ช่ือตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายนอกเหนือไปจากที่ระบุ
ไว้ในข้อบังคับ การไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรอื
ศีลธรรมอันดี การเพิกถอนใบอนุญาต การโฆษณาอันเป็นเท็จหรือไม่ตรงกับข้อเท็จจริงตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตหรือไม่ตรงตามข้อก าหนดหรือเป็นข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคม การฝ่าฝืนไม่
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด การไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของ
สถาบันอุดมศึกษาหรือการแก้ไขข้อก าหนด โดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด การใช้อ านาจควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน การอุทธรณ์ค าสั่งควบคุม การให้
มีค าสั่งเลิกการควบคุม และประกาศค าสั่งเพิกถอนการควบคุม การด าเนินการของคณะกรรมการ
ควบคุม อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุม การถอดถอนคณาจารย์ การด าเนินการต่ออธิการบดี 
การตั้งกรรมการสอบสวน การสอบสวน 

9) หมวด 8 การเลิกและการโอนกิจการ มาตรา 100 - 103 มีสาระส าคัญ
ที่เกี่ยวข้องกับการเลิกกิจการ การโอนใบอนุญาต การยื่นค าขอรับใบอนุญาต กรณีผู้รับใบอนุญาตตาย 
การควบคุมของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในกรณีที่ไม่มีผู้รับโอนใบอนุญาต  

10) หมวด 9 บทก าหนดโทษ มาตรา 104 - 123 มีสาระส าคัญที่เกีย่วข้อง
กับการก าหนดบทลงโทษกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใด หรือผู้ใดไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอุดมศึกษา
เอกชนที่ได้ก าหนดไว้ตามมาตราต่างๆ รวมทั้ง การก าหนดผู้ใช้อ านาจลงโทษตามที่มีการก าหนดโทษไว้ 

11) บทเฉพาะกาล มาตรา 124 - 130 เป็นการก าหนดให้สามารถ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฉบับก่อนหน้านี้ ซึ่งมีผลบังคับก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับในกรณีต่างๆ รวมทั้งในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวง ประกาศ ค าสั่ง 
ข้อก าหนด ระเบียบ และข้อบังคับ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี ก็ให้น ากฎทบวง ประกาศ ค าสั่ง 
ข้อก าหนด ระเบียบและข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญตัิสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

 
  5.2.3 ข้อก าหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

  เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในใบอนุญาตให้จัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดแล้ว สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นจะมีสภาพเป็น “นิติบุคคล” ตามความ 
ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และสถาบันจะต้องมีข้อก าหนด
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ของสถาบันฯ ตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ซึ่งถือ
เป็นข้อตกลงระหว่างสถาบันนั้นๆ กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยในข้อก าหนด
ของแต่ละสถาบันต้องประกอบด้วยรายการต่างๆ ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้ 

(1) ช่ือและประเภท 
(2) วัตถุประสงค์ 
(3) ที่ตั้งและแผนผงัแสดงบริเวณและอาคาร 
(4) รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินตามมาตรา 12 
(5) ทุนจากผู้ขอรบัใบอนญุาตและโครงการใช้จ่าย 
(6) ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ 
(7) ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ 
(8) โครงการจัดการศึกษาและอุปกรณ์หลักในการจัดการศึกษา 
(9) โครงการจัดหาและพัฒนาผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
(10) หลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา 
(11) อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ 
(12) วิธีการรับนักศึกษาและให้นกัศึกษาพ้นสภาพ 
(13) เครื่องแบบนกัศึกษาหรอืการแตง่กายของนักศึกษา 
(14) การก าหนดต าแหน่ง คุณสมบัติของผู้บริหาร คณาจารย์และ 

เจ้าหน้าที่ การก าหนดอัตราเงินเดือน ค่าสอน ค่าชดเชย ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การจ้างและเลิกจ้าง 
และสวัสดิการของผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 

(15) รายการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
การแก้ไขข้อก าหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามรายการ (1) ถึง 

(7) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เว้นแต่ (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) และ (15) 
ให้ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน และต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
สภาสถาบันให้ความเห็นชอบโดยพิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์  

 

5.2.4 กฎกระทรวง และ ประกาศกระทรวงที่เกี่ยวกบัการจดัการศึกษานอกสถานที่ตั้ง  

  การก ากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มีการก าหนดเป็น
มาตรการทางกฎหมายเป็น 2 ระยะ คือ ระยะแรก เป็นการก ากับโดย กฎกระทรวงว่าด้วยการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552 และ ประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพ 
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ส าหรับระยะที่สอง เป็นการก ากับ
โดยกฎกระทรวงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง พ.ศ. 2559 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การ
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จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2560 และ ประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา เรื่อง ก าหนดแบบรายงานผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง และวิธีการและระยะเวลา
ตรวจสอบ และประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  

1) การก ากับโดย กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง พ.ศ. 
2551 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐ พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการการอดุมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
พิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 

   การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาจะเป็นการจัด
การศึกษาโดยอาศัยอานาจของกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งประกอบกัน โดยความ
เห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด กรณีการจัดการศึกษา 
นอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552 ที่ออกตามความใน
มาตรา 5 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 และกรณีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานทีต่ัง้
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 ที่ออกตามความในมาตรา 7 และมาตรา 20 แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 โดยผลของการกระจายอ านาจการศึกษาตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ สรุปสาระส าคัญ คือ  

 การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง เป็นการจัดการศึกษาอื่นใด
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งมิใช่เป็นที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เป็นการจัดการศึกษา สถานที่
จัดการศึกษาอื่นใดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งมิใช่สถานที่ตั้งตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

 ให้สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน จัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้งในส่วนงานที่สภาสถาบันก าหนด โดยให้อธิการบดีขออนุญาตจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ต่อสภาสถาบัน พร้อมทั้งเสนอเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ตามที่ก าหนดในประกาศ
กระทรวง หรือกฎกระทรวง  

 การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
จะจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งด้วยวิธีการเรียนการสอนในช้ันเรียน หรือวิธีการเรียนการสอนในระบบ
การศึกษาทางไกลทั้งหลักสูตรหรือเฉพาะบางส่วนตามที่สภาก าหนดก็ได้  

 การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 
ให้จัดการศึกษาในที่ตั้งเป็นหลัก เว้นแต่มีเหตุผลและความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการเรียน  
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การสอนแก่ผู้เรียน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชนจะจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ตามเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้      

(1) จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเดิมที่ได้เปิดสอนใน
สถานที่ตั้งแล้ว  

(2) ด าเนินการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ค ร บ ถ้ ว น ต า ม เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก สู ต ร ขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการ  

(3) จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และมีการประเมินผลเพื่อ
พัฒนาหลักสูตร  

(4) จัดสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาให้เพียงพอเช่นเดียวกับ
การจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ง 

(5) จัดให้มีการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนว
อาชีพ การจัดบริการสวัสดิการนักศึกษา และบริการ
ด้านอื่นให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับการจัดการศึกษาใน
สถานที่ตั้ง 

(6) จัดสภาพแวดล้อมที่ เหมาะสมต่อการจัดการศึกษา  
มีความปลอดภัย และมีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่าง
เพียงพอ  

(7) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
พิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  

อนึ่ง ได้มีประกาศคณะกรรมการการอดุมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2552 เพื่อประโยชน์ในการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการบริหารด้าน
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษาให้ด าเนินการไปได้ด้วยดี ซึ่งเป็นก าหนดข้ันตอนรายละเอียดในทางปฏิบัติ
ที่ชัดเจน ทั้งในเรื่องการได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันก่อนการเปิดด าเนินการ และแจ้งให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่สภาสถาบันเห็นชอบ รวมทั้งเงื่อนไขการ
เปิดสอนที่เป็นไปตามสาระส าคัญที่ก าหนดในประกาศกระทรวง และกฎกระทรวงข้างต้น โดยมีการระบุ
รายละเอียด เป็นการขยายความให้มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ ทั้งในส่วนของหลักสูตรที่ต้องเปิดสอน 
ในสถานที่ตั้งแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา เป็นหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบเรียบร้อยแล้ว และให้ถือเป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่จะต้องจัดหาอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอีกชุดหนึ่งที่ไม่ซ้ าซ้อนกับในสถานที่ตั้ง โดยมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ยกเว้นที่เป็นการจัดเฉพาะบางส่วนของหลักสูตร คือ ไม่เกิน
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ครึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่เปิดสอน จึงสามารถใช้อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดเดียวกับในสถานที่ตั้ง  

โดยได้ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาที่จะจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
เสนอข้อมูลและหลักฐานต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อประกอบการรับทราบการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ ข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ของสถาบันที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน และสถาบันได้แจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทราบแล้ว ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเผยแพร่ ข้อมูลการเปิดด าเนินการหลักสูตรนอก
สถานที่ตั้งของสถาบัน เพื่อให้สาธารณะได้รับทราบ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง สถาบันต้องรายงานให้สภาสถาบันทราบ และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่สภาสถาบันรับทราบ ทั้งนี้ คณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจด าเนินการให้
มีการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การจัด
การศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณ์ของประกาศฉบับดังกล่าว ในกรณีที่ ไม่
สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติน้ีได้ หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือที่ก าหนดใน
ประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษาเป็นอันสิ้นสุด    

   2) การก ากับโดยกฎกระทรวงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง พ.ศ. 2559 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 
2560 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ก าหนดแบบรายงานผลการจัดการศึกษา 
นอกสถานที่ตั้ง และวิธีการและระยะเวลาตรวจสอบ และประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  

       หลังจากที่ได้มีการประกาศใช้ประกาศกระทรวง และกฎกระทรวง ว่าด้วย
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งมาระยะเวลาหนึ่ง คณะกรรมการการอุดมศึกษามีความเห็นว่าควรมีการ
แก้ไขเงื่อนไขของการอนุญาต และการก าหนดสาระส าคัญให้มีความเช่ือมโยงกับผลการประกันคุณภาพ 
เพื่อคัดกรองก่อนช้ันหนึ่ง เนื่องจากเมื่อมีการติดตามประเมินการจัดการศึกษาโดยไปดูการจัดการศึกษา
ในพื้นที่แล้ว พบว่าการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่สามารถจัดได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ในช่วง
แรกมีเพียงร้อยละ 19 เท่านั้น ทั้งนี้แม้ว่าจะมีการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
ในระยะต่อมาบ้างก็ตาม อย่างไรก็ตาม กระบวนการออกกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงฉบับใหม่  
ใช้เวลาด าเนินการตั้งแต่เริ่มมีแนวคิดในการแก้ไขอยู่หลายปีจนมีผลทางกฎหมายในช่วงปลายปี พ.ศ.
2559 และต้นปี พ.ศ. 2560 โดยที่อ านาจในการอนุญาตในการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นมาข้ึนอยู่กับคณะกรรมการการอุดมศึกษาแทนสภาสถาบัน ส่วนสถาบัน 
อุดมศึกษาของรัฐยังคงให้อ านาจสภาสถาบันในการอนุญาต อย่างไรก็ตาม เมื่อจัดการศึกษาไปแล้ว 1 ปี 
จะต้องมีการรายงานผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งว่าได้ด าเนินการเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เงื่อนไขของการอนุญาต ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขเดียวกับที่สถาบัน 
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อุดมศึกษาเอกชนขออนุญาตต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา สิ่งส าคัญที่ท าให้หลายสถาบันทั้งของรัฐ
และเอกชนขาดคุณสมบัติในการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งคือ การที่ได้ก าหนดให้ต้องจัดในสาขา 
ที่สถาบันมีความเช่ียวชาญ และต้องจัดการศึกษาในหลักสูตรเดิมที่ กกอ. รับทราบและได้เปิดสอนในทีต่ัง้ 
และมีผู้ส าเร็จมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งรุ่น และยังมีการจัดการศึกษาหลักสูตรนั้นในสถานที่ตั้งอย่างต่อเนื่อง 
และที่ส าคัญอย่างยิ่งคือ ได้ก าหนดให้ต้องเป็นหลักสูตรที่ได้เปิดสอนในสถานที่ตั้งที่มีผลการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตรในระดับดีข้ึนไป ซึ่งประเมินโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยส านักงาน  
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับคณะวิชา โดยให้ใช้ผลการ
ประเมินภายนอกรอบสุดท้ายของส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์การ
มหาชน) จากสามส่วนคือ ผลการประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก ด้านคุณภาพบัณฑิต ไม่ต่ ากว่าระดับ
ดี และด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ไม่ต่ ากว่าระดับดี  

  5.2.5 เกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร และเกณฑม์าตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง  

   การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ตามเงื่อนไขของกฎหมาย 
จะต้องด าเนินการอย่างมีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีประกาศกระทรวง กฎกระทรวง 
และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดสาระส าคัญ เป็นเรื่องเฉพาะอยู่เป็นจ านวนมาก ทั้งนี้
ยังไม่นับรวมมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่มีการก าหนดแนวปฏิบัติที่ได้มีการพิจารณาในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นด้านคุณภาพมาตรฐานอีกส่วนหนึ่ง หากพิจารณาเฉพาะเกณฑ์ส าคัญที่มีลักษณะ
ครอบคลุมทุกกรณีที่เป็นประเด็นด้านคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งมีผลต่อการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
นอกเหนือจากประกาศกระทรวง กฎกระทรวง และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาทีเกี่ยวข้องกบั
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว จะประกอบด้วย 

   1) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา 

   2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 

   3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558  

   4) กฎกระทรวง การขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2558  

   5) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ  
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา
ต่างๆ ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา  
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   6) ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

5.3 มาตรการในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 หลังจากที่ ได้มีมาตรการทางกฎหมาย โดยเฉพาะในส่วนของการจัดการศึกษา 
นอกสถานที่ตั้งเป็นครั้งแรก คือ การออกกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบนั 
อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552 รวมทั้งประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา ภายใต้ทิศทางนโยบายของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเรื่องการจัดการศึกษา 
นอกสถานที่ตั้งที่เป็นรูปธรรม ทั้งนี้โดยมีการแจ้งให้สถาบันด าเนินการตามกฎกระทรวง ประกาศ
กระทรวง และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาดั งกล่าว ทั้งในรูปของหนังสือแจ้งการจัด
ประชุมสัมมนาท าความเช้าใจสาระส าคัญที่ปรากฏตามกฎหมายข้างต้น รวมทั้งมีการส ารวจข้อมูลการจดั
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง โดยให้แจ้งข้อมูลมาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อจัดท า
ฐานข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง อย่างไรก็ตาม การแจ้งข้อมูลยังไม่ได้รับความร่วมมือ 
ในช่วงแรก จึงต้องมีการทวงถามและท าความเข้าใจในเรื่องความหมายของการจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้ง ดังนั้นข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในช่วงปีแรกของการออกกฎกระทรวงและประกาศ
กระทรวงจึงเป็นข้อมูลที่ไม่นิ่งและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา   

 ต่อมา เมื่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยการกลั่นกรองของอนุกรรมการด้าน
มาตรฐาน ได้มีการพิจารณารับทราบข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งมาระยะเวลาหนึ่ง  
โดยกระบวนการรับทราบเช่นเดียวกับการจัดการศึกษาในที่ตั้งหลัก เริ่มมีความเห็นว่าการรับทราบจาก
เอกสารอาจจะด าเนินการได้ดีระดับหนึ่ง แต่ยังไม่มีโอกาสได้เห็นสภาพการจัดการเรียนการสอนจริง 
ในสถานที่ที่หลากหลายที่ต่างจากในที่ตั้งหลัก คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้มอบหมายให้อนุกรรมการ
ด้านการติดตามและประเมินผล ซึ่งมีคุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ เป็นประธานอนุกรรมการ และเป็น
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในขณะนั้น หามาตรการหรือแนวทางการติดตาม ตรวจสอบการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง จึงเกิดเป็นโครงการน าร่องการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ในปี พ.ศ. 2553  เป็นการติดตามตรวจสอบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง  
ตามกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ซึ่งได้ประกาศใช้ในช่วง ปี พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552 กับสถาบัน 
อุดมศึกษา 9 แห่งที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ ง และได้รับการรับทราบจากคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาแล้ว ซึ่งท าให้ได้ข้อมูลสภาพจริงในพื้นที่ ซึ่งน ามาสู่การด าเนินการในปีต่อมา คือ การ
ด าเนินโครงการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ปี พ.ศ. 
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2554 ที่ครอบคลุมสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่จดัการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ไม่นับรวมสถาบันอุดมศึกษา
ที่ ต ร วจ เ ยี่ ย มน า ร่ อ ง  อ ย่ า ง น้ อ ยส ถาบั นล ะ  1  ศูนย์  ซึ่ ง เ ป็ นก า ร ล งพื้ นที่ จ ริ ง  67 แห่ ง  
68 ศูนย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 41 แห่ง (สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 7 แห่ง สถาบันใน
สังกัดของรัฐ 11 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 19 แห่ง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 4 แห่ง) 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 26 แห่ง ทั้งนี้ในการตรวจเยี่ยมได้มีการก าหนดให้องค์ประกอบของ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตรวจเยี่ยมทุกชุดจะต้องมีกรรมการสภาของสถาบันอุดมศึกษาที่รับการ
ตรวจเยี่ยมเข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้วย โดยเชิญกรรมการสภาสถาบันผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากการเสนอ
รายช่ือจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อรัฐมนตรีเป็นอันดับแรก ทั้งนี้เพื่อให้สภาสถาบัน 
ได้มีส่วนในการยกระดับคุณภาพ และแก้ปัญหาคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง ร่วมกันกับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา และส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

 ในปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา จึงเริ่มมีการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง  
ในโครงการตรวจประเมินสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ปี พ.ศ. 
2555 และในปีต่อมา ในการตรวจประเมินครั้งนี้ ได้ก าหนดผลของการประเมินที่มีผลต่อสถาบันเป็น 
ผลประเมินรายหลักสูตรไว้อย่างชัดเจนกล่าวคือกรณีผลการตรวจประเมิน “ผ่าน” จะเสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เพื่อรับทราบเป็นรายหลักสูตรในการตรวจประเมินแต่ละศูนย์  
คราวละ 5 ปี กรณีผลการตรวจประเมิน “ต้องปรับปรุง” ให้สถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงก่อนภายใน  
1 ภาคการศึกษา หากปรับปรุงไม่ได้ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับกรณี “ไม่ผ่าน” กรณีผลการตรวจประเมนิ 
“ไม่ผ่าน” คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) แจ้งให้สถาบันอุดมศึกษายุติการรับนักศึกษาใหม่ ในปี
การศึกษาถัดไป ทั้งนี้ ผลการด าเนินการทั้งสามโครงการจะได้กล่าวถึงในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 ต่อมาเมื่อมีประกาศกระทรวงและกฎกระทรวง ที่ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งในปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2560 ออกมา ก็มีการปรับกระบวนการพิจารณาคุณภาพการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งโดยใช้การพิจารณาเอกสารเป็นหลัก และยังคงมีการตรวจประเมินเฉพาะ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีผลประเมิน ต้องปรับปรุง หรือที่แจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามา
ก่อนที่กฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับ และยังไม่ได้มีการประเมินเท่านั้น   

6. การศึกษาและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  

 การศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา และการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มีดงันี ้

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2547)  โดยสถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ซึ่งมีรองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ และคณะ ได้ท าการศึกษาวิจัยพัฒนา
ต้นแบบ (Model) และเครื่องมือส าหรับติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งการ
วิจัยเพื่อพัฒนาต้นแบบ (Model) ในการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ใช้
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กรอบแนวคิดที่เรียกว่า “ระบบประเมินกลไกก ากับ-ขับเคลื่อน (Dual-Force Assessment Model: 
DuFA)” โดยกระบวนการวิจัยเริ่มต้นจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนต้นแบบการประเมิน 
ทั้งในและต่างประเทศ (Literature Review) เมื่อน ามาวิเคราะห์และสังเคราะห์ร่วมกับข้อคิดเห็นทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพจากผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งรวบรวมโดยวิธีการสัมภาษณ์เจาะลึก (Depth 
Interview) การสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group) และการส ารวจความคิดเห็น (Survey)  โดยใช้การ
สัมภาษณ์แบบกลุ่ม (Group Interview) จนกระทั่งได้ผลลัพธ์เป็นต้นแบบ (Model) การติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และน าเสนอเพื่อรับฟังความคิดเห็ นจากผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาครบถ้วนตามกระบวนการวิจัยที่ได้เสนอไว้ 

ผลลัพธ์หลักที่ได้รับจากงานวิจัย คือ ระบบการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาที่สอดคล้องกับเป้าหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งให้ความ 
ส าคัญกับความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้โดยการน าแนวคิด
การประเมินและบริหารผลงาน (Performance Measurement and Management) ตามแนวคิดการ
จัดการสมัยใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาตัวบ่งช้ี ( Indicators) ที่สะท้อนถึงผลิตภาพ (Productivity) ในการ
จัดการมาใช้กับระบบอดุมศึกษาไทย ทั้งนี้ โดยใช้กรอบแนวคิดเดียวกันในการประเมินทั้งในระดับสถาบนั 
ระดับกลุ่มสถาบัน และระดับอุดมศึกษาทั้งระบบ เพื่อให้เกณฑ์การประเมินสามารถเข้าใจได้โดยง่าย มี
ความเป็นเอกภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้การผนวกรวมข้อมูล (Aggregation) ในระดับ
สถาบันข้ึนมาเป็นภาพรวมในระดับกลุ่มสถาบันและระดับอุดมศึกษาทั้งระบบตามล าดับ 

ระบบการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใช้กลไกของรายงานเทียบเคียง
ตัวบ่งช้ี (Benchmarking Report)  ซึ่งจัดท าเป็นรายปี และราย 5 ปี ทั้งนี้ การเทียบเคียงเริ่มต้นจาก
การจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่มีขอบเขตพันธกิจ และธรรมชาติในการด าเนินงานที่ใกล้กันไว้ในกลุ่ม
เดียวกัน เพื่อให้การเทียบเคียงค่าของตัวบ่งช้ีมีความหมาย และเป็นประโยชน์ต่อการกระตุ้นการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาให้มีระดับความเป็นเลิศที่สูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง  โดยในเบื้องต้นเสนอแนะให้จัดกลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษาออกเป็น 7 กลุ่ม ซึ่งอาจยุบรวมเหลือเพียง 4 กลุ่มได้ในอนาคตตามสถานการณ์ 
ที่เหมาะสม 

รายงานเทียบเคียงตัวบ่งช้ีรายปี (Annual Benchmarking Report) เป็นรายงานที่แสดงค่าของ
ตัวบ่งช้ีรายสถาบัน พร้อมค่าที่เป็นประโยชน์ต่อการเทียบเคียง ได้แก่ เกณฑ์มาตรฐานรายกลุ่มสถาบัน 
และเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาทั้งระบบ ตัวบ่งช้ีที่ปรากฏในรายงานนี้แบ่งเป็น 9 หมวด ตามกรอบ
แนวคิดของระบบประเมินผลกลไกก ากับ-ขับเคลื่อน  โดยตัวบ่งช้ีหลักมีจ านวนทั้งสิ้น 47 ตัว และข้อมูล
ที่ใช้ในการจัดท าตัวบ่งช้ีทั้งหมดได้รับจากการรายงานของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง (Self-reported 
Data) ตามที่ก าหนดไว้ในรายการข้อมูลเพื่อการจัดท าตัวบ่งช้ี (Data Elements) 

รายงานเทียบเคียงตัวบ่งช้ีรายปี แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รายงานตัวบ่งช้ีแรงก ากับขับเคลื่อน
รายสถาบัน (ABR-IT)  ซึ่งจัดท าในรูปแบบตารางเทียบเคียงค่าตัวบ่งช้ีของสถาบันกับเกณฑ์มาตรฐาน 
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รายกลุ่มสถาบัน และเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาทั้งระบบ ส่วนรายงานประเภทที่สอง ได้แก่ รายงาน
ภาพรวมแรงก ากับ-ขับเคลื่อน (ABR-PM)  ซึ่งจัดท าในรูปเมตริกซ์ผลิตภาพโดยมีผลผลิตที่ส าคัญๆ  
ของสถาบันอุดมศึกษาเป็นศูนย์กลาง 

รายงานเทียบเคียงตัวบ่งช้ีราย 5 ปี (Five-year Benchmarking Report) เป็นรายงานที่จัดท า
ข้ึนทุกรอบระยะเวลา 5 ปี เพื่อประเมินผลิตภาพของการจัดการศึกษาในกรอบระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 
1 ปี พร้อมทั้งเป็นการสอบทานข้อมูลที่ได้รับจากรายงานรายปี ทั้งนี้โดยใช้แหล่งข้อมูลหลักจากการ
ส ารวจโดยหน่วยงานอิสระ ( Independent-surveyed Data) และเพื่อประโยชน์ในการเทียบเคียง 
รายงานนี้จึงสามารถจัดท าได้ใน 2 ระดับ คือ ระดับกลุ่มสถาบันซึ่งอาจมค่ีาเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งช้ีที่
แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มตามขอบเขตพันธกิจ และธรรมชาติในการด าเนินงาน และระดับอุดมศึกษา
ทั้งระบบเพื่อแสดงภาพรวมอุดมศึกษาทั้งประเทศ 

รายงานเทียบเคียงตัวบ่งช้ีราย 5 ปี แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ การส ารวจทัศนคติ และความ
พึงพอใจของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ (National Student Survey: FBR-NSS) การส ารวจ
ทัศนคติและความพึงพอใจของผู้จ้างงานบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ (National Recruiter 
Survey: FBR-NRS) การส ารวจการจัดสรรทุนการวิจัยของประเทศ (National Survey of Research 
Fund Allocation: FBR-RFA) การประเมินผลกระทบในวงกว้างจากผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ 
(Publication Assessment Exercise: FBR-PAE) และการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในแรงก ากับ- 
ขับเคลื่อน (Assessment of Changes in the Dual Forces: FBR-CDF) 

 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2548) ได้ให้ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยศึกษาวิจัย เรื่อง ระบบและกลไกในการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา และเพื่อพัฒนาตัวบ่งช้ีหลักที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ผลการศึกษาพบว่า สถาบันอุดมศึกษาของไทยถูกติดตามและประเมินผล
ภายใต้ตัวบ่งช้ีจ านวนมากจากหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา กล่าวคือ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ถูกติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานกลาง 
ในสามด้านได้แก่ ด้านยุทธศาสตร์โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ด้าน
มาตรฐานโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และด้านประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรโดยส านักงบประมาณ 
กรมบัญชีกลาง และส านักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแห่งชาติ โดยมีระบบและกลไกในการ
ติดตามประเมินผล ตลอดจนตัวบ่งช้ีต่างๆ เป็นไปตามภาระหน้าที่ตามกฎหมาย หน่วยงานกลางจะท า
หน้าที่ในการติดตามประเมินผล โดยติดต่อประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐโดยตรง สถาบันมี
หน้าที่ในการรายงานการด าเนินการในมิติด้านต่างๆ แก่หน่วยงานกลางตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
เป็นการรายงานทุกเดือน ทุกไตรมาส ทุกปี และทุก 5 ปี ในขณะที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ต้อง



๓๔ 
 

ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงาน ประกอบไปด้วยตัวบ่งช้ีรวมทั้งสิ้ นไม่ต่ ากว่า 73 ตัวบ่งช้ี  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 และไม่ต่ ากว่า 52 ตัวบ่งช้ี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ลักษณะตัวบ่งช้ี 
ประกอบด้วยตัวบ่งช้ีในมิติด้านประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร ด้านลูกค้า ด้านการพัฒนาองค์กร และมิติ
ด้านคุณภาพการให้บริการ ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะถูกติดตามและประเมินผลด้านมาตรฐาน
เป็นหลัก โดยส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา(สกอ.) และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิ
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งเป็นการติดตามทุกสิ้นปีการศึกษาและทุกห้าปี ตามล าดับ ภายใต้ตัวบ่งช้ี
ด้านมาตรฐานอันประกอบด้วยตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก 

 ส าหรับการพัฒนาระบบกลไกในการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
เนื่องจากหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่ในการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็น
การด าเนินภารกิจตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นมิติด้านยุทธศาสตร์ ด้านมาตรฐาน และด้านประสิทธิภาพ
การใช้ทรัพยากร อย่างไรก็ตาม ในมิติด้านมาตรฐาน เป็นมิติที่ตรงกับขอบข่ายความรับผิดชอบของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามากที่สุด เนื่องจากเป็นต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษา จึงเสนอ
ให้ สกอ. และ สมศ. พิจารณาก าหนดระบบและกลไกในการติดตามประเมินผลร่วมกัน โดยให้ สกอ. 
ก าหนดเกณฑ์ให้กับสถาบันอุดมศึกษา และแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาทราบและเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึง
แนวทางปฏิบัติ โดยให้สถาบันอุดมศึกษารายงานการด าเนินงานและผลการด าเนินงานตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้ สกอ. ควรด าเนินการติดตาม และตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษาในลักษณะ 
สุ่มเป็นครั้งคราวโดยบุคคลที่ยอมรับได้ เช่นการสุ่มตรวจทุกสามหรือสี่ปีเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาพร้อม
รับการตรวจรับรองจาก สมศ.  

 ในส่วนของการพัฒนาตัวบ่งช้ีหลักที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ผู้ ศึกษาเสนอให้จ าแนกสถาบันอุดมศึกษาตามภาระหน้าที่หลักของสถาบัน 
ประกอบด้วยสี่ประเภท กล่าวคือ สถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการวิจัย สถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการเรียนการ
สอน สถาบันอุดมศึกษาที่เน้นความเช่ียวชาญเฉพาะทาง และสถาบันอุดมศึกษาสมบูรณ์แบบ (เน้นทุก
ด้าน) โดยให้สถาบันอุดมศึกษาวินิจฉัยตนเองว่าควรจัดอยู่ประเภทใด และเพราะเหตุใด การก าหนดตัว
บ่งช้ีควรอยู่ภายใต้หลักการที่ว่า มหาวิทยาลัยประเภทเดียวกันต้องอยู่ภายใต้ตัวบ่งช้ีเดียวกัน ไม่ว่าจะ
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน  

 ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  (2553) โดย 
ศาสตราจารย์กิตติ คุณสมหวัง พิ ธิยานุ วัฒน์  และคณะ (2553)  ได้ท าการ ศึกษาวิจัย เรื่อง  
การประเมินสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศ  โดยศึกษาระบบการประเมินสถาบันอุดมศึกษาใน
ประเทศคัดสรร เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการประเมินสถาบันอุดมศึกษา เพื่อวิเคราะห์เปรยีบเทียบระบบ
ประเมินผลสถาบันอุดมศึกษาของส านักงาน ก.พ.ร. กับระบบประเมินสถาบันอุดมศึกษาในประเทศที่คัด
สรร ทั้งนี้ในประเด็นเปรียบเทียบรูปแบบการประเมินสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ประเทศอังกฤษ ประเทศเยอรมนี และประเทศนิวซีแลนด์ มีความเหมือนและแตกต่างสรุปได้ดังนี้ 
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  1. ทุกประเทศมีการประเมินสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาอันสืบ
เนื่องมาจากการปฏิรูปอุดมศึกษา ยกเว้นประเทศไทย นอกจากการปฏิรูปอุดมศึกษาแล้ว ยังเนื่องมาจาก
การพัฒนาระบบราชการไทย ตามพระราชบัญญัติการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ด้วย ซึ่งนับว่า
เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยโดยเฉพาะ 

2. ทุกประเทศมีการประเมินสถาบันอุดมศึกษาในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส าหรับประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึ่งเป็นผู้น าในการประเมินสถาบันอุดมศึกษาภายใต้มโนทัศน์ “การรับรอง
วิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษา” เช่นเดียวกับประเทศเยอรมนี ส่วนในประเทศนิวซีแลนด์ และประเทศ
อังกฤษการประเมินสถาบันอุดมศึกษาภายใต้มโนทัศน์การประกันคุณภาพการศึกษา หลังจากปี ค.ศ. 
1980 มโนทัศน์การรับรองวิทยฐานะ และการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นค าที่ใช้ทดแทนกันและมี
ความหมายคล้ายคลึงกันมากกว่าในอดีต ส าหรับประเทศไทยการประเมินสถาบันอุดมศึกษาจาก
ภายนอกโดยส านักงาน ก.พ.ร. เป็นระบบการประเมนิเพื่อพฒันาระบบราชการของสถาบนัอุดมศึกษา ซึ่ง
เป็นส่วนราขการ ซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่นๆ เพียงแต่ส านักงาน ก.พ.ร. ได้ใช้ระบบจ้างเหมา 
(outsourcing) ให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ซึ่งเป็นองค์การมหาชนที่
เกิดจากการปฏิรูปการศึกษาของประเทศในหมวดว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  
ซึ่งท าให้มีการน าการประเมินสถาบันอุดมศึกษาภายใต้มโนทัศน์การประกันคุณภาพการศึกษามาบูรณาการ 
ประเมินเพื่อปฏิรูประบบราชการของประเทศ  ซึ่งนับว่าเป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากประเทศอื่นๆ อีกทั้ง 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ในการประเมินสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการรับรองวิทย
ฐานะสถาบันด้วย จะได้พิจารณาใช้ผลประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงาน ก.พ.ร. และ สมศ. ในการ
รับรองวิทยฐานะด้วย ท าให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการประเมินสถาบันอุดมศึกษา โดยส านักงาน ก.พ.ร.  
มีเอกลักษณ์โดดเด่นแตกต่างจากประเทศอื่น  ซึ่งเป็นการประเมินสถาบันอุดมศึกษาโดยบูรณาการ  
มโนทัศน์ “การพัฒนาระบบราชการ” “การประกันคุณภาพการศึกษาโดยการประเมินคุณภาพ
ภายนอก” และ “การประเมินเพื่อรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษา” 

3. รูปแบบการประเมินสถาบันอุดมศึกษา ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่ใช้ระบบ
เจรจาจัดท าค ารับรองแต่ละตัวช้ีวัด ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละตัวช้ีวัด ตามข้อมูลพื้นฐานของ  
แต่ละสถาบันอุดมศึกษา การลงนามค ารับรอง โดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดให้รายงานรอบ 6, 9, 12 เดือน 
(e-SAR Card) มีการตรวจเยี่ยมหลังจากศึกษารายงานการประเมินตนเองรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
น าผลประเมินมาจัดสรรเงินรางวัล เพื่อให้ด าเนินการปฏิรูปการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการเป็นรูปแบบการประเมินโดยอิงสถานศึกษา (self-referenced) ประเทศอื่นๆ ใช้รูปแบบการ
ประเมินแบบอิงเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ หรือเป็นระบบวิทยสหาย (peer Review) ที่ศึกษาจากรายงาน
การประเมินตนเองที่ท าตามกรอบที่หน่วยงานกลาง และสถาบันอุดมศึกษาตกลงกัน เช่น ประเทศ
นิวซีแลนด์ ในประเทศที่ศึกษาไม่พบว่ามีประเทศใดที่จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบัน 
อุดมศึกษาเช่นประเทศไทย ระบบประเมินสถาบันอุดมศึกษาของส านักงาน ก.พ.ร. มีการว่าจ้าง  
หน่วยงานภายนอกเป็นผู้ติดตามสอบทานรายงานการประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษา ขณะที่  
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ในต่างประเทศที่มีผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่ประเมินสถาบันอุดมศึกษา โดยอาศัยผลประเมินตนเองของ
สถาบันอุดมศึกษาเป็นข้อมูลพื้นฐานส าคัญ และใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจและประเมินคุณภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาเป็นหลัก นับได้ว่าในการประเมินของประเทศต่างๆ ใช้รูปแบบการประเมินแบบ  
อิงเกณฑ์ (Criterion-Referenced) ผนวกกับในบางประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศ
เยอรมนีและประเทศอังกฤษ มีการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา โดยนิตยสารหรือหน่วยงานภายนอกด้วย 
ในขณะที่รูปแบบการประเมินของส านักงาน ก.พ.ร. เป็นการออกแบบระบบประเมินเทียบกับตนเอง  
ไม่สามารถน ามาเปรียบเทียบกันได้ จึงไม่มีการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาในกรณีประเทศนิวซีแลนด์ 
ก็ไม่มีการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ เพราะมีสถาบันอุดมศึกษาน้อยเพียง 8 แห่ง การประเมิน 
จึงมุ่งเน้นสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งโดยเฉพาะ 

4.  ระดับของการประเมินสถาบันอุดมศึกษาทั้ งของรัฐและเอกชน ประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศเยอรมนี มีการประเมินสถาบันอุดมศึกษา โดยการรับรองวิทยฐานะทั้งใน
ระดับสถาบันและระดับหลักสูตรหรอืโปรแกรมหรือสาขาวิชาเช่นเดียวกับประเทศอังกฤษ แต่ในประเทศ
อังกฤษ เป็นการประเมินสถาบันในระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่จุดเน้นการประเมินคุณภาพการ
สอน และการประเมินคุณภาพการวิจัย ส่วนประเทศนิวซีแลนด์และประเทศไทยโดยส านักงาน ก.พ.ร. 
เป็นการประเมินสถาบันอุดมศึกษาในระดับสถาบัน และเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเท่านั้น ในกรณี
ของประเทศนิวซีแลนด์ สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 8 แห่ง เป็นของรัฐทั้งหมด 

5. การจัดสรรเงินรางวัลจากผลประเมินสถาบันอุดมศึกษา มีประเทศไทยโดย
ส านักงาน ก.พ.ร. เท่านั้นที่มีการจัดสรรเงินรางวัลให้บุคลากร ซึ่งเป็นผู้บริหาร ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า โดยพิจารณาจากผลประเมินในประเทศอังกฤษใช้ผลประเมินด้านคุณภาพการวิจัยไปเป็น
เกณฑ์ในการจัดสรรเงินอุดหนุนการวิจัย โดยสถาบันได้ผลประเมินคุณภาพงานวิจัยดีเด่นจะได้รับ
งบประมาณวิจัยมากเป็นพิเศษตามระดับคุณภาพงานวิจัยตามผลประเมิน รวมทั้ง มีการจัดเงินโบนัส
ก้อนโตให้สถาบันที่แสดงความเป็นเลิศด้านการวิจัยด้วย แต่มิได้จัดเงินรางวัลให้บุคคลโดยตรงดังเช่น
ประเทศไทย ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศเยอรมนีเป็นการประเมินเพื่อรับรองวิทยฐานะ เพื่อ
สร้างความมั่นใจให้สาธารณะโดยเฉพาะนักเรยีนและผูป้กครองมั่นใจในคุณภาพของสถาบันที่จะเข้าเรยีน 
หรือสนับสนุนให้บุตรหลานเข้าเรียน รวมทั้งการประเมินเพื่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เช่น 
ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นต้น 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบในการประเมินสถาบันอุดมศึกษาทุกประเทศมีหน่วยงาน
กลางที่รับผิดชอบการประเมินสถาบันอุดมศึกษา ในระบบการประเมินสถาบันอุดมศึกษาของส านักงาน 
ก.พ.ร. ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่หน่วยงานที่รับผิดชอบในการประเมินเป็นส่วนราชการ คือ 
ส านักงาน ก.พ.ร. ในขณะที่ในประเทศต่างๆ หน่วยงานประเมินสถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานอิสระ 
เ ช่น QAA ของประเทศอังกฤษ AAU ของประเทศนิวซีแลนด์ สมาคม/สภารับรองวิทยฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือในประเทศเยอรมนี แต่ถ้าพิจารณาการท างานของ
ส านักงาน ก.พ.ร. ก็ได้จ้างที่ปรึกษา ได้แก่ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
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ซึ่งเป็นองค์การมหาชนที่ เป็นอิสระ เช่น QAA หรือ AAU ดังนั้น ถ้าพิจารณาระบบการประเมิน
สถาบันอุดมศึกษาในระบบประกันคุณภาพการศึกษาแล้ว จะพบว่าทุกประเทศมีองค์กรกลางระดับชาติ 
ที่เป็นอิสระ รับผิดชอบประเมินสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งในแต่ละสถาบันอุดมศึกษาก็มีหน่วยงาน และ
ผู้บริหารรับผิดชอบเรื่องการประเมินตนเองในระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา 
ในแต่ละแห่งโดยเฉพาะ 

7. การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประเมินสถาบันอุดมศึกษาในทุกประเทศที่ศึกษา  
ไม่ว่าการประเมินสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา 
หรือในประเทศเยอรมนี หรือการประเมินสถาบันอุดมศึกษาในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาที่ขอรับการประเมิน ซึ่งเป็นระบบอาสาสมัครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ประเมินสถาบันอุดมศึกษา ยกเว้นประเทศไทยที่ถือว่าการประเมินสถาบันอุดมศึกษาในระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาโดย สมศ. เป็นบริการสาธารณะของรัฐที่ให้กับสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐ
และเอกชน ซึ่งไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายการประเมินจากสถาบันอุดมศึกษา ในกรณีการประเมิน
สถาบันอุดมศึกษาของส านักงาน ก.พ.ร. ก็เช่น เดียวกันเป็นการด าเนินการโดยมติคณะรัฐมนตรี 
ที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่งจะต้องได้รับการประเมินจากส านักงาน ก.พ.ร.  ดังนั้น จึงไม่เก็บ
ค่าใช้จ่ายจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐเหล่าน้ี 

8. ระยะเวลาในการประเมิน การประเมินสถาบันอุดมศึกษาในระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาหรือการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษามีการประเมินทุก 3-5 ปี ส าหรับ
ประเทศไทยการประเมนิสถาบันอุดมศึกษา ในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจะประเมินสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนอย่างน้อยหนึ่ง
ครั้งทุกห้าปี ส่วนการประเมินสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะของรัฐจะมีการประเมินเป็นประจ าทุกปี โดย
ส านักงาน ก.พ.ร. โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 

9.  อง ค์ประกอบของการประเมินสถาบันอุดมศึกษา ในระบบการประเมิน
สถาบันอุดมศึกษา โดยส านักงาน ก.พ.ร.  ซึ่งองค์ประกอบของการประเมินสะท้อนนโยบายของรัฐบาล
และมาตรฐานคุณภาพการอุดมศึกษาของประเทศ  ซึ่งประกอบด้วย กรอบการประเมิน 4 มิติ คือ มิติ
ด้านประสิทธิผล มิติด้านคุณภาพ มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และมิติด้านการพัฒนา
สถาบัน  ซึ่งถ้าพิจารณาองค์ประกอบในการประเมินสถาบันอุดมศึกษา ไม่ว่าในระบบการประเมินเพื่อ
รับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษา หรือการประกันคุณภาพก็จะมีลักษณะสอดคล้องกัน ยกเว้นเรื่อง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ  ซึ่งมีลักษณสะท้อนจากบริบทของประเทศไทย นโยบายรัฐบาลและ
สถานะที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ เป็นส่วนราชการ เช่น ตัวช้ีวัดเกี่ยวกับระดับความส าเร็จของการ
ประหยัดพลังงาน ระดับความส าเร็จของการเบกิจา่ยงบประมาณ เป็นต้น สิ่งที่น่าสนใจก็คือองค์ประกอบ
ของการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา โดยนิตยสารและองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศอังกฤษ และประเทศ
สหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะองค์ประกอบ 5 ด้าน คือ ด้านการวิจัย ด้านอาจารย์ ด้านการจัดการศึกษา 
ข้ันสูง ด้านการสนับสนุนจากภาคเอกชน และด้านนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ศูนย์การวัดผลงาน
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มหาวิทยาลัยใช้จัดอันดับมหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา น่าจะใช้เป็นองค์ประกอบในการ
พิจารณาอันดับมหาวิทยาลัยวิจัย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยวิจัยในก ากับของรฐัในประเทศไทย ซึ่งจะต้องมี
คุณภาพในระดับสากลด้วย 

10. มาตรการในระบบการประเมินสถาบันอุดมศึกษาในทุกประเทศ มีมาตรการในการ
ประเมินสถาบันอุดมศึกษาในระบบประกันคุณภาพการศึกษาเหมือนกัน คือ การ เน้นให้
สถาบันอุดมศึกษามีการศึกษาตนเอง หรือประเมินตนเองก่อนรบัประเมนิจากภายนอก โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในหลายประเทศ เช่น ประเทศอังกฤษ ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศนิวซีแลนด์ ที่ได้ก าหนดให้มี
แผนพัฒนาคุณภาพเนื่องจากผลการศึกษาและประเมินตนเอง โดยได้รับการพิจารณาอนุมัติแผนพัฒนา
คุณภาพและทรัพยากรด้วย อีกทั้งการประเมินสถาบันอุดมศึกษาจากภายนอกต้องประเมินแผนพัฒนา
คุณภาพด้วย เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนพัฒนาคุณภาพ และให้ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อให้เกิดมาตรฐาน
และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  โดยบูรณาการเข้ากับการท างานปกติในทุกภารกิจอย่างประกันคุณภาพ 
มาตรการร่วมมืออีกประการหนึ่ง คือ การเน้นการประเมินสถาบันอุดมศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
ในวงวิชาการวิชาชีพ หรือตามระบบวิทยสหาย (external peer review) มาตรการร่วมประการสุดท้าย 
คือ ทุกประเทศเน้นการประเมินสถาบันอุดมศึกษาจากตัวบ่งช้ีการท างาน เน้นให้สถาบันอุดมศึกษาให้
ความส าคัญของข้อมูลสถิติ ตัวช้ีวัดการท างาน (performance indicators) และระบบข้อมูลเพื่อการ
บริหารและการประกันคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา 

11. ตัวช้ีวัดในการประเมินสถาบันอุดมศึกษา จะเห็นว่าตัวช้ีวัดในการประเมิน
สถาบันอุดมศึกษาที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนในกรณีของการประเมินเพื่อจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา 
และพบว่าตัวช้ีวัดที่องค์กรจัดอันดับนิยมใช้ในการประเมินเพื่อจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษา คือ จ านวน
งานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (citation) ความมีช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยในหมู่นักวิชาการ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิและอัตราการส าเร็จการศึกษา โดยเฉลี่ยในกรณีของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของประเทศ
สหรัฐอเมริกาใช้ประเมินจากตัวช้ีวัด 9 ตัว คือ จ านวนเงินค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยทั้งหมด จ านวนเงิน
ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยที่ได้จากหน่วยสนับสนุนการวิจัยจากรัฐบาลกลาง จ านวนอาจารย์ที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นสมาชิกของ National Academy ต่างๆ จ านวนอาจารย์ที่ได้รับรางวัลด้านต่างๆ จ านวน
นักศึกษาที่ได้รับปริญญาเอกในแต่ละป ีจ านวนนักวิจัยหลงัปริญญาเอก จ านวนเงินคงยอดเงินต้น จ านวน
เงินที่ได้รับบริจาคต่อปี และค่ามัธยฐานคะแนนความถนัดทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
เมื่อเปรียบเทียบตัวช้ีวัดเหล่านี้กับตัวช้ีวัดในระบบประเมินของสถาบันอุดมศึกษาของส านักงาน ก.พ.ร. 
พบว่า มีหลายตัวช้ีวัดที่สอดคล้องกัน แม้ในระบบประเมินสถาบันอุดมศึกษาของส านักงาน ก.พ.ร. มิได้
มุ่งการประเมินเพื่อจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาก็ตาม เช่น ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงใน 
referred journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ คือ อาจารย์ประจ า จ านวนเงิน
สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่ออาจารย์ประจ า เป็นต้น แต่ก็มี
ตัวช้ีวัดหลายตัวมิได้อยู่ในระบบการประเมินของส านักงาน ก.พ.ร.  ซึ่ งน่าจะได้รับการพิจารณาน าไปใช้
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ต่อไป โดยเฉพาะในการประเมินสถาบันอุดมศึกษา หรือมหาวิทยาลัยกลุ่ม 1 ที่เน้นการวิจัย และ
บัณฑิตศึกษา (research-oriented university)  

12. ในทุกประเทศที่ศึกษามีการรายงานผลการประเมินต่อสถาบันที่ขอรับประเมิน 
และรายงานต่อสาธารณะอย่างเป็นระบบและก่อให้เกิดกระแสการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในสถาบันและในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศนิวซีแลนด์ที่พบว่า การรายงานผล
ประเมินต่อสาธารณะท าให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

 กิตติชัย วัฒนากร และคณะ (2549) ได้ศึกษาวิจัยการจัดการศึกษาทั้งในที่ตั้งและนอกสถาน
ที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งงานวิจัยนี้ มีส่วนส าคัญในการก าหนดนโยบายและทิศทางในการก ากับ
และติดตามคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งโดยตรงของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เป็นงานวิจัยที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดจ้างศาสตราจารย์กิตติชัย วัฒนานิการ และ
คณะ เป็นผู้ วิจัย ซึ่ งได้ด า เนินการแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2549 ทั้ งนี้  ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาได้น าผลการวิจัยน้ีมาเป็นสาระส าคัญที่ปรากฏเป็นเนื้อหาหลักของกฎหมายส าคัญในการ
ก ากับคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในเวลาต่อมา คือ กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552 รวมทั้ง ประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการ
จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 

  ข้อค้นพบของงานวิจัยนี้เป็นสาระส าคัญที่เป็นประโยชน์ในการเข้าถึง และเข้าใจ
สถานภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ผลกระทบต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตร 
ผลกระทบต่อคุณภาพการจัดการศึกษา สรุปได้ดังนี้   

1. สภาพปัญหาของการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มปีระเด็นปัญหาส าคัญ ดังนี ้

   1.1  มีสถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง มีการวางแผนด าเนินการตลอดจนการ
บริหารการสอนนอกสถานที่ตั้งในระดับหน่วยย่อยของสถาบัน เช่น ระดับคณะวิชา หรือระดับวิทยาลัย 
หากการด าเนินการดังกล่าวไม่ผ่านความเห็นชอบของสภาสถาบันซึ่งก ากับดูแลด้านนโยบาย ตลอดจน 
ไม่มีโครงสร้างที่เช่ือมโยงการสอนนอกสถานที่ตั้งกับโครงสร้างปกติของสถาบัน จะท าให้การบริหารของ
สถาบันขาดเอกภาพทั้งด้านเป้าหมาย นโยบาย และวัตถุประสงค์ ตลอดจนขาดเอกภาพด้านการปฏิบัติ
โดยเฉพาะในประเด็นการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานให้ทัดเทียมกับการสอนในสถานที่ตั้งหลัก 

1.2 การจัดการสอนนอกสถานที่ตั้งเกือบทุกแห่งพึ่งพิงกับรายได้ จาก
ค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาที่ศึกษา ณ ที่แห่งนั้น โดยเป็นการจัดที่อย่างน้อยต้องคุ้มทุน นั่นคือ
รายจ่ายทั้งหมดมาจากรายรับที่เรียกเก็บจากนักศึกษา แต่ขณะเดียวกันก็มีการจัดการศึกษาในสาขาวิชา
ที่ซ้ าซ้อนในจังหวัดเดียวกันอยู่หลายแห่ง กรณีเช่นนี้อาจเป็นสาเหตุให้เกิดการแข่งขันเพื่อให้ได้จ านวน
ผู้เรียนที่เพียงพอ หากการแข่งขันดังกล่าวเป็นการแข่งขันในเชิงคุณภาพการศึกษา ก็จะเกิดผลดีต่อ
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วงการอุดมศึกษาและต่อผู้เรียน แต่ถ้าการแข่งขันนั้นน าไปสู่การลดความเข้มงวดในการรับเข้าเทียบกับ
ในที่ตั้ง โดยการลดความเข้มงวดน้ีมีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อให้ได้จ านวนนักศึกษาตามเป้าหมาย แต่หน่วย
จัดนอกที่ตั้งไม่ได้ด าเนินการใดๆ ในการสนับสนุนนักศึกษาที่มีพื้นฐานอ่อนให้สามารถเรียนรู้ได้ทัดเทียม
กับการศึกษานอกสถานที่ตั้ง กรณีเช่นน้ีย่อมส่งผลเสียต่อคุณภาพการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้ นอกจากนี้
ถ้าการแข่งขันดังกล่าวน าไปสู่การรับนักศึกษาได้ไม่เต็มจ านวนที่คุ้มทุน หรือนักศึกษาที่รับเข้ามาแต่แรกมี
พื้นฐานอ่อน และหน่วยจัดนอกที่ตั้งไม่มีระบบสนับสนุน ท าให้นักศึกษาพ้นสภาพออกไปจนกระทั่ง
จ านวนนักศึกษาลดลงต่ ากว่าจุดคุ้มทุน โดยสถาบันไม่มีแผนด้านการเงินรองรบั ในประเด็นดังกล่าวก็อาจ
ท าให้สถาบันจ าเป็นต้องยกเลิกการรับเข้าศึกษาหรือต้องโยกย้ายนักศึกษาไปเรียนที่อื่น ดังที่ปรากฏ
ตัวอย่างให้เห็นแล้ว หรือสถาบันอาจตัดปัญหาโดยการยอมลดมาตรฐานการจดัการศึกษาเพือ่ให้นักศึกษา
เรียนต่อไปได้ สิ่งเหล่าน้ีย่อมส่งผลเสียต่อคุณภาพการศึกษาทั้งสิ้น 

1.3 การจัดการศึกษาบางแห่งขาดความพร้อมในด้านสถานที่เรียนและ
สวัสดิการต่างๆ ขาดความพร้อมในด้านการสนับสนุนการศึกษาโดยเฉพาะด้านห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ 
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ตลอดจนด้านการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา ผ่านชมรม/สมาคม
ทางวิชาการ ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับการจัดการศึกษาในที่ตั้ง 

1.4 การจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งหลายแห่งเป็นอิสระต่อกัน โดยมี
ความเช่ือมโยงอย่างเป็นระบบค่อนข้างน้อยกับสาขาวิชาในสถาบันหลัก ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการคนละคน หรือคนละชุดแยกจากกัน การด าเนินการในลักษณะเช่นนี้น่าจะไม่สามารถ
รับประกันด้านคุณภาพการจัดการศึกษาที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับในสถาบันหลักได้ เว้นเสียแต่ว่ามีการ
เตรียมการร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วยจัดนอกสถานที่ตั้งและผู้รับผิดชอบในสถาบันหลัก 
ก่อนจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา ตลอดจนมีการประชุมเพื่อแก้ปัญหาและหาแนวปฏิบัติ
ร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ  

1.5 การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งเกือบทุกสถาบันมีการวัดผลและ
ประเมินผลทุกรายวิชาแยกจากการศึกษาในสถาบันหลัก และแยกระหว่างหน่วยจัดนอกสถานที่ตั้ง
ด้วยกันเอง การวัดและประเมินผลในรายวิชาเดียวกันโดยอาศัยเครื่องมือวัดผลต่างกัน และประเมินผล
โดยอาจารย์คนละคน ย่อมให้ผลการประเมินที่มีมาตรฐานแตกต่างกันได้ เว้นเสียแต่ว่า สถาบันได้สร้าง
ระบบและกลไกที่ใช้ดูแลการวัดและการประเมินผลที่สามารถอธิบายได้ว่าให้ผลการประเมินที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

1.6 การจัดอาจารย์สอนในหน่วยจัดนอกสถานที่ตั้งนับเป็นปัญหาหลักอีก
ประการหนึ่งของการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ซึ่งปัญหาดังกล่าวสามารถแยกออกได้ในหลายลักษณะ
ข้ึนกับรูปแบบของการจัดอาจารย์สอนในหน่วยจัดนอกที่ตั้ง ในกรณีที่ใช้การเวียนอาจารย์ประจ า จาก
สถาบันหลักไปสอนยังหน่วยจัดนอกที่ตั้ง ปัญหาก็อยู่ที่ว่าหากจ านวนอาจารย์มีไม่เพียงพอก็จะท าให้มี
ภาระการสอนมากทั้งสัปดาห์ตลอดภาคการศึกษา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสทิธิภาพและคุณภาพการ
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สอนทั้งในสถาบันหลักและนอกที่ตั้ง นอกจากนั้นยังอาจกระทบไปถึงภารกิจด้านอื่นโดยเฉพาะภารกิจ
ด้านการวิจัยของอาจารย์ ในกรณีที่สถาบันใช้อาจารย์พิเศษเป็นหลักในการสอนนอกที่ตั้ง โดยไม่มี
อาจารย์ประจ าร่วมสอนก็อาจกระทบต่อคุณภาพการจัดการศึกษาได้เช่นกัน เนื่องจากอาจารย์พิเศษ  
แม้จะมีคุณวุฒิและประสบการณ์สูงแต่ก็มีภาระรับผิดชอบหลายแห่ง และ/หรือหลายด้าน ท าให้
ปฏิสัมพันธ์ทางวิชาการกับนักศึกษามีได้จ ากัด นอกจากนั้นอาจารย์พิเศษที่ไม่ใช่อาจารย์มหาวิทยาลัย
อาจขาดประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้และ/หรือประสบการณ์ในฐานะผู้จัดการให้เกิดการเรียนรู้
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ในขณะที่หากอาจารย์พิเศษเป็นอาจารย์สถาบันอื่น ก็อาจท าให้มีภาระงานสอน
ทั้งการสอนสถาบันต้นสังกัดและสอนพิเศษมากจนเกินไป และส่งผลเสียต่อภารกิจด้านอื่นของอาจารย์
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะภารกิจด้านการวิจัยและแสวงหาความรู้ใหม่ ส าหรับบางสถาบันที่ใช้อาจารย์ทีม่ี
คุณวุฒิและประสบการณ์น้อย หรืออาจารย์อัตราจ้างที่มีสัญญาปีต่อปีเป็นหลักในการสอนในหน่วยจัด
นอกที่ตั้ง ก็อาจมีปัญหาในด้านความรู้ความเช่ียวชาญในวิชาการและวิชาชีพของตัวอาจารย์ที่ท า ให้
นักศึกษานอกที่ตั้งได้รับความรู้ไม่ทัดเทียมกับนักศึกษาในที่ตั้งที่สอนโดยคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิและ
ประสบการณ์สูงกว่า ในบางกรณีที่สถาบันมีหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งหลายแห่งโดยบางแห่งก็ใช้
อาจารย์ประจ า บางแห่งก็ใช้อาจารย์พิเศษและบางแห่งก็ผสมผสานระหว่างอาจารย์ประจ าและอาจารย์
พิเศษเพื่อสอนหลักสูตรเดียวกัน กรณีเช่นนี้ก็จะมีปัญหาที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด หากสถาบันไม่มีระบบ
และกลไกที่ชัดเจนต้ังแต่การวางแนวการสอนร่วมกันไปจนถึงข้อก าหนดในการวัดและประเมินผลที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทั่วไป 

 2.1 ควรเร่งส่งเสริมการจัดการศึกษาในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างสาขาวิชาและระหว่างสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศโดยเฉพาะระดับปริญญาตรีและโท ซึ่ง
ปัจจุบันยังมีอยู่น้อย ทั้งนี้เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า ทั้งองค์ความรู้ ทรัพยากรบุคคล และ
ทรัพยากรด้านอื่น เช่น เครื่องมือ และอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษาและวิจัย 

2.2 ควรก าหนดกรอบมาตรฐานการเทียบโอนความรู้จากประสบการณ์การ
ท างาน ส าหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์การเทียบโอนที่สามารถปฏิบัติได้จริงโดยไม่กระทบต่อคุณภาพและ
มาตรฐานอุดมศึกษา ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการกระจายโอกาสการศึกษาแก่กลุม่บุคคลเป้าหมายที่ท างานแลว้
พร้อมกับเป็นการพัฒนาคุณภาพงานของสถานประกอบการหรือสถานที่ท างานในขณะเดียวกัน 

2.3 ควรเร่งส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม ( IT&T) ให้ครอบคลุมเป็นเครือข่ายในสถาบันอุดมศึกษาและ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอน การ
ค้นคว้าผ่านห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ระหว่างกัน ตลอดจนเพื่อสนับสนุนการบรหิาร
จัดการและการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพและมาตรฐาน ซึ่งจะท าให้สิ่งแวดล้อมทางการศึกษาดีข้ึน
กว่าปัจจุบัน 
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2.4 ควรหามาตรการในการส่งเสริมพัฒนาผู้สอนให้มีความรู้ความสามารถ  
ในการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการคิด ทั้งการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดเชิง
สร้างสรรค์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ ควบคู่ไปกับทักษะด้านความรู้ และทักษะด้านการปฏิบัติ 
นอกจากนั้นควรสร้างความตระหนักให้สถาบันอุดมศึกษาเห็นถึงความส าคัญของปฏิสัมพันธ์ทางวิชาการ
ในระหว่าง คณาจารย์ นักศึกษา สมาคม/องค์กรวิชาการ/วิชาชีพ เพื่อสนับสนุนบรรยากาศแห่งการ
เรียนรู้ร่วมกัน 

2.5 ควรมีมาตรการส่งเสริมพัฒนาคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของ
คณาจารย์ประจ าในกลุ่มสถาบันราชภัฏและราชมงคล ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งอาจด าเนินการโดยการสร้างความ
ร่วมมือในการพัฒนาคุณวุฒิกับมหาวิทยาลัยของรัฐบางแห่ง นอกจากนั้นอาจปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
วิธีการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการให้เหมาะสมกับจุดเน้นของแต่ละกลุ่มสถาบัน ซึ่งนอกจากจะเป็นการ
ให้โอกาสพัฒนาต าแหน่งวิชาการของคณาจารย์แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมงานตามภารกิจที่เป็นจดุเน้นของ
สถาบันอีกด้วย 

2.6 ควรเร่งสนับสนุนการพัฒนาต าแหน่งวิชาการในกลุ่มสาขาวิชาต่อไปนี้ คือ
วิจิตรศิลป์ฯ การบริหารฯ ธุรกิจบริการฯ สถาปัตย์ฯ อุตสาหกรรมฯ และการขนส่งฯ ซึ่งปัจจุบันอาจารย์
มีต าแหน่งทางวิชาการน้อย การสนับสนุนดังกล่าวอาจเริ่มตั้งแต่การพิจารณาสาเหตุของปัญหาที่เช่ือว่า
แตกต่างกันระหว่างกลุ่มสาขาวิชาเหล่าน้ี เพื่อจะได้ก าหนดแนวทางแก้ปัญหาที่ถูกต้องต่อไป 

2.7 ควรมีมาตรการเร่งรัดส่งเสรมิพัฒนาคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการของ
คณาจารย์ประจ าที่สอนในวิทยาเขตสารสนเทศให้ทัดเทียมกับในสถาบันหลัก เนื่องจากปัจจุบันการสอน
ในวิทยาเขตสารสนเทศเป็นการสอนในระบบช้ันเรียนตามปกติเป็นส่วนใหญ่ ไม่ใช่เป็นการสอนในระบบ
ทางไกลโดยอาจารย์ประจ าในสถาบันหลัก 

2.8 ควรมีมาตรการเร่งรัดการเพิ่มจ านวนอาจารย์ประจ าในกลุ่มสถาบัน 
ราชภัฏและราชมงคลโดยอาจปรับสถานภาพอาจารย์พิเศษเต็มเวลา (อัตราจ้าง) ที่ มีอยู่เดิมให้มีความ
มั่นคงและเห็นเส้นทางวิชาชีพ (career path) ที่ชัดเจนยิ่งข้ึน ขณะเดียวกันควรมีมาตรการในการเพิ่ม
สัดส่วนจ านวนบุคลากรสนับสนุนให้มากขึ้นทั้งสองกลุ่มสถาบันเพื่อลดภาระงานด้านธุรการของอาจารย์ 

2.9 ควรมีมาตรการติดตามการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่ใช้อาจารย์
พิเศษจ านวนมาก เช่น สาขาวิชานิติศาสตร์ฯ สาขาวิชาการบริหารฯ และสาขาวิชาการขนส่งฯ ทั้งนี้ เพื่อ
หาสาเหตุของปัญหาและแนวทางแก้ไขต่อไป 

  3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง 

   3.1 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรจัดท ากรอบหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกที่ตั้งเพื่อเป็นหลักประกันให้การจัดการศึกษานอกที่ตั้งมีคุณภาพ
และมาตรฐานเช่นเดียวกับการศึกษาในที่ตั้ง ขณะเดียวกันก็เพื่อส่งเสริมการกระจายโอกาสทางการศึกษา
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ที่มีคุณภาพไปสู่ประชาชน ตามจุดมุ่งหมายและหลักการในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 กรอบหลักเกณฑ์การปฏิบัติดังกล่าว ควรมีความยืดหยุ่นที่จะรองรับความแตกต่างของรูปแบบ
และวิธีการจัดการศึกษานอกที่ตั้งที่อาจมีได้หลากหลายตามบริบทและสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
แต่ขณะเดียวกันต้องสามารถประกันคุณภาพการศึกษานอกที่ตั้งให้ทัดเทียมกับการศึกษาในที่ตั้ง เพื่อให้
เป็นไปตามหลักการ 

3.2 การจัดการศึกษานอกที่ตั้งต้องเป็นนโยบายระดับมหาวิทยาลัย ที่จะ
ตอบสนองทิศทางการพัฒนาอุดมศึกษาของชาติและการพัฒนาสถาบัน และมหาวิทยาลัยจัดให้มี
โครงสร้างการบริหารและโครงสร้างการแบ่งสว่นงานที่เกี่ยวกับการศึกษานอกที่ตั้งเช่ือมโยงกับโครงสรา้ง
ปกติของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้  เพื่อให้สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารสูงสุดสามารถให้การสนับสนุน 
ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการจัดการศึกษานอกที่ตั้งตามระบบงานปกติของมหาวิทยาลัย 

3.3 มหาวิทยาลัยต้องจัดท าระเบียบข้อบังคับ และ/หรือกฎเกณฑ์ที่เป็น
เงื่อนไขส าหรับควบคุมการเปิดสอนนอกที่ตั้งให้ได้คุณภาพโดยผ่านความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
ซึ่งระเบียบข้อบังคับและ/หรอืกฎเกณฑ์ดังกล่าวอย่างน้อยต้องประกอบด้วย (1) ระเบียบข้อบังคับ และ/
หรือกฎเกณฑ์ด้านการเงินที่ท าให้มั่นใจได้ว่า การจัดการด้านการเงินในการจัดการสอนนอกที่ตั้งเป็นไป
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมทั้งการขยายโอกาสการศึกษาและการพัฒนามหาวิทยาลัย ขณะเดียวกันก็เพื่อให้
มั่นใจได้ว่ามหาวิทยาลัยมีแผนรองรับความเสี่ยงด้านการเงินที่จะไม่ท าให้เกิดผลกระทบทั้งต่อคุณภาพ
การศึกษาและต่อตัวผู้เรียนในหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้ง (2) ระเบียบข้อบังคับและ/หรือกฎเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยอย่างน้อยสองส่วน คือ ก. หลักเกณฑ์การอนุมัติเปิดสอนนอก
ที่ตั้งของสาขาวิชาต่างๆ ที่ระบุเงื่อนไขด้านความพร้อมก่อนเปิดด าเนินการทั้งความพร้อมด้านอาคารและ
สถานที่เรียน ด้านคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน ด้านสิ่งสนับสนุนการศึกษา (เครื่องมืออุปกรณ์
ส าหรับจัดการเรียนการสอน ห้องสมุด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฯลฯ) ข. หลักเกณฑ์การติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ทั้งด้านการบริหารจัดการและการเงิน ด้าน
บริหารหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน ด้านคณาจารย์และบุคลากรสนับสนุน ด้านสิ่งสนับสนุน
การศึกษา ด้านการสนับสนุนคณาจารย์และนักศึกษา ด้านคุณภาพบัณฑิตและความพึงพอใจของผู้ใช้
เทียบกับบัณฑิตในที่ตั้ง 

3.4 มหาวิทยาลัยควรจะอนุมัติให้เปิดสอนนอกที่ตั้งได้ภายใต้เงื่อนไขตาม
เกณฑ์ต่อไปนี้ 

3.4.1 ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ต้องได้สัดส่วนกับจ านวนนักศึกษาตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในทุกหน่วยจัด
การศึกษานอกที่ตั้ง ทั้งนี ้รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรในแต่ละหน่วยจัดนอกที่ตั้งและในสถาบันหลัก
ต้องไม่ซ้ ากัน 
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3.4.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและคุณวุฒิ 
ดังนี้ 

หลักสูตรระดบัอนุปริญญา 

เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้
ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์อย่างน้อยร้อยละ 30 ของจ านวนอาจารยป์ระจ า
หลักสูตรทั้งหมดของหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งแหง่นั้น 

หลักสูตรระดบัปริญญาตร ี

เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้
ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์อย่างน้อยร้อยละ 40 ของจ านวนอาจารยป์ระจ า
หลักสูตรทั้งหมดของหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งแหง่นั้น 

หลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ท าหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอน ต้องมีคุณสมบัติ
และคุณวุฒิเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 

    3.4.3 มหาวิทยาลัยต้องก าหนดข้อปฏิบัติในด้านต่างๆ ที่เกีย่วข้อง
กับการจัดการศึกษานอกที่ตัง้ ดังนี ้

ข้อปฏิบัติด้านหลักสูตร 

หลักสูตรที่ใช้ส าหรบัสอนนอกที่ตั้งส าหรับสาขาวิชาใดๆ ต้อง
เป็นหลักสูตรเดียวกับที่ใช้สอนสาขาวิชาน้ันๆ ในที่ตั้ง ยกเว้นเฉพาะสาขาวิชาที่เปิดสอนเฉพาะนอกที่ตั้ง 

อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนอกที่ตั้งทั้งระดับอนุปริญญา 
ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและเป็นชุดเดียวกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรในที่ตั้ง ยกเว้นหลักสูตรของสาขาวิชาที่เปิดสอนเฉพาะนอกที่ตั้ง ในกรณีดังกล่าวต้องมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของสาขาวิชาที่จัดสอนนอกที่ตั้งเป็นการเฉพาะภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในที่ตั้ง ต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามข้อ ข) อย่างน้อยหนึ่งคน แยก
ประจ าอยู่ในหน่วยจัดการศึกษานอกที่ตั้งที่สอนวิชาเดียวกัน ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตร 
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ข้อปฏิบัติด้านการรับเข้าและจัดการศึกษา 

การรับเข้านักศึกษาในหน่วยจัดนอกที่ตั้งต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและเป็นมาตรฐานเดียวกันกับการรับเข้าศึกษาในที่ตั้ง 
หากหลักเกณฑ์การรับเข้าศึกษาที่ก าหนดในหลักสูตรเปิดโอกาสทางการศึกษาให้การรับนักศึกษานอก
ที่ตั้งเข้าศึกษาสามารถท าได้โดยวิธีที่ต่างไปจากการรับนักศึกษาในที่ตั้ง และส่งผลให้มาตรฐานการรับเข้า
แตกต่างกับหน่วยจัดนอกที่ตั้งต้องก าหนดแนวปฏิบัติที่สนับสนุนผู้เรียนให้สามารถปรับฐานความรู้ให้
ทัดเทียมกันระหว่างนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาในและนอกที่ตั้ง อาทิ การให้ค าปรึกษาทางวิชาการ การสอน
เสริม การก าหนดงานเพิ่มพิเศษ ทั้งนี้ โดยการประกาศแนวปฏิบัติดังกล่าวให้นักศึกษา คณาจารย์ และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบ 

มหาวิทยาลัยอาจจัดการเรียนการสอนในหน่วยจัดนอกที่ตั้ง 
โดยระบบช้ันเรียนตามปกติหรือระบบทางไกลหรือระบบที่ผสมผสาน แต่ไม่ว่าจะจัดในระบบไหนต้อง
แสดงให้เห็นว่ามีแนวปฏิบัติที่นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ในมาตรฐานเดียวกัน อาทิ การใช้อาจารย์ผู้สอน
คนเดียวกันในวิชาหรือหัวข้อเดียวกันทุกหน่วยจัดการศึกษาทั้งในและนอกที่ตั้ง หรือการใช้แนวการสอน
ที่มาจากความเห็นชอบร่วมกันของคณาจารย์ที่สอนในหน่วยต่างๆ การใช้เอกสารและวัสดุอุปกรณ์ 
การสอนเหมือนกันทุกหน่วยจัด ทั้งนี้  โดยประกาศแนวปฏิบัติดังกล่าวให้นักศึกษา คณาจารย์ และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบ ส าหรับกรณีการใช้การศึกษาทางไกลส าหรบัหน่วยจัดนอกทีต่ั้งจะต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. 
2548 

ข้อปฏิบัติด้านการสนับสนุนการศึกษา 

มหาวิทยาลัยต้องสามารถจัดสิ่งสนับสนุนการศึกษาไม่ว่าจะ
เป็นเครื่องมืออุปกรณ์ส าหรับจัดการเรียนการสอน ห้องสมุด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และอื่นๆ ที่มี
มาตรฐานทัดเทียมกันระหว่างการจัดการศึกษาในและนอกที่ตั้ง หากไม่สามารถด าเนินการให้ทัดเทียม
กันได้ต้องมีแนวปฏิบัติอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้ทดแทนความไม่ทัดเทียมที่ เกิดข้ึน ทั้งนี้   
โดยประกาศแนวปฏิบัติดังกล่าวให้นักศึกษา คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบ 

มหาวิทยาลัยต้องมีการสนับสนุนนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นด้าน
การให้ค าปรึกษาทั่วไป การให้ค าปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนวอาชีพ การจัดสวัสดิการด้านต่างๆ  
ไม่แตกต่างกันระหว่างการจัดการศึกษาในและนอกที่ตั้ง หากไม่สามารถด าเนินการสิ่งต่างๆ เหล่าน้ันได้
ด้วยวิธีเดียวกัน ต้องมีแนวปฏิบัติแสดงให้เห็นว่านักศึกษานอกที่ตั้งจะได้รับการสนับสนุนด้วยวิธีอื่นๆ  
ที่ทัดเทียมกับนักศึกษาในที่ตั้ง ทั้งนี้  โดยประกาศแนวปฏิบัติดังกล่าวให้นักศึกษา คณาจารย์ และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบ 
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ข้อปฏิบัติด้านการวัดและประเมินผล 

มหาวิทยาลัยต้องจัดระบบวัดผลและประเมินผลการเรียนที่
เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกวิชา และตลอดหลักสูตรส าหรับสาขาวิชาใดๆ ทั้งในและนอกที่ตั้ง ทั้งนี้   
โดยเครื่องมือในการวัดผลชุดเดียวกันและเกณฑ์การประเมินผลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน แต่หากไม่
สามารถด าเนินการในลักษณะดังกล่าวได้ต้องจัดท ารายละเอียดที่ก าหนดวิธีวัดผลและเกณฑ์การ
ประเมินผล ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่ามีมาตรฐานเดียวกัน โดยจัดท าเป็นประกาศให้นักศึกษา คณาจารย์ 
และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบ 

3.4.4 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดให้
มหาวิทยาลัยเผยแพร่ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัด
การศึกษานอกที่ตั้ง ให้เป็นข้อมูลสาธารณะ เพื่อใช้เทียบเคียงซึ่งกันและกันอันจะน าไปสู่การรักษา
มาตรฐานและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง 

  4. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการสัมมนาผู้บรหิารสถาบันอุดมศึกษา 

   จากการสัมมนาเพื่อน าเสนอผลการวิจัยครั้งนี้ต่อที่ประชุมรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการหรือผู้แทนของทุกสถาบันทั้งรัฐ เอกชน ราชภัฏ และราชมงคล เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2549 
ที่ประชุมเห็นด้วยเกือบทั้งหมดกับสภาพปัญหาของข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหาที่น าเสนอโดยคณะผู้วิจัย 
อย่างไรก็ตามก็ได้ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี ้

4.1 เกณฑ์มาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาบางเรื่องเปน็
เรื่องที่ปฏิบัติยาก เช่น เกณฑ์สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ประจ า เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลต้องการ
เปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับทุกคนท าให้สถานศึกษาต้องรับนักศึกษาเพิ่มจ านวนมาก แต่อัตราของ
บุคลากรรัฐบาลไม่เพิ่มให้ 

4.2 ควรพัฒนาระบบเ ช่ือมโยงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและ
โทรคมนาคมให้แต่ละสถาบันสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ โดยเฉพาะด้าน e-library โดยมีส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นผู้ประสานและด าเนินการสนับสนุน 

4.3 ควรมีระเบียบเฉพาะเพื่อจูงใจอาจารย์อัตราจ้างให้มีความก้าวหน้า และ
มั่นคงโดยผลักดันให้รัฐบาลจ่ายเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่งให้เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม 

4.4 การจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นักศึกษารู้จักคิดวิเคราะห์นั้นควรเริ่ม
แก้ไขในระดับต่ ากว่าอุดมศึกษามาก่อน 

4.5 ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในหน่วยจัดนอกที่ตั้งนั้น  ที่ประชุมมี
ข้อคิดเห็น ดังนี ้

4.5.1 ควรจะมกีารอนญุาตให้จัดหลักสูตรนานาชาตินอกทีต่ั้ง  
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4.5.2 มาตรฐานในการด าเนินการจัดต้ังศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งควร
ใกล้เคียงกัน ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐทุกกลุ่มและมหาวิทยาลัยเอกชน 

4.5.3 เสนอให้มีการแบ่งโซนการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ทั้งนี้  โดย
อาศัยความถนัดเฉพาะทางของแต่ละมหาวิทยาลัย และ/หรือ ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือ 

4.5.4 การที่การจัดการเรียนการสอนในหน่วยจัดนอกที่ตั้งเป็นอิสระ
จากสาขาวิชาในสถาบันหลักส่วนหนึ่งเป็นเพราะหลักเกณฑ์ที่บังคับให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องไม่ซ้ ากัน 

4.6 เห็นด้วยกับคณะผู้วิจัยในเรื่องจ านวน คุณสมบัติและคุณวุฒิของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรในหน่วยจัดนอกที่ตั้ง แต่ในระยะนี้คงยากในการปฏิบัติจึงยังไม่ควรก าหนดเป็นข้อบังคับ
แต่ควรเป็นลักษณะของแผนการพัฒนา 

 คณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา ในคณะกรรมการการศึกษา ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
(2554) ได้จัดท ารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง “การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ งของ
สถาบันอุดมศึกษา” ซึ่งเป็นการศึกษาในช่วงปลายปี พ.ศ. 2553 ถึงต้นปี พ.ศ. 2554 เป็นงานวิจัยที่
สะท้อนให้เห็นความจริงจังของฝ่ ายการเมือง กล่าวคือคณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา ใน
คณะกรรมการการศึกษา ที่ได้ให้ความสนใจประเด็นปัญหาการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในระยะเวลา
นั้น มีการจัดประชุมเสวนากับผู้เกี่ยวข้องเป็นระยะ และมีการน าผลของการประชุมเสวนามาเป็นส่วน
หนึ่งในการเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องถึงความรับผิดชอบร่วมที่ต้องแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็ว
และจริงจัง มีสาระส าคัญ ดังนี ้

   1. เหตุผลและแรงจูงใจในการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบัน 
อุดมศึกษา 

    การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปภายใต้
เหตุผลและแรงจูงใจ ดังนี ้  

1.1 ด้านโอกาสทางการศึกษา 

แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้ก าหนดรับรองสิทธิ
ให้แก่บุคคลว่าย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายตลอดจนรับรองสิทธิให้แก่ผูย้ากไร ้ผู้พิการหรอืทพุพลภาพ หรือผู้อยูใ่น
สภาวะยากล าบากก็ต้องได้รับสิทธิดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกันก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าประชาชนยัง
ขาดโอกาสในการเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาด้วยเหตุผลความจ า เป็นในการด ารงชีวิตของแต่ละคน 
ประกอบกับความขาดแคลนด้านปัจจัยที่ใช้ในการสนับสนุนทางการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญ 

 

 



๔๘ 
 

1.2 ด้านงบประมาณในการจัดการศึกษา 

อุปสรรคส าคัญของคุณภาพการอุดมศึกษาไทยอีกประการหนึ่ง คือ 
ปัญหาเกี่ยวกับงบประมาณซึ่งใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน 
กล่าวคือ การขาดแคลนหรือไม่ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงินและ
ทรัพย์สิน เพื่อมาใช้ในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง สถาบันอุดมศึกษาจึงได้ใช้ช่องทางของการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งเป็นการหารายได้อีกทางหนึ่ง 

1.3 ด้านค่านิยมทางการศึกษา 

เมื่อพิจารณาจากสภาพสงัคมไทยที่เป็นสงัคมที่ใหคุ้ณค่ากับปรญิญาบตัร
มากกว่าความสามารถของบุคคล ดังนั้น ค่านิยมดังกล่าวจึงเป็นช่องทางให้ สถานศึกษาด าเนินการจัด 
การเรียนการสอนในหลากหลายหลักสูตรเพิ่มเติมข้ึน รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง 
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และเพื่อน าปริญญาบัตรไปใช้ในการ
ต่อยอดการท างานของตน เนื่องจากค่านิยมทางสังคมของไทยมุ่งเน้นคุณค่าของการศึกษาแค่ปริญญาบัตร 
ทั้งนี้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการใช้ต่อยอดการด ารงสถานะทางสังคมหรือความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
การงานของตนเองเท่านั้น ดังนั้น การจัดการศึกษาในลักษณะนี้จึงได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากผู้เรียนใน
ระบบอุดมศึกษาของไทย 

2 ผลกระทบที่เกิดจากการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา 

การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษามีผลกระทบ
จากการจัดการศึกษาที่มีปัญหาในสี่ประเด็น ดังนี้ 

2.1 ปัญหาความพร้อมและความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้ในการจดั
การศึกษา 

โดยที ่กฎหมายก าหนดให้การจัดการศึกษานอกสถานที ่ตั ้งของ
สถาบันอุดมศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งภายใต้ “เงื่อนไข”  
ที่กฎหมายก าหนด กล่าวคือ สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาให้เพียงพอ
เช่นเดียวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานที่ตั้ง จัดให้มีการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนว
อาชีพ การจัดบริการสวัสดิการนักศึกษา และการบริการด้านอื่นให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับการจัด
การศึกษาในสถานที่ตั้ง จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การจัดการศึกษา มีความปลอดภัย และมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ แต่เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงของการจัดการศึกษานอกสถาน
ที ่ตั ้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้จะพบว่า เนื ่องจากกลไก หรือมาตรการที่มีไม่สามารถใช้บังคับไดอ้ย่าง
ครอบคลุมส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ  มีการจัดหลักสูตรดังกล่าวอย่างหลากหลาย และมี
สถาบันอุดมศึกษาบางแห่งใช้สถานที่ของปั๊มน้ ามันหรือสนามกอล์ฟเป็นสถานที่ในการจัดการศึกษา 
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โดยไม่มีสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาให้เพียงพอเช่นเดียวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานที่ตั้งแต่
อย่างใด 

    2.2 ปัญหาความซ้ าซ้อนของหลักสูตรการศึกษา 

กฎหมายก าหนดให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะตอ้ง
จัดในสถานศึกษาเป็นหลัก เว้นแต่ในกรณีที่มี “เหตุผลและความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียน
การสอนแก่ผู้เรียน” สถาบันอุดมศึกษาก็สามารถด าเนินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบัน 
อุดมศึกษาได้ในส่วนงานที่ “สภาสถาบัน” ก าหนด ดังนั้น ข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึนคือปัญหาความซ้ าซ้อน 
ของการจัดการศึกษาในหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งต่างแข่งขันกันเปิดสอนในหลักสูตร
เดียวกันหรือใกล้เคียงกันโดยไม่ค านึงถึงเหตุผลและความจ าเป็นตามกฎหมาย 

2.3 ปัญหาเรื่องความหลากหลายของแนวทางในการผลติบัณฑิตของ
สถาบันอุดมศึกษา 

เมื่อพิจารณาจากลักษณะของกระบวนการจัดการเรียน 
การสอนของมหาวิทยาลยัแต่ละแห่งในปจัจุบนั จะพบว่า มีความแตกต่างหลากหลายทั้งในด้านความมุ่งหมาย
ในการจัดการศึกษาและสาขาวิชาที่เปิดสอนรวม ตลอดจนถึงความหลากหลายของหลักสูตรการศึกษา
และการให้ปริญญาของแต่ละสถาบันภายใต้กฎหมายจัดตั้งของตนเอง ดังนั้น เมื่อสถาบันอุดมศึกษา
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งภายใต้หลักสูตรของตนเองโดยความเห็นของสภาสถาบัน
นั้น การก ากับดูแลมาตรฐานก็จะต้องมีความหลากหลายตามลักษณะการจัดการศึกษาและแนวทาง 
ความมุ่งหมายในการผลิตบัณฑิตของแต่ละสถาบันตามไปด้วย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการก าหนดเกณฑ์ 
ในการประเมินคุณภาพมาตรฐานไปตามความหลากหลายของหลักสูตรและสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าว
อีกด้วย 

2.4 ปัญหาด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

เมื่อพิจารณาจาก “เงื่อนไข” ตามกฎหมายในการจัด 
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง พบว่ากฎหมายก าหนดให้เป็นหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาตามที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด เพราะฉะนั้น การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาจึงต้องตกอยู่
ภายใต้ระบบการประเมินคุณภาพและมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกด้วย อย่างไรก็ตาม  
ผลกระทบจากการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งข้างต้นจะพบว่า ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านความพร้อม
และความเหมาะสมของสถานที่ที่ ใช้ในการจัดการศึกษา ผลกระทบด้านความซ้ าซ้อนของหลักสูตร
การศึกษา และความหลากหลายของแนวทางในการผลิตบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาก็ตาม ล้วน
แล้วแต่ส่งผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดต่อระบบการศึกษาของไทย คือ ส่งผลกระทบต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งเมื่อพิจารณาปัญหาด้านคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาในช่วง
หลังจากการปฏิรูปการศึกษาภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พบว่า 
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การอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนยังคงประสบปัญหาด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อันส่งผล
ให้บัณฑิตที่จบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไม่มีคุณภาพและมาตรฐานตามไปด้วย ทั้งการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ ตั้ ง ยั งส่ งผลต่ อการประเมิน คุณภาพการศึกษาและการจัดอันดับ  (Ranking) 
สถาบันอุดมศึกษาไทยอีกด้วย 

   3. ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้องร่วมกันด าเนินการในด้านต่างๆ อันจะส่งผลให้การอุดมศึกษาไทยพัฒนาไปสู่เป้าหมายคือ
คุณภาพและมาตรฐานที่มีคุณภาพ 

    3.1 ข้อเสนอต่อรัฐในระดับหน่วยนโยบาย 

รัฐควรก าหนดนโยบายด้านการศึกษาโดยเน้นความส าคัญ
ของคุณภาพการศึกษา และเผยแพร่ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้รับทราบและเข้าใจถึงสิทธิ 
ข้ันพื้นฐานของประชาชนในการได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกันตามที่ได้บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กระทรวงศึกษาธิการก าหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจในเรื่องนี้แก่ประชาชน 

รัฐควรพิจารณาให้ความส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการผลิตครู
และคณาจารย์ ให้คนเก่งและมีใจรักในความเป็นครูอาจารย์ให้เข้ามาเป็นอาจารย์ ควรส่งเสริมให้
ประชาชนหันมาบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษามากข้ึน ควรก าหนดมาตรการในการส่งเสริมและ
สนับสนุนแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏในการจัดการศึกษาต่างๆ โดยควรก าหนดหลักเกณฑ์ในการขอรับความ
ช่วยเหลือได้ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ด าเนินการจัดการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาที่ตรงกับความ
ต้องการของประเทศเป็นส าคัญ ควรก าหนดมาตรการเชิงบวก ท าความตกลงร่วมกันระหว่างรัฐกับ
สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ให้เป็นรูปธรรมว่ารัฐในฐานะผู้รับผดิชอบในการจัดท าบริการสาธารณะจะเข้ามา
มีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างไร โดยอาจใช้แนวทางของ 
สหราชอาณาจักรมาประยุกต์ใช้ กล่าวคือ หากสถาบันอุดมศึกษาแห่งใดไม่ผ่านการประเมินคุณภาพก็จะ
ชะลอการสนับสนุนด้านงบประมาณหรือด้านอื่นๆ ที่ได้ท าความตกลงร่วมกันไว้ และหากในกรณีที่ผล
การประเมินยังไม่ดีข้ึนก็อาจจะมีการสั่งระงับการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาน้ัน 

รัฐบาลควรเร่งพิจารณาถึงศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา
แต่ละแห่งทั้งของรัฐและเอกชน โดยเน้นหนักในเรื่องการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาและ
การส่งเสริมด้านงบประมาณในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษาที่ขาดแคลน ส่วนในกรณีที่สถาบัน  
อุดมศึกษาใดมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองได้อยู่แล้ว รัฐบาลก็ควรมีหน้าที่เพียงจัดสรรทรัพยากรให้ตาม
ความต้องการเท่านั้น และในส่วนของการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น หากสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนใดสามารถด าเนินการจัดการศึกษาและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในสาขาใดได้เป็นอย่างดี 
รัฐบาลก็ควรอนุญาตให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนดังกล่าวด าเนินการอย่างเต็มความสามารถเพียงสถาบัน
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เดียวและไม่ควรอนุญาตให้สถาบันอื่นเปิดสอนในหลักสูตรหรือสาขาวิชาดังกล่าวในสถาบันอุดมศึกษา
แห่งอื่นอีก 

นอกจากนี้  รั ฐควรให้ความส า คัญและสนับสนุนด้าน
งบประมาณในการด าเนินงานของส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อให้
ด าเนินการอย่างทั่วถึง และเช่ือมโยงสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับการด าเนินการของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประเมินคุณภาพมาตรฐานของระบบการประกันคุณภาพภายใน  
ทั้งในสถานที่ตั้ง และนอกสถานที่ตั้ง 

    3.2 ข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐทีเ่ป็นหน่วยก ากับ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะหน่วยงานที่
มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ควรที่สร้างความเข้าใจกับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ จะต้องด าเนินการตาม
กระบวนการและข้ันตอนที่ก าหนดเอาไว้ในกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัด
การศึกษานอกที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552 และกรณีที่สภาสถาบันแห่งใด 
ให้ความเห็นชอบในการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง โดยไม่เป็นไปตามเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กฎหมาย
ก าหนด ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีอ านาจก ากับดูแลการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกฎหมาย ก็ควรที่ จะด าเนินการอย่างจริงจังต่อกรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นๆ ในฐานะที่เป็นผู้อนุมัติให้มีการจัดการเรียนการสอนที่ฝ่าฝืนต่อกฎหมาย 

     ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรก าหนด
กฎเกณฑ์ให้เป็นหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งให้มีหน้าที่ที่จะต้องเปิดเผย
ข้อมูลของสถาบันเกี่ยวกับหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด
ให้กับประชาชนทั่วไปได้ตรวจสอบก่อนที่จะตกลงใจเข้าศึกษา และในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดมีการ
จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ งที่ ไม่ ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก า หนด ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาก็จะต้องมีหน้าที่แจ้งข้อมูลเหล่าน้ีต่อสาธารณชนเพื่อทราบ ควรก าหนดเงื่อนไขในการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งเพิ่มเติม จากเดิมการขออนุญาตจัดการศึกษานอกที่ตั้งตามเงื่อนไขนั้น โดย
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรก าหนดแบบฟอร์มมาตรฐานข้ึน เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาที่มี
ความประสงค์ที่จะจัดการศึกษานอกที่ตั้งด าเนินการกรอกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐาน
เกี่ยวกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งตามที่กฎหมายก าหนด ว่าครบถ้วนถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
ดังกล่าวหรือไม่ ในลักษณะเดียวกันกับแบบฟอร์มมาตรฐานในการยื่นเสียภาษีเงินได้ประจ าปีของ
กรมสรรพากร 

     ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรก าหนด
คุณสมบัติส าคัญของผู้ที่จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยในข้ันต้นควรมี
คณะกรรมการเพื่อท าหน้าที่ช่วยพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล เพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการสภา
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สถาบันอุดมศึกษาว่าต้องเป็นบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือยอมรับทางสังคมถึงคุณวุฒิและความสามารถ
เป็นที่ประจักษ์ หรืออาจจัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา
เพิ่มเติมตามระยะเวลาที่ก าหนดและควรก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยจะต้องมีการประสานความลงตัวระหว่างกรรมการสภา
สถาบันอุดมศึกษาที่มาจากบุคคลภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาที่มาจาก
บุคคลภายในของสถาบันอุดมศึกษาเอง หากแต่สัดส่วนระหว่างกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาที่มาจาก
บุคคลภายนอก ผู้ทรงคุณวุฒิจะต้องมีจ านวนมากกว่าจ านวนกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเป็น
บุคลากรภายในสถาบันอุดมศึกษา 

     คณะกรรมการการอุดมศึกษาควรจะด าเนินการท าหนังสือ
แจ้งเวียนไปถึงผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง เพื่อให้รับทราบถึงหลักเกณฑ์ทางกฎหมายเกี่ยวกับ
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งได้ด า เนินการตรวจสอบการจัด
การศึกษาของสถาบันของตน และแจ้งผลมายังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบพร้อม
กับก าหนดกรอบเวลาให้รายงานผล และควรมีการเน้นย้ าให้นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง 
ให้ตระหนักว่าการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่ ขัดต่อเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดจะตกเป็นความ
รับผิดชอบโดยตรงของกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น ควรจัดให้มีการรายงานข้อมูลต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานอกที่ตั้งต่อสาธารณชน เพื่อให้ได้รับรู้ถึงข้อมูลตลอดจนปัญหาที่เกิดข้ึน
ดังกล่าวเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดเป็นประเด็นสาธารณะ ซึ่งจะก่อให้เกิดการขับเคลื่อนจาก
ภาคสังคมเป็นส่วนช่วยควบคุมตรวจสอบแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป และควรที่จะประกาศก าหนด
หลักเกณฑ์ในการจัดการศึกษานอกที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มเติมขึ้น กล่าวคือ สถาบันอุดมศึกษา
สามารถจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้ต่อเมื่อไม่มีสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจัดตั้งในท้องถ่ินและจัด
การศึกษาในสาขาวิชาเดียวกันอยู่แล้วในบริเวณรัศมี 15 - 20 กิโลเมตร เป็นต้น 

     ควรจะมีการปรับปรุงอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้มีอ านาจในก ากับดูแลการจัดการศึกษาของสถาบัน 
อุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก าหนด “อ านาจในเชิงลงโทษ” (Sanction) ซึ่งเป็นกลไกทาง
กฎหมายที่ส าคัญในการควบคุม และตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรมีการแก้ไข
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง อันได้แก่ การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดย
ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้เฉพาะในสถาบันหลัก (Main Campus) และวิทยาเขต
เท่านั้น ควรมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดเป็นเงื่อนไขให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีความ
ประสงค์ที่จะจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งนั้น นอกจากจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันของ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งแล้วยังจะต้องได้รับ “การรับรอง” จากคณะกรรมการการอุดมศึกษาด้วย 
จึงจะสามารถด าเนินการได ้
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ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ควรด าเนินการ
ควบคุมมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกที่จัดนอกสถานที่ตั้ง โดยก าหนดระบบมาตรฐาน
การประกันคุณภาพภายใน และคอยก ากับดูแลให้การจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกของแต่ละสถาบัน
เกิดความเท่าเทียมกับทางปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และควรใช้มาตรการหรือนโยบายที่เข้มงวด
กับสถาบันอุดมศึกษา มีการจัดการศึกษาที่ไม่ได้มาตรฐาน และควรมีมาตรการในการก ากับอัตราหรือ
จ านวนการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตรให้สอดคล้องกันทั้งการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้งและนอก
สถานที่ตั้ง เพื่อเป็นส่วนช่วยให้สามารถพัฒนาการจัดการศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพและคุณภาพ
ทางการศึกษาจะเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

ส านั ก ง านคณะกรรมการการอุดม ศึกษา จะต้องให้
ความส าคัญกับระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยก าหนดเป็นมาตรการที่สอดแทรกจนกลายเป็น
วัฒนธรรมของการท างานปกติของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนจะต้องเร่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualification Frameworks: TQF) 
ต่อคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ควรก าหนดแนวทางในการประเมินการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง โดยก าหนดให้มี “มาตรฐานกลาง” ในการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งให้ได้
คุณภาพและมาตรฐานในระดับเดียวกัน และควรมีการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานให้เอื้อต่อการบริหารการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา และปรับปรุงเกณฑ์
มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาที่มี
ความหลากหลายได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ควรมีระบบการคัดสรรและอบรมผู้ประเมินให้มคีวามเป็นกลาง
ปราศจากอคติ หากแต่ให้คงไว้ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานเดียวกันในการประเมิน โดยหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น 
ต้องร่วมมือประสานงานเพื่อมุ่ งสู่ เป้ าหมายเดียวกันคือ เรื่องของคุณภาพการจัดการศึกษา 
ในระดับอุดมศึกษาน่ันเอง 

3.3 ข้อเสนอต่อสถาบันอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยในการจัด
การศึกษา 

กรรมการสภาสถาบันแต่ละแห่ง ควรที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ต่อการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งภายใต้เหตุผลและความจ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน
แก่ผู้เรียนตามที่กฎหมายก าหนดไว้ และควรมีเหตุผลความจ าเป็นในการเปิดสอนและต้องค านึงถึงความ
ต้องการบุคลากรในสาขาวิชาน้ันเป็นส าคัญ รวมทั้งค านึงถึงความซ้ าซ้อนในการเปิดสอนสาขาวิชาที่มีการ
เปิดสอนอยู่แล้วในสถาบันอื่น 

การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง โดยที่สถาบันอุดมศึกษานั้นมิได้มี
การจัดการศึกษาหลักสูตรนั้นๆ ในสถานที่ตั้งเป็นการด าเนินการที่ขัดต่อกฎหมาย อย่างไรก็ตาม หาก
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สถาบันอุดมศึกษาต้องการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่มีความเกี่ยวเนื่องกับหลักสูตรเดิมที่มีการ
จัดในสถานที่ตั้งอยู่ก่อน หรืออาจเป็นหลักสูตรที่มีการปรับปรุงจากหลักสูตรเดิมเพียงเล็กน้อยหรือเพียง
บางรายวิชาก็สามารถกระท าได้ แต่ทั้งนี้ การด าเนินการเปิดหลักสูตรในลักษณะดังกล่าวจะต้องอยู่
ภายใต้ความดูแลรับผิดชอบของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น 
ซึ่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมาย 

กรณีของกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาที่มาจากบุคคลภายนอกนั้น 
ก่อนที่จะมีการแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ควรจัดให้มีการนิเทศหรืออบรมเพื่อให้เกิด
การเรียนรู้ในเรื่องดังกล่าว ประกอบกับอาจจัดท าคู่มือเกี่ยวกับบทบาทอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาส าหรับผู้ที่จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ให้เป็นไปตาม
ธรรมชาติ เอกลักษณ์ หรือความโดดเด่นที่เป็นลักษณะเฉพาะของสถาบันอุดมศึกษาอยู่ด้วยน้ัน 

ควรก าหนดให้สภาสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ สามารถจะด าเนินการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาด้วยกันเอง โดยกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง
อาจรวมตัวกันเป็นเครือข่ายสมาชิกสภาสถาบันอุดมศึกษาแล้วก าหนดให้มีแนวทางการด าเนินงาน 
ที่เป็นไปในแนวทางเดียวกันในลักษณะเดียวกัน “สมาคมสภาสถาบันอุดมศึกษา” (Association of 
Governing Board: AGB) ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งสมาคมดังกล่าวจะมีบทบาทส าคัญในการก าหนด
คุณภาพการบริหารจัดการการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาให้มีการด า เนินเป็นระบบที่เข้มแข็ง มีการ
พัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อคิดเห็นระหว่างกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาของแต่ละสถาบันที่เป็น
สมาชิก มีการท าการ วิจัย เกี่ ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการ ศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนการจัดท าและเผยแพร่เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ในการ
บริหารการอุดมศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นต้นแบบหรือเป็นส่วนช่วยในการปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ของ
กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาน่ันเอง 

ในอนาคตกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาควรมุ่งเน้นบทบาทการ
ส่งเสริมและพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้เพิ่มมากข้ึน กล่าวคือ ควรมีอ านาจหน้าที่ที่ครอบคลุมภารกิจ
ด้านการก าหนดนโยบายและภารกิจอื่น ตามอ านาจของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งอ านาจในการระดม
ทรัพยากร เพื่อความเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษาอีกด้วย 

สถาบันอุดมศึกษาควรด าเนินการให้สอดรับกับหลักการการจัดการ
อุดมศึกษาและมุ้งเน้นการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน รวมทั้งสนับสนุนการเป็นหุ้นส่วนทาง
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา โดยสนับสนุนความร่วมมือจากสถาบันทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
ตลอดจนมาตรการส่งเสริมให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
อย่างแท้จริง เพื่อประโยชน์ในการใช้งบประมาณในการจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
การจัดการศึกษาตามความต้องการของคนในท้องถ่ิน 



๕๕ 
 

ควรมีการปรับปรุงระบบบริหารจัดการภายในของสถาบันอุดมศึกษา 
เพื่อพัฒนาไปสู่มาตรฐานการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยทั้งระบบ โดยควรจะมีระบบการคัดสรร  
ตัวบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ตลอดจนปรับปรุงระบบและกลไกในการใช้อ านาจการ
ตัดสินใจในการบริหารจัดการเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะการจัดหลักสูตรการศึกษาของสถาบั นอุดมศึกษา
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากการ
ปรับปรุงกระบวนการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งแล้ว คณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษาพิจารณาว่าสถาบัน 
อุดมศึกษาควรปรับปรุงระบบคัดสรรบุคคล เพื่อด ารงต าแหน่งผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับ 
ตลอดจนก าหนดมาตรการในการก ากับดูแลการบริหารจัดการภายในของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาให้
เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ และแนวทางที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดด้วย 

สถาบันอุดมศึกษาจึงควรมุ่งเน้นการด าเนินการโดยใช้ระบบหรือกลไก
ที่มีอยู่แล้วให้เกิดคุณภาพมาตรฐานมากที่สุด และควรสนับสนุนให้ที่ประชุมอธิการบดีต่างๆ ร่วมกัน
ปรึกษาหารือถึงแนวทางส่งเสริมให้การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งเกิดคุณภาพ เช่น เรื่องของการจัดท า 
Zoning/Mapping เพื่อใช้เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมส าหรับสถาบันอุดมศึกษาที่มีความประสงค์ในการจัดการ
เรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งในภูมิภาคหรือจังหวัด 

สถาบันอุดมศึกษาควรจัดการศึกษาในลักษณะดังกล่าว โดยมุ่งเน้น
การใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน รวมทั้งสนับสนุนการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
โดยสนับสนุนความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง 

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งควรค านึงถึงเกณฑ์
มาตรฐานในการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งตามกฎหมาย โดยจะต้องจัดให้มีสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา
ให้เพียงพอเช่นเดียวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานที่ตั้ง จัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การจัด
การศึกษา มีความปลอดภัยและมีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ จัดให้มีการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการ การแนะแนวอาชีพ การจัดบริการสวัสดิการนักศึกษา และการบริการด้านอื่นให้มีมาตรฐาน
เช่นเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้งด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้มี Campus Life เนื่องจาก
กระบวนการจัดการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนนั้นเป็นกระบวนการที่มีผลเป็นการพัฒนา
ทั้งศักยภาพและบุคลิกภาพของผู้เรียนไปพร้อมๆ กัน 

ควรก าหนดเป็นหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาที่ต้องการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง ประสานความร่วมมือไปยังสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งจัดตั้งในท้องถ่ินที่จัดการศึกษา 
ในสาขาเดียวกันก่อน หากสถาบันอุดมศึกษาในท้องถ่ินนั้นมีศักยภาพที่จะจัดการเรียนการสอน 
ในหลักสูตรดังกล่าวอยู่แล้ว ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก็ไม่ควรที่จะอนุญาตให้มีการจัด
การศึกษาในสาขาที่ซ้ าซ้อนกัน 



๕๖ 
 

การบริหารจัดการหลักสูตรการอุดมศึกษาควรบูรณาการระหว่าง
หลักสูตรการอุดมศึกษาของชาติกับการสร้างหรือพัฒนาองค์ความรู้ท้องถ่ินในสัดส่วนที่เหมาะสม ส่วน
ปัญหาเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา อาจแก้ไขปัญหา
ได้โดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เข้ามาประกอบการเรียนการสอนพร้อมทั้งเสนอให้สถาบันอุดมศึกษาที่จดั
หลักสูตรการเรียนการสอนนอกที่ตั้งดังกล่าวให้มุ่งเน้นการคัดสรรอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ เพื่อท าการสอนให้
เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดต่อไป และในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดมีความประสงค์ที่จะจัดให้มี
การศึกษานอกสถานที่ตั้งในบางคณะหรือบางสาขาวิชา เช่น สาขาวิทยาศาสตร์ ซึ่งการจัดการศึกษาต้อง
มีความพร้อมทั้งด้านคุณวุฒิของคณาจารย์ ห้องเรียน ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนเครื่องมือ
อุปกรณ์ในการเรียนการสอนน้ัน คณะอนุกรรมาธิการการอุดมศึกษา วุฒิสภา พิจารณาว่าควรจัดให้มีการ
ประสานงานกับสถาบันอุดมศึกษาในท้องถ่ินและภาคเอกชน เพื่อให้การช่วยเหลือการจัดการศึกษา 
ในลักษณะดังกล่าว เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 Stumpf (2007) ได้ท าดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง การบริหารศูนย์อุดมศึกษานอกที่ตั้ง ที่ใช้การเรียน
ทางไกล: การวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีของผู้บริหารที่วิทยาลัยโคลัมเบีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ภาวะผู้น าของผู้อ านวยการ ศูนย์อุดมศึกษานอกที่ตั้ง ในบริบทของการบริหารหลักสูตรการเรียนทางไกล 
ในการศึกษาดังกล่าวนี้ ใช้ Leadership Practices Inventory-Self (LPI-Self) เป็นเครื่องมือในการวัด
การปฏิบัติด้านภาวะผู้น าของผู้อ านวยการศูนย์อุดมศึกษานอกที่ตั้ง จ านวน 30 ราย ซึ่งท างานอยู่ที่ 
วิทยาลัยโคลัมเบีย มิสซูรี่ ที่มีศูนย์กระจายอยู่ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา เครื่องมือดังกล่าวได้ส่งผ่าน
หมายเลขอีเมล์ที่ก าหนดข้ึนมาเพื่อการศึกษาครั้งนี้โดยเฉพาะ 

ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยใช้ Z-test เพื่อเปรียบเทียบภาวะผูน้ าของผูอ้ านวยการศูนย ์
และใช้ข้อมูลพื้นฐานที่สัมพันธ์กับเครื่องมือ มีค่าความแตกต่างทางสถิติอย่างมีนัยส า คัญที่ระดับ .01  
ในทุกการปฏิบัติด้านภาวะผู้น า ที่วัดโดย LPI-Self มีความแตกต่างในเรื่องความถ่ีของการใช้ระหว่างการ
ปฏิบัติด้านภาวะผู้น าที่เป็นการรายงานตนเองกับเกณฑ์ปกติ (norms) ที่ใช้กับ LPI-Self ส าหรับข้อมูล
เชิงคุณภาพ ได้รับจากการสัมภาษณ์รายบุคคลที่ได้รับจากผู้สัมภาษณ์ที่คัดเลือกไว้ ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ได้น ามาวิเคราะห์เพื่อหาประเด็นร่วม ซึ่งมี 3 ประเด็นคือ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่
เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงอุดมศึกษา ความท้าทายใหม่ๆ และการสนับสนุนจากอาจารย์และเจ้าหน้าที่  
ที่พบว่ามีความสัมพันธ์กับผู้อ านวยการศูนย์และศึกษานิเทศก์ของเขาที่รับรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านภาวะผู้น า 
ประเด็นหลักเหล่าน้ีสัมพันธ์โดยตรงกับการปฏิบัติด้านภาวะผู้น าที่ใช้มากที่สุด การท าให้ผู้อื่นปฏิบัติการ
สนับสนุนด้วยใจ และการเป็นตัวแบบวิธีการรายงานโดยผู้อ านวยการศูนย์ในข้ันตอนการศึกษาเชิง
ปริมาณ ผู้วิจัยพบว่าไม่มีความแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับมมุมองของผูอ้ านวยการศูนย์ และศึกษานิเทศก์ของ
เขาที่รับรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านภาวะผู้น าซึ่งวัดโดย LPI-Self 

งานวิจัยดังกล่าวยังพบด้วยว่า ความคาดหวังขององค์กรสัมพันธ์กับการใช้แนวปฏิบัติ 
ที่ดีด้านภาวะผู้น าในการบริหารหลักสูตรการเรียนทางไกลในศูนย์อุดมศึกษานอกที่ตั้ง ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นร่วมในเรื่องรายได้ด้วยคุณภาพ การบูรณาการแบบไร้ตะเข็บของการเรียนทางไกลกับการเรียน
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แบบปกติ ประเด็นร่วมเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติด้านภาวะผู้น าที่เป็นการรายงานตนเองของ
ความท้าทายด้านกระบวนการ และการจุดประกายด้านวิสัยทัศน์ร่วม 

ส าหรับงานวิจัยของ Stumpf ข้างต้นนั้นสะท้อนให้เห็นว่าในต่างประเทศคือสหรัฐ- 
อเมริกาเองก็มีรูปแบบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่มีการจัดตั้งทั่วประเทศเพื่อให้มีการเข้าถึง
การศึกษาอุดมศึกษาได้ทั่วทุกแห่งของประเทศเช่นกัน อย่างไรก็ตาม รูปแบบการเรียนการสอนจะเป็น
การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในรูปของการเรียนทางไกล ที่เน้นการบริหารคุณภาพด้วยภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารศูนย์เป็นส าคัญ ทั้งนี้ ในกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษา 
นอกที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552 ซึ่งถือเป็นมาตรฐานในการก ากับคุณภาพการจัดการ 
ศึกษานอกสถานที่ตั้งของประเทศไทย ได้ก าหนดไว้ในข้อ 3 ว่า “สถาบันอุดมศึกษา (เอกชน) จะจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งด้วยวิธีการเรียนการสอนในช้ันเรียน หรือวิธีการเรียนการสอนในช้ันเรียน หรือ
วิธีการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลทั้งหลกัสตูรหรือเฉพาะบางส่วนตามทีส่ภาสถาบนัก าหนด
ก็ได้” ทั้งนี้ การจัดการศึกษานอกที่ตั้งจึงเป็นการจัดการศึกษาทั้งในรูปแบบปกติ และรวมถึงการจัด
การศึกษาทางไกลในรูปการเรียนออนไลน์ด้วย อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการจัดการศึกษาทางไกลแบบ
ออนไลน์เต็มรูปแบบมากขึ้น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก็ได้มีการก าหนดเกณฑ์เพือ่ประเมนิ
คุณภาพข้ึนมาเป็นการเฉพาะในปัจจุบัน 

นภาพร อาร์มสตรอง (2559) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การติดตามประเมินผลโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิในการแก้ปัญหาคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการติดตามและประเมินผลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ในการแก้ปัญหาคุณภาพ  
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ศึกษาผลการด า เนินงานของส านักงานคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษาในการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบัน  
อุดมศึกษา และเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการก ากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษา การศึกษานี้ใช้การศึกษาเอกสาร โดยการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์เอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณในส่วนของจ านวน
สถาบัน จ านวนศูนย์ และจ านวนหลักสูตร และผลการตรวจเยี่ยมและตรวจประเมินบนฐานของการ
ติดตามประเมินผล จากการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้ง ที่ด าเนินการโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. 2553 - 2557 วิเคราะห์
ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา การจ าแนกผลการตรวจเยี่ยมและตรวจประเมิน ตามประเด็นหลักที่
ก าหนดในการตรวจเยี่ยมและตรวจประเมิน จากนั้นเปรียบเทียบจ านวนศูนย์ และหลักสูตรการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงระหว่างการตรวจเยี่ยมและตรวจประเมินในปี พ.ศ. 
2554 และ พ.ศ. 2557 ศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้ด า เนินการแก้ปัญหาการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจากข้อมูลทั้งหมด รวมทั้งผลที่ได้
จากการสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
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นอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา แล้วสรุปเป็นรูปแบบการติดตามและประเมินผลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ในการแก้ปัญหาคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ผลการศึกษาสรุปได้ ดังนี ้

 1. รูปแบบการติดตามและประเมินผลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ในการแก้ปัญหา
คุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา 

 การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นการด าเนินงานที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้ง จาก 3 โครงการหลัก ในการตรวจเยี่ยมน าร่องโดยผู้ทรงคุณวุฒิ การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
และการตรวจประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ โดยกระบวนการเริ่มต้นจากตรวจเยี่ยมน าร่องโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งเป็นการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รบัการรับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งแล้ว 9 แห่ง  

หลังจากนั้นได้น าบทสรุปจากการด าเนินการดังกล่าว มาด าเนินการในระยะ
ต่อไปโดยการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ ขณะนั้น  โดยมี
กรรมการสภาสถาบันเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจเยี่ยมด้วย แล้วจึงมีการตรวจประเมินศูนย์นอกสถาน
ที่ตั้งที่เป็นการประเมินที่มีการน าผลไปใช้บังคับต่อสถาบันอุดมศึกษาที่ชัดเจน คือ ถ้าผลประเมิน “ผ่าน” 
ก็สามารถจัดการศึกษาในหลักสูตรนั้นได้อีก 5 ปี หากผล “ต้องปรับปรุง” ก็ต้องปรับปรุงตามเวลาที่
ก าหนด แล้วจึงมีการประเมินซ้ า และหากผลประเมิน “ไม่ผ่าน” ก็ต้องยุติการรับนักศึกษา ก็ยิ่งท าให้
กลไกการติดตามประเมินผลโดยผู้ทรงคุณวุฒิสร้างผลกระทบต่อการคงอยู่และปดิตัวลงของหลกัสูตรนอก
สถานที่ตั้งที่ไม่มีคุณภาพได้อย่างชัดเจน กอปรกับการเช่ือมโยงการตรวจประเมินกับการรับรอง
สถาบันอุดมศึกษาของ สมศ. ก็ยิ่งเป็นปัจจัยหนุนให้การตรวจประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ดังแสดงในภาพประกอบที่ 2 
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        ภาพประกอบที่ 2  การแก้ปัญหาการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งโดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 

     ที่มา: นภาพร อาร์มสตรอง (2559) การติดตามประเมินผลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ในการแก้ปัญหาคุณภาพการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา 

   จากการด าเนินการข้างต้น สามารถสรุปเป็นรูปแบบการติดตามโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิในการแก้ปัญหาการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่ งสามารถสรุปได้
ดังแสดงในภาพประกอบที่ 3  

การตรวจเยี่ยมน าร่องโดยผูท้รงคณุวุฒิ 

     สถาบันอุดมศึกษา 9 แห่ง 

สถาบันอุดมศึกษา 67 แห่ง ผูท้รงคุณวุฒิ  
(กรรมการสภาของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งร่วมด้วย) 

สถาบันอุดมศึกษา 58 แห่ง ผูท้รงคุณวุฒ ิ
(กรรมการสภาของสถาบันอุดมศึกษาไม่ได้ร่วมเป็นผูท้รงคุณวุฒิ) 

การติดตามจากภาคส่วนต่างๆ ในสังคม 

การน าเสนอสื่อต่างๆ จนเป็นประเด็นสาธารณะ ฝ่ายการเมอืง (สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา) 
ผู้ปกครอง ผู้เรียนที่อยู่ในสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง ประชาชนที่ต้องการ
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกเรียน (ส าหรับตนเอง บุตรหลาน ญาติมิตร และเพื่อน) 
ประชาชนทั่วไป ผลกระทบจากกรณีมหาวิทยาลัยอสีาน 
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- ผู้บริหารสถาบันที่รบัตรวจ 
- อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 
- อาจารยผ์ู้สอน 
- นักศึกษา 
- บัณฑิต 

สมศ. ความเช่ือมโยง 

PDCA  

PDCA  

PDCA  
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ภาพประกอบที่ 3  รูปแบบการติดตามโดยผู้ทรงคุณวุฒิในการแก้ปัญหาการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
      ของสถาบันอุดมศึกษา  

ที่มา: นภาพร อาร์มสตรอง(2559)  การติดตามประเมินผลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ในการแก้ปัญหา       
คุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา 

   รูปแบบของการติดตามประเมินผลโดยผู้ทรงคุณวุฒิในการแก้ปัญหา 
นอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เป็นการด าเนินการที่ต่อเนื่องเริ่มจากการศึกษาหารูปแบบการ
ติดตาม ตรวจสอบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่ เหมาะสมจากการน าร่องตรวจเยี่ยมโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง แล้วน าผลที่ได้ภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA ไปสู่
การขยายพื้นที่ด าเนินการติดตามตรวจสอบทั้งระบบ จากการตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิทุกสถาบันโดย
ให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเข้ามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้วย เพื่อให้เกิดความขับเคลื่อนในการ
แก้ปัญหา หลังจากนั้นน าผลที่ได้ภายใต้วงจรคุณภาพ PDCA ไปสู่การมีมาตรการที่ชัดเจนเพื่อคัดกรอง 
ให้เหลือเฉพาะศูนย์ที่สามารถด าเนินการได้ตามเกณฑ์จากการตรวจประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมกับ
การเปิดเผยผลการประเมินต่อสาธารณะ น าไปสู่การแก้ปัญหาที่ครอบคลุม และเห็นผลเป็นรูปธรรม 

องค์ประกอบของผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นการใช้บุคลากรในภาคอุดมศึกษาที่มี
บทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบายมาตรฐานอุดมศึกษาคือ คณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิจากระบบการประกันคุณภาพ 
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และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่ตรวจ ซึ่งองค์ประกอบของผูท้รงคุณวุฒิได้ปรับเปลี่ยนไปตามวัตถุประสงค์
หลักของกิจกรรมที่ด าเนินการ โดยค านึงถึงการมีส่วนรับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะสภา
สถาบัน และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 

การก าหนดองค์ประกอบของผู้ทรงคุณวุฒิมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากการ
ติดตามประเมินโดยทั่วไปคือ ก าหนดองค์ประกอบให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา และอนุกรรมการ
หลักที่เป็นผู้ก าหนดนโยบาย มาตรฐาน ร่วมในองค์ประกอบของผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งช่วยให้เกิดความ
เช่ือมโยงโดยตรงในการพิจารณาผลจากรายงานการตรวจเยี่ยม และตรวจประเมิน และมีส่วนช่วยให้เกิด
ความเข้าใจสถานการณ์ที่แท้จริงอย่างรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ยังสนับสนุนการถ่ายทอดนโยบายจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เป็นการส่งโดยตรงไปถึงสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นหน่วยปฏิบัติ ทั้งที่เป็น
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารศูนย์ กรรมการสภาสถาบัน คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้เรียน 
นอกจากนี้ ในกระบวนการแก้ปัญหาการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ งยังได้ให้ความส าคัญกับภาคี
เครือข่ายในการติดตามประเมิน คือ สมศ. ให้มีความเช่ือมโยงผลการตรวจประเมินการจัดการศึกษา 
นอกสถานที่ตั้งกับตัวช้ีวัดในการรับรองคุณภาพมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาของ สมศ. นอกจากนี้ ยังได้
เปิดช่องทางให้ภาคส่วนต่างๆ มาร่วมแก้ปัญหาโดยการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะร่วมด้วย 

ผลจากการติดตามประเมินผลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ท าให้จ านวนสถาบันที่จัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งลดลงจาก 86 แห่ง (ไม่นับมหาวิทยาลัยรามค าแหง) ในปี พ.ศ. 2554 เป็น 
43 แห่งในปี พ.ศ. 2557 และจ านวนศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งได้ลดลงจาก 505 แห่ง ในปี พ.ศ. 2554 
เป็น 136 แห่งในปี พ.ศ. 2557 นอกจากนี้ จ านวนหลักสูตรที่จดัการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้ลดลง จาก 
1,469 หลักสูตร ในปี พ.ศ. 2554 เป็น 338 หลักสูตรในปี พ.ศ. 2557 และส่งผลให้เกิดการ
ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในวงกว้างจากภาคส่วนต่างๆ  ของสังคมมากข้ึน 
นอกจากนี้ ยังเกิดปรากฏการณ์ในการเข้าควบคุมสถาบันอุดมศึกษาที่มีปัญหาในการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้งคือ มหาวิทยาลัยอีสาน ที่น าไปสู่การถอนใบอนุญาตในที่สุด 

   2. ผลการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ระยะ 
ดังนี้ 

    ระยะที่ 1 โครงการน าร่องการตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer 
visit) กรณีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งปี พ.ศ. 2553 เป็นการน าร่องการตรวจเยี่ยมโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรณีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งนั้น เป็นการติดตามตรวจสอบการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้งตามกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ซึ่งได้ประกาศใช้ในช่วงปี พ.ศ. 2551 - 2552 กับสถาบัน 
อุดมศึกษา 9 แห่งที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ ง และได้รับการรับทราบจากคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาแล้ว ผลการตรวจเยี่ยมพบว่า ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งอุดมศึกษาส่วนใหญ่เป็นการจัด 
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การศึกษาที่มีความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่เป็นเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษา 
ที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง หลักสูตรที่เปิดสอนจึงเป็นหลักสูตรด้านบริหารธุรกิจเป็นส่วนใหญ่ และมี
การเทียบโอนหน่วยกิตจากผู้เรียนที่จบการศึกษาในระดับ ปวส. แม้ว่าโดยภาพรวมสถาบันอุดมศึกษา
ส่วนใหญ่จะสามารถด าเนินการได้สอดคล้องตามเกณฑ์ แต่มีข้อสังเกตว่า มีอาจารย์ส่วนหนึ่งที่มีคุณวุฒิ
ไม่ตรงกับสาขาที่เปิดสอน นอกจากนี้ อาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ได้ท างานวิจัย ส่วนใหญ่ใช้สิ่งสนับสนุนการ 
ศึกษาร่วมกับสถานศึกษาที่มีความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน ส่วนมากยังไม่มีระบบการบริการ
ให้ค าปรึกษาเช่นเดียวกับในที่ตั้ง นักศึกษาส่วนมากเป็นผู้ที่ท างานแล้ว และมีความต้องการศึกษาเพื่อเพิม่
คุณวุฒิการศึกษา จากการด าเนินการโครงการดังกล่าวช่วยให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีกลไกที่
สามารถเข้าถึงและรับทราบถึงปัญหาการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามสภาพความเป็นจริงได้
มากข้ึน และยังเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาเพื่อยกระดับและแก้ปัญหาคุณภาพการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้งอย่างเป็นระบบ 

ระยะที่ 2 โครงการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษา 
นอกสถานที่ตั้งโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ปี พ.ศ. 2554 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ด าเนินการตรวจเยี่ยม ในปี 
พ.ศ. 2554 จ านวน 67 แห่ง 68 ศูนย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 41 แห่ง (สถาบันอุดมศึกษา 
ในก ากับของรัฐ 7 แห่ง สถาบันในสังกัดของรัฐ 11 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 19 แห่ง และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 4 แห่ง) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 26 แห่ง ทั้งนี้  ในการตรวจเยี่ยม 
ได้มีการก าหนดให้องค์ประกอบของผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตรวจเยี่ยมทุกชุดจะต้องมีกรรมการ
สภาของสถาบันอุดมศึกษาที่รับการตรวจเยี่ยมเข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้วย โดยเชิญกรรมการ  
สภาสถาบันผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากการเสนอรายช่ือจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ต่อรัฐมนตรีเป็นอันดับแรก ทั้งนี้ เพื่อให้สภาสถาบันได้มีส่วนในการยกระดับคุณภาพ และแก้ปัญหา
คุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง ร่วมกันกับผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ผลการตรวจเยี่ยมพบว่า มีความสอดคล้องตามเกณฑ์ 13 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 19.12 ของสถาบันอุดมศึกษาที่ไปตรวจเยี่ยมทั้งหมด ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 37 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 54.41 ของสถาบันอุดมศึกษาที่ไปตรวจเยี่ยมทั้งหมด และที่ เหลือ ขาดข้อมูล
ประกอบการพิจารณา 18 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.47 ของสถาบันอุดมศึกษาที่ไปตรวจเยี่ยมทั้งหมด 
เมื่อพิจารณาผลการตรวจเยี่ยมในส่วนที่สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถด าเนินการให้สอดคล้องตามเกณฑ์
เรียงตามล าดับมากที่สุด พบว่าเป็นประเด็นด้านเปิดด าเนินการหลักสูตร ประเด็นด้านอาจารย์ ประเด็น
ด้านสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา และประเด็นด้านอาคารสถานที่ ตามล าดับ ทั้งนี้ ประเด็นด้านการเปิด
ด าเนินการหลักสูตร ได้แก่ การไม่เปิดสอนหลักสูตรนอกที่ตั้งในสถานที่ตั้งมาก่อน การขาดหลักฐาน  
การแจ้งสภามหาวิทยาลัย ประเด็นด้านอาจารย์ ได้แก่ อาจารย์ประจ าหลักสูตรซ้ ากับในที่ตั้ง อาจารย์
ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในเรื่องวุฒิการศึกษาและสาขาที่จบไม่สัมพันธ์กับสาขาที่
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เปิดหลักสูตร ประเด็นด้านสิ่งสนับสนุนการศึกษา ได้แก่ สิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการ
สอนยังไม่มีความเหมาะสม ห้องสมุดมีหนังสือต าราน้อย รวมทั้งไม่ค่อยมีการใช้งาน และประเด็นด้าน
สถานที่ ได้แก่ สถานที่ขาดบรรยากาศในการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา การขาดเอกสาร  
การได้รับอนุญาตใช้พื้นที่ส าหรับจัดการเรียนการสอน 

ระยะที่ 3 โครงการตรวจประเมินสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้งโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ปี พ.ศ. 2555 - 2557 

ในการตรวจประเมินครั้งนี้ ได้ก าหนดผลของการประเมินที่มีผลต่อ
สถาบันเป็นผลประเมินรายหลักสูตรไว้อย่างชัดเจน กล่าวคือกรณีผลการตรวจประเมิน “ผ่าน” จะเสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เพื่อรับทราบเป็นรายหลักสูตรในการตรวจประเมินแต่ละศูนย์  
คราวละ 5 ปี กรณีผลการตรวจประเมิน “ต้องปรับปรุง” ให้สถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงก่อนภายใน 1 
ภาคการศึกษา หากปรับปรุงไม่ได้ ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับกรณี “ไม่ผ่าน” กรณีผลการตรวจประเมิน 
“ไม่ผ่าน” คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) แจ้งให้สถาบันอุดมศึกษายุติการรับนักศึกษาใหม่ ในปี
การศึกษาถัดไป 

มีการตรวจประเมินสถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ ง
ระหว่างปี พ.ศ. 2555-2557 ทั้งสิ้น 58 สถาบัน 188 ศูนย์ 500 หลักสูตร เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ 
33 แห่ง (มหาวิทยาลัยของรัฐเดิม 6 แห่ง มหาวิทยาลัยในก ากับ 9 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 14 แห่ง 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 4 แห่ง) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 25 แห่ง ผลการตรวจประเมนิ
ในภาพรวมพบว่ามี ความสอดคล้องตามเกณฑ์คือ ผ่าน 94 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 18.8 ของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ไปตรวจประเมินทั้งหมดระหว่าง พ.ศ. 2555-2557 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ คือ  
ไม่ผ่าน 287 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 57.4 ของสถาบันอุดมศึกษาที่ไปตรวจประเมินทั้งหมดระหว่าง 
พ.ศ. 2555-2557 และต้องปรับปรุง 119 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23.8 ของสถาบันอุดมศึกษาที่ไป
ตรวจประเมินทั้งหมดระหว่าง พ.ศ. 2555-2557 เมื่อพิจารณาผลการตรวจประเมินในส่วนที่
สถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถด าเนินการให้สอดคล้องตามเกณฑ์เรียงตามล าดับมากที่สุด พบว่า ประเด็น
ด้านอาจารย์ ประเด็นด้านสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาและบริการนักศึกษา และประเด็นด้านนักศึกษา 
ตามล าดับ ทั้งนี้ ประเด็นด้านอาจารย์ ได้แก่ อาจารย์ประจ าหลักสูตรซ้ ากับในที่ตั้ง อาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในเรื่องวุฒิการศึกษาและสาขาที่จบไม่สัมพันธ์กับสาขาที่เปิด
หลักสูตร รายช่ืออาจารย์ที่เผยแพร่ต่อสาธารณะไม่ตรงตามความเปน็จรงิ อาจารย์ประจ าหลักสตูรไม่ไดม้ี
สถานภาพเป็นอาจารย์ประจ าของสถาบันอุดมศึกษา ประเด็นด้านสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาและบริการ
นักศึกษา ได้แก่ สิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนยังไม่มีความเหมาะสม ห้องสมุดมี
หนังสือต าราน้อย รวมทั้งไม่ค่อยมีการใช้งาน ไม่มีบริการพื้นฐานด้านอินเทอร์เน็ตที่เพียงพอต่อความ
ต้องการในการจัดการเรียนการสอน และประเด็นด้านนักศึกษา ได้แก่ นักศึกษาไม่มีความรู้พื้นฐานใน
วิชาที่เปิดสอน ระบบการวัดและประเมินผล มีมาตรฐานต่างจากระบบวัดและประเมินผลการศึกษาของ
สถานที่ตั้งหลัก ทั้งนี้ ในส่วนของการสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาต่อการพัฒนา
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คุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาพบว่า การจัดการศึกษานอกที่ตั้งควร
พิจารณาความจ าเป็นจากความต้องการของพื้นที่ และความต้องการศึกษาในสาขาน้ันๆ รวมถึงการเพิ่ม/
ขยายโอกาส/ มุ่งเน้นความเสมอภาคทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการสร้างทางเลือกอื่น 
ที่หลากหลายให้คนในพื้นที่ ทั้งนี้ ไม่ควรเปิดหลักสูตรทับซ้อนกับที่มีอยู่ในพื้นที่ ควรเป็นหลักสูตรที่
เป็นไปตามความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง ส าหรับระบบการบริหารจัดการของการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง ควรมีระบบบริหารจัดการเดียวกับในสถานที่ตั้ง ด้านสถานที่ควรมีความพร้อมและ
ศักยภาพในการพัฒนา สามารถรองรับวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งสาขาวิชาที่เปิดสอนได้ มีความ
มั่นคง ปลอดภัย อยู่ในชุมชนเมือง ด้านคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษาเห็นว่า บัณฑิตที่จบการศึกษา
จากสถานศึกษาในที่ตั้งและนอกที่ตั้งมีคุณภาพมาตรฐานไม่แตกต่างกัน เนื่องจากมีคุณภาพตามที่
หลักสูตรก าหนด แต่มีจ านวนหนึ่งที่มีความเห็นว่าคุณภาพแตกต่างกัน โดยข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย อาทิ 
คุณภาพอาจารย์ ปัจจัยน าเข้านักศึกษา สุดท้ายการจัดการศึกษานอกที่ตั้งควรมีการตรวจประเมิน
คุณภาพเช่นเดียวกับในที่ตั้ง โดยก าหนดให้มีการตรวจเยี่ยมเป็นระยะ โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและจัดท ารายงานการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในแต่ละปีการศึกษา 

3. ข้อเสนอแนะในการก ากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษา ผู้ศึกษาได้สรุปข้อเสนอแนะในการก ากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ของสถาบันอุดมศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ดังนี้ 

   3.1 ข้อเสนอแนะต่อสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการศึกษานอกสถานที่ตัง้ 

3.1.1 ควรสนับสนุนบทบาทของกรรมการสภาในการก ากับคุณภาพ
การด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และควรมีกลไกสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาผู้ท าหน้าที่กรรมการสภาสถาบัน รวมถึงมีการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีจาก
สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนสร้างกลไกสนับสนุนให้ประเด็นในการพิจารณาของ
กรรมการสภาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพด้านวิชาการยังคงด าเนินต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ 

3.1.2 สถาบันอุดมศึกษาควรด าเนินการให้สอดรับกับหลักการ 
การจัดการอุดมศึกษาและมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกัน รวมทั้ง  สนับสนุนการเป็น
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาโดยสนับสนุนความร่วมมือจากสถาบันทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ตลอดจนมาตรการในการส่งเสริมให้องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง และควรใช้ระบบหรือกลไกการประกันคุณภาพที่มีอยู่แล้วเพื่อสร้าง
วัฒนธรรมคุณภาพภายในองค์กรให้มากที่สุด  โดยผู้บริหาร คณาจารย์  และเจ้าหน้าที่ของ
สถาบันอุดมศึกษามีความเข้าใจ และมีความพร้อมในการบริหาร และรับผิดชอบศูนย์นอกสถานที่ตั้ง 

3.1.3 หลักการและเหตุผลในการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษา ควรค านึงถึงความต้องการของพื้นที่และประเทศชาติ รวมถึงสอดรับกับความ
เช่ียวชาญของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องตระหนักถึงการมีระบบสนับ  
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สนุนให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานที่เพียงพอในการเรียนระดับอุดมศึกษา ควรมีช่องทางสื่อการเรียน 
การสอนที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงความรู้ ได้ตลอดเวลา เหมาะสมกับวัยของนักศึกษา 

3.1.4 สภาสถาบันอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาต้องเป็น 
ผู้รับผิดชอบหลักในผลผลิตและผลลัพธ์ของสถาบันเอง หากสถาบันอุดมศึกษาแห่งใดไม่สามารถจัดการ 
ศึกษาทั้งในและนอกที่ตั้งให้มีคุณภาพได้ และได้สร้างความเสียหายเกิดข้ึน ความรับผิดชอบในการ
เยียวยาผู้มีผลกระทบจากความเสยีหายเหล่าน้ัน ต้องเป็นบทบาทความรับผิดชอบของกรรมการสภาและ
ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้นเป็นอันดับแรก 

3.2 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานระดับนโยบาย 

3.2.1 รัฐบาลควรก าหนดนโยบายด้านการศึกษาโดยเน้นความส าคัญ
ของคุณภาพการศึกษาและเผยแพร่ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้รับทราบและเข้าใจถึงสทิธิข้ันพื้นฐาน 
ด้านการศึกษาของประชาชน โอกาสในการได้รับการศึกษา และสิทธิของประชาชนในการได้ รับ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมกัน ตามนโยบายของรัฐบาลที่เน้นความส า คัญของคุณภาพ
การศึกษา และให้ความส าคัญเกี่ยวกับกระบวนการผลิตครูและคณาจารย์ 

3.2.2 รัฐควรท าความตกลงร่วมกันระหว่างรัฐกับสถาบันอุดมศึกษา
ต่างๆ ให้เป็นรูปธรรมว่า รัฐในฐานะผู้รับผิดชอบในการจัดท าบริการสาธารณะจะเข้ามามีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถานศึกษาที่มีคุณภาพอย่างไร และก าหนด
มาตรการสนับสนุนด้านงบประมาณหรือด้านอื่นๆ ที่ได้ท าความตกลงร่วมกันไว้  

3.2.3 รัฐบาลควรเร่งพิจารณาถึงศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา 
แต่ละแห่ง ทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท่ามกลางวิกฤติจ านวนผู้เรียนที่
ลดลง โดยเน้นหนักในเรื่องการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการ ศึกษาและการส่งเสริมด้าน
งบประมาณที่สัมพันธ์กับคุณภาพการศึกษา 

3.2.4 รัฐควรให้ความส าคัญและสนับสนุนด้านงบประมาณในการ
ด าเนินงานการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งการประเมินคุณภาพภายนอกระดับ 
อุดมศึกษาและการประกันภายในของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและเช่ือมโยงสอดคล้องไป
ในทิศทางเดียวกัน ทั้งในการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้งและนอกสถานที่ตั้ง ขณะเดียวกันคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาควรให้ความส าคัญกับบทบาทในการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพมาตรฐานสถาบัน 
อุดมศึกษา รวมทั้งสร้างกลไกส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการยกระดับคุณภาพมาตรฐานของสถาบัน
อุดมศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาที่มีความหลากหลาย 

3.2.5 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรก าหนดให้มีการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย โดยจะต้องมีการประสาน
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ความลงตัวระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่มาจากบุคคลภายนอกผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยที่มาจากบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยเอง 

3.2.6 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาควรท าหน้าที่ในการให้
ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ผ่านการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจ ในเรื่องมาตรฐานหลักสูตร นโยบายที่
ส าคัญด้านการอุดมศึกษา และเพิ่มบทบาทในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ รวมทั้งสร้าง
ช่องทางในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขณะเดียวกันควรจะมีการปรับปรุงอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้มีอ านาจในการก ากับดูแลการจัดการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยก าหนด “อ านาจในเชิงลงโทษ” ซึ่งเป็นกลไกทางกฎหมายที่
ส าคัญในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2.7 คณะกรรมการการอุดมศึกษาควรให้ค าแนะน ารัฐมนตรใีนการ
ก าหนดให้มีการจัดเขตความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในแต่ละพื้นที่ เพื่อไม่ให้มี
ความทับซ้อน หรือความซ้ าซ้อน ยกเว้นการผลิตบัณฑิตในสาขาขาดแคลน 

3.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครัง้ต่อไป 

ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษาข้อมูลการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้งของต่างประเทศ โดยศึกษาว่าในแต่ละประเทศมีนโยบายและกลไกในการก ากับดูแลคุณภาพ
มาตรฐานอย่างไร มีแนวทางในการสร้างค่านิยมใหม่ให้ผู้เรียนตระหนักถึงคุณภาพ และการพัฒนาความรู้
ความสามารถเพื่อน าไปพัฒนาตนเองและหน่วยงาน ศึกษาวิจัยเชิงลึก กรณีศึกษาสถาบันอุดมศึกษาที่จัด
การศึกษาทั้งในและนอกสถานที่ตั้งได้อย่างมีคุณภาพ ศึกษาหาแนวทางในการสร้างความตื่นตัว ทางสังคม 
ให้เป็นกลไกในการเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบ การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบของผู้เรียน (student engagement) ให้ผู้เรียนเป็นผู้เลือกการศึกษาที่มีคุณภาพ และ
เ พื่ อ ส นั บสนุ น ให้ ผู้ เ รี ยนมี ส่ วน ร่ วม ในก า รติ ดต ามป ระ เ มิ นผลกา รจั ด ก าร ศึ กษาระดั บ 
อุดมศึกษาในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจประเมิน 

  โดยสรุป จะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งเป็นเรื่องที่มีผลกระทบทั้งทางบวก
และทางลบ อย่างไรก็ตามเมื่อมีการขยายตัวเชิงปริมาณที่มากเกิน จนขาดสมดุลย์ด้านคุณภาพ จึงท าให้
ภาครัฐต้องมีมาตรการในการก ากับดูแล ทั้งนี้ ตั้งแต่มีการศึกษาวิจัย จึงน าไปสู่ก าหนดสาระส าคัญในการ
ออกประกาศกระทรวง กฎกระทรวง และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้สถาบันอุดม ศึกษาที่
จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งน าไปปฏิบัติ และเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะต้องดูแลคุณภาพมาตรฐานการจัด
การศึกษาเหล่านั้น รวมทั้งก าหนดกลไก มาตรการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งร่วมด้วย ซึ่งการที่จะท าให้กลไก มาตรฐาน ภาครัฐ สามารถก ากับดูแลคุณภาพการ
จัดการศึกษาได้ดีน้ัน ยังต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมจากสภาสถาบัน ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินผลคุณภาพการศึกษา (มหาชน) สถาบันอุดมศึกษา นักศึกษา และภาคส่วนอื่นๆ รวมทั้งสาธารณชน
ที่เข้ามามีส่วนเรียกร้องให้มีการจัดการศึกษาที่รับผิดชอบต่อสังคมร่วมด้วย  
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บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 

 ในการศึกษาเรื่อง กลไก มาตรการภาครัฐ ในการก ากับดูแลคุณภาพ การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใช้วิธีการแบบบูรณาการ ซึ่งได้มาจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร
ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง และข้อมูลเชิงปริมาณจากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความ
คิดเห็นต่อการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งจะใช้การศึกษาเอกสารเป็นหลัก 
ประมวลผลการด าเนินงานที่เป็นกลไก มาตรการในการก ากับดูแลคุณภาพ มาตรฐานการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้งในภาพรวม และศึกษาลงลึกในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จากการด าเนินการของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา นับตั้งแต่มีคณะกรรมการการอุดมศึกษาชุดแรก โดยมีส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการน านโยบาย ทิศทางการก ากับดูแลการจัดการศึ กษา  
นอกสถานที่ตั้งไปด าเนินการกับสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งผู้ศึกษามีส่วนร่วมรับผิดชอบตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบัน 
ร่วมกับการน าข้อมูลจากการสอบถามความคิดเห็นผู้บริหารสถาบัน กรรมการสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ท าหน้าที่
ตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มาประกอบการศึกษา เพ่ือมุ่งศึกษา วิเคราะห์ กลไก และ
มาตรการของภาครัฐในการก ากับดูแล คุณภาพ การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
และให้ข้อเสนอแนะในการก ากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม โดยมีวิธีด าเนินการที่น าเสนอในบทนี้ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ                     
1. วิธีด าเนินการศึกษา  2. ประชากร 3. การรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและ     
4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 

 

1. วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 

 ผู้ศึกษาได้แบ่งขั้นตอนการศึกษา ดังนี้  

  1.1 ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด หลักการ เกี่ยวกับ กลไก มาตรการ ในการก ากับ
ดูแลคุณภาพมาตรฐาน แนวคิดหลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ทั้งข้อมูลปฐมภูมิ และ
ข้อมูลทุติยภูมิ ประกอบด้วย กฎหมายการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ในประเทศไทย เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง  ข้อมูลการจัดการศึกษา 
นอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ข้อมูลการด าเนินการของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการก ากับดูแลคุณภาพการจัดนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่ได้จากเอกสารการประชุม การสัมมนา เอกสารการตรวจเยี่ยม เอกสารการตรวจประเมิน รวมทั้ง เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งระบบกลไก ในการติดตาม ประเมินผลการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาและการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
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  1.2 การก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา และวิธีการศึกษา จากข้อมูลการศึกษาข้างต้น 
โดยแบ่งกลุ่มประเภทข้อมูลตามตัวแปรที่ศึกษา และก าหนดกรอบการวิเคราะห์ข้อมูลตามกลไก มาตรการที่
ส าคัญในแต่ละช่วงเวลา  

  1.3 วิเคราะห์ เนื้อหาจากการศึกษาข้อมูลข้างต้น ร่วมกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สอบถามความคิดเห็นผู้บริหารสถาบัน กรรมการสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ท าหน้าที่ตรวจประเมินการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งตามกรอบแนวคิดในการศึกษาที่ก าหนด เพ่ือให้ได้ผลการศึกษาครบตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้  

  1.4 สรุปผลการศึกษา น าเสนอผลการศึกษา และข้อเสนอแนะในการการก ากับดูแลคุณภาพ
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 

2. ประชำกร  

 2.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ หน่วยงานภาครัฐ ที่ท าหน้าที่ก ากับดูแล
คุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คือ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  ซึ่งในการศึกษานี้มุ่งเน้นที่การด าเนินงานของภาครัฐที่เป็นส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหลัก เนื่องจาก
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เพ่ิงมีผลตามกฎหมาย เมื่อวันที่ 2 
พฤษภาคม 2562 และยังคงอยู่ระหว่างการออกกฎกระทรวงเพ่ือจัดโครงสร้าง อัตราก าลัง ตามกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม การด าเนินการในระหว่างนี้ จึงยังอาศัยบทเฉพาะกาลที่ปรากฎอยู่
ในพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง  

 2.2 หน่วยงานที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งคือ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้ง จ านวน 40 แห่ง ซึ่งเป็นข้อมูลที่ส ารวจโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในปี พ.ศ. 2554 
ประกอบด้วย  

  2.2.1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

2.2.2 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 

2.2.3 มหาวิทยาลัยคริสเตียน 

2.2.4 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 

2.2.5 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 

2.2.6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
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2.2.7 มหาวิทยาลัยธนบุร ี

2.2.8 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

2.2.9 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 

2.2.10 มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

2.2.11 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

2.2.12 มหาวิทยาลัยโยนก 

2.2.13 มหาวิทยาลัยรังสิต 

2.2.14 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

2.2.15 มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย) 

2.2.16 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

2.2.17 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

2.2.18 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  

2.2.19 มหาวิทยาลัยอีสาน 

2.2.20 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

2.2.21 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ 

2.2.22 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 

2.2.23 วิทยาลัยเชียงราย 

2.2.24 วิทยาลัยเซนต์หลุยส ์

2.2.25 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 

2.2.26 วิทยาลัยดุสิตธาน ี

2.2.27 วิทยาลัยทองสุข 

2.2.28 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ 

2.2.29 วิทยาลัยนครราชสีมา 

2.2.30 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา 
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2.2.31 วิทยาลัยพิษณุโลก 

2.2.32วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 

2.2.33 วิทยาลัยราชพฤกษ์ 

2.2.34 วิทยาลัยลุ่มน้ าปิง 

2.2.35 วิทยาลัยสันตพล 

2.2.36 วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง 

2.2.37 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

2.2.38 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา 

2.2.39 สถาบันรัชต์ภาคย์ 

2.2.40 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน  

 

3. กำรรวบรวมข้อมูล และเครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3.1 การรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาครั้ งนี้  รวบรวมข้อมูลจากพระราชบัญญัติ อุดมศึกษา พระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ข้อก าหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง  เอกสารการประชุมของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะอนุกรรมการด้านติดตามและประเมินผล คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐาน 
เอกสาร การด าเนินการติดตาม ตรวจเยี่ยม และตรวจประเมินของส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา 
ส านักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา เอกสารประกอบการตรวจเยี่ยม ตรวจประเมินของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน เอกสารการประชุมสัมมนาที่เกี่ยวข้อง ฐานข้อมูลการปฏิบัติงานด้านนอกที่ตั้งของส านักติดตามและ
ประเมินผลอุดมศึกษา รวมทั้งเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลการสืบค้นทางออนไลน์ นอกจากนี้ยังมาจาก
ประสบการณ์ตรงของผู้ศึกษาที่ปฏิบัติงาน และบริหารหน่วยงานที่รับผิดชอบ การด าเนินการที่เก่ียวข้องกับการ
จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งโดยตรง รวมทั้ง บทบาทที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทั้งนี้ ข้อมูลที่
รวบรวมข้างต้นแยกเป็นกลุ่มข้อมูล ดังนี้ 

  1) กลุ่มข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้แก่  
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ข้อมูลพ้ืนฐานของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ข้อก าหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ท าการศึกษาครั้งนี้ จ านวน 40 แห่ง   
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  2) กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง  ผลการติดตาม ตรวจเยี่ยม 
ตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ใน 3 โครงการหลัก ประกอบด้วย โครงการน าร่องการตรวจ
เยี่ยมการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ปี พ.ศ. 2553  โครงการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดม ศึกษา
ที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ปี พ.ศ. 2554  และ โครงการตรวจประเมินสถาบันอุดมศึกษา
ที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป นอกจากนี้ยังรวมการพิจารณาค าขอ
อนุญาตของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ประสงค์จะจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ตามกฎกระทรวงการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2559 

  3) กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานและการติดตาม
ประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง  

  4) กลุ่มข้อมูลสนับสนุนจากการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

 นอกเหนือจากการบันทึกเนื้อหาส าคัญจากแหล่งข้อมูลข้างต้นแล้ว ได้ใช้แบบสอบถามความ
คิดเห็นต่อการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมความคิดเห็น
ของสภาสถาบัน ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอุดมศึกษาที่เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง 
“เกณฑ์การจัดการศึกษาและเกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง และสรุปผลการตรวจ
ประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง พ.ศ. 2555 - 2561” เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ เพ่ือ
เป็นแนวทางส าหรับส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในการน าผลที่ได้ไป
ใช้ประโยชน์ต่อไป  

แบบสอบถามดังกล่าวประกอบด้วยค าถามปลายเปิด 8 ข้อ ดังนี้  

  1) การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง เป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องสนับสนุนให้มีการจัดหรือไม่ เพราะ
เหตุใด 

  2) ท่านมีความเห็นต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2560 อย่างไร  

                     3) ท่านมีความเห็นต่อ กฎกระทรวง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2559 อย่างไร  

4) สภาสถาบันอุดมศึกษา ควรมีบทบาทและความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา  
นอกสถานที่ตั้งอย่างไร 

5) ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ควรมีบทบาทและความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา 
นอกสถานที่ตั้งอย่างไร 
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6) ส านักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ควรมีบทบาทและ
ความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งอย่างไร 

7) ท่านมีความเห็นและข้อเสนอแนะต่อการที่สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการศึกษา 
นอกสถานที่ตั้งทับซ้อนกับการจัดการศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ทีด่ าเนินการอยู่แล้วอย่างไร  

8) ข้อเสนอแนะเพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง  

 

4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล และสรุปผล  

 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา เอกสาร ข้อมูลที่รวบรวมข้างต้น เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา ดังนี้  

4.1 ข้อมูลพ้ืนฐานสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ข้อมูลการ
จัดตั้ง จ านวนอาจารย์ นักศึกษา ข้อมูลการประกันคุณภาพ และการรับรองวิทยฐานะ โดยใช้ค่าสถิติพ้ืนฐาน 
คือ ร้อยละ  

4.2 วิ เคราะห์ เนื้อหาส าคัญในส่วนที่ เป็นกลไกและมาตรการของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการก ากับดูแล คุณภาพ การจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใช้กรอบการวิเคราะห์ระหว่างปี พ.ศ. 2546 - พฤษภาคม 2562 ที่แบ่ง
ตามช่วงเวลา เป็น 3 ระยะ คือ  

   4.2.1 ช่วงก่อนมีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ งของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 (พ.ศ. 2546 - 5 กุมภาพันธ์ 2551) 

   4.2.2 ช่วงตั้งแต่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 (6 กุมภาพันธ์ 2551 - 8 กุมภาพันธ์ 2560) 

   4.2.3  ช่วงตั้งแต่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2559 (9 กุมภาพันธ์ 2560 - พฤษภาคม 2562)  

 สรุปผลจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลภาพรวมข้างต้นร่วมกับข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามความ
คิดเห็นต่อการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือน าเสนอเป็นผลการศึกษาที่ตอบ
วัตถุประสงค์การศึกษา ทั้งในส่วนของผลการวิเคราะห์กลไกและมาตรการของภาครัฐในการก ากับดูแล 
คุณภาพ การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และการให้ข้อเสนอแนะในการก ากับ
ดูแลคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาใน
ภาพรวม 

 ทั้งนี ้สามารถสรุปเป็นกระบวนการศึกษาได้ดังนี้  
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ตำรำงที ่ 1  กระบวนการศึกษา เรื ่อง กลไก มาตรฐานของรัฐ ในการก ากับดูแลคุณภาพ การจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

วัตถุประสงค์ แหล่งข้อมูล เครื่องมือ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
1. วิเคราะห์กลไก 
และมาตรการของ
ภาครัฐใน การก ากับ
ดูแล คุณภาพ  
การจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

1. พระราชบัญญัติ 
กฎกระทรวง ประกาศ
คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาและ
ข้อก าหนด รวมทั้ง 
เกณฑ์มาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง 
2. เอกสารการประชุม 
เอกสารการสัมมนา 
รวมทั้งเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการ
ติดตาม ประเมินผล
การจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้งของ
ส านักงาน
คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 
3. ประสบการณ์จาก
การติดตาม ตรวจ
เยี่ยม ตรวจประเมิน
การจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้งของผู้ศึกษา 

1. การวิเคราะห์/
สังเคราะห์ 
2. แบบรายงานการ
ติดตาม ประเมิน  
การจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน  
3. รายงานการประกัน
คุณภาพ  
4. รายงานการตรวจ
รับรองวิทยะฐานะ  
 

1. วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณด้วยร้อยละ  
2. วิเคราะห์ข้อมูล 
เชิงคุณภาพด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหา โดย
ใช้กรอบระยะเวลา
ตามที่ก าหนด  

2. ให้ข้อเสนอแนะใน
การก ากับดูแลคุณภาพ
การจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนรวมทั้ง
สถาบันอุดมศึกษาใน
ภาพรวม 

1. ผลการศึกษา
เอกสารข้างต้นตาม
วัตถุประสงค์ข้อ 1. 
2. ประสบการณ์จาก
การติดตาม ตรวจ
เยี่ยม ตรวจประเมิน
การจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้งของศึกษา 

1. การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ 
2. แบบสอบถามความ
คิดเห็นต่อการจัด
การศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งของสถาบัน 
อุดมศึกษา 

การวิเคราะห์เนื้อหา  
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บทที่ 4 

สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์กลไกและมาตรการของภาครัฐ ในการก ากับดูแล 
คุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และเพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการ
ก ากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ ตั้ งของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน รวมทั้ ง
สถาบันอุดมศึกษาโดยรวม ซึ่งการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเอกสารโดยอาศัยข้อมูลรายงาน เอกสาร           
การประชุม เอกสารการวิจัย กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ประสบการณ์ของผู้ศึกษาที่มีส่วนท าหน้าที่ติดตาม ก ากับ ดูแลการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง (2551 - 2562) ร่วมกับการสอบถามความคิดเห็นของสภาสถาบัน ผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นผู้ตรวจประเมิน หรือเก่ียวข้องกับการ
ก าหนดนโยบายที่มตี่อการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา  

 ในการน าเสนอสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย  

1. ข้อมูลพ้ืนฐานสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
2.   การวิเคราะห์กลไก และมาตรการ ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา ในการก ากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
3.  ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อการจัดการศึกษา 

นอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา 
 

1. ข้อมูลพื้นฐานสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 

  ข้อมูลพ้ืนฐานสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ประกอบด้วยข้อมูลการ
จัดตั้ง ข้อมูลจ านวนนักศึกษา อาจารย์ ข้อมูลการประกันคุณภาพ และการรับรองวิทยฐานะ ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๕ 
 

ตารางท่ี 2 ข้อมูลการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 

ที ่ ชื่อภาษาไทย ประเภท 
วันที่
จัดตั้ง 

ชื่อผู้รบั
ใบอนญุา
ตจดัตั้ง 

วันที่โอน
ใบอนญุาต

จัดตั้ง 

ชื่อผู้รบั
โอน 

วันที ่
เปลี่ยนชื่อ 

ชื่อเดิมของ
สถาบัน 

อุดมศกึษา 

วันที่
เปลี่ยน
ประเภท 

ประเภทเดิม 

1 มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี  

มหา 
วิทยาลัย 

235
611 

นายชวลิต  
เบ็ญจาธิ
กุล 

236123 นางบังอร 
เบ็ญจาธิ
กุล  

- - 238302 วิทยาลัย 

2 มหาวิทยาลัยการ
จัดการและ
เทคโนโลยีอีส
เทิรน์ 

มหา 
วิทยาลัย 

234
544 

นางชุติมา     
จินารตัน์  

- - 238342 วิทยาลัยโปลี
เทคนิคภาค
ตะวันออก  
เฉียงเหนอื 

238342 วิทยาลัย 

3 มหาวิทยาลัย 
คริสเตียน 

มหา 
วิทยาลัย 

228
893 

มูลนิธิสภา
คริสตจกัร
ใน
ประเทศ
ไทย 

- - - - 235445 วิทยาลัย 

4 มหาวิทยาลัย
เจ้าพระยา 

มหา 
วิทยาลัย 

234
212 

บริษัท ศิริ
วิริยะกุล 
จ ากัด 

- - - - - - 

5 มหาวิทยาลัยเซนต์
จอห์น  

มหา 
วิทยาลัย 

230
839 

 นายสมัย 
ชินะผา  

233633 บริษัท 
เซนต์
จอห์นเพื่อ
การศกึษา 
จ ากัด  

    233469 วิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเซนต์
จอห์น  

      240304 บริษัท 
สมัย ชินะ
ผา จ ากัด 

        

6 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหา
นคร 

มหา 
วิทยาลัย 

231
258 

บริษัท 
วิทยาศาส
ตร์และ
เทคโนโลยี
นานาชาต ิ
จ ากัด 

- - - - 232750 วิทยาลัย 

7 มหาวิทยาลัย
ธนบุรี  

มหา 
วิทยาลัย 

234
208 

นาง 
นภวรรณ  
แย้มชุติ  

- - 237425 วิทยาลัย
เทคโนโลยี
ธนบุรี  

237425 วิทยาลัย 

8 มหาวิทยาลัย 
นอร์ทกรุงเทพ 

มหา 
วิทยาลัย 

235
156 

บริษัท 
สยาม
บัณฑิต 
จ ากัด 

- - - - 238678 วิทยาลัย 

9 มหาวิทยาลัย
นอร์ท-เชียงใหม่  

มหา 
วิทยาลัย 

234
743 

นายณรงค์ 
ชวสินธุ ์

- - - - 236459 วิทยาลัย 

10 มหาวิทยาลัย
ปทุมธาน ี 

มหา 
วิทยาลัย 

234
848 

นาง 
ชนากานต์   
ยืนยง 

- - - - 236812 วิทยาลัย 

11 มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียง 
เหนือ  

มหา 
วิทยาลัย 

230
536 

นาง
ประภา 
ภักดิ์โพธิ ์ 
ถึงแก่
กรรม  

241596 โอนให้ 
นางสาว
ญาณิศา 
ภักด์ิโพธิ์ ใน
ฐานะ
ผู้จัดการ
มรดกของ
นางประภา  
ภักด์ิโพธิ์ 

- - 234848 วิทยาลัย 



๗๖ 
 

ที ่ ชื่อภาษาไทย ประเภท 
วันที่
จัดตั้ง 

ชื่อผู้รบั
ใบอนญุา
ตจดัตั้ง 

วันที่โอน
ใบอนญุาต

จัดตั้ง 

ชื่อผู้รบั
โอน 

วันที ่
เปลี่ยนชื่อ 

ชื่อเดิมของ
สถาบัน 

อุดมศกึษา 

วันที่
เปลี่ยน
ประเภท 

ประเภทเดิม 

12 มหาวิทยาลัย 
เนชัน่   

มหา 
วิทยาลัย 

230
481 

นายนิ
รันดร์  จิ
วะสันติ
การ 

231223 มูลนิธิ
โยนก  

239204  เปลี่ยนชื่อจาก 
มหาวิทยาลัย
โยนก เป็น 
มหาวิทยาลัยเน
ชั่น  

237279 เปลี่ยน 
วิทยาลัย
โยนก เป็น 
มหาวิทยาลัย
โยนก 

มหาวิทยาลัย 
เนชัน่   

      237337 บ.คอม-
ลิงค์ จ ากัด  

        

มหาวิทยาลัย 
เนชัน่   

      239903 บ.เนชั่น ยู 
จ ากัด 

        

13 มหาวิทยาลัยรังสิต    มหา 
วิทยาลัย 

229
398 

นาย
ประสิทธิ ์
อุไรรัตน์   

230915 บริษัท 
ประสิทธิ
รัตน์ จ ากัด 

- - 231412 วิทยาลัย 

14 มหาวิทยาลัย 
รัตนบัณฑิต  

มหา 
วิทยาลัย 

236
123 

นางวิจิ
ตรา รตัน
เพียร 

240695 โอนให้ 
บริษัท 
รัตนเพียร
เพื่อการ
อุดมศกึษา 
จ ากัด 

236991 เปลี่ยนชื่อ จาก 
มหาวิทยาลัย
รัตนบัณฑิต 
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
เป็น 
มหาวิทยาลัย
รัตนบัณฑิต  

  1) 18 ธ.ค.
2540 จัดตั้ง 
วิทยาลัยรัตน
บัณฑิต 2) 
24 มิ.ย. 
2546 จัดตั้ง 
มหาวิทยาลัย
รัตนบัณฑิต
วิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยี 3) 
ประกาศ ศธ. 
29 ม.ค.
2547 ให้
รวมกิจการ
ของ วทิยาลัย
รัตนบัณฑิต
เข้ากับ 
มหาวิทยาลัย
รัตนบัณฑิต
วิทยาศาสตร์
ฯ และ 
ประกาศ ศธ. 
16 มี.ค.
2547 
ยกเลิก
ใบอนุญาต
จัดตั้ง 
วิทยาลัยรัตน
บัณฑิต 

15 มหาวิทยาลัย 
เว็บสเตอร์ 
(ประเทศไทย) 

มหา 
วิทยาลัย 

234
109 

มูลนิธ ิ
ศรีไก
รวิน–โบ
ไนเทิน่ 

- - - - - - 



๗๗ 
 

ที ่ ชื่อภาษาไทย ประเภท 
วันที่
จัดตั้ง 

ชื่อผู้รบั
ใบอนญุา
ตจดัตั้ง 

วันที่โอน
ใบอนญุาต

จัดตั้ง 

ชื่อผู้รบั
โอน 

วันที ่
เปลี่ยนชื่อ 

ชื่อเดิมของ
สถาบัน 

อุดมศกึษา 

วันที่
เปลี่ยน
ประเภท 

ประเภทเดิม 

16 มหาวิทยาลัย 
เวสเทิรน์ 

มหา 
วิทยาลัย 

233
926 

บริษัท  
ณิวัฒนา
ดิเวลลอป
เม้นท์ 
จ ากัด * 
เปลี่ยนชื่อ
เป็น 
บริษัท 
กาญจนบุ
รี
การศกึษา 
จ ากัด 
(เมื่อ
วันที่22
ก.ค.
2547) 
** เปลี่ยน
ชื่อบริษัท 
เป็น
บริษัทเวส
เทิรน์ ยู 
จ ากัด 
(เมื่อวนัที่ 
25พ.ย.
2557)       

241738 บริษัท เวส
เทิรน์ ยู 
เอ็ดดเูคชั่น 
จ ากัด 

236541 มหาวิทยาลัย 
ณิวัฒนา 

- - 

17 มหาวิทยาลัย 
ศรีปทุม 

มหา 
วิทยาลัย 

224
043 

นายสุข 
พุคยา
ภรณ ์

230915 บริษัท  
ศรีปทุม
การศกึษา 
จ ากัด 

224656 วิทยาลัยไทย
สุริยะ  

230414 วิทยาลัย 

18 มหาวิทยาลัย 
อัสสัมชญั 

มหา 
วิทยาลัย 

224
792 

มูลนิธิ
คณะเซ็นต์
คา-เบรียล
แห่ง
ประเทศ
ไทย 

- - - - 231342 วิทยาลัย 

19 มหาวิทยาลัย
อีสาน 

                ถูกเพกิถอน
ใบอนุญาต
จัดตั้งมหา 
วิทยาลัย
เนื่องจากไมม่ี
ทุนเพียง
พอที่จะ
ด าเนนิการ 
และไม่
สามารถจัด
การศกึษาให้
ได้มาตรฐาน
ตาม
หลักเกณฑ์ที่
กระทรวง 
ศึกษาธิการ
ก าหนด 



๗๘ 
 

ที ่ ชื่อภาษาไทย ประเภท 
วันที่
จัดตั้ง 

ชื่อผู้รบั
ใบอนญุา
ตจดัตั้ง 

วันที่โอน
ใบอนญุาต

จัดตั้ง 

ชื่อผู้รบั
โอน 

วันที ่
เปลี่ยนชื่อ 

ชื่อเดิมของ
สถาบัน 

อุดมศกึษา 

วันที่
เปลี่ยน
ประเภท 

ประเภทเดิม 

20 มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์ 

มหา 
วิทยาลัย 

225
209 

นายพล 
กฤษณ  
ประโม- 
ทะกะ     

225399 * มูลนิธิ
คุณย่า
แปลก   
เหมือนป๋ิว 
* เปลี่ยน
ชื่อ เป็น
“มูลนิธิ
มหาวิทยา
ลัยเอเชีย
อาคเนย์ 
(คุณย่า
แปลก 
เหมือนป๋ิว 
– 
พลกฤษณ 
ประโมทะ
กะ) 29 
มี.ค.
2545 

- - 231994 วิทยาลัย 

21 มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ   สุวรรณ
ภูมิ 

มหา 
วิทยาลัย 

237
097 

บริษัท 
อุดม
พิศมัย 
จ ากัด 

- - - - 240270 วิทยาลัย 

22 มหาวิทยาลัยเฉลมิ
กาญจนา  

มหา 
วิทยาลัย 

236
563 

นาง 
สุชีราภรณ ์ 
ธุวานนท์  

- - - - 239980 วิทยาลัย 

23 มหาวิทยาลัย 
ราชพฤกษ์ 

มหา 
วิทยาลัย 

237
154 

นาง 
วิภา
พรรณ ชู
ทรัพย์ 

- - - - 240136 วิทยาลัย 

24 มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก 

มหา 
วิทยาลัย 

235
692 

 น.ส.ณฐั
ภัสสร  
รักเลี้ยง    

237215 นายสุนทร 
รักเลี้ยง 

- - 238996 วิทยาลัย 

25 วิทยาลัยเชียงราย  วิทยาลัย 236
147 

นายอินทร์ 
จันทร์
เจรญิ 

- - 236677 วิทยาลัยกรุงธน
เชียงราย 

- - 

26 วิทยาลัย 
เซนต์หลุยส์ 

วิทยาลัย 229
526 

มิสซัง
โรมนัคาท
อลิก
กรุงเทพฯ 

- - 234817 วิทยาลัย
พยาบาลเซนต์
หลุยส ์

- - 

27 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์
บางกอก 

วิทยาลัย 234
575 

บริษัท 
อรรถวทิย์
รุ่งเรอืง 
จ ากัด 

- - - - - - 

28 วิทยาลัยดุสิตธาน ี วิทยาลัย 233
541 

 บริษัท 
รอยัลปริ๊น
เซส จ ากดั 
(มหาชน)        

238488 บริษัท 
ดุสิต 
ไทยพร็อพ
เพอรต์ี้ส์ 
จ ากัด 
(มหาชน)  

- - - - 



๗๙ 
 

ที ่ ชื่อภาษาไทย ประเภท 
วันที่
จัดตั้ง 

ชื่อผู้รบั
ใบอนญุา
ตจดัตั้ง 

วันที่โอน
ใบอนญุาต

จัดตั้ง 

ชื่อผู้รบั
โอน 

วันที ่
เปลี่ยนชื่อ 

ชื่อเดิมของ
สถาบัน 

อุดมศกึษา 

วันที่
เปลี่ยน
ประเภท 

ประเภทเดิม 

29 วิทยาลัยทองสขุ  วิทยาลัย 232
944 

นายพรชัย  
อรัณยกา
นนท์    

240602 บริษัททอง
สุข
การศกึษา 
จ ากัด 

- - - - 

30 วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคใต้  

วิทยาลัย 234
848 

บริษัท 
เทคโนโลยี
ภาคใต้ 
จ ากัด 

- - - - - - 

31 วิทยาลัย
นครราชสีมา    

วิทยาลัย 236
437 

นางเรียม  
อินทกุล 

241257  นางชนา
กานต ์ ยืน
ยง 

- - - - 

32 วิทยาลัยนานาชาติ
เซนต์เทเรซา  

วิทยาลัย 235
311 

บริษัท 
เซนต์เทเร
ซา อินติ 
ดีเวลลอพ
เมนท์ 
จ ากัด 

- - 238667 วิทยาลัยเซนต์ 
เทเรซา-อนิต ิ

- - 

33 วิทยาลัยพุทธ
ศาสนานานาชาติ  

วิทยาลัย 236
216 

มูลนิธิ
กลิ่นเทียน
ธรรม 
(ถาน
เซียง) 

- - - - - - 

34 วิทยาลัย 
นอร์ทเทริ์น 

วิทยาลัย 234
094 

นายพิเศศ  
บูรณะ
สมบัติ     

240304  นาง 
ชนากานต์  
ยืนยง 

240402 วิทยาลัยลุ่มน้ า
ปิง  

- - 

35 
 

วิทยาลัยสันตพล  วิทยาลัย 234
304 

บริษัท  
สันตพล
อุดรธานี 
จ ากัด  

236075 นายสุรีย์ 
ฤกษ์นมิิตร 

- - - - 

วิทยาลัยสันตพล        237950 นาง
กรรณิการ์  
นันทโพธิ
เดช 

        

36 วิทยาลัยอินเตอร์
เทคล าปาง   

วิทยาลัย 236
439 

นายนิมิตร  
จิวะสันติ
การ  

- - - - - - 

37 สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน ์

สถาบัน 237
477 

บริษัท 
ศึกษา
ภิวัฒน์ 
จ ากัด 

- - 238832 สถาบัน
เทคโนโลยี
ปัญญาภิวัฒน ์

- - 

38 สถาบันเทคโนโลยี
แห่งอโยธยา  

สถาบัน 237
425 

นางเพียง
ใจ คุปตะ
วานิช    

239892 นายแสง
สุข พิทยา
นุกุล 

- - - - 

39 สถาบันรัชต์ภาคย์  สถาบัน 232
415 

นายเกริก
ชัย เจรญิ
รัชต์ภาคย์ 
(เปลี่ยน
ชื่อเป็น 
ราชวกิรม 
อาทิตย 
เจรญิรัชต์
ภาคย์) 

- - - - 238637 วิทยาลัย 
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ที ่ ชื่อภาษาไทย ประเภท 
วันที่
จัดตั้ง 

ชื่อผู้รบั
ใบอนญุา
ตจดัตั้ง 

วันที่โอน
ใบอนญุาต

จัดตั้ง 

ชื่อผู้รบั
โอน 

วันที ่
เปลี่ยนชื่อ 

ชื่อเดิมของ
สถาบัน 

อุดมศกึษา 

วันที่
เปลี่ยน
ประเภท 

ประเภทเดิม 

40 สถาบันการเรียนรู้
เพื่อปวงชน 

สถาบัน 238
748 

มูลนิธิ
สถาบัน
ส่งเสริม
วิสาหกิจ
ชุมชน 

- - - - - - 

 

ที่มา: ส านักประสานและส่งเสริมกจิการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562  

 

  จากตารางข้างต้น จะเห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 40 แห่ง 
นั้น ยังคงด าเนินการจัดการเรียนการสอนอยู่ในปัจจุบัน 39 แห่ง ทั้งนี้ เพราะมหาวิทยาลัยอีสานถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตจัดตั้ง เนื่องจากไม่มีทุนเพียงพอที่จะด าเนินการ และไม่สามารถจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด ซ่ึงพบว่ามีการซื้อขายปริญญาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้ ในสถาบัน 40 แห่ง นั้น ถ้าแบ่งตามประเภทสถาบัน พบว่า 
เป็นมหาวิทยาลัย 24 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 60) เป็นวิทยาลัย 12 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 30) และเป็น
สถาบัน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10 หากแบ่งตามรูปแบบการจัดตั้ง พบว่า จัดตั้งโดยบุคคล 18 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 45 ในรูปบริษัท 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 37.5 และ มูลนิธิ 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 17.5 
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ตารางท่ี 3  จ านวนนักศึกษา/อาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ประจ าปี 
                การศึกษา 2561 

ที่ 
สถาบันอุดม 

ศึกษา 
เอกชน 

จ านวนนักศึกษาทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2561 (คน) 

อาจารย์
ประจ า 

บุคลากร
สายสนับ 

สนุน 

รวม
จ านวน
บุคลากร 
ทั้งหมด 

อน ุ
ปรญิญา/

ประ 
กาศ 

นียบตัร 

ปรญิญาตร ี
ป.

บณัฑติ 
ปรญิญา

โท 
ปรญิญา

เอก 
รวม 

1 มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุร ี

0 6,959 0 1,566 408 8,933 606 124 730 

2 มหาวิทยาลัยการ
จัดการและเทค 
โนโลยีอีสเทริ์น 

0 1,132 237 99 29 1,497 67 17 84 

3 มหาวิทยาลัย  
คริสเตียน 

0 1,393 0 59 36 1,488 190 113 303 

4 มหาวิทยาลัย
เจ้าพระยา 

0 994 61 87 29 1,171 74 57 131 

5 มหาวิทยาลัยเซนต์
จอห์น 

0 109 171 58 0 338 91 44 135 

6 มหาวิทยาลัยเทค 
โนโลยีมหานคร 

0 4,270 0 215 31 4,516 329 267 596 

7 มหาวิทยาลัย
ธนบุร ี

0 7,428 0 191 0 7,619 280 69 349 

8 มหาวิทยาลัย  
นอร์ทกรุงเทพ 

0 5,356 183 276 130 5,945 230 127 357 

9 มหาวิทยาลัย
นอร์ท-เชียงใหม ่

0 1,467 0 224 26 1,717 158 109 267 

10 มหาวิทยาลัย
ปทุมธาน ี

0 1,814 0 444 156 2,414 217 38 255 

11 มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียง 
เหนือ 

0 1,720 351 110 32 2,213 171 67 238 

12 มหาวิทยาลัย 
เนชัน่ (โยนก) 

0 622 0 5 0 627 76 44 120 

13 มหาวิทยาลัยรังสิต 0 24,363 1,474 273 0 26,110 1,114 1,073 2,187 

14 มหาวิทยาลัย   
รัตนบัณฑิต 

0 8,597 0 97 40 8,734 264 109 373 

15 มหาวิทยาลัย   
เว็บสเตอร์ 
(ประเทศไทย) 

0 256 0 128 0 384 39 41 80 

16 มหาวิทยาลัย   
เวสเทิรน์  

0 2652 0 282 63 2,997 396 256 652 

17 มหาวิทยาลัย    
ศรีปทุม 

0 22,850 0 1,331 396 24,577 653 475 1,128 

18 มหาวิทยาลัย  
อัสสัมชญั 

0 11,929 0 316 210 12,455 825 593 1,418 

19 มหาวิทยาลัย
อีสาน 

- - - - - - - - - 

20 มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์ 

0 6,636 0 131 40 6,807 219 205 424 
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ที่ 
สถาบันอุดม 

ศึกษา 
เอกชน 

จ านวนนักศึกษาทุกระดับชั้น ปีการศึกษา 2561 (คน) 

อาจารย์
ประจ า 

บุคลากร
สายสนับ 

สนุน 

รวม
จ านวน
บุคลากร 
ทั้งหมด 

อน ุ
ปรญิญา/

ประ 
กาศ 

นียบตัร 

ปรญิญาตร ี
ป.

บณัฑติ 
ปรญิญา

โท 
ปรญิญา

เอก 
รวม 

21 มหาวิทยาลัยกรุง 
เทพสุวรรณภูม ิ

0 2,922 0 110 0 3,032 91 28 119 

22 มหาวิทยาลัย 
เฉลิมกาญจนา 

56 3,718 0 0 0 3,774 148 36 184 

23 วิทยาลัยเชียงราย 93 795 180 13 0 1,081 131 17 148 

24 วิทยาลัยเซนต์
หลุยส ์

0 718 0 15 0 733 110 76 186 

25 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์
บางกอก 

0 3187 0 40 0 3,227 106 59 165 

26 วิทยาลัยดุสิตธาน ี 0 2,978 0 62 0 3,040 178 184 362 

27 วิทยาลัยทองสขุ 0 1,261 0 410 0 1,671 113 30 143 

28 วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคใต ้

0 646 119 33 0 798 81 32 113 

29 วิทยาลัย
นครราชสีมา 

0 2,084 0 489 0 2,573 169 76 245 

30 วิทยาลัยนานา 
ชาติเซนตเ์ทเรซา 

0 1,585 271 31 0 1,887 190 97 287 

31 มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก 

0 994 0 121 0 1,115 110 23 133 

32 วิทยาลัยพุทธ
ศาสนานานาชาต ิ

0 41 0 63 17 121 19 10 29 

33 มหาวิทยาลัย   
ราชพฤกษ์ 

0 3,198 116 206 0 3,520 149 89 238 

34 วิทยาลัย       
นอร์ทเทริ์น 

0 1032 0 158 0 1,190 99 22 121 

35 วิทยาลัยสันตพล 0 1,237 299 34 0 1,570 58 13 71 

36 วิทยาลัยอินเตอร์
เทคล าปาง 

0 560 0 6 0 566 45 8 53 

37 สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน ์

0 15,335 0 723 166 16,224 360 588 948 

38 สถาบันเทคโนโลยี
แห่งอโยธยา 

0 382 0 0 0 382 35 13 48 

39 สถาบันรัชต์ภาคย์ 0 5,125 0 658 0 5,783 185 25 210 

40 สถาบันการเรียนรู้
เพื่อปวงชน 

0 1,262 0 190 0 1,452 91 52 143 

รวม (คน) 149 159,607 3,462 9,254 1,809 174,281 8,467 5,306 13,773 

 

ที่มา: ส านักประสานและส่งเสริมกจิการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ข้อมูล ณ วันท่ี 30 เมษายน 2562 

  จากตารางข้างต้น จะเห็นว่า ในปีการศึกษา 2561  มีจ านวนนักศึกษารวมของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 40 แห่งทุกระดับการศึกษารวม 174,281 คน เป็นนักศึกษา
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ระดับอนุปริญญาและประกาศนียบัตรจ านวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 0.085 ระดับปริญญาตรีจ านวน 
159,607 คน คิดเป็นร้อยละ 91.58 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตจ านวน 3,462 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.99 ระดับปริญญาโทจ านวน 9,254 คน คิดเป็นร้อยละ 5.31 และระดับปริญญาเอกจ านวน 1,809 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.02 ทั้งนี้ โดยมีบุคลากรรวม 13,773 คน เป็นอาจารย์ประจ า 8,467 คน คิด
เป็นร้อยละ 61.48  เป็นบุคลากรสายสนับสนุน 5,306 คน คิดเป็นร้อยละ 38.52 

  จากพิจารณาจ านวนนักศึกษา พบว่า สถาบันที่มีจ านวนนักศึกษามากที่สุด 3 อันดับแรกคือ 
มหาวิทยาลัยรังสิต (26,110 คน) มหาวิทยาลัยศรีปทุม (24,577 คน) และ สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ ส าหรับสถาบันที่มีจ านวนนักศึกษาน้อยที่สุด 3 อันดับแรกคือ วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ 
(121 คน) มหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น (338 คน) และสถาบันเทคโนโลยีแห่ง อโยธยา (382 คน)  
 

ตา ร า งที่  4  ผลกา รประ เ มิ น คุณภ าพภาย ใน  และ  ผลกา รประ เ มิ น คุณภ าพภายนอก  
                  ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ในปี พ.ศ. 2559 

  
ที ่

  
สถาบัน 

อุดมศึกษา 

ผลการประเมิน IQA ผลการประเมิน EQA 

ปี พ.ศ. 2559 ผลการ
ด าเนินงาน 

รอบสาม ระดับ
คุณภาพ 

1 มหาวิ ท ย าลั ย
กรุงเทพธนบุรี 

4.15 ดี 3.95 ดี 

2 มหาวิทยาลัย
การจัดการและ
เทคโนโลยีอีส
เทิร์น 

4.39 ดี 4.57 ดีมาก 

3 มหาวิทยาลัย 
คริสเตียน 

4.00 ดี 4.14 ดี 

4 มหาวิ ท ย าลั ย
เจ้าพระยา 

3.86 ดี 3.97 ดี 

5 มหาวิ ท ย าลั ย
เซนต์จอห์น 

4.01 ดี 3.96 ดี 

6 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 
มหานคร 

4.54 ดีมาก 4.74 ดีมาก 

7 มหาวิ ท ย าลั ย
ธนบุรี 

4.06 ดี 4.26 ดี 

8 มหาวิ ท ย าลั ย
นอร์ทกรุงเทพ 

4.27 ดี 4.25 ดี 



๘๔ 
 

  
ที ่

  
สถาบัน 

อุดมศึกษา 

ผลการประเมิน IQA ผลการประเมิน EQA 

ปี พ.ศ. 2559 ผลการ
ด าเนินงาน 

รอบสาม ระดับ
คุณภาพ 

9 มหาวิทยาลัย
นอร์ท-เชียงใหม่ 

3.88 ดี 4.29 ดี 

10 มหาวิ ท ย าลั ย
ปทุมธานี 

4.13 ดี 4 ดี 

11 มหาวิทยาลัย
ภาคตะวัน 
ออกเฉียงเหนือ 

3.69 ดี 3.86 ดี 

12 มหาวิทยาลัย
โยนก (มหา 
วิทยาลัยเนชั่น )  

3.86 ดี 4.3 ดี 

13 มหาวิ ท ย าลั ย
รังสิต 

4.40 ดี 4.56 ดีมาก 

14 มหาวิ ท ย าลั ย
รัตนบัณฑิต 

3.69 ดี 3.94 ดี 

15 มหาวิทยาลัย
เว็บสเตอร์
(ประเทศไทย) 

3.58 ดี 4.52 ดีมาก 

16 มหาวิทยาลัย 
เวสเทิร์น  

4.42 ดี 4.34 ดี 

17 มหาวิทยาลัย 
ศรีปทุม 

4.35 ดี 4.61 ดีมาก 

18 มหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญ 

4.18 ดี 4.34 ดี 

19 มหาวิทยาลัย
อีสาน 

- - - - 

20 มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์ 

4.12 ดี 4.14 ดี 

21 มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 
สุวรรณภูม ิ

4.22 ดี 4.52 ดีมาก 

22 มหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา 

3.78 ดี 4.27 ดี 



๘๕ 
 

  
ที ่

  
สถาบัน 

อุดมศึกษา 

ผลการประเมิน IQA ผลการประเมิน EQA 

ปี พ.ศ. 2559 ผลการ
ด าเนินงาน 

รอบสาม ระดับ
คุณภาพ 

23 มหาวิทยาลัย
เชียงราย 

3.90 ดี 4.17 ดี 

24 วิทยาลัย     
เซนต์หลุยส์ 

4.16 ดี 4.22 ดี 

25 วิทยาลัยเซาธ์
อีสท์บางกอก 

4.37 ดี 4.32 ดี 

26 วิทยาลัย 
ดุสิตธานี 

3.93 ดี 4.21 ดี 

27 วิทยาลัยทองสุข 3.21 ดี 4 ดี 

28 วิทยาลัย
เทคโนโลยี
ภาคใต้ 

3.95 ดี 4.3 ดี 

29 วิทยาลัย
นครราชสีมา 

3.77 ดี 4.16 ดี 

30 วิทยาลัย
นานาชาติ  
เซนต์เทเรซา 

4.33 ดี 4.1 ดี 

31 วิทยาลัย
พิษณุโลก 

- - 4.38 ดี 

32 วิทยาลัยพุทธ
ศาสนา
นานาชาติ 

3.84 ดี 3.98 ดี 

33 วิทยาลัย 
ราชพฤกษ ์

- - 4.65 ดีมาก 

34 วิทยาลัย 
ลุ่มน้ าปิง
(เปลี่ยนเป็น
วิทยาลัยนอร์ท
เทริน์) 

- - - - 

35 วิทยาลัย 
สันตพล 

3.90 ดี 4.23 ดี 



๘๖ 
 

  
ที ่

  
สถาบัน 

อุดมศึกษา 

ผลการประเมิน IQA ผลการประเมิน EQA 

ปี พ.ศ. 2559 ผลการ
ด าเนินงาน 

รอบสาม ระดับ
คุณภาพ 

36 วิทยาลัย
อินเตอร์เทค 
ล าปาง 

3.90 ดี 4.03 ดี 

37 สถาบันการ
จัดการปัญญา
ภิวัฒน ์

4.45 ดี 4.52 ดีมาก 

38 สถาบันเทคโน 
โลยีแห่งอโยธยา 

3.63 ดี 3.94 ดี 

39 สถาบัน      
รัชต์ภาคย์ 

4.04 ดี 4.16 ดี 

40 สถาบันการ
เรียนรู้เพื่อ   
ปวงชน 

- - 0.91 ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

 

แหล่งที่มา: http://202.44.139.26/cheqa3d2559/Default2.aspx และ http://aqa.onesqa.or.th/SummaryReport.aspx 

 

  จากตารางข้างต้น แสดงผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน ปี พ.ศ. 2559 และผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสามของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้ง ซึ่งมีผลการประเมินประกันคุณภาพภายใน ในปี พ.ศ. 2559 จ านวน 35 แห่ง เนื่องจาก
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนบางแห่งถูกถอนใบอนุญาต บางแห่งเปลี่ยนผู้ถือใบอนุญาตและเปลี่ยนเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งใหม่ และบางแห่งไม่ได้ส่งผลการประกันคุณภาพมาที่ สกอ. ทั้งนี้ ผลการ
ประเมินประกันคุณภาพภายใน ปี พ.ศ. 2559 ของทั้ง 35 แห่ง มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีจ านวน 
34 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 97.14 อยู่ในระดับดีมากจ านวน 1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
คิดเป็นร้อยละ 2.86 

  ส าหรับผลการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบสาม นั้น มีผลการประเมินทั้งสิ้น 38 
แห่ง เนื่องจาก 2 แห่งปิดกิจการไปแล้ว โดยมีผลการประเมิน อยู่ในระดับดจี านวน 29 แห่ง คิดเป็นร้อย
ละ 76.32 อยู่ในระดับดีมาก 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 21.05 และมีผลการประเมิน อยู่ในระดับต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.63 
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ตารางท่ี 5 ผลการรับรองวิทยฐานะ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 

 
ที ่
 

 
สถาบันอุดมศึกษา 

การรับรองวิทยฐานะ  
หมายเหตุ ระดับสถาบัน ระดับ

หลักสูตร 
มติ กกอ. 

1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี 

    

2 มหาวิทยาลัยการ
จัดการและเทคโนโลยี
อีสเทิร์น 

    

3 มหาวิทยาลัย 
คริสเตียน 

    

4 มหาวิทยาลัย
เจ้าพระยา 

รับรอง 13 
หลักสูตร 

ครั้งที ่
4/2562 : 
13 เม.ย. 
2562 

 

5 มหาวิทยาลัยเซนต์
จอห์น 

    

6 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร 

รับรอง 27 
หลักสูตร 

ครั้งที ่
1/2562 : 

9 ม.ค. 
2562 

 

7 มหาวิทยาลัยธนบุรี รับรอง 16 
หลักสูตร 

ครั้งที ่
1/2562 : 

9 ม.ค. 
2562 

 

8 มหาวิทยาลัยนอร์ทก
รุงเทพ 

    

9 มหาวิทยาลัยนอร์ท-
เชียงใหม่ 

   
อยู่

ระหว่าง
การ

พิจารณา 
10 มหาวิทยาลัยปทุมธานี รับรองแบบมีเงื่อนไข 14 

หลักสูตร 
ครั้งที ่

16/2561 
14 พ.ย. 
2561 

 



๘๘ 
 

 
ที ่
 

 
สถาบันอุดมศึกษา 

การรับรองวิทยฐานะ  
หมายเหตุ ระดับสถาบัน ระดับ

หลักสูตร 
มติ กกอ. 

11 มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

รับรอง 22 
หลักสูตร 

ครั้งที ่
16/2561 
14 พ.ย. 
2561 

 

12 มหาวิทยาลัยโยนก 
(มหาวิทยาลัยเนชั่น) 

    

13 มหาวิทยาลัยรังสิต รับรอง 133 
หลักสูตร 

ครั้งที ่
4/2562 : 
13 เม.ย. 
2562 

 

14 มหาวิทยาลัยรัตน
บัณฑิต 

    

15 มหาวิทยาลัยเว็บ
สเตอร์(ประเทศไทย) 

    

16 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
    

17 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
   

อยู่
ระหว่าง

การ
พิจารณา 

18 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รับรอง 68 
หลักสูตร 

ครั้งที ่
3/2562 : 
13 มี.ค. 
2562 

 

19 มหาวิทยาลัยอีสาน 
    

20 มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ 

รับรอง 21 
หลักสูตร 

ครั้งที ่
1/2562 
9 ม.ค. 
2562 

 

21 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สุวรรณภูม ิ

    

22 มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา 

    

23 มหาวิทยาลัยเชียงราย 
    



๘๙ 
 

 
ที ่
 

 
สถาบันอุดมศึกษา 

การรับรองวิทยฐานะ  
หมายเหตุ ระดับสถาบัน ระดับ

หลักสูตร 
มติ กกอ. 

24 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ รับรอง 4 
หลักสูตร 

ครั้งที ่
16/2561 
14 พ.ย. 
2561 

 

25 วิทยาลัยเซาธ์อีสท์
บางกอก 

    

26 วิทยาลัยดุสิตธานี รับรอง 8 
หลักสูตร 

ครั้งที ่
13/2561 
12 ก.ย. 
2561 

 

27 วิทยาลัยทองสุข 
    

28 วิทยาลัยเทคโนโลยี
ภาคใต้ 

    

29 วิทยาลัยนครราชสีมา รับรองแบบมีเงื่อนไข 12 
หลักสูตร 

ครั้งที ่
1/2562 
9 ม.ค. 
2562 

 

30 วิทยาลัยนานาชาติ
เซนต์เทเรซา 

รับรอง 16 
หลักสูตร 

ครั้งที ่
5/2562 : 

8 พ.ค. 
2562 

 

31 วิทยาลัยพิษณุโลก 
    

32 วิทยาลัยพุทธศาสนา
นานาชาติ 

    

33 วิทยาลัยราชพฤกษ์ 
    

34 วิทยาลัยลุ่มน้ าปิง
(วิทยาลัยนอร์ทเทริ์น) 

    

35 วิทยาลัยสันตพล รับรอง 11 
หลักสูตร 

ครั้งที่ 
4/2562 : 
13 เม.ย. 
2562 

 

36 วิทยาลัยอินเตอร์ 
เทคล าปาง 
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ที ่
 

 
สถาบันอุดมศึกษา 

การรับรองวิทยฐานะ  
หมายเหตุ ระดับสถาบัน ระดับ

หลักสูตร 
มติ กกอ. 

37 สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ 

   
อยู่

ระหว่าง
การ

พิจารณา 
38 สถาบันเทคโนโลยีแห่

งอโยธยา 

    

39 สถาบันรัชต์ภาคย์ รับรองแบบมีเงื่อนไข 7 
หลักสูตร 

ครั้งที ่
16/2561 
14 พ.ย. 
2561 

 

40 สถาบันการเรียนรู้เพ่ือ
ปวงชน 

    

 

แหล่งที่มา: http://www.mua.go.th/users/he-commission/resolution2.php 

  จากตารางข้างต้น แสดงผลการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง หากพิจารณาการรับรองวิทยฐานะในระดับสถาบัน พบว่า มีสถาบันที่มีผลการรับรอง
วิทยฐานะแล้วทั้งสิ้นจ านวน 14 แห่ง โดยมีสถาบันทีผ่่านการรับรองวิทยฐานะจ านวน 11 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 78.57 และสถาบันที่มีผลรับรองวิทยฐานะสถาบันโดยรับรองแบบมีเงื่อนไขจ านวน 3 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 21.43 ทั้งนี้ หากพิจารณาผลการรับรองวิทยฐานะระดับหลักสูตร พบว่า มีการรับรองวิทยฐานะ
ระดับหลักสูตรแล้ว ทั้งสิ้นจ านวน 372 หลักสูตร  
 

2. การวิเคราะห์กลไก และมาตรการ ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ใน การก ากับดูแล คุณภาพ การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

  จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง และจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและบริหารงานใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแล คุณภาพ การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
โดยใช้กรอบการวิเคราะห์ระหว่างปี พ.ศ. 2546 - พฤษภาคม 2562 ในภาพรวม และที่แบ่งตาม
ช่วงเวลา เป็น 3 ระยะ คือ 1) ช่วงก่อนมีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 (พ.ศ. 2546 - 5 กุมภาพันธ์ 2551) 2) ช่วงตั้งแต่มีการ
ประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 
2551 (6 กุมภาพันธ์ 2551 - 8 กุมภาพันธ์ 2560) และ 3) ช่วงตั้งแต่มีการประกาศใช้กฎกระทรวง
ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2559 (9 กุมภาพันธ์ 2560 

http://www.mua.go.th/users/he-commission/resolution2.php
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- พฤษภาคม 2562) รวมทั้งในภาพรวม ทั้ง 3 ระยะ คือ ระหว่าง พ.ศ. 2546 - พฤษภาคม 2562 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ซ่ึงมีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

  2.1 ช่วงก่อนมีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2551 (พ.ศ. 2546 - 5 กุมภาพันธ์ 2551) 

   นับตั้งแต่การปฏิรูประบบราชการ ที่มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยยกเลิกพระราชบัญญัติ
ระเบียบการปฏิบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 บทบาทการก ากับดูแลการ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงขึ้นอยู่กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่มีฐานะเป็นหนึ่งใน
ส่วนราชการที่มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยให้มี 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาท าหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษา
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุน
ทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความ
เป็นอิสระ และความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง
สถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเสนอแนะในการออกระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
ประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานของส านักงาน นอกจากนี้ยังให้คณะกรรมกรรมการการอุดมศึกษา  
มีหน้าที่ให้ความเห็นหรือให้ค าแนะน าแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรี และมี
อ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดหรือตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย ตลอด
ทั้งให้มีอ านาจเสนอแนะและให้ความเห็นในการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่สถานศึกษาระดับปริญญา 
ทั้งท่ีเป็นสถานศึกษาในสังกัดและสถานศึกษาในก ากับแก่คณะรัฐมนตรี  

   ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ชุดแรก
ขึ้นในปี พ.ศ. 2547 และต่อมา กกอ. ได้แต่งตั้งอนุกรรมการหลัก เพ่ือท าหน้าที่กลั่นกรองให้ความเห็น
ในเรื่องที่จะน าเสนอให้ที่ กกอ. พิจารณา ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลมาตรฐานนั้น จะมี
คณะอนุกรรมการหลักที่เกี่ยวข้องคือ คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา ซึ่งจะมีอ านาจ
หน้าที่เกี่ยวข้องกับการก าหนด และส่งเสริมมาตรฐานการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งพิจารณา
เรื่องที่เป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษา เช่น การรับทราบหลักสูตร เพ่ือน าส่งให้
ส านักงาน ก.พ. รับรองเทียบเงินเดือนประกอบการรับราชการ และคณะอนุกรรมการด้านติดตามและ
ประเมินผล ที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการก าหนดแนวทางในการติดตาม ประเมิน การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ดังนั้นในกระบวนการท างานด้านคุณภาพมาตรฐานนั้น กลไกมาตรการส าคัญในช่วงนั้น
จึงมาจากทิศทางการก ากับดูแลของอนุกรรมการดังกล่าว ภายใต้ กกอ. โดยมีส านักมาตรฐานและ
ประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ต่อมามีการแบ่งโครงสร้างหน่วยงาน
ภายใน ก าหนดให้มีส านักติดตามประเมินผลอุดมศึกษารับผิดชอบงานสนับสนุนฝ่ายเลขานุการ
อนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล และให้อนุกรรมการด้านติดตามและประเมินผลท าหน้าที่
รับทราบหลักสูตรนอกสถานที่ตั้งแทนอนุกรรมการด้านมาตรฐาน) เป็นฝ่ายเลขานุการในอนุกรรมหลักทั้ง
สองชุด ซึ่งได้มีการพิจารณาจัดท าเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
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การอุดมศึกษาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และได้จัดท าในรูปของกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง และแนว
ปฏิบัติในการน าเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม
ในช่วงนั้นได้มีการขยายตัวของการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งแล้ว แต่ยังไม่มีการศึกษาในเรื่องนี้เป็น
การเฉพาะ ในปี พ.ศ. 2548 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท าโครงการวิจัยการจัด
การศึกษาในที่ตั้งและนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใช้เป็นกรอบเชิงนโยบายด้านมาตรฐาน
การจัดการศึกษาทั้งในที่ตั้งและนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา และใช้ เป็นแนวทางในการพัฒนา
ประสิทธิภาพและคุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศ และได้น าผลการวิจัยที่เสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 
2549 ไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในเวลาต่อมา 

   โดยสรุป ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเริ่มต้นของการมีคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงเป็น
การวางกรอบมาตรฐานการจัดการศึกษาภายใต้โครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการในภาพรวมของการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยมีอนุกรรมการหลักภายใต้ กกอ. เป็นกลไกส าคัญในการก าหนด 
มาตรการก ากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาพรวม ในรูปของมาตรฐานการ
อุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวปฏิบัติในการน าเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และได้มีการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั้ง 
ในที่ตั้งและนอกสถานที่ตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก   

  2.2 ช่วงตั้งแต่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 (6 กุมภาพันธ์ 2551 - 8 กุมภาพันธ์ 2560) 

   เมื่อมีมาตรการทางกฎหมายที่เป็นเรื่องเฉพาะ นับตั้งแต่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 จึงมีผลในทางปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป โดย
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสังกัดส านักงาน 
คณะกรรมการอุดมศึกษาทราบและถือปฏิบัติ และเริ่มให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้แจ้งข้อมูลการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งให้ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาจัดท าฐานข้อมูลการจัดการศึกษา  
นอกสถานที่ตั้งเพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการด าเนินการ  

   จนเมื่อมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552 ที่มีผลบังคับใช้ใน วันที่ 26 พฤษภาคม 2552 และมีประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพ  
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ที่ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน 
พ.ศ. 2552 ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้มีหนังสือติดตามอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีข้อมูลจ านวน
สถาบันสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ดังนั้นข้อมูลการจัดการศึกษานอกที่ตั้งที่ผ่านมา
ช่วงแรกจึงเป็นข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะยังมีสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งที่ยังไม่มีการ
รายงาน โดยส่วนหนึ่งอาจจะยังขาดความเข้าใจสาระที่ปรากฏอยู่ในกฎกระทรวง และประกาศกระทรวง
ดังกล่าวในส่วนของนิยาม รวมทั้งบางแห่งยังไม่ต้องการแจ้งด้วยเหตุผลอ่ืน และเริ่มมีความชัดเจนและมี
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ความร่วมมือมากขึ้น เมื่อมีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นการ
ก าหนดแนวทางที่ลงรายละเอียดให้เห็นขั้นตอนที่สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการพร้อมเงื่อนไขที่มีการ
ก าหนดเวลาที่ต้องปฏิบัติอย่างชัดเจน หลังจากนั้นส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้จัด
ประชุมสัมมนาเพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจสาระเนื้อหาที่มีผลต่อสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งซึ่งถือเป็นเรื่องใหม่ในขณะนั้น โดยเชิญนายกสภาสถาบัน ผู้บริหารสถาบันมารับรู้และสร้างความ
เข้าใจเรื่องดังกล่าว จึงถือเป็นเรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับรู้อย่างชัดเจนผ่านกลไกการบริหารของ
สถาบันอุดมศึกษาเองอีกทางหนึ่งด้วย    

   กระบวนการในช่วงนี้จึงมีความชัดเจนในการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้งทั้งในส่วนของสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะผู้บริหารและสภาสถาบัน รวมทั้งในส่วนของ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุกรรมการหลักที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอนุกรรมการด้านการติดตามและ
ประเมินผล ในปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้มอบหมายให้อนุกรรมการด้านการ
ติดตามประเมินผล ก าหนดมาตรการในการติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งเพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรการตามกฎหมายที่ได้ประกาศใช้แล้ว ในกฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ว่าด้วยการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง และประกาศ กกอ. ที่เป็นการวางหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติในการประเมิน
คุณภาพดังกล่าวขา้งต้น ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลานี้ ถือเป็นช่วงที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาเริ่มมีค าตอบ
ในเชิงการก ากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ งที่เป็นรูปธรรม หลังจากที่สังคมโดยเฉพาะ
สื่อต่างๆ เริ่มตั้งค าถามถึงความเหมาะสมของการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่เกิดขึ้นแล้วเคลื่อนย้ายไป
ในสถานที่ต่างๆ โดยที่ผู้พบเห็นยังคงสงสัย ไม่แน่ใจว่าการศึกษาในลักษณะดังกล่าวจะสร้างผลผลิตที่ดีได้
หรือไม ่อย่างไร 

   มาตรการส าคัญที่ตามมาของคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยอนุกรรมการด้านการ
ติดตามประเมินผลในการก ากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง คือ มาตรการการติดตาม 
ประเมินผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง โดยมีการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน จากการประชุม
ร่วมระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล
ร่วมกับได้เชิญสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่ได้เสนอข้อมูลการจัดการศึกษา 
นอกสถานที่ตั้งต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และได้ผ่านการรับทราบของคณะกรรมการ
อุดมศึกษามาให้ข้อมูลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างไรก็ตามหลังจากประชุมสัมมนาเสร็จสิ้นแล้ว ที่ประชุมมี
ความเห็นว่า ควรเริ่มต้นตรวจเยี่ยมลงพ้ืนที่เพ่ือดูการจัดการเรียนการสอนในพ้ืนที่จริงของสถาบันกลุ่มนี้
ก่อนเพ่ือท าให้ได้ภาพการด าเนินงานที่ชัดเจนมากขึ้นกว่าการพิจารณาจากเอกสารที่สถาบันอุดมศึกษา  
ส่งมาให้พิจารณารับทราบเท่านั้น ซึ่งน าไปสู่การด าเนินการติดตามอย่างต่อเนื่อง แบ่งเป็น 3 ระยะ 
กล่าวคือ 
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   2.2.1 ระยะที่ 1 คือ โครงการน าร่องการตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer visit) 
กรณี การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ปี พ.ศ. 2553 

   โครงการดังกล่าวเป็นการติดตาม ตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ น าร่องเฉพาะสถาบัน 
อุดมศึกษาที่ผ่านการรับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งจ านวน 9 แห่ง ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 7 แห่ง สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 2 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาแนวทางพัฒนาต่อยอดระบบ
การตรวจเยี่ยมให้เป็นกลไกในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ ง 
รวมทั้งเป็นเครื่องมือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษาให้สถาบันอุดมศึกษา และเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานของผู้บริหารระดับนโยบายและสถาบัน ในการยกระดับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งให้มี
คุณภาพ รวมทั้งเป็นกลไกการเฝ้าระวัง ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดต่อสังคมและผู้เรี ยนจากการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ด้อยคุณภาพ ซึ่งได้ด าเนินการระหว่างวันที่ 19-26 กันยายน 2553 โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการตรวจเยี่ยม 20 ราย ฝ่ายเลขานุการที่เป็นผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 17 ราย 

   ผลการด าเนินการโครงการดังกล่าว มีข้อสรุปจากรายงานสรุปผลการน าร่องตรวจเยี่ยม
และข้อเสนอของผู้ทรงคุณวุฒิ ตามประเด็นการตรวจเยี่ยมที่เป็นไปตามประกาศกระทรวง และ
กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 6 ประเด็น ดังนี้  

1) ด้านหลักสูตร  
 ส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรไปจากที่ได้แจ้งให้คณะกรรมการ 

การอุดมศึกษารับทราบแล้ว นอกจากนี้หลักสูตรที่เปิดส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาเพ่ือรองรับ
ผู้เรียนที่มีงานท าแล้วและต้องการเพ่ิมคุณวุฒิทางการศึกษาให้สูงขึ้น การเรียนการสอนมักจัดในวันเสาร์
อาทิตย์ทั้งวัน การสอบและการจัดท าข้อสอบของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนบางแห่งที่มีกลไกการออก
ข้อสอบโดยมีคณะกรรมการออกข้อสอบ เพ่ือให้เป็นข้อสอบที่มีมาตรฐานที่ใช้กับการเรียนในที่ตั้งและ
นอกสถานที่ตั้ง แต่ศูนย์ฯ ส่วนใหญ่ยังไม่มีกลไกที่จะสร้างมาตรฐานการวัดและการประเมินผลทั้งในที่ตั้ง
และนอกสถานที่ตั้งให้มีมาตรฐานเดียวกัน 

2) ด้านอาจารย์  
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ชุดเดียวกับในที่ตั้ง คุณวุฒิ

อาจารย์ส่วนใหญ่จบระดับปริญญาโท มีส่วนหนึ่งที่จบปริญญาตรีแต่อยู่ในสัดส่วนที่เป็นไปตามเกณฑ์ 
อย่างไรก็ตาม มีอาจารย์ส่วนหนึ่งที่มีคุณวุฒิไม่ตรงกับสาขาที่เปิดสอน นอกจากนี้อาจารย์ส่วนใหญ่ไม่ได้
ท างานวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ ที่มีการท าวิจัยอยู่บ้างจะเป็นการวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยสถาบัน
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนเองสอน 

3) ด้านอาคารสถานที ่ 
 สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 9 แห่งมีความร่วมมือกับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา

ในระดับอาชีวศึกษาท่ีรับผู้เรียนในระดับ ปวช. และ ปวส. อาคารเรียนมีสภาพแวดล้อมและมีความพร้อม
ในการจัดการเรียนการสอนได้ ส าหรับท าเลที่ตั้ง 3 แห่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดเดียวกับในที่ตั้งต่างอ าเภอ 
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มีจ านวน 4 แห่งที่จัดตั้งในพ้ืนที่ที่ห่างไกลคนละจังหวัดและต่างภูมิภาค อีก 2 แห่ง จัดตั้งในจังหวัด
ใกล้เคียงใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 

4) ด้านสิ่งสนับสนุนการศึกษา  
 ส่วนใหญ่ใช้สิ่งสนับสนุนการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาที่มีความร่วมมือในการ

จัดการเรียนการสอน ซึ่งโดยทั่วไปมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จัดหนังสือ ต าราเรียนในห้องสมุด และระบบ อี
เลิร์นนิง เพ่ือการทบทวนบทเรียนของนักศึกษา แต่ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องการเข้าถึงได้ตลอดเวลา อย่างไร
ก็ตามยังมีสถาบันอุดมศึกษาจ านวนหนึ่งที่สามารถน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนรู้
ของนักศึกษาได้อย่างสมบูรณ์ 

5) ด้านการบริการการศึกษา 
   ส่วนมากยังไม่มีระบบการบริการให้ค าปรึกษาเช่นเดียวกับในที่ตั้ง จะมีเพียง

อาจารย์ประจ าศูนย์ที่ท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาเมื่อนักศึกษาร้องขอ ช่องทางการสื่ อสารกับ
มหาวิทยาลัยยังไม่มีการน าระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ 

6) ด้านนักศึกษา  
 นักศึกษาส่วนมากเป็นผู้ที่ท างานแล้ว และมีความต้องการศึกษาเพ่ือเพ่ิม

คุณวุฒิการศึกษา โดยที่มีข้อจ ากัดในการเรียนในเวลาท าการ สะดวกในการเรียนวันเสาร์ อาทิตย์ หรือ
เวลาเลิกงานหากเป็นวันธรรมดา มีข้อจ ากัดในการอุทิศเวลาเพ่ือการศึกษาเล่าเรียน อย่างไรก็ตาม
ประสบการณ์ในการท างานช่วยในการเรียนที่มีการแสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
ชั้นเรียน 

 นอกจากนี้ยังมีข้อสังเกตในเรื่องการบริหาร และการประสานการท า งาน
ร่วมกันระหว่างในสถานที่ตั้งกับศูนย์นอกที่ตั้งว่า มีบางแห่งที่มีการประสานและท างานร่วมกับในสถาน
ที่ตั้งไม่มากนัก  

จากการด าเนินการโครงการดังกล่าวช่วยให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามี
กลไกท่ีสามารถเข้าถึงและรับทราบถึงปัญหาการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามสภาพความเป็น
จริงได้มากขึ้น ซึ่งถือเป็นเครื่องมือส าคัญในเชิงรุกเพ่ือการเฝ้าระวัง และเป็นเครื่องมือเชิงรับในการ
แก้ปัญหาที่ เกี่ ยวข้อง และยั งสร้ างความเชื่ อมโยงการถ่ายทอดประเด็น เชิงนโยบายไปยัง
สถาบันอุดมศึกษาได้โดยตรงทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติ นอกจากนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นของการ
พัฒนาเพื่อยกระดับและแก้ปัญหาคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งอย่างเป็นระบบ 

   2.2.2 ระยะที่ 2 โครงการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ ปี พ.ศ. 2554 

    หลังจากที่ได้ด าเนินการน าร่องการตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิไปแล้ว ในปี 
พ.ศ. 2553 ได้มีการประชุมสรุปรายงานและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งในระยะต่อไป ซึ่งเป็นที่มาของการด าเนินโครงการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษา
ที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ปี พ.ศ. 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ติดตาม 
ตรวจสอบสถานภาพการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์/มาตรฐานการจัดการศึกษา
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นอกสถานที่ตั้งที่ก าหนด โดยให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐาน 2) เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบการรับทราบหลักสูตรการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้งและเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ และ 3) เพ่ือลดความเสี่ยงให้กับผู้เรียนในการจัด
การศึกษาที่ไม่มีคุณภาพซึ่งมีผลกระทบเชิงลบต่อสังคม โดยให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนา/ปรับปรุง/ 
ยุบเลิกการจัดการเรียนการสอนของศูนย์นอกสถานที่ตั้งท่ีมีอยู่หรือยุบเลิก/คงจ านวนศูนย์ไว้เท่าท่ีจ าเป็น 

    การด าเนินการตามโครงการในปี พ.ศ. 2554 นั้น เป็นการด าเนินการตรวจ
เยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิขยายผลให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค และครอบคลุมสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษา
นอกที่ตั้งทุกแห่งอย่างน้อยสถาบันละ 1 ศูนย์ จ านวน 67 แห่ง 68 ศูนย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
41 แห่ง (สถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ 7 แห่ง สถาบันในสังกัดของรัฐ 11 แห่ง มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ 19 แห่ง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 4 แห่ง) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 26 แห่ง 
(27 ศูนย์) โดยได้ด าเนินการตรวจเยี่ยมระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ทั้งนี้ ในการ
ตรวจเยี่ยมได้มีการก าหนดให้องค์ประกอบของผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตรวจเยี่ยมทุกชุดจะต้องมี
กรรมการสภาของสถาบันอุดมศึกษาที่รับการตรวจเยี่ยมเข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้วย โดยเชิญกรรมการ
สภาสถาบันผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากการเสนอรายชื่อจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อ
รัฐมนตรีเป็นอันดับแรก ทั้งนี้ เพ่ือให้สภาสถาบันได้มีส่วนในการยกระดับคุณภาพและแก้ปัญหาคุณภาพ
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งร่วมกันกับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 
และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยได้ก าหนดประเด็นการตรวจเยี่ยมเป็น 7 ประเด็น โดย
เพ่ิมประเด็นด้านการบริหารเพ่ิมเข้าไป เพ่ือดูการเชื่อมโยงการบริหารระหว่างการจัดการศึกษาในที่ตั้ง
และนอกที่ตั้งด้วย โดยเป็นการตรวจเยี่ยมภาพรวมการด าเนินการของศูนย์ 

    ผลการตรวจเยี่ยมพบว่า มีความสอดคล้องตามเกณฑ์ 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
19.12 ของสถาบันอุดมศึกษาที่ไปตรวจเยี่ยมทั้งหมด ไม่เป็นไปตามเกณฑ์  37 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
54.41 ของสถาบันอุดมศึกษาที่ไปตรวจเยี่ยมทั้งหมด และที่เหลือ ขาดข้อมูลประกอบการพิจารณา 18 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.47 ของสถาบันอุดมศึกษาท่ีไปตรวจเยี่ยมทั้งหมด  

    ทั้งนี้ หากพิจารณาผลเฉพาะการตรวจเยี่ยมในส่วนที่ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 26 แห่ง 27 ศูนย์ พบว่ามีความสอดคล้องตามเกณฑ์ 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25.93 ของ
จ านวนศูนย์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไปตรวจเยี่ยมทั้งหมด ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 14 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 51.85 ของจ านวนศูนย์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไปตรวจเยี่ยมทั้งหมด และที่เหลือ ขาด
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.22 ของจ านวนศูนย์ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่ไปตรวจเยี่ยมทั้งหมด และเมื่อพิจารณาประเด็นที่พบว่าไม่สอดคล้องตามเกณฑ์เรียงจากมาก
ที่สุดแล้วพบว่า เป็นประเด็นด้านอาจารย์ มากที่สุด 7 แห่ง ประเด็นด้านเปิดด าเนินการหลักสูตร 6 แห่ง 
ประเด็นด้านอาคารสถานที่ 5 แห่ง ประเด็นด้านสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา 3 แห่ง ประเด็นด้านการ
จัดบริการนักศึกษา ประเด็นด้านนักศึกษา และประเด็นด้านการบริหาร ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ 1 แห่ง
เท่ากัน ในส่วนที่ขาดข้อมูลประกอบการพิจารณา เป็นประเด็นด้านการเปิดด าเนินการหลักสูตรมากที่สุด 
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8 แห่ง รองลงมาคือ ประเด็นด้านอาจารย์ 7 แห่ง ประเด็นด้านอาคารสถานที่ 5 แห่ง ประเด็นด้าน
นักศึกษาและประเด็นด้านการบริหารอย่างละ 1 แห่ง  

    ความไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ที่พบในประเด็นด้านอาจารย์ ได้แก่ อาจารย์
ประจ าหลักสูตรซ้ ากับในที่ตั้ง อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในเรื่องวุฒิ
การศึกษาและสาขาที่จบไม่สัมพันธ์กับสาขาที่เปิดหลักสูตร ประเด็นด้านเปิดด าเนินการหลักสูตร ได้แก่ 
การไม่เปิดสอนในสถานที่ตั้ง การขาดหลักฐานการแจ้งสภามหาวิทยาลัย ประเด็นด้านสิ่งสนับสนุน
การศึกษา ได้แก่ สิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนยังมีความไม่เหมาะสม ห้องสมุดมี
หนังสือต าราน้อย รวมทั้งไม่ค่อยมีการใช้งาน ส่วนประเด็นด้านสถานที่ ได้แก่ สถานที่ขาดบรรยากาศใน
การจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา การขาดเอกสารการได้รับอนุญาตใช้พ้ืนที่ส าหรับการจัด  
การเรียนการสอน  

    สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้มีการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง พบว่ามีสถาบันอุดมศึกษาแจ้งปิดการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งรวม 29 แห่ง 164 ศูนย์ 
438 หลักสูตร มีการแจ้งย้ายสถานที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งไปยังสถานที่ที่มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
และนอกจากนี้มีผู้ปกครอง สถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมาธิการการศึกษา หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งผู้ที่
ประสงค์จะเรียนต่อ ให้ความสนใจในการสอบถาม รวมทั้งแจ้งข้อมูลเรื่องการจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งมาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งของเรื่องร้องเรียน 
ได้กลายเป็นประเด็นสังคมท าให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2554 ให้ค าแนะน ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งให้มหาวิทยาลัยอีสาน  
อยู่ในความควบคุมของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามมาตรา 86(2) แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  

    ผลจากการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษานอกที่ตั้งตามโครงการข้างต้น 
ได้สะท้อนความเป็นจริงที่สังคมเป็นห่วงอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมว่า  มีเพียงร้อยละ 19.12 ของ
สถาบันอุดมศึกษาที่ไปตรวจเยี่ยมทั้งหมดเท่านั้นที่ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่าด าเนินการได้ตามเกณฑ์  
ที่เหลือยังขาดความพร้อมในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้ จึงเป็นที่มาของการด าเนินการในระยะ
ต่อไปที่ต้องมีมาตรการที่ชัดเจนหากสถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ งได้อย่างมี
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

   2.2.3 ระยะที่ 3 โครงการตรวจประเมินสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป  

    หลังจากการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
ในปี พ.ศ. 2554 แล้ว ได้มีการประชุมสรุปผลการด าเนินงาน และได้น าผลการด าเนินการดังกล่าวมา
ก าหนดเป็นกระบวนการการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ที่เป็นการประเมินรายหลักสูตรลงพ้ืนที่ตรวจประเมินศูนย์นอกสถานที่ตั้งทั้งหมดที่ยังไม่ผ่านการรับทราบ
จากคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยได้ด าเนินการตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา
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จนถึงปัจจุบันเฉพาะการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งที่ยังด าเนินการตรวจประเมินยังไม่สิ้นสุด 
ก่อนมีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2559 

    ในการตรวจประเมินครั้งนี้ ได้ก าหนดผลของการประเมินที่มีผลต่อสถาบันเป็น
ผลประเมินรายหลักสูตรไว้อย่างชัดเจนกล่าวคือกรณีผลการตรวจประเมิน “ผ่าน” จะเสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เพ่ือรับทราบเป็นรายหลักสูตรในการตรวจประเมินแต่ละศูนย์ 
คราวละ 5 ปี กรณีผลการตรวจประเมิน “ต้องปรับปรุง” ให้สถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงก่อนภายใน 1 
ภาคการศึกษา หากปรับปรุงไม่ได้ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับกรณี “ไม่ผ่าน” กรณีผลการตรวจประเมิน 
“ไม่ผ่าน” กกอ. แจ้งให้สถาบันอุดมศึกษายุติการรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษาถัดไป หากยังเปิดรับ
นักศึกษาใหม่อยู่จะไม่รับทราบหลักสูตรนั้นทั้งในและนอกสถานที่ตั้งนับตั้งแต่วันที่แจ้งไม่รับทราบและ
ประกาศต่อสาธารณะ รวมทั้งแจ้งส านักงาน ก.พ. ต่อไป ทั้งนี้ กกอ. จะรับทราบการจัดการศึกษา 
นอกสถานที่ตั้ง คราวละ 5 ปี ตามเหตุผลและความจ าเป็นที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง ทั้งนี ้องคป์ระกอบของคณะกรรมการตรวจประเมินจะไม่มีผู้แทนสภาสถาบันของสถาบัน
ที่รับการตรวจ แต่จะมีองค์ประกอบที่ประกอบด้วย คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรืออนุกรรมการหลัก 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากระบบการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่ตรวจ
ประเมิน  

    นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพ โดยมีการก าหนด
เกณฑ์วินิจฉัยในการตรวจประเมิน ประเด็นด้านการเปิดหลักสูตรจะต้องมีการก าหนดกลไกการก ากับ
ติดตามคุณภาพการด าเนินการเพ่ิมเติมและเป็นส่วนหนึ่งของ IQA ของสถาบัน จึงจะมีผลการประเมิน
ระดับ “ผ่าน” ในประเด็นดังกล่าว รวมทั้งก าหนดให้มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันคุณภาพเป็น
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมด้วย นอกจากนี้ ในการประเมินสถาบันอุดมศึกษาของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. รอบท่ีสาม ได้มี
การก าหนดการพิจารณาให้การรับรองมาตรฐานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีหลักเกณฑ์การ
พิจารณาซึ่งเป็นการรับรองการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งร่วมด้วย ทั้งนี้ โดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาการรับรองการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งไว้ตามข้อความข้างล่างนี้  

    “การรับรองการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งมีแนวทางการด าเนินการดังนี้ 1)
ด าเนินการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งตามที่สถาบันแจ้งและปรากฏรายชื่อในฐานข้อมูล
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ สมศ. จะประเมินการจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งจาก 18 ตัวบ่งชี้ที่ สมศ. ก าหนด 2) ถ้าผลการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งไม่ผ่าน
เกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สมศ. จะไม่รับรองในระดับสถาบัน หาก
สถาบันการศึกษาพัฒนาจนผ่านเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว สมศ. จึงจะท า
การประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 3) หากการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งเป็นส่วนหนึ่งของ
คณะจะประเมินรวมกับคณะ หากมิใช่จะนับเป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ 4) ถ้าพบหลักฐานภายหลังว่า
สถาบันการศึกษามีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง นอกเหนือจากที่สถาบันแจ้งส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษานั้น ส านักงานจะประกาศไม่รับรองทั้งสถาบัน กรณีส านักงานให้การรับรองไปแล้วจะ
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ด าเนินการถอนการรับรอง” (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การ
มหาชน) ,2555 : 58-59)   

    ผลการตรวจประเมินในช่วงที่มีการลงพ้ืนที่ตรวจประเมินในช่วง 3 ปีแรก 
ระหว่าง พ.ศ. 2555 - 2557 นับเป็นช่วงเวลาที่มีการตรวจประเมินลงพ้ืนที่จ านวนมากที่สุด ทั้งนี้
เนื่องจากหลังจากปี พ.ศ. 2557 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน มีการลงพ้ืนที่ตรวจประเมินศูนย์น้อยมาก เป็น
การประเมินเฉพาะศูนย์นอกที่ตั้งที่ครบรอบการด าเนินการรับทราบมาครบห้าปีแล้ว หรือมีการเปิดศูนย์
ขึ้นมาใหม่แตย่ังไมไ่ด้รับนักศึกษา หรือรับนักศึกษาแล้วแต่ยังไม่มีการวัดประเมินผลที่สมบูรณ์ จึงยังไม่อยู่
ในช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตรวจประเมินที่สมบูรณ์ได้ ซึ่งเป็นการประเมินก่อนมีกฎกระทรวงว่าด้วย
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2559 มีการตรวจประเมิน
สถานศึกษาที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งระหว่างปี พ.ศ. 2555 - 2557 ทั้งสิ้น 58 สถาบัน 188 
ศูนย์ 500 หลักสูตร เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ 33 แห่ง (มหาวิทยาลัยของรัฐเดิม 6 แห่ง มหาวิทยาลัย
ในก ากับ 9 แห่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏ 14 แห่ง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 4 แห่ง) 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 25 แห่ง  

    ผลการตรวจประเมินในภาพรวมพบว่า มีความสอดคล้องตามเกณฑ์คือ ผ่าน 
94 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 18.8 ของสถาบันอุดมศึกษาที่ไปตรวจประเมินทั้งหมดระหว่าง พ.ศ. 
2555 - 2557 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์คือ ไม่ผ่าน 287 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 57.4 ของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีไปตรวจประเมินทั้งหมดระหว่าง พ.ศ. 2555 - 2557 และต้องปรับปรุง 119 แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ 23.8 ของสถาบันอุดมศึกษาท่ีไปตรวจประเมินทั้งหมดระหว่าง พ.ศ. 2555 - 2557 

    หากพิจารณาเฉพาะส่วนที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 25 แห่ง 68 ศูนย์ 
187 หลักสูตร พบว่า ผลการประเมินระดับ “ผ่าน” 25 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 13.37 ของจ านวน
หลักสูตรทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่รับการตรวจประเมิน ผลการประเมินระดับ “ต้อง
ปรับปรุง” 39 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 20.86 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่รับการตรวจประเมิน และผลการประเมินระดับ “ไม่ผ่าน” 123 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 
65.78 ของจ านวนหลักสูตรทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่รับการตรวจประเมิน  ซึ่งถ้า
เปรียบเทียบกับผลการประเมินของสถาบันอุดมศึกษาทั้ งของรัฐและเอกชนแล้ว จะเห็นว่าผลการ
ประเมินระดับ “ผ่าน” ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่ ากว่าภาพรวม  

    การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งมีผลกระทบส าคัญที่ชัดเจน 
และรุนแรงที่น่าจะกล่าวถึงคือ เมื่อพบปัญหาการซื้อขายปริญญาโดยไม่มีการจัดการเรียนการสอนจริง
ครบถ้วนตามหลักสูตรจากการเปิดศูนย์นอกสถานที่ตั้งหลายแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
มหาวิทยาลัยอีสาน และส่งผลให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยอาศัยอ านาจรัฐมนตรี ใช้มาตรการทาง
กฎหมายเข้าควบคุมมหาวิทยาลัยอีสาน ประมาณ 15- 16 เดือนและเมื่อพบหลักฐานการจัดการศึกษา
ที่เข้าข่ายหลอกลวงผู้เรียน และจัดการเรียนการสอนโดยไม่เป็นไปตามกฎหมายมีผลกระทบสร้างความ
เสียหายต่อผู้เรียนหลายพันคน ส่งผลกระทบต่อการมีทุนเพียงพอที่จะด าเนินการและเยียวยาผู้เสียหาย 
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และที่ส าคัญยังไม่สามารถจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
รัฐมนตรีจึงได้ถอนใบอนุญาตตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวเป็นกรณีที่อยู่ใน
ความสนใจของสาธารณชนตลอดระยะเวลาที่มีการเข้าไปควบคุมกิจการ และสร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมาก  

    นอกจากนี้ยังมีการปิดศูนย์ การปรับปรุงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์การตรวจประเมินมีเรื่องร้องเรียนด าเนินคดีตามกฎหมาย ด้วยการใช้อ านาจของ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เนื่องจากเปิดสอนนอกสถาน
ที่ตั้งโดยไมแ่จ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังเปิดรับนักศึกษาทั้งที่คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาได้มีมติให้งดรับนักศึกษา นอกจากนี้ได้มีการตอบสนองของผู้บริหารและสภาสถาบันใน
การมีส่วนรับผิดชอบผลของการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งมากขึ้น ที่ส าคัญได้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบจากภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง และที่มีผลสืบเนื่องต่อมาคือ ได้มีการทบทวนมาตรฐาน และ
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง โดยเริ่มมีการจัดท าร่างปรับแก้พระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา ประกาศและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งให้มีความเข้มข้น
เพ่ิมมากขึ้นและให้มีมาตรฐานสูงขึ้นกว่าเป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ าเพ่ือแก้ปัญหาด้านคุณภาพ รวมทั้งมี
การพัฒนาเกณฑ์ในการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลเป็นการเฉพาะ 
แยกจากการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งซึ่งได้มีผลเกิดข้ึนในระยะต่อมา  

  2.3 ช่วงตั้งแต่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2559 (9 กุมภาพันธ์ 2560 - พฤษภาคม 2562)  

   จากความพยายามในการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ให้มีความเข้มข้นเพ่ิมมากขึ้นและให้มีมาตรฐานสูงขึ้น เพ่ือแก้ปัญหาการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
ที่ด้อยคุณภาพ จนท าให้มีกฎหมายใหม่คือ กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2559 ขึ้น โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ทั้งนี้ ท้าย
กฎกระทรวงฉบับนี้ ได้มีการระบุเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือ  

   “โดยที่การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 ประสบปัญหา
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐานการอุดมศึกษา การผลิตบัณฑิตที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการ
และทิศทางการพัฒนาประเทศ สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจัดการศึกษา  
นอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเสียใหม่ เพ่ือให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและ
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการและ  
ทิศทางการพัฒนาประเทศ จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้” 

   สาระส าคัญที่มีผลต่อการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อกฎกระทรวง
ดังกล่าวมีผลบังคับใช้คือ การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้    
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   2.3.1 ต้องมิใช่การจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก  

   2.3.2 เป็นการจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการและทิศทางของ
ประเทศ  

   2.3.3 เป็นสาขาวิชาที่สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนมีความเชี่ยวชาญ  

   2.3.4 เป็นการจัดการศึกษาในหลักสูตรเดียวกับหลักสูตรเดิมที่คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาได้รับทราบและได้เปิดสอนในสถานที่ตั้งแล้ว โดยมีผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวนั้น
มาแล้วอย่างน้อยหนึ่งรุ่น และยังมีการจัดการหลักสูตรนั้นในสถานที่ตั้งอย่างต่อเนื่อง 

   2.3.5 เป็นหลักสูตรที่ได้เปิดสอนในสถานที่ตั้งที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตรในระดับดีขึ้นไป ซึ่งประเมินโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโ ดยส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  

   2.3.6 เป็นหลักสูตรที่ได้เปิดสอนในสถานที่ตั้งที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับคณะวิชา โดยใช้ผลการประเมินคูณภาพภายนอกรอบสุดท้ายของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จากสามส่วน ดังต่อไปนี้ 

    1) ผลการประเมินภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก 

    2) ด้านคุณภาพบัณฑิต ไม่ต่ ากว่าระดับดี 

    3) ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ไม่ต่ ากว่าระดับดี 

   2.3.7 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งมีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น 

   2.3.8 จัดสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกับการจัดการศึกษา 
ในสถานที่ตั้ง 

   2.3.9 จัดให้มีการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนวอาชีพ การจัดบริการ
สวัสดิการนักศึกษาและบริการด้านอ่ืนให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ง 

   2.3.10 มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีความ
ปลอดภัยและมีสิ่งอ านวยความสะดวกอย่างเพียงพอ 

   2.3.11 มีระบบบริหารงานบุคคล ระบบการเงิน และระบบทะเบียนนักศึกษาที่เป็น
ระบบเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ง และสามารถตรวจสอบได้ 
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   2.3.12 ด าเนินการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ
กระทรวงศึกษาธิการโดยเน้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

   ทั้งนี้  สาระส าคัญที่ปรากฏเป็นหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ข้างต้นนั้น แตกต่างไปจาก 
กฎกระทรวงเดิม โดยมีการก าหนดชัดเจนในเรื่องต้องไม่ใช่การจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก และได้
ก าหนดสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการและทิศทางของประเทศ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
มีความเชี่ยวชาญ เป็นการจัดการศึกษาในหลักสูตรเดียวกับหลักสูตรเดิมที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้รับทราบและได้เปิดสอนในสถานที่ตั้งแล้ว โดยมีผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวนั้นมาแล้ว  
อย่างน้อยหนึ่งรุ่น และยังมีการจัดการหลักสูตรนั้นในสถานที่ตั้งอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้ผูกโยงกับ
ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป รวมทั้งผลการประเมินคุณภาพภายนอก
จาก สมศ. ระดับคณะวิชา ผลการประเมินภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก ด้านคุณภาพบัณฑิต ไม่ต่ ากว่า
ระดับดี และด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ไม่ต่ ากว่าระดับดี ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มีมาตรฐานสูงในส่วนของ
การประเมินภายนอก รวมอยู่ด้วย 

   สิ่งที่เป็นความต่างที่เป็นเงื่อนไขที่ส าคัญยิ่งคือ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องยื่นค าขอ
ต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือขออนุญาตจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาก่อนจึงจะ
เปิดด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้ ดังนั้นอ านาจในการตัดสินใจจึงได้เปลี่ยนจากสภาสถาบัน มาอยู่ที่
คณะกรรมการอุดมศึกษา จึงถือเป็นมาตรการที่มีการควบคุมตั้งแต่แรก ทั้งนี้ เงื่อนไขดังกล่าวบังคับใช้
เฉพาะในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อย่างไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เมื่อสภาสถาบัน
เห็นชอบก็ต้องแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการทราบ และเมื่อด าเนินการได้ครบ 1 ปีการศึกษาแล้ว 
จะต้องรายงานข้อมูลการจัดการศึกษานอกที่ตั้ งตามเกณฑ์เงื่อนไข มาตรฐานคุณภาพเช่นเดียวกับ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และอาจจะมีการประเมินคุณภาพด้วยภายหลัง  

   หลังจากกฎกระทรวงนี้มีผลบังคับใช้ มีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนยื่นขออนุญาตจ านวน 
4 แห่ง (ข้อมูลเมื่อ เมษายน 2562) ซึ่งได้แจ้งไม่อนุญาตแล้ว 2 แห่ง ส่วนอีกสองแห่ง ยังอยู่ใน
กระบวนการพิจารณาทบทวนการอนุญาต จ านวนที่ขออนุญาตยังมีจ ากัด ทั้งนี้ เนื่องจากมีการก าหนด
เกณฑ์ที่มีเงื่อนไขมากขึ้น และมีมาตรฐานที่เชื่อมโยงกับผลการประเมินคุณภาพจากระบบประกัน
คุณภาพ ท าให้ถูกกลั่นกรองด้วยเงื่อนไขดังกล่าวไปแล้วขั้นหนึ่ง นอกจากนี้เงื่อนไขที่มีผลต่อการ
ด าเนินงานในสภาวะปัจจุบันที่ผูกเงื่อนไขสาขาความเชี่ยวชาญเป็นที่ต้องการของประเทศ และการที่ต้อง
มีการจัดการศึกษาในหลักสูตรเดียวกับหลักสูตรเดิมที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบและได้
เปิดสอนในสถานที่ตั้งแล้ว โดยมีผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวนั้นมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งรุ่น และยัง
มีการจัดการหลักสูตรนั้นในสถานที่ตั้งอย่างต่อเนื่อง เป็นเรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนบางแห่งมี
ปัญหาในการด าเนินการ เนื่องจากจ านวนนักศึกษาในสถานที่ตั้งที่น้อยลง ในบางกรณีท าให้ไม่มีนักศึกษา
คงอยู่ในหลักสูตรที่เปิดในที่ตั้ง จึงไม่สามารถคงการจัดการหลักสูตรนั้นในสถานที่ตั้งอย่างต่อเนื่องได ้
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  2.4 ภาพรวม ทั้ง 3 ระยะ คือ ระหว่าง พ.ศ. 2546 - พฤษภาคม 2562  

   ภาพรวมกลไก มาตรการที่ภาครัฐเป็นบทบาทส าคัญของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
คณะอนุกรรมการหลักทั้งคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล และคณะอนุกรรมการด้าน
มาตรฐานการอุดมศึกษา และบทบาทของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการขับเคลื่อนให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ มาตรการที่ด าเนินการของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในช่วงแรกคือ การผลักดัน
ให้มีมาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในภาพรวม แล้วมีมาตรการในการศึกษาวิจัยเพ่ือ
ก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติเป็นการเฉพาะในรูปของกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2552 ในระยะต่อมา  

   ในช่วงเวลาที่มีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดม 
ศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 แล้ว จึงเป็น
จุดเริ่มต้นของการมีมาตรการทางกฎหมายที่มีผลบังคับที่ชัดเจนเป็นการเฉพาะ หลังจากนั้นได้มีความ
พยายามก ากับติดตามคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งจากหลักเกณฑ์แนวทางที่ก าหนด  
ตามกฎกระทรวง และประกาศ กกอ. ข้างต้น โดยมีการด าเนินโครงการน าร่องตรวจเยี่ยมโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ กรณีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือหาแนวทาง
พัฒนาต่อยอดระบบการตรวจเยี่ยมให้เป็นกลไกการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง รวมทั้งเป็นเครื่องมือพัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษาให้กับสถาบันอุดมศึกษา และ
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของผู้บริหารระดับนโยบายและสถาบัน ในการยกระดับการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้งให้มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นกลไกเฝ้าระวัง ป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดต่อสังคมและผู้เรียน
จากการจัดการศึกษาที่ด้อยคุณภาพ และได้ขยายผลการตรวจเยี่ยมไปสู่ โครงการตรวจเยี่ยม
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ในปี พ.ศ. 2554 ที่ได้ขยายการตรวจ
เยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคและทุกสถาบันอุดมศึกษา 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตาม ตรวจสอบสถานภาพการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตาม
หลักเกณฑ์/มาตรฐานการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่ก าหนด โดยให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ 
ในการปรับปรุงแก้ไขการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ งให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพ่ือน าข้อมูลมาใช้
ประกอบการรับทราบหลักสูตรการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งและเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ และ 
เพ่ือลดความเสี่ยงให้กับผู้เรียนในการจัดการศึกษาที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งมีผลกระทบเชิงลบต่อสังคม โดยให้
สถาบันอุดมศึกษาพัฒนา/ปรับปรุง/ยุบเลิก การจัดการเรียนการสอนของศูนย์นอกสถานที่ตั้งที่มีอยู่หรือ
ยุบเลิก/คงจ านวนศูนย์ไว้เท่าที่จ าเป็น 

   ความต่อเนื่องของการด าเนินการติดตามตรวจเยี่ยม ถือเป็นมาตรการที่ส านักงาน
คณะกรรมการด าเนินการภายใต้การก ากับทิศทางของคณะอนุกรรมการด้านติดตามและประเมินผล ซึ่ง
เป็นอนุกรรมการหลักของ กกอ. กลไกการติดตามประเมินผลได้ถูกน าไปใช้ให้สาธารณชนมีส่วนร่วมใน
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การเฝ้าระวังจากการสื่อสารข้อมูลการตรวจเยี่ยมต่อสาธารณะ พร้อมทั้งได้ให้สภาสถาบันของสถาบันที่
ได้รับการตรวจเข้ามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจเยี่ยมลงพ้ืนที่  เพ่ือส่งต่อข้อมูลความเห็นจาก
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมไปยังกรรมการสภาสถาบันโดยตรง นอกจากนี้เนื่องจากในองค์ประกอบของ
การตรวจเยี่ยมได้ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือคณะอนุกรรมการหลัก อยู่ในองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมด้วย ท าให้ กกอ. ได้รับข้อมูล ประสบการณ์ตรง ประสบการณ์จริงจากการ
ลงพื้นที่ รวมทั้งได้มีโอกาสสื่อสารตรงกับผู้บริหารสถาบัน คณาจารย์ ผู้เรียน และศิษย์เก่า ในสภาพการณ์
ที่เป็นจริงทัว่ประเทศ จึงท าให้มีข้อมูลภาพใหญ่ที่จะมาก าหนดแนวนโยบายการแก้ปัญหาคุณภาพการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งได้ตรงจุด ด้วยความเท่าทันสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมากขึ้น และยังท าให้มีมิติ
การมองปัญหาที่เชื่อมโยงกับการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้งอีกด้วย การแก้ปัญหานอกสถานที่ตั้งจึงเป็น
การแก้ปัญหาที่เกี่ยวโยงทั้งระบบการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาไปพร้อมๆ กัน  

   กลไกในการติดตามตรวจเยี่ยมได้น ามาขยายต่อยอดเป็นการประเมินผลที่มีการตัดสิน
ในระดับหลักสูตร สร้างผลกระทบที่มีนัย กล่าวคือ หากผลการประเมินอยู่ในระดับ “ผ่าน” จะสามารถ
ด าเนินการต่อไปในหลักสูตรนั้นได้อีก 5 ปี นับจาก กกอ. มีมติเห็นชอบผลการประเมินนั้น แต่หากมีผล
การประเมิน “ต้องปรับปรุง” ก็จะต้องด าเนินการแก้ไข ภายใน 1 ภาคการศึกษา แล้วจะต้องมีการตรวจ
ประเมินซ้ า โดยหากผลประเมินซ้ า อยู่ในระดับ “ผ่าน” ก็จะได้ด าเนินการต่อในหลักสูตรนั้นอีก 5 ปี  
แต่หากผลการประเมินอยู่ในระดับ “ไม่ผ่าน” ก็จะต้องงดรับนักศึกษาในปีถัดไป อย่างไรก็ตาม 
การด าเนินการดังกล่าวนั้น สถาบันอุดมศึกษามีสิทธิในการทักท้วงผลการประเมินได้ โดยจะต้องแสดง
เหตุผลและหลักฐานการด าเนินการที่ไม่ใช่การสร้างหลักฐานภายหลังการตรวจประเมิน และจะต้อง
ทักท้วงภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งผล กระบวนการพิจารณาจะเข้าสู่การพิจารณาให้ความเห็น
ของประธานกรรมการตรวจประเมิน เพ่ือน าเสนอคณะอนุกรรมการด้านติดตามและประเมินผลให้
ความเห็น สู่การพิจารณาของ กกอ. ที่จะถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ ในกระบวนการตรวจประเมิน เนื่องจากมีการ
ตัดสินผล ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อสถาบันอุดมศึกษาที่รับการตรวจ ดังนั้น ในองค์ประกอบของ
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมจึงไม่มีสภาสถาบัน ซ่ึงถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ตรวจประเมินด้วย ในการติดตามประเมินผลยังได้มีมาตรการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายในที่
เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์วินิจฉัยในประเด็นการตรวจรวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ ยังมีส่วนเชื่อมโยงกับตัวชี้วัด
ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ของ สมศ. ที่มากไปกว่านั้นคือ มีการน ามาตรการลงโทษสูงสุด
ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมาใช้เพิกถอนใบอนุญาตสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กรณีที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งซึ่งเชื่อมโยงเป็นประเด็นการซื้อขายปริญญาด้วย  

   ผลจากการติดตามตรวจเยี่ยมและตรวจประเมินผลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ท าให้จ านวน
สถาบันที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งลดลงจาก 86 แห่ง (ไม่นับมหาวิทยาลัยรามค าแหง) ในปี พ.ศ. 2554 
เหลือ 43 แห่งใน ปี พ.ศ. 2557 และจ านวนศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งได้ลดลงจาก 505 แห่ง  
ในปี พ.ศ. 2554 เหลือ 136 แห่งใน ปี พ.ศ. 2557 นอกจากนี้ จ านวนหลักสูตรที่จัดการศึกษา 
นอกสถานที่ตั้งได้ลดลง จาก 1,469 หลักสูตร ในปี พ.ศ. 2554 เหลือ 338 หลักสูตร ในปี พ.ศ. 
2557 และส่งผลให้เกิดการตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในวงกว้างจากภาคส่วน



๑๐๕ 
 

ต่างๆ ของสังคมมากขึ้น ที่น าไปสู่ปรากฏการณ์ในการเข้าควบคุมสถาบันอุดมศึกษาที่มีปัญหาในการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งคือ มหาวิทยาลัยอีสานแล้ว ส่งผลให้เกิดการถอนใบอนุญาตในที่สุดดังที่กล่าวถึง
ข้างต้น  
 

3. ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อการจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา 

  เพ่ือให้ผลการศึกษาตอบวัตถุประสงค์ ในส่วนของการให้ข้อเสนอแนะในการก ากับดูแลคุณภาพ
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยอาศัยข้อมูลประกอบจากผลวิเคราะห์
จากแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเป็นหลัก ซึ่ง
ข้อมูลในส่วนนี้เป็นข้อมูลประกอบและสนับสนุนการหาค าตอบจากการศึกษา  โดยออกแบบสอบถาม
เป็นค าถามปลายเปิด 8 ข้อ เพ่ือถามความเห็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและการประเมินการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ที่เป็นสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารที่มีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
รวมทั้งผู้ประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ซึ่งเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาเรื่อง “เกณฑ์การจัด
การศึกษาและเกณฑ์การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง และสรุปผลการตรวจประเมิน
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง พ.ศ. 2555 - 2561” เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม
รามาการ์เด้นท์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลที่รวบรวมได้ในวันประชุม จึงอาจจะ
มีข้อจ ากัดเรื่องเวลา ท าให้ข้อมูลที่ตอบกลับจ านวนหนึ่งดังนี้  

 

ตอนที่ 1  สถานภาพของผู้ตอบ 

จากการวิเคราะห์แบบสอบถามมีผู้ตอบแบบสอบถามมาทั้งสิ้นจ านวน 67 คน จาก
ผู้เข้าร่วมประชุมจ านวนทั้งหมดจ านวน 184 คน (ไม่รวมบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา) คิดเป็นร้อยละ 36.41  หากจ าแนกตามสถานภาพผู้ตอบแบบสอบได้ ดังนี้   

1) เป็นกรรมการสภาสถาบัน หรือ ผู้แทน จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 31.34   

2) เป็นผู้บริหารสถาบัน หรือ ผู้แทน จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 31.34   

3) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจเยี่ยม หรือ ตรวจประเมินสถาบันอุดมศึกษา 22 คน คิดเป็น
ร้อยละ 32.84   

4) เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เป็นหรือเคยเป็นคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ อนุกรรมการ
ต่างๆ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.99  และ   

5) สถานภาพอ่ืนๆ คือเป็นเจ้าหน้าที่จากสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 
1.49 

                   จากข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามข้างต้น จะเห็นว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ในสถาบันที่จัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง รวม 43 คน (ข้อ 1, 2 และ 5) เป็นกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิที่ท าหน้าที่ตรวจประเมิน และ



๑๐๖ 
 

ก าหนดนโยบาย รวม 24 คน (ข้อ 3 และ ๔) จึงเป็นข้อคิดเห็นที่มาจากกลุ่มที่อยู่ในสถาบันที่จัดการ 
ศึกษานอกสถานที่ตั้งเป็นส่วนใหญ่  
 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นที่มีต่อการจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง 

จากข้อมูลผลการตอบแบบสอบถามในตอนที่ 2 ซึ่งเป็นข้อค าถามแบบปลายเปิดทั้งหมด  
8 ข้อ ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์โดยการจัดกลุ่มลักษณะของค าตอบในแต่ละข้อค าถามไว้ ดังนี้ 

ข้อ 1 การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องสนับสนุนให้มีการจัด
หรือไม่  เพราะเหตุใด  

 

ตารางท่ี 6 จ านวนความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อ 1  

ประเภทของค าตอบ จ านวนผู้ตอบ ร้อยละ 

จ าเป็นอย่างยิ่ง 27 42.19 
จ าเป็นแบบมีเงื่อนไข 33 51.56 
ไม่จ าเป็นต้องมีเลย 4 6.25 

รวม 67 100.00 

จากตารางข้างต้น มีผู้ตอบแบบสอบถามในข้อนี้จ านวนทั้งสิ้น  67 คน โดยในจ านวนนี้ 
มีผู้มีความคิดเห็นว่า จ าเป็นที่จะต้องสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งแบบมีเงื่อนไข 
มากที่สุด เป็นจ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 51.56  โดยแสดงความคิดเห็นให้สนับสนุนเฉพาะ  
บางกรณีเท่านั้น เช่น 

1) เฉพาะสถาบันที่มีความพร้อม ศักยภาพในการจัดการเรียนรู้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คุณภาพของอาจารย์ 

2) กรณีน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเอื้ออ านวยต่อการเรียนรู้  
3) เฉพาะหลักสูตรที่มีความขาดแคลน การเข้าไม่ถึงของประชาชน 
4) สนับสนุนในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีศักยภาพสูง  
5)  เฉพาะในพ้ืนที่ที่ไม่มีการจัดการศึกษาในหลักสูตรประเภทเดียวกัน เพ่ือขยายโอกาส

ทางการศึกษา 
6) ควรสนับสนุนเฉพาะสาขาวิชาที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการในการพัฒนา

ประเทศในยุคปัจจุบันเท่านั้น 
7) เฉพาะในหลักสูตรระยะสั้นหรือสาขาวิชาที่ พัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งบางรายในจ านวนนี้ได้แสดงความคิดเห็นว่าควรสนับสนุนการจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้ง แต่ต้องค านึงถึงข้อจ ากัดในบางประเด็นคุณภาพมาตรฐาน การปฏิบัติตามเกณฑ์ต่างๆ และการ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติให้มีความทันสมัยตลอดเวลา รวมไปถึงการก ากับติดตามประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ 

 



๑๐๗ 
 

รองลงมามีผู้มีความคิดเห็นว่า จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสนับสนุนให้มีการจัดการ 
ศึกษานอกสถานที่ตั้งจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 42.19 โดยส่วนมากให้ความเห็นว่า การจัดการ
ศึกษานอกสถานที่ตั้งเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ในพ้ืนที่ที่ห่างไกล และผู้เรียนที่ไม่สามารถ
เรียนได้ในที่ตั้งจากภาวะการเงินและการเดินทาง  

และมีผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นว่า ไม่จ าเป็นต้องสนับสนุนการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้ง จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.25 โดยส่วนมากให้ความเห็นว่า การจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งเป็นการท าเพ่ือธุรกิจมากกว่าค านึงถึงคุณภาพ 

  

ข้อ 2 ท่านมีความเห็นต่อ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษา 
นอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2560 

ตารางท่ี 7 จ านวนความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อ 2  
 

ประเภทของค าตอบ จ านวนผู้ตอบ ร้อยละ 

เห็นด้วย/เหมาะสม  27 50.94 
เห็นด้วยบางส่วน ควรมีการ

เพ่ิมเติม.../หรือลด... 
14 26.42 

ไม่เห็นด้วย 5 9.43 
อ่ืนๆ 7 13.21 
รวม 53 100.00 

 

จากตารางข้างต้น มีผู้ตอบแบบสอบถามในข้อนี้จ านวนทั้งสิ้น  53 คน โดยในจ านวนนี้ 
มีผู้มีความคิดเห็นว่า ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบัน  
อุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2560 มีความเหมาะสม เป็นจ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 50.94   

 รองลงมามีผู้มีความคิดเห็นว่า ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2560 มีความเหมาะสม/เห็นด้วยบางส่วน จ านวน 
14 คน คิดเป็นร้อยละ 26.42 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า ยังมีประเด็นที่ไม่ชัดเจน ควรมีการ
เพ่ิมเติม ดังนี้ 

1) ขาดความชัดเจนความหมาย "นอกสถานที่ตั้งฯ" 
2) ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทราบให้ชัดเจน โดยการจัด

สัมมนาจะดีกว่าให้เข้าศึกษา/อ่านเอง 
3) ควรยืดหยุ่น โดยค านึ งถึ งความจ า เป็น ที่ จะ พัฒนาคนให้มีคุณภาพสู งขึ้ น 

ให้ความส าคัญการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และค านึงถึงสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ต่างจังหวัด ในชนบท 
4) ควรเน้นคุณภาพมากกกว่าการตลาด และก าหนดโดยชัดเจนว่า ข้อ 3 จัดการ

บางส่วนท าได ้(กรรมการ/อาจารย์ ชุดเดิมซ้ า หรือต้องชุดใหม่) 
5) ควรเข้มงวดและควรมีการก ากับให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวง 
6) ให้เข้มงวดในเรื่องจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 



๑๐๘ 
 

 

มีผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการ
ศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2560 จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 9.43 
โดยส่วนมากให้ความเห็นว่า การออกระเบียบไม่ได้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงจากบริบทของสังคม
และวัฒนธรรมของพ้ืนที่ 

และมีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความเห็นอ่ืนต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2560 จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.21 โดยให้ความเห็นต่างๆ กันไป ดังนี้ 

1) เขียนกว้างเกินไป จะมีผลต่อการตีความของแต่ละบุคคล 
2) ควรมีประกาศย่อยที่อาจจะระบุหลักสูตรที่จะมีการเปิดนอกที่ตั้งได้ เช่น หลักสูตร

ทางเทคโนโลยีให้ออกไปทางภูมิภาคมากข้ึน หลักสูตรที่สนับสนุน Thailand 4.0  
3) ควรระบุคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าที่ไปสอนจริงนอกสถานที่ ไม่ควรใช้อาจารย์

พิเศษเป็นหลัก 
4) ควรแก้ไขให้สอดคล้องกับกระทรวงใหม่ 
5) การปรับพัฒนาเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ ที่สนับสนุนการเรียนรู้แบบใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลพร้อมประเมินจากคุณภาพของผลงานผู้ เรียน Learning Outcome มากกว่าเน้นสถานที่  
Result/Outcome Based Learning ผลงานของนักศึกษากับอาจารย์ ที่สะท้อนความเชี่ยวชาญก่อเกิด
ประโยชน์ต่อสังคม 

6) การจัดการศึกษานอกท่ีตั้งกับในที่ตั้ง ต้องมีคุณภาพทุกอย่างเท่าเทียมกัน 
 

ข้อ 3 ท่านมีความเห็นต่อ กฎกระทรวง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ งของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2559 อย่างไร 
 

ตารางท่ี 8 จ านวนความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อ 3 
 

ประเภทของค าตอบ จ านวนผู้ตอบ ร้อยละ 

เห็นด้วย/เหมาะสม  23 46.00 
เห็นด้วยบางส่วน ควรมีการ

เพ่ิมเติม.../หรือลด... 
9 18.00 

ไม่เห็นด้วย 4 8.00 
อ่ืนๆ 14 28.00 
รวม 50 100.00 

 



๑๐๙ 
 

จากตารางข้างต้น มีผู้ตอบแบบสอบถามในข้อนี้จ านวนทั้งสิ้น 50 คน โดยในจ านวนนี้  
มีผู้มีความคิดเห็นว่า กฎกระทรวง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 
2559 มีความเหมาะสม เป็นจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00   

 รองลงมามีผู้มีความคิดเห็นว่า กฎกระทรวง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2559 มีความเหมาะสม/เห็นด้วยบางส่วน จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.00 โดยผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า ยังมีประเด็นที่ไม่ชัดเจน ควรมีการเพ่ิมเติม ดังนี้ 

1) ควรปรับกฎกระทรวงให้แสดงว่า โดยนโยบายไม่ต้องการให้จัดการศึกษานอกที่ตั้ง
อีกแล้ว ยกเว้นได้รับอนุมัติจาก กกอ. ถ้าจัดแล้วไม่ได้มาตรฐาน สภาสถาบันต้องรับผิด 

2) เพ่ิมเติมให้มีหน่วยงานย่อยภายใน ในเรื่องระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันนอกที่ตั้ง 

3) ควรปรับบางประเด็นเพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
4) แต่ควรเพิ่มเติมในเรื่องรายละเอียดในการพิจารณาแต่ละประเด็น 

 
มีผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่เห็นด้วยต่อกฎกระทรวง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2559 จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 โดยให้ความเห็นว่า 
ข้อบังคับของเอกชน ก็ควรบังคับกับของรัฐเช่นกัน 

และมีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความเห็นอ่ืนต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การ
จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของเอกชน พ.ศ. 2560 จ านวน 14 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 28.00 โดยให้ความเห็นต่างๆ กันไป ดังนี้ 

1) การศึกษาปัจจุบัน มีความต้องการการพัฒนาศักยภาพมากขึ้น ควรเน้นผลลัพธ์ที่
เป็นศักยภาพของบัณฑิตที่มีคุณค่าต่อประเทศชาติ นอกจากปริญญาบัตรและความรู้ที่ได้รับ เน้นการ
สร้างคุณค่าตนเอง สังคม ประเทศชาติ 

2) ถึงแม้จะเข้มงวดดี (1 เทอม ถ้าไม่ปรับปรุงก็ปิด) แต่อย่างไรก็ตามสงสารผู้เรียน  
ที่ต้องยุติการศึกษา สถาบันไม่พัฒนา ท าอย่างไรสถาบันที่เปิดสอนนอกที่ตั้ง ปรับปรุงตัวเองต่อเนื่อง   
มีคุณภาพ ควรมีแนวปฏิบัติให้สถาบันด าเนินตามได้ด้วย 

3) ต้องเข้าใจเอกชน อย่ามองว่ามาท าก าไรอย่างเดียว ต้องดูบริบทและปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง อย่าใช้มาตรฐานสูงไปประเมินทุกท่ีทั่วประเทศ เพราะปัจจัยและบริบทต่างกัน 

4) ในที่ตั้งกับนอกท่ีตั้งต้องมีคุณภาพทุกอย่างเท่าเทียมกัน 
5) ท าให้สถาบันเปิดการศึกษานอกท่ีตั้งยากขึ้นกว่าเดิมมาก ไม่ส่งเสริมการกระจาย

การศึกษาและสร้างโอกาสทางการศึกษา 
6) รัฐควรส่งเสริมให้การจัดการสถานศึกษานอกท่ีตั้งมีคุณภาพ ไม่ใช่ใช้อ านาจปิด

นอกที่ตั้งไปหมด 
 
 
 



๑๑๐ 
 

 ข้อ 4 สภาสถาบันอุดมศึกษา  ควรมีบทบาทและความรับผิดชอบต่อการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งอย่างไร 

ตารางท่ี 9 จ านวนความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อ 4 
 

ประเภทของค าตอบ จ านวนผู้ตอบ ร้อยละ 

ศึกษาข้อมูล/วางแผน/
ยุทธศาสตร์/กยุทธ์/บริหาร/ให้
การสนับสนุน 

15 25.86 

น าแผนมาลงมือปฏิบัติ/
ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ 

3 5.17 

ก ากับ/ติดตาม/ตรวจสอบ 29 50.00 
รับผิดชอบต่อสังคม 9 15.52 
อ่ืนๆ 2 3.45 

รวม 58 100.00 
 

จากตารางข้างต้น มีผู้ตอบแบบสอบถามในข้อนี้จ านวนทั้งสิ้น  58 คน โดยในจ านวนนี้  
มีผู้มีความคิดเห็นว่า สภาสถาบันอุดมศึกษาควรมีบทบาทและความรับผิดชอบ เรื่องเกี่ยวกับก ากับ/ติดตาม/
ตรวจสอบ ต่อการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มากที่สุด เป็นจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00   

 รองลงมามีผู้มีความคิดเห็น สภาสถาบันอุดมศึกษาควรมีบทบาทและความรับผิดชอบ 
เรื่องเกี่ยวกับศึกษาข้อมูล/วางแผน/ยุทธศาสตร์/กยุทธ์/บริหาร/ให้การสนับสนุน ต่อการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง  เป็นจ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 25.86   

มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นว่า สภาสถาบันอุดมศึกษาควรมีบทบาทและความ
รับผิดชอบ เรื่องเกี่ยวกับการรับผิดชอบต่อสังคม ต่อการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง เป็นจ านวน 9 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.52   

มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นว่า สภาสถาบันอุดมศึกษาควรมีบทบาทและความ
รับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับการน าแผนมาลงมือปฏิบัติ/ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ต่อการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง เป็นจ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 5.17   

และมีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นว่า สภาสถาบันอุดมศึกษาควรมีบทบาทและ
ความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในลักษณะอ่ืนๆ เช่น เป็นการหารายได้ของสถาบัน 
ไม่ได้ตั้งใจจัดตั้งเพ่ือคุณภาพของการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน เป็นจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 3.45   

 
 
 
 



๑๑๑ 
 

ข้อ 5 ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา  ควรมีบทบาทและความรับผิดชอบต่อการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งอย่างไร 

 
ตารางท่ี 10 จ านวนความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อ 5 
 

ประเภทของค าตอบ จ านวนผู้ตอบ ร้อยละ 

ศึกษาข้อมูล/วางแผน/
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/บริหาร/ให้
การสนับสนุน 

19 31.15 

น าแผนมาลงมือปฏิบัติ/
ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ 

8 13.11 

ก ากับ/ติดตาม/ตรวจสอบ 15 24.59 
รับผิดชอบต่อสังคม 13 21.31 
อ่ืนๆ 6 9.84 

รวม 61 100.00 
 

จากตารางข้างต้น มีผู้ตอบแบบสอบถามในข้อนี้จ านวนทั้งสิ้น  61 คน  โดยในจ านวนนี้ 
มีผู้มีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาควรมีบทบาทและความรับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับศึกษา
ข้อมูล/วางแผน/ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/บริหาร/ให้การสนับสนุน ต่อการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มากที่สุด 
เป็นจ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 31.15   

 รองลงมามีผู้มีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาควรมีบทบาทและความรับผิด 
ชอบเรื่องเก่ียวกับก ากับ/ติดตาม/ตรวจสอบต่อการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง  เป็นจ านวน 15 คน คิด
เป็นร้อยละ 24.59   

มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาควรมีบทบาทและ
ความรับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับการรับผิดชอบต่อสังคม ต่อการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง เป็นจ านวน 
13 คน คิดเป็นร้อยละ 21.31  

มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาควรมีบทบาทและ
ความรับผิดชอบเรื่องเกี่ยวกับการน าแผนมาลงมือปฏิบัติ/ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ ต่อการจัดการ 
ศึกษานอกสถานที่ตั้ง เป็นจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 13.11   

และมีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นว่า ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาควรมีบทบาท
และความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในลักษณะอ่ืนๆ เช่น ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
อุดมศึกษา/พระราชบัญญัติ และกฏระเบียบที่เก่ียวข้อง เป็นจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 9.84    

 

 

 



๑๑๒ 
 

 ข้อ 6 ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ควร
มีบทบาทและความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งอย่างไร 

ตารางท่ี 11 จ านวนความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อ 6 
 

ประเภทของค าตอบ จ านวนผู้ตอบ ร้อยละ 

ศึกษาข้อมูล/วางแผน/
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/บริหาร/ให้
การสนับสนุน 

18 33.33 

น าแผนมาลงมือปฏิบัติ/
ถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ 

5 9.26 

ก ากับ/ติดตาม/ตรวจสอบ 23 42.59 
รับผิดชอบต่อสังคม 1 1.85 
อ่ืนๆ 7 12.96 
รวม 54 100.00 

 

จากตารางข้างต้น มีผู้ตอบแบบสอบถามในข้อนี้จ านวนทั้งสิ้น  54 คน  โดยในจ านวนนี้ 
มีผู้มีความคิดเห็นว่า ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ควรมีบทบาทในการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มากที่สุด เป็นจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 42.59 โดย
แสดงความคิดเห็น อาทิ  

1) ควบคุม ก ากับคุณภาพให้เป็นสากล ให้ผลดีผลเสียต่อการจัดการศึกษาที่ออก
นอกลู่นอกทาง 

2) ควรต้องติดตามซ้ า และมีข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
3) ประสานกับกรรมการ audit ของสภาเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบมาตรฐาน

การจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ลงตรวจเฉพาะที่สงสัย มีผู้ร้องเรียนให้เป็นความรับผิดชอบของกรรมการ 
audit มีบทบามส าคัญ 

4) ก าหนดให้มหาวิทยาลัยต้องมีธรรมนูญอุดมศึกษา มีการพัฒนาระบบการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษา และพัฒนาแผนแม่บท 

5) ควรติดตาม ให้การจัดการศึกษานอกที่ตั้งของในแต่ละสถาบันเป็นไปอย่างมี
คุณภาพ เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค คือผู้เรียน ซึ่งอาจไม่ทราบข้อมูลคุณภาพในเชิงลึก จึงควรมี
หน่วยงานก ากับ ติดตามอย่างจริงจัง 

6) ควรควบคุมปริมาณและเชิงคุณภาพของจ านวนที่ตั้งและควรสร้างความเข้มข้น
ทางการศึกษา 

7) มีการเรียนรู้ร่วมกันโดยให้มีมุมมองว่า ใน 1 สัปดาห์ต่อเดือน และ 1 ภาคเรียน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท าอะไร เป็นอย่างไร น าไปสู่การสะท้อนผล และน าเอา BAR, DAR และ AAR 
มาใช้ 



๑๑๓ 
 

8) ส านักงานปลัดต้องท าตัวอย่างให้มีความเข้มข้นและเอาจริงอย่าปล่อยให้การจัด
การศึกษาคือแหล่งค้าก าไร 

รองลงมามีผู้มีความคิดเห็นว่า ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ควรมี
บทบาทในการศึกษาข้อมูล วางแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ บริหาร รวมทั้งให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 โดยให้ความเห็น อาทิ  

1) วางกรอบแบบบูรณาการ  อย่าคิดเป็นมุมเดียว 
2) ส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบ ให้ค าแนะน า 
3) สนับสนุนช่วยเกลือให้การศึกษานอกที่ตั้งมีคุณภาพ ให้การตัดสินเป็นเรื่อง

การตลาด ประชาชนจะรับได้หรือรับไม่ได้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินเอง สถาบันจะต้องค านึงถึงเสียงจาก
สังคม 

4) เป็น Advisor มากกว่าการใช้อ านาจจริงในระยะ 2 ปีแรก และมีระบบ Call 
center คอยให้ค าแนะน า 

5) ควรเป็นผู้นิเทศ ช่วยเหลือ อ านวยความสะดวก มากกว่าการบังคับบัญชา โดย
มุ่งท่ีผู้เรียนเป็นหลัก 

6) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษา
สามารถด าเนินการได้อย่างถูกต้อง 

7) มีการด าเนินการที่รวดเร็ว และมีระบบสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ 
8) ควรมีการจัดท า MOU ในการสร้างนวัตกรรมมากข้ึน 
9) สร้างกฏเกณฑ์รวมโดยมีผู้ทรงคุณุฒิเป็นผู้ร่วมในการสร้างเกณฑ์ 
10) การวางนโยบายให้เป็นมาตรฐานเท่ากันทั้งประเทศ แต่นโยบายการหาเลี้ยง

ตัวเองได้ ก็ค่อนข้างท าได้ยากมาก ในสาขาวิชาทางสังคมศาสตร์ 
11) มีบทบาทในการก าหนดกรอบของสาขาวิชาใดที่ขาดแคลน มีความส าคัญกับ

การพัฒนาประเทศและขาดแคลน 
12)  มีบทบาทในก าหนดเกณฑ์ เพ่ือให้การจัดการศึกษานอกที่ตั้งเป็นไปตาม

มาตรฐานและหน้าที่ในการตรวจสอบและคัดกรอง สถาบันที่ด าเนินการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ให้ปรับปรุง
หรือยุติการด าเนินการสอนนอกสถานที่ตั้ง กรณีท่ีไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขได้ 

นอกจากนี้ ยังมีผู้ ให้ความเห็นด้านบทบาทของส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษาฯ ในลักษณะอ่ืนๆ ดังนี้ 

1) ควรปฏิรูปการศึกษาใหม่ ว่าผลิตคนเพ่ือใคร อย่างใดต้องได้รับปริญญาจริงหรือ 
2) การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ท าให้คุณภาพโดยรวมของสถาบันอุดมศึกษา

ด้อยลง 
3) พบได้ว่าการขอเปิดหลักสูตรนอกท่ีตั้งมีความซ้ าซ้อนกับหลักสูตรที่มีอยู่แล้วใน

ท้องถิ่นนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
4) ให้อิสระสถาบันอุดมศึกษา เชื่อว่าถ้าไม่มีคุณภาพก็จะไม่สามารถด าเนินการต่อ

ได้ในที่สุด 
5) เน้นการสร้างทัศนคติเป็นอันดับแรก และใช้บทบาทการตรวจสอบเป็นระยะๆ 



๑๑๔ 
 

6) ด าเนินการต่อเพ่ือจัดการศึกษาของประเทศที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันกับ
ระดับโลกได้อย่างสง่างาม และพัฒนาประเทศชาติของตน  

 

 ข้อ 7 ท่านมีความเห็นและข้อเสนอแนะต่อการที่สถาบันอุดมศึกษามีการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งทับซ้อนกับการจัดการศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ที่ด าเนินการอยู่
แล้วอย่างไร 

ตารางท่ี 12 จ านวนความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อ 7 
 

ประเภทของค าตอบ จ านวนผู้ตอบ ร้อยละ 

เห็นด้วย 13 25.00 
เห็นด้วยแบบมีเงื่อนไข
ประกอบการพิจารณา 

9 17.31 

ไม่เห็นด้วย 12 23.08 
อ่ืนๆ 18 34.62 
รวม 52 100.00 

 
 จากตารางข้างต้น มีผู้ตอบแบบสอบถามในข้อนี้จ านวนทั้งสิ้น  52 คน  โดยในจ านวนนี้ 
มีผู้มีความคิดเห็นส่วนมากในเชิงเห็นด้วยต่อการที่สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ทับซ้อนกับการจัดการศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ที่ด าเนินการอยู่แล้วมากกว่าไม่เห็นด้วย โดย
แบ่งเป็น เห็นด้วย เป็นจ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และเห็นด้วยแต่ควรมีเงื่อนไขประกอบ 
การพิจารณาการจัดการศึกษานอกที่ตั้งทับซ้อน จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 17.31 โดยได้มีความ
คิดเห็นในเชิงเห็นด้วย อาทิ 

1) สมควรด าเนินการได้ เพราะเป็นการขยายโอกาส 
2) การช่วยสนับสนุนโอกาสของผู้เรียนถือเป็นเรื่องที่ดีหากมีหลายสถาบันในพ้ืนที่ 

ผู้เรียนยิ่งจะมีโอกาสเลือกได้มาก 
3) เมื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนทางไกลหรือออนไลน์ได้ ก็ควรเปิดโอกาสให้

สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษานอกที่ตั้งได้ และควรให้การสนับสนุน มิใช่มาจับผิด 
4) ไม่ควรห้ามแต่เป็นการเสนอสินค้า (หลักสูตร) แล้วเป็นโอกาสแก่ผู้เรียนจะเลือก

เรียนได้ 
5) ในแง่ของการแข่งขันเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันการจัดการศึกษาอย่างเสรี 

การแข่งขันในเรื่องคุณภาพอย่างแท้จริง โดยมีหน่วยงานที่ค่อยก ากับควบคุมซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อผู้เรียน 
6) ควรให้สถาบันการศึกษาเอกชนได้มีการวิจัยและพัฒนาการจัดการศึกษานอกสถาน

ที่ตั้งและวิธีการ และระยะเวลาในการตรวจสอบ ประเมินผล แล้วน าไปสู่การจัดท าแผนงานะยะกลาง 3-
5 ปี และระยะยาว 10 ปีขึ้นไป 

7) การทับซ้อนอาจจะเป็นเรื่องที่ดีในแง่ของผู้บริโภคมีสิทธิที่จะเลือกสถานศึกษาที่มี
คุณภาพมากกว่า ต่อให้เปิดกี่ท่ีในจังหวัดเดียวกัน แต่สถานศึกษาในพื้นที่มีคุณภาพมากกว่า คนก็จะเลือก
ที่คุณภาพมากกว่า ยกเว้นแต่ว่าอยากได้ใบปริญญาโดยไม่ใส่ใจความรู้และคุณภาพ 
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8) เป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันโดยเสรี โดยมีคุณภาพเป็นเกณฑ์ในการแข่งขัน 
9) ในการแข่งขันในตลาดเสรี กลไกของตลาดจะจัดสรร product ที่ดีที่สุดในพ้ืนที่

แข่งขันเอง ถึงแม้จะทับซ้อนกันแต่ถือเป็นโอกาสในการเลือกของผู้บริโภค 
 

ส าหรับความคิดเห็นในเชิงเห็นด้วยแต่ควรมีเงื่อนไขประกอบการพิจารณาการจัด
การศึกษานอกที่ตั้งทับซ้อน อาทิ 

1) ควรให้มีความซ้ าซ้อนบ้าง แต่ในปริมาณที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดการแข่งขัน  
ที่ส าคัญของให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ปัญหาเรื่องปริมาณจะหายไปเอง 

2) เห็นด้วยในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนที่ขาดศักยภาพในการจัดหลักสูตรนั้นๆ 
แต่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันที่สถาบันอุดมศึกษาท้องถิ่นเข้ามาเปิดนอกที่ตั้งในกรุงเทพฯ เพ่ือ
หารายได้เป็นหลัก 

3) สามารถด าเนินการได้ถ้าเป็นหลักสูตรที่แตกต่างกัน หรือมีความต้องการของ
นักเรียน/นักศึกษา 

4) มองได้ 2 ประเด็น ฐานการจัดการศึกษาควรกระจาย ถ้าพ้ืนที่จัดการศึกษาดีแล้วมี
คุณภาพก็ไม่ควรมีนอกที่ตั้ง แต่ถ้านอกที่ตั้งจะไปตั้งไม่ซ้ าซ้อนในหลักสูตรในพ้ืนที่ ก็ควรสนับสนุนและ
พิจารณาความคุ้มค่า นิติธรรม คุณธรรม ตรวจสอบได้ 

5) เปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ด้วยการวัดผล ประสิทธิผลที่ตัวผู้เรียน 
 
ส าหรับความคิดเห็นในเชิงไม่เห็นด้วย เป็นจ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 23.08 โดย

ได้มีความคิดเห็น อาทิ 
1) ไม่สมควรให้จัดตั้ง ไม่ควรด าเนินการซ้ าซ้อนที่อยู่ในสถานที่เดียวกัน 
2) ตามหลักการไม่ควรให้เปิด เพราะท าให้สถาบันในพื้นที่เสียโอกาสในการพัฒนา 
3) ไม่ควรเปิดทับซ้อนในสาขาเดียวกัน การขยายโอกาสทางศึกาเป็นการขยายโอกาส

ตามความจ าเป็น นอกจากว่ามีผู้เรียนมาก จนสถาบันที่เปิดก่อนรับไม่ไหว 
4) ไม่ควรเปิดสาขาท่ีซ้ าซ้อนกับสาขาวิชาที่สถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่นจัดได้ 
5) การเปิดนอกที่ตั้ง ควรหลีกเลี่ยงหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาในที่ตั้งเปิดสอนอยู่

แล้ว 
6) การจัดการศึกษานอกสถานที่ควรน าเสนอหลักสูตรที่เชี่ยวชาญ และตรงตามความ

ต้องการในการพัฒนาประเทศ และไม่ทับซ้อนกับหลัก สูตรที่มีการจัดการสอนอยู่ แล้ วของ
สถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่นั้นๆ 

 
ส าหรับความคิดเห็นอ่ืนๆ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 34.62 ไม่ได้ระบุความ

คิดเห็นในเชิงที่ชัดเจน และส่วนใหญ่เป็นการให้ข้อเสนอแนะ อาทิ 
1) ควรท าในลักษณะ synergy หรือ win-win ไม่ใช่ zero sum strategy 
2) ควรมีข้อตกลงระหว่างสถาบัน 
3) คุณภาพของการศึกษา ควรมีการแข่งขันเปรียบเทียบได้ 
4) ควรมีการทบทวน โดยใช้ระบบการสนับสนุนทรัพยากรมาเป็นแนวทางในการ

แก้ปัญหา  หรือสร้างเป็นเครือข่ายร่วมกัน หรือประหยัดทรัพยากร 
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5) สร้างเครือข่ายตกลงความร่วมมือของสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่นั้นๆ "สามัคคีคือ
พลัง" 

6) ถ้าพ้ืนที่นั้นๆ จัดการศึกษาได้คุณภาพที่มี จะไม่มีผู้เรียนอยากเรียนนอกท่ีตั้งแน่นอน 
แต่เกิดนอกที่ตั้งเนื่องจากผู้เรียนไม่พอใจในพ้ืนที่ 

7) น าข้อเสนอจาก university mapping มาด าเนินการอย่างจริงจังทั้งการศึกษาใน
ที่ตั้งและนอกที่ตั้ง เพ่ือนโยบายไม่ต้องมีการศึกษานอกที่ตั้ง ยกเว้นได้รับอนุมัตจาก กกอ. เมื่อเป็นเช่นนี้ 
กรจัดการศึกษานอกที่ตั้งทับซ้อน จะไม่ได้รับการอนุมัติจาก กกอ. 

8) หลักสูตรเน้นการปฏิบัติ หลายหน่วยงานในราชการควรมีส่วนร่วมกับชุมชนในการ
เปิดให้เป็นสถานปฏิบัติการ 

9) ส านักงานปลัด ต้องจัดระบบคุมก าเนิด 
10) ควรมีความเข้มข้นมากกว่านี้ ส านักงานปลัดควรชวนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบัน

ต่างๆ ที่มีประสบการณ์มาร่วมกับส านักงานปลัดให้มาก เพ่ือจะได้ประสบการณ์ตรงจากท่านเหล่านี้ 
11) ควรลดขนาดของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้สมดุลย์กับการเพ่ิมของประชากรวัย

เรียน และการบริหารจัดการที่เน้นรายได้มากกว่าคุณภาพ 

 ข้อ 8 ข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการก ากับดูแล คุณภาพการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้ง 

ตารางท่ี 13 จ านวนความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม ข้อ 8 
 

ประเภทของค าตอบ จ านวนผู้ตอบ ร้อยละ 

ข้อเสนอแนะในการน าเทคโนโลยีมาช่วย 5 10.20 
ข้อเสนอแนะเรื่องธรรมาภิบาล/ผู้ตรวจ
ประเมิน 

8 16.33 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการติดตาม ก ากับ 
ดูแล คุณภาพ มาตรฐาน 

31 63.27 

ข้อเสนอแนะในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร 

5 10.20 

รวม 49 100.00 
 
 จากตารางข้างต้น มีผู้ตอบแบบสอบถามในข้อนี้จ านวนทั้งสิ้น  49 คน โดยในจ านวนนี้ 
มีผู้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการติดตาม ก ากับ ดูแล คุณภาพ มาตรฐานของการจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งมาก เป็นจ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 63.27 โดยได้มีข้อเสนอแนะ อาทิ 

1) ควรมีความเข้มข้นในการก ากับดูแลผู้รับผิดชอบในการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
เพ่ือคุณภาพการศึกษา 

2) สถาบันหลักต้องดูแลอย่างเข้มงวด 
3) เป็นการปฎิบัติตามกฎหมายให้เข้มข้น ที่ใดมีคุณภาพ/มาตรฐานควรมีการยกเว้นให้ 

ส าหรับสถาบันใดท่ีท าผิดเกณฑ์  ควรมีการเข้าไปควบคุม 1-3 ปี เพื่อพัฒนาให้มีมาตรฐาน 
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4) อย่าใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ เพราะบริบทและปัจจัยต่างกัน 
5) ควรเป็นการช่วยเหลือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มากกว่าการลงโทษหรือคาดโทษเม่ือไปประเมินสถานศึกษานอกท่ีตั้ง 
6) ประเมินผลคุณภาพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  และให้มีส่วนร่วมในการประเมินจาก

ประชาชนในพื้นท่ี นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตในพ้ืนที่นั้นจริงๆ  
7) ดูแลและให้ค าแนะน าเท่านั้น ไม่จ าเป็นต้องก ากับทุกข้ันตอน 
8) มีนโยบายชัดเจน เขียนเป็นกฎหมาย ไม่ต้องการให้จัดการศึกษานอกที่ตั้งทั้งรัฐและ

เอกชน ยกเว้นรับอนุมัติจาก กกอ. และคณะกรรมการนโยบาย ตาม มาตรา 69 กรณี ถ้าจัดโดยได้รับ
อนุมัติจาก กกอ. เป็นที่ยกเว้นให้ติดตาม ประเมินโดย audit ของสภาเป็นส าคัญรวมกับส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และถ้าได้รับอนุมัติได้จัดแล้ว จัดไม่ได้
มาตรฐาน สภามหาวิทยาลัยต้องมีความผิด ต้องรับผิดชอบด้วย 

9) การศึกษานอกที่ตั้งควรเน้นหลักสูตร ต้องใช้ทรัพยากรจริง อนึ่ง พวกการศึกษา
ทางไกล หลายหลักสูตรน่าจะท าได้ แต่ประเด็น คือ รู้ได้อย่างไรว่ามีการพัฒนา พฤติกรรมผู้เรียนอย่าง
ชัดเจน จะใช้ข้อมูลอะไรที่ไม่ใช่ "ความพึงพอใจ" 

10)  ควรด าเนินการตรวจประเมินให้ทันต่อความจ าเป็น ไม่ควรให้เปิดสอนเลยไปเป็น
ระยเวลานาน แล้วค่อยตรวจประเมิน จะเกิดความเสียหายถ้าไม่ผ่าน 

11)  ต้องมีกลไกที่มีความอ่อนตัว ทันสมัยกับสถานการณ์ มีผู้ประเมินและงบประมาณที่
สนับสนุนที่เพียงพอ 

12) ควรน าบทเรียนจากการเยี่ยมของคณะกรรมการไปสู่การปรับปรุงแก้ไขของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอย่างต่อเนื่องว่ามีการเปลี่ยนแปลง ก่อนเป็นอย่างไร ระหว่างด าเนินการและ
หลังด าเนินการ  

13)  การจัดการศึกษานอกที่ตั้งควรคุมการรับรองคุณภาพโดยสภาสถาบันจากนั้นจึง
รายงานต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือการตรวจสอบข้อมูล 

14)  ควรก าหนดเกณฑ์ที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ มีธรรมาภิบาลในการตรวจสอบเป็น
กัลยาณมิตรในการให้ข้อแนะน า ปรับปรุง แก้ไข เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งมี
การอบรมให้ความรู้และเกิดความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับเกณฑ์และรายละเอียดในการประเมินคุณภาพ 
การจัดการศึกษานอกที่ตั้งของหน่วยงานต่างๆ 

 ส าหรับข้อเสนอแนะในเรื่องธรรมาภิบาลและผู้ตรวจประเมิน มีจ านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 16.33 โดยได้มีข้อเสนอแนะ อาทิ 

1) ควรมีการท างานทีค่วามรวดเร็ว มีคุณธรรม 
2) มีความชัดเจนในเป้าหมายและเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ  อย่าให้ขึ้นกับผู้

ประเมิน  ควรสร้างความเข้าใจ  และ/หรือ อบรมผู้ประเมินบ่อยๆ ให้มีความแตกต่างกันในเกณฑ์ที่ใช้
ประเมิน  ผู้ประเมินต้องระบุชัดถึงจุดที่ต้องแก้ไขปรับปรุง  พร้อมข้อเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุง  
นอกจากนี้อย่าเน้นเพียงการตรวจจากการท าเอกสาร  และการคุย เพราะอาจไม่ได้ท าเอกสาร แต่ได้
กระท ากิจกรรมนั้นๆ ซึ่งควรมีแนวทางให้ชัดเจนว่าต้องพิจารณาอะไร เช่นไร เพราะหลายครั้งผู้ถูก
ประเมินไม่เข้าใจว่าต้องการอะไรมากน้อยเพียงไร  ควรตรวจสอบความพร้อมทุกด้านก่อนอนุมัติให้เปิด
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นอกที่ตั้ง การปิดในภายหลังซึ่งกระทบผู้เกี่ยวข้องมากมาย อยากให้ท าบทบาท  Facilitator มากกว่า 
auditor 

3) หน่วยงานที่ก ากับติดตามควรด าเนินการอย่างจริงจัง ควรปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ
การศึกษาอย่างแท้จริง ด้วยหลักธรรมาธิบาล เกณฑ์การจัดการศึกษาระหว่างรัฐและเอกชน ควรใช้
เกณฑ์เดียว ไม่ควรออกประกาศแยกกัน 

4) จัดอบรมคณะกรรมการตรวจประเมิน ทบทวน กฏเกณฑ์กติกาให้ผู้ประเมินมี
คุณภาพมีความเข้าใจ น าไปใช้ในเกณฑ์เดียวกัน มาตรฐานเดียวกัน 

5) ผู้ตรวจประเมินต้องมีคุณภาพ มีเกณฑ์หลายข้อที่ค่อนข้างเป็นนามธรรม ต้องใช้
ดุลพินิจของผู้ตรวจประเมินในการตัดสินมาก จึงควรตรวจประเมินตามเกณฑ์ โดยไม่ใช้ความรู้สึกส่วนตัว 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ ควรประเมินด้วยทัศนคติที่เป็นกลางและมองด้วย holistic Approach พร้อมกับ
มุมมองเพ่ือการศึกษาในอนาคต 

 ส าหรับข้อเสนอแนะในการน าเทคโนโลยีมาช่วยเป็นจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.20 โดยได้มีข้อเสนอแนะ อาทิ 

1) การจัดการที่มี Accountability ของทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา Disruption 
การเอ้ืออ านวยต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา หรือการก าหนดวิธีการเพ่ือเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของผู้เรียนและคุณภาพการศึกษา การใช้ศักยภาพของอาจารย์ร่วมที่มีคุณค่าอย่างหลากหลายเป็น
ประโยชน์โดยรวม การลงทะเบียนผู้ที่ตกงาน หรือมีศักยภาพไม่พร้อม โดยน า Transcript มาเพ่ือ
วิเคราะห์ยืนยันหลักฐาน โดยให้มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมรับผิดชอบผลที่เกิดข้ึน 

2) เสนอวิธีการจัดการเรียนการสอนทางไกลทดแทน โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร
หรือระบบสารสนเทศออนไลน์เข้ามาทดแทน ในการติดตามประเมินผลให้ใกล้ชิดแบบทันที(Real time) 
และด าเนินการได้มากข้ึนด้วย 

3) ควรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่ไปเปิดนอก
สถานที่ได้อย่างถูกต้อง เช่น คุณวุฒิอาจารย์ที่สอนนอกสถานที่  เป็นต้น 

ส าหรับข้อเสนอแนะในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารมีจ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
10.20 โดยได้มีข้อเสนอแนะ อาทิ 

1) จัดการอบรมบุคลากรทางการศึกษาที่จัดการศึกษานอกสถานที่ ให้ตระหนักถึง
คุณภาพทางการศึกษาทุกปี 

2) ควรมีการสัมมนาเรื่อง เกณฑ์และกลไกการตรวจประเมินนอกที่ตั้งอย่างแพร่หลาย 
โดยก าหนด Flow Chat ให้ชัดเจนรวมกับกรอบเวลาที่ด าเนินการ เพ่ือสร้างความเข้าใจ/การมีส่วนร่วม 
จากหน่วยงานสถาบันอุดมศึกษากับส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ออกประกาศปฏิทิน
ด าเนินการให้ชัดเจน ทั้งนี้โดยให้เป็นการตรวจประเมินเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา 
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บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การศึกษา  เรื่อง “กลไก มาตรการของภาครัฐ ในการก ากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน” มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ วิเคราะห์กลไก และมาตรการ ของภาครัฐ
ใน การก ากับดูแล คุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ เพื่อให้
ข้อเสนอแนะในการก ากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
รวมทั ้งสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม  ในบทนี ้ จะเป ็นการน าเสนอสาระส าค ัญ 4 ส ่วน ค ือ 1.
วิธีด าเนินการศึกษา ๒.สรุปผลการศึกษา 3. อภิปรายผล และ 4.ข้อเสนอแนะ 

1. วิธีด าเนินการศึกษา 

 การศึกษานี้ ใช้วิธีการศึกษาแบบบูรณาการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งเรื่องเทคนิค วิธีการ 
แนวคิดรวบยอด เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยการศึกษา วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องได้แก่ พระราชบัญญัติอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ข้อก าหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง เอกสารการประชุมของคณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะอนุกรรมการด้านติดตามและ
ประเมินผล คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการอุดมศึกษา เอกสารการด าเนินการติดตาม ตรวจเยี่ยม 
และตรวจประเมิน ของส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา ส านักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา 
เอกสารประกอบการตรวจเยี่ยม ตรวจประเมินสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน เอกสารการประชุมสัมมนาที่
เกี่ยวข้อง ฐานข้อมูลการปฏิบัติงานด้านนอกที่ตั้งของส านักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา รวมทั้ง
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และข้อมูลการสืบค้นทางออนไลน์ นอกจากนี้ยังมาจากประสบการณ์ตรง
ของผู ้ศึกษาที่ปฏิบัติงาน และบริหารหน่วยงานที่รับผิดชอบ การด าเนินการที่เกี ่ยวข้องกับการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งโดยตรง รวมทั้งบทบาทที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนร่วมกับ การน า
ข้อมูลเชิงปริมาณจากการสอบถามความคิดเห็นผู้บริหารสถาบัน กรรมการสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ท า
หน้าที ่ตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที ่ตั ้ง มาประกอบการ ศึกษา ทั ้งนี ้เพื ่อตอบโจทย์
วัตถุประสงค์การศึกษาที่ตั้งไว้  

ขั้นตอนการศึกษา มี 4 ขั้นตอนดังนี้   

  1) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิด หลักการ เกี่ยวกับ กลไก มาตรการ ในการ
ก ากับดูแล คุณภาพมาตรฐาน แนวคิดหลักการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ทั้งข้อมูล
ปฐมภ ูม ิ และข ้อม ูลท ุต ิยภ ูม ิ ประกอบด ้วย  กฎหมายที ่เ กี ่ย วข ้อ งก ับการจ ัดการศ ึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานที่
เ กี ่ย วข ้อ งก ับการจ ัดการศ ึกษานอกสถานที ่ตั ้ง  ข ้อม ูลการจ ัดการศ ึกษานอกสถานที ่ตั ้งของ
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สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ข้อมูลการด าเนินการของ สกอ. และ กกอ. ในการก ากับดูแลคุณภาพการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้จากเอกสารการประชุม การสัมมนา เอกสาร
การตรวจเยี่ยม เอกสารการตรวจประเมิน  รวมทั้ง เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้งและการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

  2) การก าหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา และวิธีการศึกษา จากข้อมูลการศึกษา
ข้างต้น โดยแบ่งกลุ่มประเภทข้อมูลตามตัวแปรที่ศึกษา และก าหนดกรอบการวิเคราะห์ข้อมูลตามกลไก 
มาตรการที่ส าคัญในแต่ละช่วงเวลา 

  3) วิเคราะห์ เนื้อหาจากการศึกษาข้อมูลข้างต้น ร่วมกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สอบถามความคิดเห็นผู้บริหารสถาบัน กรรมการสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ท าหน้าที่ตรวจประเมินการ
จัดการ ศึกษานอกสถานที่ตั้งตามกรอบแนวคิดในการศึกษาที่ก าหนด เพื่อให้ได้ผลการศึกษาครบตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

  4) สรุปผลการศึกษา น าเสนอผลการศึกษา และข้อเสนอแนะในการการก ากับดูแล
คุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในส่วนของ หน่วยงานภาครัฐ ที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลคุณภาพการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั ้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คือ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธ ิการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา และส าน ักงานปลัดกระทรวง อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งในการศึกษานี้มุ่งเน้นที่การด าเนินงานของภาครัฐที่เป็นส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหลัก  ส่วน
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในส่วนของหน่วยงานที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งคือ สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที ่จ ัดการศ ึกษานอกสถานที ่ตั ้ง  จ านวน 40 แห ่ง  ซึ ่ง เป ็นข ้อม ูลที ่ส ารวจโดยส าน ักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในปี พ.ศ. 2554 

 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังกล่าวข้างต้น แยกเป็น กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การ
อุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ผล
การติดตาม ตรวจเยี่ยม ตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง กลุ่มข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานและการติดตามประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง  และ กลุ่ม
ข้อมูลสนับสนุน จากการศึกษา วิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือการบันทึกเนื้อหาส าคัญจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง และใช้ 
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร สภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีต่อการจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้ง ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด 8 ข้อ  

 วิเคราะห์ข้อมูลได้เป็น 3 ส่วนคือ ส่วนแรก เป็นข้อมูลพื้นฐานสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณน าเสนอเป็นตาราง วิเคราะข้อมูลโดยใช้สถิติ พื้นฐาน 
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คือ ร้อยละ ส่วนที่สอง เป็นการวิเคราะห์ข้อมูล กลไก มาตรการ ของ กกอ . สกอ. ในการก ากับดูแล
คุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยการวิเคราะห์เนื้อหา ใช้กรอบ
การวิเคราะห์ระหว่างปี พ.ศ. 2546 - พฤษภาคม 2562 ที่แบ่งตามช่วงเวลา เป็น 3 ระยะ คือ 1) ช่วง
ก่อนมีกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 
(พ.ศ.2546-5 กุมภาพันธ์ 2551)  2) ช่วงตั้งแต่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 (6 กุมภาพันธ์ 2551-8 กุมภาพันธ์ 2560) 
และ 3) ช ่วงตั ้งแต ่ม ีการประกาศใช ้กฎกระทรวงว ่าด ้วยการจ ัดการศึกษานอกสถานที ่ตั ้งของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2559 (9 กุมภาพันธ์ 2560-พฤษภาคม 2562) และส่วนที่สาม เป็น
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหาร สภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา โดยวิเคราะห์ประเภทความคิดเห็นโดยจัดประเภทของ
กลุ ่มความคิดเห็นให้สอดคล้องกับแต่ละข้อค าถาม และ แสดงจ านวนความคิดเห็นพร้อม ร้อยละ 
น าเสนอข้อมูลเป็นตาราง 

 สร ุปผล จากการว ิเคราะห์ ส ัง เคราะห์ข ้อม ูลภาพรวมข ้างต ้น ร ่วมก ับ ข ้อม ูลที ่ได ้จาก
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อน าเสนอเป็น
ผลการศึกษาที่ตอบวัตถุประสงค์การวิจัย ทั้งในส่วนของผลการวิเคราะห์กลไก และมาตรการ ของ
ภาครัฐใน การก ากับดูแล คุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ 
การให้ข้อเสนอแนะในการก ากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม 

2. สรุปผลการศึกษา 

ผลการศึกษา  สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ดังนี้  

2.1 วิเคราะห์กลไก และมาตรการ ของภาครัฐใน การก ากับดูแล คุณภาพการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 จากการศึกษา  วิเคราะห์ กลไก และมาตรการของภาครัฐใน การก ากับดูแล คุณภาพการ
จัดการศึกษานอกสถานที ่ตั ้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  นับตั ้งแต่ม ีส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาคณะกรรมการการอุดมศึกษาชุดแรก จนถึงปัจจุบัน กล่าวคือ ในช่วงเวลาตั้งแต่  ตั้งแต่ 
พ.ศ. 2546 – พฤษภาคม 2562  คณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาได้ใช้กลไก และมาตรการในการก ากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนดังต่อไปนี้  

2.1.1 มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานหลักสูตรกับการรับทราบหลักสูตร  
ในการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน มีกลไกในการก ากับ

ดูแลคุณภาพมาตรฐานผ่านการที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่ก าหนดสาระส าคัญ
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ไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง โดยจะมีการระบุความรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวไว้ใน พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ แต่ละ
แห่ง รวมทั้งใน พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ว่าสถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการจัดการศึกษาอย่าง
มีคุณภาพตามที่กระทรวงก าหนด สาระส าคัญในมาตรฐานหลักดังกล่าวข้างต้น เป็นมาตรการส าคัญใน
การก าหนดแนวทิศทางให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปปฏิบัติ โดยมีสาระส าคัญดังนี้  

1) มาตรฐานการอุดมศึกษา  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่

11 ตุลาคม 2549 ได้ก าหนดให้มีมาตรฐานการอุดมศึกษา ที่ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน คือ 1) 
มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 2) มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และ 3) มาตรฐาน
ด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยที่มาตรฐานแต่ละด้าน มีการ
ก าหนด ตัวบ่งชี้ที่ชัดเจน และในมาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา ยังมีมาตรฐานย่อย 2 
มาตรฐาน ประกอบด้วย มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา และ มาตรฐานด้าน
พันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม ได้มี ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ที่ มีการปรับสาระให้เข้ากับ
บริบทของอุดมศึกษาที ่เปลี ่ยนไป โดยได้ก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา เป็นมาตรฐาน 5 ด้าน 
ประกอบด้วย มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู ้เรียน ซึ ่งจะมีสาระส าคัญใกล้เคียงกับมาตรฐานด้านคุณภาพ
บัณฑิต ส่วนแนวคิดที่ต่างคือ เน้นผลลัพ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน และเพิ่มการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม 
มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการรู้เท่าทัน ส่วนอีก 4 มาตรฐานที่เหลือ เป็นมาตรฐานที่สัมพันธ์กับ
พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา นั ่นคือ มาตรฐานด้านวิจัยและนวัตกรรม มาตรฐานด้านการบริการ
วิชาการ มาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และมาตรฐานด้านบริหารจัดการ  ซึ่งเป็น
แนวทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และ บริบทของประเทศ และ โลกในปัจจุบันมากขึ้น  

อนึ่ง มาตรฐานด้านบริหารจัดการ ก็ได้มีการก าหนด มาตรการที่จะก ากับดูแล
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การจัดการศึกษาที่ชัดเจน กล่าวคือ  

- สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน
แบบบูรณาการเพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่
หลากหลายของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม 
สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

- สถาบ ันอ ุดมศ ึกษาม ีการบร ิหารงานตามพ ันธก ิจและว ิส ัยท ัศน ์ของ
สถาบันอุดมศึกษาตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู ้เป็นไปตามหลัก  
ธรรมาภิบาล ค านึงถึง ความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

- สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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มีการก ากับให้การจัดการศึกษาและการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื ่อง สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  

2) มาตรฐานหลักสูตร กับการรับทราบหลักสูตร  
มาตรฐานหลักสูตรถือเป็นกลไกส าคัญที ่เป็นรากฐานของการจัดการเรียน  

การสอนให้ได้ตามมาตรฐานที่กระทรวงก าหนด และเป็นพ้ืนฐานที่เจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ซึ่งรับผิดชอบงานด้านมาตรฐาน ต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อน าไปใช้รั บทราบ
หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานแล้ว จึงแจ้ง ส านักงาน ก.พ. ใช้ประโยชน์
ในการรับรองเงินเดือน กรณีเข้ารับราชการ ในหลักสูตรระดับต่างๆ  

มาตรฐานหลักสูตร จะมีการก าหนดเป็นเกณฑ์ที่จัดท าในรูปประกาศกระทรวง 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 2548 ประกาศกระทรวง เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  ประกาศกระทรวง เรื ่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บ ัณฑิตศ ึกษา พ.ศ.  2548 โดยม ี ประกาศกระทรวง เรื ่อง  แนวทางบร ิหารเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียด และเจตนารมณ์
ของ เกณฑ์มาตรฐานหล ักส ูตร  ส าหร ับ เป ็นแนวทางการบร ิหารจ ัดการ และพ ัฒนาหล ักส ูตร
ระดับอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ไว้ด้วย สาระส าคัญซึ่งใช้ในการก ากับคุณภาพหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี ประกอบด้วยหัวข้อ ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การคิดหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา โครงสร้างหลักสูตร  ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชา
เฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี จ านวนและคุณวุฒิอาจารย์ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา เกณฑ์การวัดผลและ
การส าเร็จการศึกษา ชื ่อปริญญา การประกันคุณภาพหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร ส่วนในระดับ
บัณฑิตศึกษา ก็จะมีหัวข้อ ที่แตกต่าง ที่โครงสร้างหลักสูตร เป็นแผนการศึกษา และมีหัวข้อ การรับและ
เทียบโอนหน่วยกิต เพ่ิมเข้ามา  

ต่อมา มีประกาศกระทรวง เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่ออกมาใหม่ ในปี 
พ.ศ. 2558 สาระส าคัญจะปรากฎครอบคลุมหัวข้อข้างต้น แต่เนื้อหาส าคัญบางหัวข้อจะเปลี่ยนไป ให้
เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เรื่องส าคัญที่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลกระทบที่เป็นการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ คือในระดับปริญญาตรี มีการแบ่งหลักสูตร เป็น 2 กลุ่ม คือ 
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ และหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ มีการก าหนดนิยาม 
อาจารย์ประจ า อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์พิเศษ ซึ่งมีผลให้ต้อง
ก าหนดเนื้อหาในหัวข้อต่างๆ เป็น 2 กลุ่มหลักสูตร ในส่วนของระดับบัณฑิตศึกษา ได้มี การก าหนด
คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ให้มี
ผลงานวิชาการที่ต่อเนื่องในรอบ 5 ปี โดยอย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็นงานวิจัย นอกจากนี้ในส่วนของ
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาเอก ได้ก าหนดให้ต้องมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  
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2.1.2 กลไกการประกันคุณภาพ  

กระแสการประกันคุณภาพทั่วโลกเป็นแรงผลักดันส าคัญในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพในประเทศไทย และมีส่วนให้กลไกการประกันคุณภาพ เป็นกลไกส าคัญในการก ากับดูแล
คุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ต้องมีระบบการประกันคุณภาพ 
ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ และในกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
และ ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2557 ที่ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่
จะต้องรับผิดชอบให้มีการประกันคุณภาพภายใน และการด าเนินการรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก ซึ ่งกลไกการประกันคุณภาพ เป็นส่วนที่มีความเชื ่อมโยงกับเกณฑ์มาตรฐานข้างต้น ที ่ได้
ก าหนดหัวข้อ การประกันคุณภาพหลักสูตรไว้ด้วย  

อย่างไรก็ตาม ได้มีการปรับกระบวนทัศน์ครั ้งใหญ่ในวงการศึกษาไทย ในการ
ทบทวนบทบาทของ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ซึ่งมี ผล
เชื่อมโยงมาถึงระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา น าไปสู่การปรับสาระส าคัญด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา และเกิดกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ขึ้นโดยที่มีกล่าวถึง
เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ว่า “โดยที่แนวทางในการด าเนินการตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ไม่สอดคล้องกับหลักการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่แท้จริง จึงส่งผลให้การด าเนินการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไม่
สัมพันธ์กัน เกิดความซ้ าซ้อนและคลาดเคลื่อนจากการปฏิบัติ ท าให้ไม่สะท้อนความเป็นจริงและเป็นการ
สร้างภาระแก่สถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่ก ากับ
ดูแล และหน่วยงานภายนอกเกินความจ าเป็น สมควรปรับปรุงระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพื่อให้มีกลไกการปฏิบัติที่เอื้อต่อการด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละ
ระดับ และเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงจ าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ ”  

2.1.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุกรรมการหลัก และคณะท างานที่
เกี่ยวข้อง  

องค์คณะบุคคลที่มีบทบาทหลัก ในระบบอุดมศึกษา ถือเป็นกลไกส าคัญหนึ่งในการ
ก าหนดแนวนโยบายในการก าหนดมาตรฐาน การก ากับดูแลคุณภาพมาตรฐาน เป็นอย่างยิ ่ง คือ 
คณะกรรมการการอุดมมศึกษา และหากพิจารณาเรื่องที่เป็นวาระ เข้ามาในการพิจารณาในระยะเวลาที่
ผ่านมาตั้งแต่คณะกรรมการการอุดมศึกษาชุดแรกจนถึงชุดปัจจุบัน จะพบว่าไม่ต่ ากว่าครึ่งหนึ่งเป็นวาระ
ที่เกี่ยวข้องกับด้านมาตรฐาน รวมทั้งการติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และคณะ
บุคคลที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาแต่งตั้งให้ท าหน้าที่กลั่นกรองให้ความเห็น และที่ท าหน้าที่ไปศึกษา
หาข้อมูลประกอบการพิจารณา ที่เป็นอนุกรรมการหลัก โดยเฉพาะคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานการ
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อุดมศึกษาและคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ก็ย่อมจะมีบทบาทที่ส าคัญไม่แพ้กัน 
เพราะเรื่องที่ผ่านการกลั่นกรองจากอนุกรรมการหลักดังกล่าว มักได้รับความเห็นชอบโคยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ ในส่วนของการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั ้ง บทบาทส าคัญนั้น จะอยู่ที่
คณะอนุกรรมการด้านติดตามและประเมินผลเป็นหลัก โดยที่มีความเชื่อมโยงระหว่างคณะกรรมการ
อุดมศึกษา และอนุกรรมการหลักด้วย เนื่องจาก ในคณะอนุกรรมการหลัก จะมีผู ้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ใน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้ามาท าหน้าที ่คณะอนุกรรมการด้านติดตามและประเมินผลด้วย 
นอกจากนี้ เนื่องจากบางท่านได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการการอุดมศึกษามาต่อเนื่องสองสมัย และยังมี
ช่วงเวลารักษาการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเปลี่ยนผ่าน จึงมีคณะกรรมการอุดมศึกษาจ านวนหนึ่งมีบทบาทใน
การท าหน้าที่ 8-9 ปี ซึ่งท าให้มาตราการ กลไกที่ก าหนด มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้เข้ามาท าหน้าที่ในแต่ละวาระการด ารงต าแหน่งก็ตาม อย่างไรก็ตามในคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาชุดปัจจุบ ัน ที ่ได ้ม ีการสรรหา ตามกฎกระทรวง ก าหนดจ านวนกรรมการ คุณสมบัติ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการด ารงต าแหน่งและ
การพ้นจากต าแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และได้มีประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรี แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ได้ประกาศ
ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2562 เป็นต้นไปนั้น ไม่มีผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งคณะกรรมการอุดมศึกษาในชุด
ที่ผ่านมาเลย ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ตรงกับช่วงเวลาของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานระดับ
กระทรวง ที่ต้องการปรับกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ และต้องการให้
อุดมศึกษาสร้างการเปลี่ยนแปลง ผลลัพธ์ของอุดมศึกษา ทั้งบัณฑิต งานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้อง
กับทิศทางอุตสาหกรรมที่ประเทศต้องการขับเคลื่อน 

2.1.4 มาตรการทางกฎหมายที่เป็นเรื่องการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งโดยเฉพาะ  

มาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และการประกันคุณภาพ 
นั ้นถือเป็นกลไกในการวางรากฐาน ในการก ากับดูแลคุณภาพ แบบสมบูรณ์ในภาพรวม ให้ก ับ
สถาบันอุดมศึกษา อย่างไรก็ตามรูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
มีความหลากหลายมากขึ้น เพื่อปรับตัวด้านสถานภาพเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากสาธารณชน  กอปร 
กับการแข่งขันกันให้บริการการศึกษา สร้างตลาดและกลุ่มเป้าหมายใหม่ของการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ที่รุนแรงขึ้น ทั้งในส่วนของการพัฒนาทักษะในการท างาน รวมทั้งการสนองความต้องการทางสังคมของ
ผู้เรียน จึงเกิดการขยายตัวของการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่
ต่างจากการจัดในสถานที่ตั้งหลัก การบริหารศูนย์ที่จัดการเรียนการสอนหลายแห่งตอบโจทย์ผู้ท างาน
แล้วที่ได้รับความสดวก ลดค่าใช้จ่าย แต่การขยายตัวอย่างรวดเร็วเชิงปริมาณ ท าให้สังคมตั้งค าถามว่า
ปริมาณที่มากขึ้นอาจไม่สัมพันธ์กับคุณภาพที่ควรเป็น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้มี
การศึกษาวิจัย เรื ่อง การจัดการศึกษาทั้งในที่ตั ้งและนอกสถานที่ตั ้งของสถาบันอุ ดมศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ ประมวลสถานภาพของการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ทุกสาขาวิชาและทุก
ระดับการศึกษา เพื่อศึกษาเทียบเคียงในระดับสถาบัน ระดับชาติ ในเชิงเปรียบเทียบระหว่างการจัด
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การศึกษาหลักสูตรเดียวกัน ทั้งในที่ตั ้งและนอกสถานที่ตั ้งของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งคัดสรรและ
ศึกษาแบบอย่างที่ดี ในการจัดหลักสูตรนอกที่ตั้งใน 3 กลุ่มสาขาวิชา  คือ บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ 
และบริหารการศึกษา และท้ายสุด เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายด้านมาตรฐานการจัดการศึกษาทั้ง
ในที่ตั้งและนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพและ
คุณภาพการจัดการศึกษาของประเทศต่อไป  

จากผลการศึกษาข้างต้นที ่ออกมาในปี พ.ศ.2549 ได้น าไปสู ่ การก าหนด
มาตรการทางกฎหมายที่เป็นเรื่องการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งโดยเฉพาะส าหรับสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชน  โดยที่ประกาศกระทรวง บังคับใช้กับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ คือ ประกาศกระ
ทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของรัฐ พ.ศ. 2552 และกฎกระทรวง บังคับใช้
ก ับสถาบ ันอ ุดมศ ึกษาเอกชน ค ือ  กฎกระทรวงว ่าด ้วยการจ ัดการศ ึกษานอกสถานที ่ตั ้งของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 อย่างไรก็ตาม สาระเนื้อหาในการก ากับดูแลคุณภาพการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั ้งที ่ปรากฎในกฎกระทรวง และประกาศกระทรวง เหมือนกันทุกประการ 
นอกจากนี ้ได ้ม ีประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื ่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับ 
การพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 เพื่อ
ประโยชน์ในการรักษาไว ้ซึ ่งคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการบริหารด้านวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษาให้ด าเนินการไปได้ด้วยดี  

สาระส าคัญของหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี ่ยวกับการพิจารณาประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ที่ถือเป็นมาตรการหลักในการก ากับดูแล
คุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งโดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับหลักการที่อยู่ในประกาศกระทรวง 
และกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ประกอบด้วย  

1) การที่สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรหรือเฉพาะ
บางส่วนของหลักสูตรในสถานที่และอาคารที่มิใช่สถานที่จัดตั้ง ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
ก่อนการเปิดด าเนินการ และแจ้งคณะกรรมการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  

2) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่จะจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรหรือเฉพาะ
บางส ่วนของหล ักส ูตรในสถานที ่และอาคารที ่ม ิใช ่สถานที ่จ ัดตั ้ง  จะต ้องม ีสถานที ่ตั ้งหล ักของ
สถาบันอุดมศึกษา ในกรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องมีสถานที่ตั้งหลักตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

3) ในกรณีที่เป็นการเช่าสถานที่และอาคารเพื่อด าเนินการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั ้ง จะต้องไม่เป็นการเช่า เพื่อเป็นการด าเนินการเพียงชั ่วคราว ซึ ่งสถาบันต้องระบุก าหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดให้ชัดเจน กรณีที่เป็นความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เพื่อใช้สถานที่และอาคารในการจัด
การศึกษา สถาบันต้องได้รับความยินยอมให้ใช้สถานที่และอาคารจากหัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้มีอ านาจ
ของหน่วยงานนั้นๆ  



๑๒๗ 

 

4) สถานที่และอาคารที่ใช้ในการจัดการศึกษา จะต้องมีสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมต่อการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีความปลอดภัย มีสิ ่งอ านวยความสะดวก และมีสิ ่ง
สนับสนุนการศึกษาอย่างเพียงพอเช่นเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ง เช่น ห้องเรียน ห้องท างาน
ของอาจารย์ สถานที่ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์การศึกษาอันจ าเป็นต่อการเรียนการสอนในแต่ละ
สาขาวิชาที่เปิดสอน ห้องสมุด จ านวนหนังสือในสาขาวิชาที่เปิดสอน รายชื่อฐานข้อมูลในสาขาวิชา(กรณี
บัณฑิตศึกษา) คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง เป็นต้น  

5) สถาบันต้องจัดให้มีบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนวอาชีพ 
การจัดบริการสวัสดิการนักศึกษา และบริการด้านอื่นๆที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกับการจัดการศึกษาใน
สถานที่ตั้ง และต้องแจ้งให้นักศึกษาได้รับทราบถึงบริการเหล่านั้นด้วย 

6) หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง ต้องเป็นหลักสูตรเดิมที่ได้
เปิดสอนในสถานที่ตั้งแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา และเป็นหลักสูตรที่ส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษารับทราบเรียบร้อยแล้ว 

7) หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั ้งถือเป็นอีกหนึ่งหลักสูตร 
สถาบันต้องจัดหาอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอีกชุดหนึ่งที่ไม่ซ้ าซ้อนกับใน
สถานที่ตั ้ง โดยมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรณีที่สถาบัน
ประสงค์จะจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งเฉพาะบางส่วนของหลักสูตรที่เปิดด าเนินการในสถาน
ที่ตั้ง สถาบันสามารถจัดการเรียนการสอนได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของจ านวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่เปิด
สอน ซึ่งสถาบันสามารถใช้อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุด เดียวกับในสถาน
ที่ตั้งได้ 

8) ข้อมูลและหลักฐานที่สถาบัน จะต้องเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณารับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ประกอบด้วย โครงการการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่ระบุ เหตุผล ความจ าเป็น การ
ใช้สถานที่ ระยะเวลาที่เปิดและสิ้นสุด หลักสูตร รายวิชาที่เปิดสอน (กรณีสอนเฉพาะบางส่วนของ
หลักสูตร) จ านวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร และในแต่ละปีการศึกษา ส าเนาสัญญาเช่า ส าเนาหนังสือ
ยินยอมใช้สถานที ่ ข้อมูลแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร ข้อมูลแสดงสิ ่งอ านวยความสะดวก สิ ่ง
สนับสนุนทางการศึกษา อุปกรณ์การศึกษา ข้อมูลของอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรทั้งในและนอกสถานที่ตั้ง ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดให้มีการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนว
อาช ีพ การจ ัดบร ิการ สว ัสด ิการน ักศ ึกษา รวมทั ้งข ้อม ูล อื ่นๆตามที ่ส าน ักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษาแจ้งให้สถาบันจัดส่งข้อมูลเพ่ิมเติม หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา  

9) ข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั ้งของสถาบันที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสภาสถาบัน และสถาบันได้แจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบแล้ว ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจะเผยแพร่ข้อมูลการเปิดด าเนินการหลักสูตรนอกสถานที่ตั้ งของสถาบัน เพ่ือให้สาธารณะ
ได้รับทราบ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง สถาบันต้องรายงานให้
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สภาสถาบันทราบ และแจ้งให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่สภา
สถาบันรับทราบ  

10) คณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจด าเนินการให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปอย่าง
มีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณ์ของประกาศฉบับนี้  

11) ในกรณีที ่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตินี ้ได้ หรือมี
ความจ าเป็นต้องปฏิบัต ินอกเหนือที ่ก าหนดในประกาศนี ้ ให้อยู ่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา และให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นอันสิ้นสุด  

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติข้างต้นจึงเป็นมาตรการด าเนินการที่มีรายละเอียด
ชัดเจนให้สถาบันอุดมศึกษาไปใช้ในการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง และยังได้ก าหนดให้สามารถติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไป
อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณ์ของประกาศฉบับนี ้ได้ โดยอาศัยอ านาจหน้าที ่ของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายใน พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 มาตรา 34 และ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ที่ก าหนดหน้าที่ คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา   

 ทั้งนี ้หลักเกณฑ์ดังกล่าว ยังได้เปิดโอกาสให้ กรณีที ่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัตินี้ได้ หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือที่ก าหนดในประกาศนี้ ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้  

 ต่อมาหลังจากที่ได้มีการบังคับใช้ ประกาศกระทรวง และกฎกระทรวงว่าด้วย
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งไปแล้วระยะเวลาหนึ่ง ได้มีความพยายามในการแก้ไขสาระส าคัญใน
ประกาศกระทรวงและกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งข้างต้น อย่างไรก็ตามการ
แก้ไขดังกล่าวใช้เวลาจัดท าร่างเป็นเวลาหลายปี เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับกระทรวง
หลายครั้ง รวมทั้งเป็นช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุกรรมการหลักที่
เกี่ยวข้อง ทั้งอนุกรรมการด้านติดตามประเมินผล และอนุกรรมการด้านกฎหมาย ที่มีบทบาทส าคัญใน
การกลั่นกรองร่างกฎหมายที่จะเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา นอกจากนี้ยังมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับส านักที่ดูแลเรื่องนี้ จึงท าให้ใช้เวลาในการด าเนินการ กอปรกับหลังจากร่าง
กฎหมายใหม่ได้ผ่านการพิจารณาจาก คณะรัฐมนตรีแล้วมีความเห็นจากหน่วยงานต่างๆที่มีต่อร่าง
กฎหมายดังกล่าว เป็นเหตุให้ต้องมีการประชุมร่วม โดยมีส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็น
ผู้รับผิดชอบประสานหาข้อยุติ เพ่ือน าไปสู่การออกเป็นกฎหมายที่มีผลบังคับใช้ต่อไป  

ในที่สุด กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2559 ก็ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 
2560 ซึ ่งได้เพิ ่มเงื ่อนไขในการจัดการศึกษานอกสถานที ่ตั ้งให้มีมาตรฐานที ่ส ูงขึ ้นทั ้งในส่วนของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน อย่างไรก็ตามส่วนที่แตกต่างคือ อ านาจในการจัดการศึกษานอก
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สถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ไม่ได้อยู่ที่สภาสถาบัน แต่ไปอยู่ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
โดยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะต้องขออนุญาตก่อนเปิดด าเนินการ    

2.1 .๕ กลไก การก ากับสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน โดย  พระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

พ ร ะ ร า ช บ ัญ ญ ัต ิส ถ า บ ัน อ ุด ม ศ ึก ษ า เ อ ก ช น  เ ป ็น ก ฎ ห ม า ย ห ล ัก  ที่
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกแห่งใช้เป็นแนวทางในการด าเนินกิจการ ที่ครอบคลุม การบริหารทุกเรื่อง 
ตามที ่ได ้ก าหนด ว ่า  พระราชบ ัญญัต ินี ้ให ้ใช ้บ ังค ับแก ่สถานศึกษาของ เอกชนที ่จ ัดการศ ึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญา เว้นแต่สถานศึกษาที่จัดตั้งตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างรัฐบาล
ไทยกับทบวงการช านัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2562 เป็นฉบับปัจจุบันที่ออกมา เพื่อให้มีการปรับชื่อหน่วยงานที่ก ากับดูแลตามโครงสร้าง
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว ิจ ัย และนวัตกรรม โดยเนื ้อหาสาระหลักยังคงตาม 
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2550 
ประกอบด้วยสาระส าคัญ 130 มาตรา 9 หมวด และบทเฉพาะกาล ทั้งนี้ใน 9 หมวดนั้นประกอบด้วย 
หมวด 1 การจัดตั้งและเปิดด าเนินการ หมวด 2 คณะกรรมการ หมวด 3 การด าเนินงาน หมวด 4 
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ หมวด 5 ทรัพย์สินและการบัญชี หมวด 6 การอุดหนุนและส่งเสริม 
หมวด 7 การก ากับควบคุม หมวด 8 การเลิกและโอนกิจการ หมวด 9 บทก าหนดโทษ  

หากพิจารณาสาระส าค ัญที ่เกี ่ยวข ้องกับการก าก ับด ูแลคุณภาพการจ ัด
การศึกษา ซึ ่งหมายรวมเรื ่องของการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั ้ง ไว้ด้วยแล้วนั ้น จะพบว่า มีความ
เกี่ยวข้องกับเนื้อหาใน พ.ร.บ.ดังต่อไปนี้  

1) การก าหนดอ านาจหน้าที่ของ กกอ. และ สกอ.ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม) ที่จะเข้าไปก ากับดูแล สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

  ตาม พระราชบัญญัตินี้ในหมวด 2 มาตรา 24 (1)-(6) ให้คณะกรรมการ
การอุดมศึกษามีอ านาจหน้าที่ (1) ให้ความเห็นชอบในกรณีที่ พระราชบัญญัตินี้ก าหนดไว้ให้ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ (2) เสนอความเห็นหรือให้ค าแนะน ารัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและ
ประกาศเพื่อด าเนินการตาม พระราชบัญญัตินี้ และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (3) 
รับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงก าหนด (4) ออกระเบียบ
และข้อบังคับเพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัตินี ้ (5) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจการของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่สิทธิของ
บุคคลทั ่วไป ในการนี ้ จะระบุชื ่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้วยก็ได้ (6) ปฏิบัต ิงานอื่นใดตามที ่ 
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นอ านาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ และ ในมาตรา 
25 ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดม  ศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม) ท าหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะกรรมการตาม พระราชบัญญัตินี้  
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2) การก ากับและควบคุม และบทก าหนดโทษ   
     จากการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น มีข้อกฎหมายที่ใช้อ านาจตาม พระราชบัญญัตินี้ ในเรื่องการก ากับควบคุม 
และบทก าหนดโทษ ดังนี้  

 มาตรา 82 การโฆษณาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องไม่ใช้ข้อความอันเป็น
เท็จ หรือไม่ตรงกับข้อเท็จจริงตามที่ได้รับใบอนุญาต หรือไม่ตรงตามข้อก าหนด หรือเป็นข้อความที่อาจ
ก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม  

 ข้อความตามวรรคหนึ่งหมายความรวมถึงการกระท าให้ปรากฏด้วยตัวอักษร 
ภาพ ภาพยนตร์ แสง เสียง เครื ่องหมาย หรือกระท าอย่างใดๆที่ท าให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าใจ
ความหมายได้  

 มาตรา 83 ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าการโฆษณาใดฝ่าฝืนมาตรา 82 ให้
คณะกรรมการมีอ านาจออกค าสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้ 

(1) ให้แก้ไขข้อความหรือวิธีการในการโฆษณา 
(2) ห้ามการใช้ข้อความบางอย่างที่ปรากฏในการโฆษณา 
(3) ห้ามการโฆษณาหรือห้ามใช้วิธีการนั้นในการโฆษณา  
(4) ให้โฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นแล้วตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 
ในกรณ ีที ่ส ถ าบ ันอ ุดมศ ึกษา เอกชน ใด ไม ่ด า เ น ินก ารตามค า สั ่ง ข อ ง

คณะกรรมการ หรือฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนดตามวรรค
หนึ่ง ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจเพิกถอนใบอนุญาตนั้น ทั้งนี้ โดยค านึงถึง
ความร้ายแรงแห่งพฤติกรรมที่กระท าผิด  

มาตรา 84 ในกรณีที ่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการ หรือเงื ่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด หรือไม่ใช้ค าว่ามหาวิทยาลัย สถาบัน หรือวิทยาลัยเป็น
อักษรไทยน าหน้าชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือใช้ชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นอักษรต่างประเทศ
โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี ให้คณะกรรมการเตือนเป็นหนังสือให้ปรับปรุงแก้ไขสิ่งต่างๆตามที่แจ้ง
ไปภายในเวลาที่ก าหนด  

ถ้าหากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นไม่ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้รัฐมนตรี
โดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจสั่งการตามควรแก่กรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

(1) สั่งให้งดรับนักศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง  
(2) เพิกถอนการรับรองวิทยฐานะ 
(3) เพิกถอนใบอนุญาต 

 การสั่งการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่กระทบถึงการด าเนินการ
ด าเนินคดีผู้กระท าการอันกฎหมายนั้นๆบัญญัติเป็นความผิดและก าหนดโทษไว้  
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 มาตรา 86 เมื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

(1) ไม่มีทุนพอจะด าเนินการต่อไป หรือมีหนี้สินเกินทรัพย์สิน หรือมีฐานะ
การเงินไม่มั่นคง อันอาจเกิดความเสียหายแก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

(2) ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง เงื่อนไขที่รัฐมนตรี
ก าหนด หรือประกาศที่ออกหรือก าหนดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของสถาบัน  
อุดมศึกษาเอกชน หรือค าสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในเมื่ออาจท า
ให้เกิดความเสียหายแก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของรัฐมนตรีซึ่งสั่งการตาม
มาตรา 100 วรรคสาม  

(3) หยุดสอนเกินสองเดือนติดต่อกัน เว้นแต่เป็นการหยุดสอนตามข้อก าหนด
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

(4) สภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน อธิการบดี คณาจารย์ในสถาบัน 
อุดม ศึกษาเอกชน หรือนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด าเนินการอันเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อ
ความมั่นคง หรือความปลอดภัยของประเทศ วัฒนธรรมของชาติ ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน 

 ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการมีอ านาจสั่งให้สถาบันอุดม 
ศึกษาเอกชนอยู่ในความควบคุมของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะ  
กรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการ ไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่
เกินสิบห้าคนท าหน้าที ่แทนสภาสถาบัน และให้ประกาศค าสั ่งควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยมีก าหนดเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่าสามวัน  

มาตรา 91 เมื่อคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเห็นว่า สถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนที่ถูกควบคุมไม่อาจด าเนินกิจการต่อไปได้ หรือไม่ควรให้ด าเนินกิจการต่อไป และมีเหตุ
สมควรเพิกถอนใบอนุญาต ให ้รายงานต่อร ัฐมนตร ีเ พื ่อพิจารณา ร ัฐมนตร ีโ ดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตได้  

มาตรา 96 เมื่อปรากฎว่าอธิการบดี  
........ 
(5) ด าเนินกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือปล่อยให้ผู้อ่ืนกระท าการใดๆที่

ท าให้การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นไม่มีคุณภาพทางวิชาการ หรือไม่มีมาตรฐานการ 
ศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด และเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน  

ให้สภาสถาบันด าเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวน ถ้าเห็นว่าอธิการบดี
ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามขาดคุณสมบัติตาม (1) กระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม (2) 
หรือด าเนินการตาม (3) หรือ (4) ให้สภาสถาบันถอดถอนอธิการบดีจากต าแหน่งภายในสามสิบวันนับ
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แต่วันที่ทราบผลการสอบสวน ถ้าสภาสถาบันไม่ด าเนินการถอดถอน ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของ
คณะกรรมการด าเนินการถอดถอนอธิการบดีจากต าแหน่งได้ 

มาตรา 121 ผู้ใดจัดการศึกษาระดับปริญญาโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือ
กระท าด้วยประการใดๆให้บุคคลอ่ืนหลงเชื่อว่าตนมีอ านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาระดับปริญญา ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

มาตรา 122 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดแสดงหรือกระท าด้วยประการ
ใดๆ เพ่ือให้บุคคลอ่ืนหลงเชื่อว่าได้รับการรับรองวิทยฐานะ หรือได้รับความเห็นชอบให้เปิดด าเนินการใน
สาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาสาขาวิชาใดอันเป็นเท็จ อธิการบดีต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้ งจ าทั้งปรับ  

จึงเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นกลไกหลักอีก
อย่างหนึ่งที่ก าหนด บทบาทของคณะกรรมการอุดมศึกษา และส านักงานคณะกรรมทการอุดมศึกษา ใน
การก ากับ ดูแลมาตรฐานการจัดการศึกษา ที่เป็นบทบาทเชิงอ านาจในการด าเนินการได้โดยตรง  

 
2.1.๖  กลไกการติดตาม ตรวจเยี่ยม ตรวจประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  

กลไกการติดตาม ตรวจเยี่ยม ตรวจประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็น
กลไกส าคัญยิ่งที่ได้ด าเนินการต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 – 2561 มีบทบาทในการแก้ปัญหาการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งที่ด้อยคุณภาพ ที่เป็นรูปธรรม กล่าวคือ เป็นการด าเนินการสืบเนื่องจากที่ได้มี
มาตรการทางกฎหมายที่เป็นเรื ่องการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั ้งโดยเฉพาะดังที ่กล่าวข้างต้น ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาถือเป็นเรื่องส าคัญเร่งด่วนในการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาหลังจากที่ได้มีการประกาศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาแล้วในปี พ.ศ. 2553 โดยเริ่มต้นจาก
การตรวจเยี ่ยมน าร ่อง สถาบันอุดมศึกษาที ่จ ัดการศึกษานอกสถานที ่ตั ้งที ่ผ ่านการรับทราบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว 9 แห่ง เพื่อหาแนวทางพัฒนาต่อยอดระบบการตรวจเยี่ยมโดย
ผู ้ทรงคุณวุฒิให้เป็นกลไกในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั ้ง 
รวมทั้งเป็นเครื ่องมือให้ผู ้บริหารระดับนโยบายและสถาบัน พัฒนา ยกระดับ และปรับปรุงการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งให้สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งเป็นกลไกการเฝ้าระวัง ป้องกันผลกระทบที่อาจ
เกิดต่อสังคมและผู้เรียนจากการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ด้อยคุณภาพ และได้มีการต่อยอด การ
ตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ครบทั้งภูมิภาค และทุกสถานศึกษา ในปี ต่อมา คือ พ.ศ. 2554 และได้
มีการด าเนินการที่มีมาตรการชัดเจนมากขึ้น ในการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ที่เป็น
การประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ในระดับหลักสูตร   

การติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง โดย
ผู ้ทรงคุณวุฒิ เป็นการด าเนินงานที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล สถาบันอุดมศึกษาที่จ ัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง โดยกระบวนการตรวจเยี่ยม ตรวจประเมินศูนย์นอกสถานที่ตั้ง ทั้งนี้ผู้ที่ตรวจ
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เยี่ยม และตรวจประเมินเป็นคณะบุคคลที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจเยี่ยม หรือคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการอุดมศึกษา การติดตามประเมินผล รวมถึง
การประกันคุณภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยในสาขาวิชาที่เปิด
สอนนอกสถานที่ตั้ง เป็นการมุ่งให้ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงการอุดมศึกษาเป็นผู้สะท้อน ให้ข้อมูลป้อนกลับ 
ตามประเด็นการตรวจที่สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั ้ง ทั้งนี ้โดยมุ่งพัฒนา
ยกระดับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั ้งของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง และให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการแก้ปัญหาการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่ด้อยคุณภาพ ในภาพรวม  

ร ูปแบบของการติดตามประเมินผลโดยผู ้ทรงคุณว ุฒ ิในการ
แก้ปัญหานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เป็นการด าเนินการที่ต่อเนื่องโดยการลงพื้นที่สถานที่จัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ก าหนดเป้าหมายเพื่อลดจ านวนศูนย์ หลักสูตรการจัดการศึกษาที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์ และมีการสรุปบทเรียนในการด าเนินการแก้ปัญหาในแต่ละ
ขั้นตอนของการด าเนินโครงการเพื่อก าหนดการด าเนินการต่อยอดที่น าไปสู่การแก้ปัญหาที่ครอบคลุม 
และเห็นผลเป็นรูปธรรม องค์ประกอบของผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นการใช้บุคลากรในภาคอุดมศึกษาที่มีบทบาท
ส าคัญในการก าหนดนโยบายมาตรฐานอุดมศึกษาคือ คณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะอนุกรรมการ
หลักในคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสภาสถาบัน 
ผู้ทรงคุณวุฒิจากระบบการประกันคุณภาพ และผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่ตรวจ ซึ่งองค์ประกอบของ
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ปรับเปลี่ยนไปตามวัตถุประสงค์หลักของกิจกรรมที่ด าเนินการ โดยค านึงถึงการมีส่วน
รับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษาโดยเฉพาะสภาสถาบัน และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา  

การก าหนดองค์ประกอบของผู ้ทรงคุณวุฒิมีลักษณะเฉพาะที่
แตกต่างจากการติดตามประเมินโดยทั่วไปคือ ก าหนดองค์ประกอบให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
อนุกรรมการหลักที่เป็นผู้ก าหนดนโยบาย มาตรฐาน ร่วมในองค์ประกอบของผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งช่วยให้เกิด
ความเชื่อมโยงโดยตรงในการพิจารณาผลจากรายงานการตรวจเยี่ยม และตรวจประเมิน และมีส่วนช่ว ย
ให้เกิดความเข้าใจสถานการณ์ที ่แท้จริงอย่างรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี ้ยังสนับสนุนการถ่ายทอด
นโยบายจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้เป็นการส่งโดยตรงไปถึงสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นหน่วย
ปฏิบัติ ทั้งที่เป็นผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารศูนย์ กรรมการสภาสถาบัน คณาจารย์ เจ้ าหน้าที่ 
และผู้เรียน  

ผลจากการติดตามประเมินผลโดยผู ้ทรงคุณวุฒิ พบว่ามีการ
ด าเนินการที่อยู่ในระดับผ่าน ไม่ถึงร้อยละ 20 ซึ่งสะท้อนคุณภาพของการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ในภาพรวมว่ายังมีปัญหาอยู่ จากมาตรการที่ชัดเจนที่ก าหนดให้กรณีที่ผลประเมิน “ไม่ผ่าน” ต้องงดรับ
นักศึกษาในปีการศึกษาถัดไป ร่วมกับการเชื่อมโยงผลการประเมินกับการประเมินประกันคุณภาพ  
รอบสามของ สมศ.ท าให้จ านวนสถาบันที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั ้งลดลงจากเดิม จาก ในปี พ.ศ. 
2554 ม ีการจ ัดการศ ึกษานอกสถานที ่ตั ้ง  76 จ ังหว ัด 505 ศ ูนย ์ 87 สถาบ ัน ( ไม ่น ับรวม
สถาบันอุดมศึกษาไม่จ ากัดรับ) 1,469 หลักสูตร ในขณะที่ปัจจุบันมีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
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50 จังหวัด 94 ศูนย์ 44 สถาบัน 243 หลักสูตร โดยเมื่อพิจารณาเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พบว่า ลดลงจาก 188 ศูนย์ 40 สถาบัน 554 หลักสูตร เหลือ 44 ศูนย์ 19 สถาบัน 102 หลักสูตร 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นนอกจากนี้ เป็นกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนต่างๆ อาทิ คุณสมบัติอาจารย์ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ การจัดการเรียนการสอนที่ไม่มีคุณภาพ การโฆษณาเกินจริง การเปิดศูนย์นอกที่ตั้งโดยไม่แจ้ง
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา การที่ประเมินไม่ผ่านแล้วยังเปิดรับนักศึกษา การที่นักศึกษาได้รับ
ผลกระทบจากหลักสูตรที่มีผลการประเมิน”ไม่ผ่าน”แล้วท าให้ส่งผลต่อการได้ใบประกอบวิชาชีพ หรือ
สิทธิประโยชน์ต่างๆ และการเข้าควบคุมมหาวิทยาลัยอีสานและถอนใบอนุญาต เป็นต้น  

 อย่างไรก็ตาม ในการตรวจประเมินสถาบันบางแห่ง ที่เกิดขึ้น
ด้วยแนวคิดที่แตกต่างจากรูปแบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วไป เช่นกรณีสถาบันการเรียนรู้
เพื่อปวงชน ซึ่งเป็นเรื ่องที่อยู่ระหว่างการด าเนินการตามขั้นตอนรับรองวิทยฐานะที่ยังไม่มีข้อยุติ ณ 
ขณะนั้น กอปรกับมีการจัดการศึกษาในลักษณะของชุมชนเป็นฐาน ที่มีการกระจายตัวในระดับพื้นที่ทั่ว
ประเทศ ในรูปศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนในจังหวัด (ศรป.) และจะมีหน่วยการเรียนย่อยไปตามชุมชน
ต่างๆ เรียกว่า ศูนย์เรียนรู้ของชุมชน (ศรช.) 

2.1.7 กลไกการสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของสภามหาวิทยาลัย สมศ. 
และภาคส่วนต่างๆ 

 การขับเคลื่อนนโยบาย และหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแล
มาตรฐาน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องก่อน กลไกการสร้างความเข้าใจ 
สร้างการรับรู้ และการเปิดให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม ที่เหมาะสม จึงเป็นสิ่งที่ขาดเสียมิได้ ดังนั้น เมื่อมี
การประกาศใช้กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง และ 
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจึงได้ท าหนังสือแจ้งเรื่องการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวให้ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 
และนายกสภาสถาบันทราบและถือปฏิบัติ และสร้างความเข้าใจ ด้วยการจัดประชุมสัมมนา เชิญ นายก
สภาสถาบัน อธิการบดี หน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง อาทิ สมศ.  เข้าร่วมประชุมท าความเข้าใจ เนื ้อหา
สาระส าคัญ รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการซักถาม เพื่อสนับสนุนการน ากฎหมายเหล่านี้ไปปฏิบัติอย่าง
ถูกต้องในการก ากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง  

 นอกจากนี้ในกระบวนการติดตามตรวจเยี่ยม การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้แทนสภาสถาบันทุกแห่งเข้าร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ โดยก าหนดเป็นองค์ประกอบหนึ่ง
ของคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ซึ่งท าให้การรับรู้เรื่องการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งเข้าไปสู่กรรมการ
สภาสถาบันโดยตรง ในขั้นตอนการเสนอเรื่องการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งเอง ได้มีการก าหนดให้
สภาสถาบันให้ความเห็นชอบก่อนเปิดด าเนินการ   

 อนึ ่ง ในกระบวนการแก้ปัญหาการจัดการศึกษานอกสถานที ่ตั ้งย ังได้ให้
ความส าคัญกับภาคีเครือข่ายในการติดตามประเมิน คือ สมศ. ให้มีความเชื่อมโยงผลการตรวจประเมิน
การจัดการศึกษา นอกสถานที่ตั้งกับตัวชี้วัดในการรับรองคุณภาพมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ของ สมศ. 



๑๓๕ 

 

นอกจากนี้ยังได้เปิดช่องทางให้ภาคส่วนต่างๆ มาร่วมแก้ปัญหาผ่านการเข้าร่วมประชุมสัมมนา การรับ
ข้อคิดเห็นและปัญหาทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ การขอความร่วมมือหน่วยราชการในพ้ืนที่ทั่ว
ประเทศได้ให้ข้อมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง เพื่อสอบทานฐานข้อมูลด้านการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 

2.1.8 กลไกการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ และ ความต่อเนื่องของมาตรการที่ใช้
ด าเนินการ   

  กลไกการเผยแพร่ข ้อม ูลต ่อสาธารณะ เป ็นกลไกหนึ ่งที ่คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใช้ก ากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั ้งร่วมกับกลไกอื่นๆ เพื่อช่วยให้สาธารณะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ผ่านเว็บไซด์ของ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา การมีศูนย์รับค าถาม ข้อสงสัย ผ่านระบบ call center การให้ข่าวกับ
สิ่งพิมพ์ การออกรายการโทรทัศน์ ให้ข้อมูลต่อสาธารณะ ในเรื่องการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งอย่างมี
คุณภาพ ผลกระทบกรณีที่เกิดขึ้นเรื่องการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งโดยซื้อขาย ปริญญา การให้ความ
กระจ่างกับสังคมในเรื่องที่เป็นข่าว การเผยแพร่ข้อมูลผลการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเป็นข้อมูลส าคัญใน
การตัดสินใจเลือกเรียนอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน  

  กลไก มาตราการ ต่างๆ ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านักงานคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษา น ามาใช้ในการก ากับดูแล คุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มีความ
ต่อเนื่อง จากแนวทางนโยบายของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่มีความต่อเนื่องมาตลอด จึงท าให้การ
ด าเนินการในส่วนนี้บังเกิดผล อย่างไรก็ตาม ในบริบทของการเข้าสู่ การก ากับดูแลของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่สถานการณ์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้คลี่คลาย
ลง มีจ านวนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาไม่มากเท่าที่เคยเป็น ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจาก
กลไก มาตรการที่ได้ด าเนินการไปดังที่กล่าวข้างต้น กับอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะจ านวนป้อนเข้าในระบบ
อุดมศึกษาที่ลดลงมาก จึงท าให้การด ารงอยู่ของศูนย์นอกสถานที่ตั้ง  ด ารงอยู่ได้ยาก อีกทั้งปัจจุบันนี้ มี
ช่องทางให้ผู้เรียนเข้าถึงได้จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก ผ่านการเรียนออนไลน์ เริ่มเข้ามาตอบโจทย์
ความต้องการที่หลากหลาย ให้ความสะดวกผู้เรียนได้มากขึ้นอีกส่วนหนึ่งด้วย  

ทั้งนี้ จากผลการศึกษา สามารถสรุปผล วิเคราะห์กลไก และมาตรการ ที่ภาครัฐใช้
ในการก ากับคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้ ระหว่าง  
ช่วงเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 2546 – พฤษภาคม 2562 ได้ตามภาพประกอบข้างล่างนี้ 
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- พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ มีการ
ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และม ีสกอ. 
- มี พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.
๒๕๔๖ เป็นกฏหมายหลักในการก ากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

๒๕๔๖ 

กฏกระทรวงว่าด้วยการจดั
การศึกษานอกสถานท่ีตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 
๒๕๕๑ (มผีลบังคับใช้ ๖ ก.พ. 
๒๕๕๑) 

กฏกระทรวงว่าด้วยการจดัการศึกษานอก
สถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ. 2559 (มผีลบังคับใช้ 9 ก.พ. 2560) 

เข้าสู่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม ตาม พ.ร.บ.การ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 (ตั้งแต่ 2 พ.ค. 
2562) 

๒๕๖๒ 

๒๕๕๙ 

๒๕๕๑ 

ภาพประกอบที่ 4  สรุปผล วิเคราะห์กลไก และมาตรการ ที่ภาครัฐใช้ในการก ากับ
คุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน ระหว่าง  
ช่วงเวลาตั้งแต่ พ.ศ. 2546 – พฤษภาคม 2562 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 
  

 

 

   

 

  

 
มาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรกับการรับทราบหลักสูตร 

กลไกการติดตาม ตรวจเยี่ยม ตรวจประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

กลไกการก ากับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดย พรบ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
 

มาตรการทางกฏหมายที่เป็นเรื่องการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งโดยเฉพาะ 

การแต่งตั้งคณะกรรมการการอุดมศึกษา อนุกรรมการหลัก 

กลไกการประกันคุณภาพ
 

กลไกการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ และความต่อเนื่องของมาตรการที่ใช้ด าเนินการ 

กลไกการสร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของสภาสถาบนั สม.ศ. และภาคส่วนต่างๆ . 
๑ ๒ ๓ ๕ 

๔ ๖ ๘ 

๗ 
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2.2  ให้ข้อเสนอแนะในการก ากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 ในการติดตาม ก ากับ ดูแล คุณภาพ มาตรฐานของการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง มี
ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา ดังนี้   

2.2.1 การก ากับดูแลของผู้บริหารศูนย์นอกสถานที่ตั้ง 
   ผู้บริหารศูนย์และคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่ๆ ที่มีความใกล้ชิด
กับผู ้เรียนมากที่สุด เป็นผู ้ส่งมอบการจัดการศึกษาโดยตรง  จึงต้องมีความเข้าใจเรื ่องเกณฑ์การจัด
การศึกษานอกสถานที ่ตั ้งเป็นอย่างดี และควรมีความเข้มข้นในการก ากับดูแลโดย ผู ้บริหารศูนย์ 
คณาจารย์และทีมงาน นอกจากนี้ การบริหารศูนย์ ควรมีความเชื่อมโยงกันกับสถาบันหลัก ทั้งในเรื่อง
การบริหารงานวิชาการ โดยเฉพาะการดูแลเรื่องการจัดการเรียนการสอน การวัดผล การพัฒนาคุณภาพ
อาจารย์ ระบบการประกันคุณภาพ ระบบทะเบียนนักศึกษา และ ระบบการเงิน  

2.2.2 การก ากับดูแลโดย สถาบันหลัก และสภาสถาบัน  
 การก ากับดูแลคุณภาพ จากสถาบันหลัก และสภาสถาบัน ถือเป็นต้นน้ าของ

การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ควรมีการดูแลอย่างเข้มงวด ที่ผ่านมาสถาบันหลักจ านวนหนึ่งได้มอบ
อ านาจการบริหารจัดการการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งไปที่ระดับคณะ และขาดการติดตาม อย่างเป็น
ระบบ จะมีการติดตาม ก ากับดูแลอย่างจริงจังเมื่อมีปัญหาเข้ามาพิจารณาเท่านั้น หากมีการวางระบบ
การติดตาม ก ากับดูแลโดยให้ผ่านสภาวิชาการ หรือ คณะกรรมการตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานใดที่
มีความเหมาะ สมตามบริบทของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ แล้วต้องเสนอผู้บริหารสถาบันหลัก และสภา
สถาบันอย่างเป็นระบบ โดยดูแลอย่างเข้มงวด ก็จะช่วยสนับสนุนให้เกิดมาตรฐานในการด าเนินงานที่
รักษาผลประโยชน์ของผู้เรียน และสาธารณชนในฐานะเป็นผู้ใช้บริการการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

2.2.3  ความเชื่องโยงการก ากับดูแล โดยบทบาทของสภาสถาบัน กับคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

ความเชื่อมโยงในการก ากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษานอกที่ตั้งควรก ากับการ
รับรองคุณภาพโดยสภาสถาบัน จากนั้นจึงรายงานต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อการตรวจสอบข้อมูล
หรือ ร่วมกันก ากับดูแลเป็นล าดับ โดยเป็นการท างานที่มีความเป็นอิสระ แต่มีความเชื่อมโยง ทิศทางเชิง
นโยบาย ที่ต้องการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานหลักสูตร และ
ตามกฏกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

2.2.4 รูปแบบการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ที่ให้ภาคส่วนในพ้ืนที่ที่
เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในกระบวนการประเมิน  

   ในการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ควรมีรูปแบบการประเมิน โดย
ให้มีการประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และให้มีส่วนร่วม
ในการประเมินจากประชาชนในพื้นที่ นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตในพื้นที่นั้นๆจริงๆ โดยอาจเป็นการปรับ
กระบวนการประเมินของ สกอ. (ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
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นวัตกรรม) หรือ ให้เป็นการประเมินโดยบุคคลภายนอกร่วมกับ สกอ . (ส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม) และสถาบันหลัก เพื่อให้เป็นการขยายบทบาท ความ
รับผิดชอบ และการรับรู้ สร้างความเข้าใจ ไปสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
อย่างกว้างขวาง  

2.2.5 มาตรฐาน ของ ผู้ประเมิน 
มีข ้อค ิดเห ็นจากผู ้ทรงคุณวุฒ ิบางท่านว ่า ในการประเมินคุณภาพการจัด

การศึกษานอกสถานที่ตั้ง บทบาทผู้ประเมินมีความส าคัญยิ่ง ดังนั้น ควรมีการสร้างมาตรฐานผู้ประเมิน
ให้มีความชัดเจนในเป้าหมายและเกณฑ์ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ  อย่าให้มีบรรยากาศการประเมิน 
ตึงเครียดจากท่าทีของผู้ประเมิน แต่ควรสร้างความเข้าใจ  และ/หรือ อบรมผู้ประเมิน ไม่ให้มีความ
แตกต่างกันในวิธีการ รวมทั้งการน าเกณฑ์ไปใช้ประเมิน  ผู ้ประเมินต้องระบุชัดถึงจุดที ่ต้องแก้ไข
ปรับปรุง  พร้อมข้อเสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุง  นอกจากนี้อย่าเน้นเพียงการตรวจจากเอกสาร  แต่
เน้นผลการด าเนินการ(Performance) ซึ่งควรมีแนวทางให้ชัดเจนว่าต้องพิจารณาอะไร อย่างไร โดยให้
ผู้ประเมินใช้บทบาทผู้สนับสนุน(Facilitator) มากกว่าผู้ตรวจสอบ(Auditor) เห็นควรให้มีการจัดอบรม
คณะกรรมการตรวจประเมิน ทบทวน กฏเกณฑ์ กติกาให้ผู้ประเมินมีคุณภาพ มีความเข้าใจ น าไปใช้ใน
เกณฑ์เดียวกัน มาตรฐานเดียวกัน ด้วยทัศนคติที่เป็นกลางและมองด้วยองค์รวม(Holistic Approach)
พร้อมกับมุมมองเพ่ือการศึกษาในอนาคต 

 2.2.6 การน ามาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้ก ากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง  

  แม้ว่าผู้เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายจ านวนมาก จะเห็นว่าควรมีนโยบายที่
เข้มงวด และไม่ให้เกิดการขยายตัวของการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ทั้งนี้เพราะผลจากการประเมิน
คุณภาพ ได้สะท้อนว่า มีสถาบันที ่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั ้งได้สอดคล้องตามเกณฑ์ยังมีอยู ่ไม่ถึง 
ร้อยละ 20 อย่างไรก็ตามมีความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิบางส่วน ที่เห็นว่าการน ามาตรการทางกฎหมายที่
เป็นการก ากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั ้ง เป็นการเฉพาะซึ ่ง เป็นการปฎิบัติตาม
กฎหมายให้เข้มข้นนั้น ควรมีการพิจารณาการบังคับใช้ท่ามกลางความหลากหลายของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่มีบริบทและปัจจัยที่ต่างกัน  ดังนั้นจึงควรก าหนดว่าที่ใดมีคุณภาพ/มาตรฐานควรมีการยกเว้น
ให้ ส าหรับสถาบันใดที่ท าผิดเกณฑ์  ควรมีการเข้าไปควบคุม 1-3 ปี เพื่อพัฒนาให้มีมาตรฐาน อย่าใช้
มาตรฐานแนวทางปฏิบัติเดียวกันทั่วประเทศ เพราะบริบทและปัจจัยต่างกัน ควรเป็นการช่วยเหลือให้
สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษามากกว่าการลงโทษหรือคาดโทษเมื่อไปประเมินสถานศึกษา
นอกที่ตั้ง ควร ดูแลและให้ค าแนะน าที่ไม่จ าเป็นต้องก ากับทุกขั้นตอน การประเมินของ สกอ. ควรเป็น
การประเมินเพื่อส่งเสริม และก ากับติดตามการด าเนินการอย่างจริงจัง เพื่อให้มีคุณภาพในการจัดศึกษา
อย่างแท้จริง ด้วยหลักธรรมาธิบาล และ เกณฑ์การจัดการศึกษาระหว่างรัฐและเอกชน ควรใช้กฏหมาย
ฉบับเดียว ไม่ควรออกเป็นประกาศ และกฎกระทรวงแยกกัน หากมีข้อสรุปเชิงนโยบายที่ชัดเจนที่จะไม่
สนับสนุนการจัดการศึกษานอกสถานที ่ตั ้ง ให้เขียนเป็นกฎหมายว่าไม่ต ้องการให้จ ัดการศึกษา 
นอกที ่ตั ้งทั ้งร ัฐและเอกชน ยกเว ้น ได ้ร ับอนุม ัต ิจาก กกอ.หร ือ กมอ ตามอ านาจหน้าที ่ภายใต้  



๑๓๙ 

 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ทั้งนี้ กรณีถ้าจัดโดยได้รับอนุมัติจาก กกอ.
หรือ กมอ อาจให้ติดตาม ประเมินโดย คณะกรรมการตรวจสอบของสภาสถาบันเป็นส าคัญ และถ้าได้รับ
อนุมัติได้จัดแล้ว จัดไม่ได้มาตรฐาน สภามหาวิทยาลัยต้องมีความผิด ต้องรับผิดชอบเป็นหลัก 

2.1.8 มาตรการป้องกัน  
ควรหามาตรการป้องกัน ด้วยการติดตามประเมินโดยสถาบันการศึกษา หากจะ

มีการตรวจประเมินโดย สกอ(ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม) 
ก็ควรด าเนินการให้ทันต่อสถานการณ์ ไม่ควรให้เปิดสอนเลยไปเป็นระยะเวลานาน แล้วค่อยตรวจ
ประเมิน จะเกิดความเสียหายถ้าไม่ผ่าน  ต้องมีกลไกที ่มีความอ่อนตัว  ทันสมัยกับสถานการณ์ มี
งบประมาณที่สนับสนุนที่เพียงพอ และควรมีการศึกษาว่าในเรื ่องการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งใน
สถานการณ์ปัจจุบันควรเป็น pre audit หรือ post audit หากพบว่าควรเป็น post audit ก็ควรปรับ
การด าเนินการให้รวดเร็วขึ ้น และ ควรน าบทเรียนจากการติดตาม ตรวจเยี ่ยม ตรวจประเมินของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอย่างต่อเนื่องว่ามีการ
เปลี่ยนแปลง ก่อนเป็นอย่างไร ระหว่างด าเนินการและหลังด าเนินการ เป็นอย่างไร ควรก าหนดเกณฑ์ใน
อนาคตที่ชัดเจน ตรวจสอบได้ มีธรรมาภิบาลในการตรวจสอบเป็นกัลยาณมิตรในการให้ข้อแนะน า 
ปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามมาตรฐานได้อย่างไร รวมทั้งควรมีการอบรมให้ความรู้
กับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับเกณฑ์และรายละเอียดในการประเมินคุณภาพ
การจัดการศึกษานอกที่ตั้งของหน่วยงานต่างๆ ให้มีกระบวนการท างานที่รวดเร็วและมีธรรมาภิบาลเป็น
ส าคัญ  

2.1.9 การน าเทคโนโลยีมาช่วยในกระบวนการก ากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง 

กา ร จ ัด ก า ร ศ ึกษ านอกสถานที ่ตั ้ง เ พื ่อ ใ ห ้ม ีค ว าม ร ับ ผ ิด ชอบต ่อ ส ัง คม
(Accountability)  ของท ุกส ่วนที ่เ กี ่ย ว ข ้อ งก ับการศ ึกษา ในย ุค เทค โลย ีผล ิก โ ฉม ( Disruptive 
Technology) นั้น ควรมีระบบเอื้ออ านวยต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา หรือการก าหนด
วิธีการเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและคุณภาพการศึกษา การใช้ศักยภาพของอาจารย์ร่วมที่มี
คุณค่าอย่างหลากหลายเป็นประโยชน์โดยรวม การช่วยผู้จบการศึกษานอกสถานที่ตั้งในการท างาน โดย
น าข้อมูลการจบการศึกษามาเชื่อมโยงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ควรใช้ เทคโนโลยีระบบการ
สื่อสาร เข้ามาทดแทน ในการติดตามประเมินผลโดยทันที มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะสามารถ
ตรวจสอบหลักสูตรที่ไปเปิดนอกสถานที่ได้อย่างถูกต้อง เช่น คุณวุฒิอาจารย์ที่สอนนอกสถานที่ ควรมี
ระบบสารสนเทศออนไลน์ ที่ภาครัฐเข้าถึง ติดตามได้ทันที เพราะฉะนั้น สถาบันที่เปิดต้องมีระบบไอทีที่
ดี มีระบบการติดตามผู้เรียนออนไลน์ ที่ฉับไว ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนได้โดยไม่มีข้ อจ ากัด 
และสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของผู้เรียน ให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมกับระดับคุณวุฒิที่ได้รับ  

2.1.10 การประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ และมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง 
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การสร้างการรับรู้ ความเข้าใจถึง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่มีคุณภาพ
เป็นเรื ่องที ่ต้องด าเนินการ โดยจัดการอบรมบุคลากรทางการศึกษาที่จัดการศึกษานอกสถานที่ ให้
ตระหนักถึงคุณภาพทางการศึกษา และมีระบบการให้ข้อมูลย้อนกลับทุกปี ควรมีการสัมมนาเรื่อง เกณฑ์
และกลไกการตรวจประเมินนอกที่ตั้งอย่างแพร่หลาย  ก าหนดแผนผังความรับผิดชอบและกระบวนงาน
เพื่อก ากับดูแลคุณภาพและกรอบเวลาให้ชัดเจน สร้างความเข้าใจ/การมีส่วนร่วม จากหน่วยงาน
สถาบันอุดมศึกษากับส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ก าหนดแจ้งปฏิทินการด าเนินงานที่
ช ัดเจน และมีการตรวจประเมินเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง โดยมีการเผยแพร่ผลการ
ด าเนินการต่อสาธารณะ และให้มีช่องทางให้สาธารณะได้ให้ข้อคิดเห็น เพื่อการปรับปรุงพัฒนาแก่ สกอ 
(ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม) และสถาบันอุดมศึกษาที่เป็น
การสื ่อสารสองทาง หากมีความอ่อนไหวในเรื ่องที ่อาจเป็นประเด็นที ่มีผลกระทบต่อภาพรวมของ
อุดมศึกษา สกอ (ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม) ต้องร่วมกับ 
สถาบันอุดมศึกษา สภาสถาบัน หาช่องทางใช้สื่อต่างๆ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องกับผู้เกี่ยวข้องอย่าง
รวดเร็ว  

 
3 อภิปรายผล 

ในการศึกษาครั้งนี้ มีผลการศึกษาที่เป็นประเด็นส าคัญเกี่ยวกับคุณภาพการจัดการศึกษานอก
ที่ตั้ง ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยน ามาอภิปราย ดังนี้ 

3.1 ความจ าเป็นที่ต้องสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง  
ประเด็นเรื่องความจ าเป็นในการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ยังเป็นเรื่องที่กระทรวงถือเป็น

หลักการว่า การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งควรจัดเมื่อมีเหตุผลความจ าเป็นเท่านั้น และหากจะมีการ
จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งก็ควรมีการก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน ในรูปของโครงการ ดังนั้น จึงมีการ
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั ้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 
2551 ว่าการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้จัดการศึกษาในสถานที่ตั้งเป็นหลัก  เว้นแต่
มีเหตุผลและความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน  และในกฎกระทรวงการ
จัดการศึกษานอกสถานที่ตั ้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดไว้ว่า การจัดการ
ศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องเป็นการจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการและทิศทางการพัฒนาประเทศ และเป็นสาขาวิชาที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความ
เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตาม ผลจากความคิดเห็น ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารสถาบันที่จัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้ง พบว่า ร้อยละ 51.56 มีความเห็นว่า จ าเป็นต้องสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้ง แบบมีเงื่อนไข กล่าวคือ เฉพาะสถาบันที่มีความพร้อม มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้  เฉพาะใน
หลักสูตรที่มีความขาดแคลนและประเทศต้องการ เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่ๆ  ไม่มีการจัด
หลักสูตรประเภทเดียวกัน โดยมีความเห็นว่า มีความจ าเป็นอย่างยิ ่งที ่จะต้องสนับสนุนให้มีการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ร้อยละ 42.19 โดยให้เหตุผล ในเรื่องการขยายโอกาสทางการศึกษา ไปสู่
พื้นที่ๆ ผู้เรียนไม่สามารถเรียนได้ในที่ตั้ง ด้วยข้อจ ากัดทางการเงิน และระยะทาง ทั้งนี้หากพิจารณา
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สาระที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั ้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 
2559 จะพบว่า การที่จะตีความในเรื่องเหตุผลความจ าเป็น จะท าได้ชัดเจนขึ้น เนื่องจากได้ก าหนดให้
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งสอดคล้องกับความคิดเห็นข้างต้น ที่
ส่วนใหญ่ เห็นว่า แม้จะมีความจ าเป็นแต่ควรมีเงื่อนไข เรื่อง ศักยภาพ ความพร้อม และควรจัดในสาขา
ที่เป็นที่ต้องการของประเทศ   

3.2  มาตรฐาน หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการก ากับคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

มาตรฐาน หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการก ากับคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามกฎกระทรวงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั ้งของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2559 เป็นสิ่งที่มีสาระส าคัญ ที่เปลี่ยนไปจากกฎกระทรวงเดิม ซึ่งเป็นเนื้อหาเช่นเดียวกับ
ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื ่องการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั ้ง ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
พ.ศ. 2560 กล่าวคือ ต้องเป็นการจัดการศึกษาในสาขาวิชาที ่สอดคล้องกับความต้องการและทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ เป็นสาขาที ่สถาบันอุดมศึกษามีความเชี ่ยวชาญ เป็นการจัดการศึกษาใน
หลักสูตรเดียวกับหลักสูตรเดิมที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับทราบและได้เปิดสอนในสถานที่ตั้ง
แล้ว โดยมีผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวนั้นมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งรุ่นและยังมีการจัดการศึกษา
หลักสูตรนั ้นในสถานที่ตั ้งอย่างต่อเนื ่อง  เป็นหลักสูตรที ่ได้เปิดสอนในสถานที่ตั ้งที ่มีผลการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตรในระดับดีขึ้นไป ซึ่งประเมินโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เป็นหลักสูตรที ่ได้เปิดสอนในสถานที่ตั ้งที ่มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดับคณะวิชา โดยให้ใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสุดท้ายของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) จากสามส่วน กล่าวคือ ผลการประเมินภาพ
รวมอยู่ในระดับดีมาก  ด้านคุณภาพบัณฑิต ไม่ต่ ากว่าระดับดี และ  ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ไม่
ต่ ากว่าระดับดี  

ประเด็นที่อาจจะต้องพิจารณาคือ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการประเมินคุณ  
ภาพภายนอกของ สมศ. ที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ซึ่งได้
ก าหนดไว้ใน มาตรา 49 ความว่า  

“ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การ
มหาชนท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัดการศึกษา ที่
มิใช่การจัดการอุดมศึกษา ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม หรือ กระทรวงอื่น เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่ง
หมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ”  

ในขณะที่ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 64 ว่า 
“ การประเมินคุณภาพภายนอกอาจประเมินโดยหน่วยงานต่างประเทศที่ได้รับการ

ยอมรับอย่างกว้างขวาง หรืออาจประเมินโดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หรือหน่วยงาน ใน
ต่างประเทศที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศก าหนดก็ได้  
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สถาบันอุดมศึกษาอาจเสนอให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ให้ความ
เห็นชอบให้หน่วยงานอ่ืนนอกจากที่ก าหนดไว้ตามวรรคหนึ่งท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกก็ได้ ” 

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ความเหมาะสมของเนื้อหาในช่วงของการปรับกระบวนทัศน์ด้านการ
ประกันคุณภาพ และปรับวิธ ีค ิด ว ิธ ีท างานใหม่ ตาม พระราชบัญญัต ิกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จะมีผลต่อการปฏิบัติตามกฎกระทรวงการจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งของสถาบันอุดม ศึกษาเอกชน พ.ศ. 2559 ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2562 รวมทั้ง พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ได้  

3.3 บทบาทและความรับผิดชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ต่อการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้ง 

 สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นกลไกส าคัญในการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
โดยที่บทบาทของสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้มีการปรับเปลี่ยนไปจากเดิม ตามกฎกระทรวงการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2559 กล่าวคือ สภาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ยังมีบทบาทในการพิจารณาหลักสูตรการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ตามที่สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนเสนอ โดยให้ความเห็นชอบได้ แต่ไม่ได้มีอ านาจที่จะให้เปิดด าเนินการได้ อ านาจในการอนุญาต
ให้เปิดด าเนินการได้จะอยู่ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้เป็นไปตาม กฎกระทรวงการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2559 ที่ก าหนดไว้ในข้อ 4 ความว่า  

“ ในการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแล้ว ให้อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จะจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้งยื่นค าขอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมด้วย
เอกสารและหลักฐาน....”  

จากข้อความข้างต้น แสดงให้เห็นว่า หากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะด าเนินการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้งได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว  

นอกจากนี้ สภาสถาบัน ต้องมีหน้าที่เห็นชอบการรายงานผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
ตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ 10 ความว่า  

“ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งต้องรายงานผลการจัดการศึกษานอก
สถานที ่ตั ้งและรายชื ่อน ักศึกษาต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและส าน ักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาตามแบบรายงานผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั ้งที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนดภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุดปีการศึกษาและต้องเปิดเผยรายงานผลการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้งต่อสาธารณชน” 

บทบาทของสภาสถาบันจึงต้องมีการกลั่นกรองอย่างละเอียด ก่อนที่จะน าเสนอค าขออนุญาต ต่อ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และเมื่อได้รับอนุญาตจาก กกอ. แล้วยังต้องติดตามการรายงานผลการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ก่อนที่จะส่งไปให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา   

หลังจากนั ้น เมื ่อ สกอ (ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว ิจ ัย และ
นวัตกรรม) ได้รับรายงานผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งและรายชื่อนักศึกษาแล้ว สกอ (ส านักงาน
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ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม) จะด าเนินการตรวจสอบและประเมิน
การจัดการศึกษาตามวิธีการและระยะเวลาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด แล้วรายงานผลการ
ตรวจสอบและประเมินการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา หากผลการตรวจสอบและ
ประเมินการจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธ ีการ และเงื ่อนไขตามที ่ได้ร ับอนุญาตตาม
กฎกระทรวงนี้ ให้เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้จัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้งต่อไป   

โดยภาพรวมจะเห ็นว ่า การก าก ับด ูแลค ุณภาพการจ ัดการศ ึกษานอกสถานที ่ตั ้ง  ตาม
กฎกระทรวงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2559 นั้น มีเงื่อนไข
การปฏิบัติที่มากขึ้น จ าเป็นต้องมีการกลั่นกรองจากสภาสถาบันมาแล้วเป็นอย่างดี ก่อนที่จะเสนอขอ
อนุญาตเปิดด าเนินการได้    

3.4 บทบาทและความรับผิดชอบของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ต่อการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง 

บทบาทและความรับผิดชอบของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ต่อการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้งเป็นเรื่องที่ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจว่า การด าเนินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามกฎกระทรวงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั ้งของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2559 นั้น เป็นการเปลี่ยนจากเดิมที่เป็น post audit มาเป็น pre audit ดังนั้น การศึกษา
ความเป็นไปได้ และศักยภาพความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในการจัดการศึกษานอกสถาน
ที ่ตั ้งจะต้องผ่านการตรวจสอบมาอย่างดี พร้อมด้วยการที ่ต ้องมีข ้อมูลสนับสนุนที ่เป ็นหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ ที ่สะสมมาจากการประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพที ่ผ ่านมา โดย 
อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จะจัดการศึกษานอกสถานที่ตั ้ง ต้องยื่นค าขอต่อส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแบบท้ายกฎกระทรวงข้างต้นพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  และ
เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องเริ่มจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งภายในระยะเวลาไม่
เกินวันเริ ่มต้นปีการศึกษาถัดไป นับแต่วันที ่ได้รับอนุญาตและแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เริ่มจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง และหากมีการเปลี่ยนแปลง
สถานที ่ ก็ต้องยื ่นค าขอต่อ สกอ. ก่อน จึงจะเปลี ่ยนแปลงสถานที ่จัดการศึกษานอกสถานที ่ตั ้งได้  
นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งต้องรายงานผลการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั ้งและรายชื่อนักศึกษาต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามแบบรายงานผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุดปีการศึกษาและต้องเปิดเผยรายงานผลการจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งต่อสาธารณชน พร้อมทั้งเตรียมพร้อมในการตรวจสอบ และประเมินการจัดการศึกษาตามวิธีการ
และระยะเวลาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด การท าความเข้าใจในสิ่งที่ผู้บริหารต้องด าเนินการ
ในหลายเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ  

3.5 กลไกการก ากับคุณภาพมาตรฐาน ตามโครงสร้างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม 
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 กลไกการก ากับคุณภาพมาตรฐาน ตามโครงสร้างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหลายประการกล่าวคือ  

 การก ากับดูแลกระทรวง ได้มีความเชื่อมโยง กับ ภารกิจด้านวิทยาศาสตร์ การวิจัย และ
นวัตกรรม เข้าด้วยกัน โดยมีกลไกการก ากับนโยบาย ด้านมาตรฐานคุณภาพหลายระดับ ไม่ได้สิ้ นสุดที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาดังที ่เคยเป็น แต่จะเป็นการท างานโดยคณะบุคคล ตามที่ปรากฎใน
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 
2562 ที่ก าหนดไว้ใน มาตรา 25 ให้มี คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรียกโดยย่อว่า “กมอ.” 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของ กกอ. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง
รัฐมนตรีแต่งตั้งตามข้อเสนอของ กกอ. จากผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
เป็นที ่ประจักษ์ด้านการอุดมศึกษา จ านวนไม่เกินเจ็ดคน โดยให้รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ซึ่งปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
มอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ ทั ้งนี ้ ได ้ก าหนด หน้าที ่และอ านาจ ไว ้ใน มาตรา 26 
นอกเหนือจากการให้ข้อเสนอแนะและความเห็นแก่รัฐมนตรี ตามมาตรา 17 (6) ก าหนดมาตรฐาน 
การอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของสถาบันอุดมศึกษาด้วย 
17(7) รับรองและเพิกถอนการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และรับรองมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 17(12) 
วินิจฉัยสั่งการเพื่อยับยั้งหรือยุติการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง  
หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาอย่างร้ายแรง และให้ความเห็น
ประกอบการพิจารณาของรัฐมนตรี ตามมาตรา 17(8) และ (9) แล้ว กมอ. มีหน้าที ่และอ านาจ 
ดังต่อไปนี้  

(๑) ส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบการจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมทั้งการประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐใน
สังกัดของกระทรวงและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยค านึงถึงประเภทและกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา ตลอดจนความเป็นอิสระและความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งด้วย 

(๒) เสนอแนะต่อรัฐมนตรีเพื่อน าเสนอต่อสภานโยบายให้ก าหนดมาตรการทางการเงิน
การคลังและสิทธิประโยชน์อ่ืน เพ่ือให้มีการพัฒนามาตรฐานการอุดมศึกษา 

( ๓ )  ใ ห ้ค า แนะน า แล ะสน ับ สน ุน ก า รพ ัฒนามาต ร ฐ านกา รอ ุด มศ ึกษ าขอ ง
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงอย่างต่อเนื ่อง เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศ 

(๔) ก ากับ เร่งรัด ติดตาม และให้ค าแนะน าแก่ส านักงานปลัดกระทรวงในการจัดท า
ฐานข้อมูลมาตรฐานการอุดมศึกษา 

(๕) รายงานผลการปฏิบัติตามแผนด้านการอุดมศึกษาตามหน้าที ่และอ านาจต่อ
รัฐมนตรี 
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(๖) ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และความเห็นต่อรัฐมนตรีหรือสภานโยบายตามที่รัฐมนตรี
หรือ สภานโยบายมอบหมาย 

(๗) แต่งตั ้งคณะอนุกรรมการเพื ่อท าการแทนหรือเพื ่อด า เน ินการตามที ่ กมอ. 
มอบหมาย 

(๘) ปฏิบัติการอื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นก าหนดให้เป็นหน้าที่หรือ
อ านาจของ กมอ. หรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือสภานโยบายมอบหมาย 

การใช้อ านาจของ กมอ. ต้องค านึงถึงความเป็นอิสระ ความหลากหลาย ประเภทและ 
กลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา รวมทั้งสถานภาพของแต่ละสาขาวิชและ 
แต่ละสถาบันอุดมศึกษาด้วย  โดยมีการก าหนดหลักการให้ กกอ . ใช ้ในการก าหนดมาตรฐาน 
การอุดมศึกษาไว้ใน มาตรา ๒๗ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มาตรฐานการอุดมศึกษาต้องก าหนดให้ทันสมัยตามพัฒนาการของโลกและสังคม 
(๒) มาตรฐานการอุดมศึกษาต้องก าหนดโดยค านึงถึงความหลากหลายของประเภท

และกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา  
(๓) มาตรฐานการอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับความรู้ สมรรถนะ ทักษะ เจตคติ ซึ่ง

เป็นผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ซึ่งเกิดขึ้นแก่ผู้เรียนและสามารถวัดได้ การก าหนดวิธีการจัดการศึกษาต้อง
กระท าเพียงเท่าที่จ าเป็นตามมาตรฐานสากล เพื่อเป็นการประกันคุณภาพขั้นต่ า โดยไม่กระทบต่อความ
เป็นอิสระของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการศึกษา 

(๔) ต้องรับฟังความคิดเห็นของสถาบันอุดมศึกษา ผู้เรียน คณาจารย์ และผู้ใช้บัณฑิต 
อย่างกว้างขวาง 

(๕) มีระบบให้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินการปฏิบัติตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาเป็นระยะ และมีระบบการให้สถาบันอุดมศึกษาอุทธรณ์ค าวินิจฉัยหรือค าสั่ง กมอ. 
ได้ 

   (๖) หลักการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง   
 อนึ่ง ในเรื่องการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง นั้น พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562  

ได ้ก าหนดไว ้โดยตรงใน มาตรา 58 ความว ่า  ภายใต ้บ ังค ับมาตรา 34 1และ มาตรา 35 2 
                                                           
1 มาตรา 34 สถาบันอุดมศึกษาทัง้ของรัฐและของเอกชนอาจร่วมมือกันในการจัดการศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม และในด้าน
อื่นๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ  
 ความร่วมมือตามวรรคหนึ่งหมายความรวมถึงการใช้บุคลากรร่วมกัน การร่วมกันออกค่าใช้จ่าย การใช้ทรัพยากรร่วมกัน หรือ
ความร่วมมืออย่างอื่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
2 มาตรา 35 สถาบันอุดมศึกษาพึงสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรมเพ่ือสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติงานจริง และเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ 
และคุณลักษณะอ่ืนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 

 สถาบันอุดมศึกษาอาจท าข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง ในการจัดหลักสูตรการศึกษา การเรียนการสอน การวัดและ
การประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาและอีกส่วนหนึ่งในสถานประกอบการของหน่วยงานดังกลา่ว 

 ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง สถาบันอุดมศึกษาอาจอนุญาตให้บุคลากรและผู้เรียนไปปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ดังกล่าวได้ ตามระเบียบที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด  



๑๔๖ 

 

สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดให้มีการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาได้ตามหลักเกณฑ์ 
ว ิธ ีการ และเงื ่อนไขที ่คณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศก าหนด การจัดให้ม ีสถานที ่ตั ้งของ
สถาบันอุดมศึกษามากกว่าหนึ่งแห่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประกาศก าหนด และแจ้งให้ส านักงานปลัดกระทรวงทราบ   

แม้ว่าจะได้มีการก าหนดบทบาทในองค์คณะเฉพาะที่มาก ากับ เรื ่องมาตรฐานการศึกษา คือ 
กมอ. แต่เรื ่องการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั ้งก็เป็นเรื ่องที่เกี่ยวโยงกับการพิจารณาของ กกอ ด้วย
ดังกล่าวใน มาตรา 58 และบทบาทในการควบคุมและก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา ก็ได้น ากระบวนทัศน์
ใหม่มาใช้ กล่าวคือ ได้ก าหนดใน พระราขบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ตามหลักความเป็นอิสระ 
ไว้ในมาตรา 15 วรรค 2 ว่า “การควบคุมและก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาจะกระท าได้เพียงเท่าที่
จ า เป ็น เ พื ่อร ักษาประโยชน ์ของประชาชนหร ือประเทศเป ็นส ่วนรวม และเท ่าที ่ก าหนดไว ้ใน
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืน”  

นอกจากนี้ยังมีข้อกฎหมายที่เอื้อในการด าเนินการที่แตกต่างจากที่ กมอ. ก าหนด ในลักษณะที่
เปิดให้มีการด าเนินการที่เป็นแนวคิดใหม่ที ่จะสนับสนุนการทดลองสร้างนวัตกรรม การอุดมศึกษา 
(sand box) ไว้ใน มาตรา 69 ความว่า 

“ มาตรา 69 เพื ่อประโยชน์ในการสร ้างนวัตกรรมการอุดมศึกษา ร ัฐมนตร ีอาจเสนอ  
สภานโยบายเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้มีมติให้สถาบันอุดมศึกษาหรือส่วนงานในสถาบันอุดมศึกษา 
จัดการศึกษาที ่แตกต่างไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษาได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธ ีการ และเงื ่อนไขที่  
สภานโยบายก าหนดซึ่งอย่างน้อยต้องก าหนดเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

(1) ระยะเวลาด าเนินการ 
(2) ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน 
(3) การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
(4) กลไลและมาตรการในการก ากับ และการประกันคุณภาพการศึกษา  
(5) การตรวจสอบและติดตามประเมินผลโดยคณะผู้ประเมินผลอิสระ  
(6) การด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเมื่อครบระยะเวลาตาม(1)แล้ว  
 ในระหว่างที่สถาบันอุดมศึกษาหรือส่วนงานในสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาตาม

วรรคหนึ่ง มิให้น ามาตรฐานการอุดมศึกษามาใช้บังคับแก่การจัดการศึกษาดังกล่าว และให้ถือว่าการจัด
การศึกษานั้น เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องแล้ว  

ในกรณีที่สภานโยบายเห็นว่าการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่งประสบความส า เร็จ ให้
แจ้งให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 

3.6 การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่ทับซ้อนกับการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาใน
พื้นที่ 

 ด้วยการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ กอปรกับการที่มีการ
จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งเกิดขึ้น ในขณะที่ตัวป้อนในระบบอุดมศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้



๑๔๗ 

 

เมื่อพิจารณาความหนาแน่นของสถานศึกษาทั้งในและนอกสถานที่ตั้งยังพบว่า มีการกระจุกตัวอยู่ใน
เมืองใหญ่ มากกว่าที่จะกระจายตัวออกไปในพ้ืนที่ห่างไกล เพ่ือลดช่องว่ างปัญหาการกระจายโอกาสทาง
การศึกษา นอกจากนี้ การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่เกิดขึ้นยังเป็นการเปิดในสาขาที่มีสถานศึกษา
หลายแห่งในพื้นที่เปิดทับซ้อนกันอยู่แล้ว ดังนั้นการแข่งขันกันที่รุนแรงขึ้นเพื่อแย่งชิงนักศึกษา จึ งเป็น
เรื่องที่น าไปสู่ความขัดแย้ง และเป็นที่มาของการสูญเปล่าในการลงทุนด้านการศึกษาในภาพรวมของ
ประเทศได้ อย่างไรก็ตาม ตามกฎกระทรวงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั ้งของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ต้องการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั ้ง 
จะต้องมีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ เปิด และต้องเปิดในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ จะช่วย
กลั ่นกรองลดความสูญเสียในการลงทุนที ่ไม่คุ ้มค่าได้ส่วนหนึ ่ง แต่อาจจะยังไม่ได้แก้ปัญหาการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งที่ทับซ้อนกับการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ได้ทั้งหมด อีกทั้ง
ยังมีความทับซ้อนกับสถาบันอาชีวศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญา ซึ ่งกระจายอยู่ทั ่ว
ประเทศอีกด้วย  

3.7  มาตรการกรณีการเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งที่ด้อยคุณภาพ  

 ผลกระทบที่เกิดจาการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่มีปัญหาด้านคุณภาพ เป็นสิ่งที่ตามมา
ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต้องตั้งรับในการแก้ปัญหา เหมือนวัวพันหลัก ในบางกรณี  
น าไปสู่การร้องเรียน การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย จากผลกระทบที่เกิดขึ้น เฉพาะกรณีการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอีสาน พบข้อเท็จจริงงก่อนจะมีการควบคุมมหาวิทยาลัย คือมีการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง 6 ศูนย์ที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ และ 125 ศูนย์/ห้องเรียน ที่จัด
การศึกษาระดับปริญญาที่อธิการบดีไม่ได้ขออนุญาตต่อสภามหาวิทยาลัย มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย เป็นผู ้อ านวยการศูนย์บริการศึกษานอกสถานที่ตั ้ง มีการแบ่งส่วนเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาระหว่างผู้อื่นกับมหาวิทยาลัย มีการจัดการศึกษาที่ไม่ไปไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ
เมื่อมีการควบคุมมหาวิทยาลัย ซึ่งท าให้คณะกรรมการควบคุม เข้าไปแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งต้องใช้เวลาถึง 
15 เดือน ก็พบว่ามีผลกระทบต่อผู ้เรียนเป็นจ านวนมาก กล่าวคือ ผู ้เรียน 4,000-5,000 คน มี
คุณสมบัติที่จะจบได้ ประมาณ 500 คน เพราะส่วนที่เหลือไม่ได้มีการเรียนการสอนจริง มีจ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษามากกว่าจ านวนนักศึกษาที่มีซึ่งขัดแย้งกับความเป็นจริง เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น ก็
จ าเป็นที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต้องเข้ามาดูแล ให้มีมาตรการเยียวยากับผู้มีผลกระทบ 
ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องสร้างความเข้าใจ และหาข้อตกลงที่เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกฎหมาย   

 นอกจากนี้ ที่น่าจะเป็นบทเรียน ที่เอาไปคิดต่อเชิงระบบ คือ กรณีที่มีการประเมิ นการจัด
การศึกษานอกสถานที ่ตั ้งแล้วมีผลประเมินในหลักสูตรใด “ไม่ผ่าน” แล้วสถาบันอุดมศึกษาที ่จัด
การศึกษานั้นจะต้องงดรับนักศึกษาในปีถัดไป อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกระบวนการพิจารณาและแจ้งผล 
จะต้องมีการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจประเมิน เสนอต่ออนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงน าเสนอ
ต่อ กกอ. แล้วจึงแจ้งผล และสถาบันอุดมศึกษาก็สามารถทักท้วงผลได้ ซึ่งจะต้องเสนอการทักท้วงผ่าน
อนุกรรมการ และ กกอ. ด้วย จึงท าให้เกิดเวลาที่เหลื่อมในช่วงรอผลการประเมิน และช่วงรอผลการ
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ทักท้วง ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาได้ขอความเห็นชอบจากสภาสถาบันด าเนินการไปแล้ว รวมทั้งการดูแล
นักศึกษาที่คงค้างในหลักสูตรที่มีผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” ก็ตาม ไม่ได้มีการก าหนดแนวทางที่ชัดเจน 
แต่มีการวางหลักการว่า เป็นเรื่องที่สถาบัน และสภาสถาบัน จะต้องรับผิดชอบดูแลนักศึกษาที่คงค้าง 
หรือที ่ด าเนินการระหว่างที ่กระบวนการแจ้งผลไม่สิ ้นสุดกระบวนการ อย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานที่ก าหนด ในทางปฏิบัติ มีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง ไม่ได้ดูแลกลุ่มนี้เท่าที่ควร แต่มาแก้ไข
ปัญหาอีกครั ้งตอนที่ผู ้เรียนใกล้จบการศึกษา หรือจบการศึกษาแล้ว ต้องการใบรับรองวิชา ชีพ จึง
กลายเป็นประเด็นที ่จะต้องตรวจสอบกลไกการดูแลนักศึกษาเหล่านั ้น ภายหลัง เป็นปัญหายุ่งยาก 
โดยเฉพาะกรณีที ่เปลี ่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรนั้นแล้วในระดับหลักสูตร คณะวิชา รวมทั้งทีม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย การเข้าใจเรื่องเดิม ความเป็นมาจึงเป็นเรื่องที่มีปัญหาอุปสรรค พอสมควร  

 อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ได้มีการก าหนดใน หมวด 8 
การคุ้มครองผู้เรียน ไว้ความว่า  

 “ มาตรา 71 ในกรณีที่มีการวินิจฉัยชี้ขาดหรือสั่งการตามมาตรา 51 วรรคสอง หรือมี
การสั่งให้สถาบันอุดมศึกษาระงับการด าเนินการตามมาตรตรา 55 วรรคสอง หรือมีการไม่รับรอง
มาตรฐานการอุดมศึกษาของหลักสูตรการศึกษาตามมาตรฐาน 56 อันมีผลกระทบต่อการเรียนการ
สอนหรือการส าเร็จการศึกษาของผู้เรียน ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาก าหนดมาตรการ
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานั้น หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นด าเนินการเพื่อแก้ไขและเยียวยาผู้เรียนที่ดีแต่
ได้ผลกระทบด้วย 

 การด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนดตามวรรค 1 ไม่มีผลให้สภาสถาบันอุดมศึกษาหรือ
อธิการบดีซึ่งเป็นผู้อนุมัติหรือรับผิดชอบในการด าเนินการอันเป็นเหตุให้เกิดผลตามวรรค 1 พ้นจาก
ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น 

3.8 มาตรการให้มีความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆในการสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณ 
ภาพ  

 การก ากับ ดูแลการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ให้มีคุณภาพนั้น หากมุ่งแก้ปัญหาโดยใช้มาตรการ
ทางกฎหมาย ออกกฎหมายและแก้กฎหมายให้เข้มข้น หรือผ่อนคลายไปตามสถานการณ์ จะช่วย
แก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็เป็นการแก้ปัญหาที่มีกระบวนการที่ใช้เวลามาก ดังนั้นเมื่อมีการน า
กฎหมายมาใช้บังคับ ในบางกรณีอาจจะมีเนื้อหาบางเรื่องที่ไม่เข้ากับสถานการณ์ไปแล้ว เนื่องจาก
การออกกฎหมายมักเป็นการมองปัญหาที่ผ่านมามากกว่าจะเป็นการมองอนาคต ในการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ ไม่สามารถส าเร็จได้ด้วยการออกกฎหมายเพียงอย่างเดียว แต่ต้องปฏิรูปจากภายใน จาก
จิตส านึก ทัศนคติค่านิยม ที่ทุกคนเห็นร่วมกันว่าเราต้องมีการเปลี่ยนแปลง แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นหลังจากนี้อาจไม่สามารถเรียกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล แต่ต้องเป็นการเปลี่ยน  
แปลงอย่างมีนัยส าคัญ ซึ่งความเปลี่ยนแปลงจากภายในนั้น ต้องเกิดจากการก าหนดมาตรการให้มี
ความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆในการสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  
        การสร ้า งความตระหนัก ให ้ท ุกฝ ่าย  ไม ่ว ่าจะเป ็นผู ้บร ิหารสถาบ ันอ ุดมศ ึกษาเอกชน  
สภาสถาบัน คณาจารย์ ผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ปกครอง ภาคส่วนต่างๆ ในพ้ืนที่ มีส่วนร่วมในการสร้าง
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สถาบันอุดมศึกษาที่จะพัฒนาตนเอง หน่วยงาน สังคม อย่างคุ้มค่า สร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี
มากกว่า ให้อุดมศึกษาเป็นการลงทุนแบบสุกเอาเผากิน อย่างง่ายๆ โดยที่จะท าให้บัณฑิต และ
คณาจารย์ขาดความเข้มแข็งทางวิชาการ สร้างปัญญาให้ประเทศไม่ได้ เป็นปัญหาต่อเนื่องจนเป็น
วิกฤติของประเทศในที่สุด 
     
4 ข้อเสนอแนะ 

 เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างมีคุณภาพ นอกเหนือจาก
ข้อเสนอแนะที่เป็นผลการศึกษาแล้ว ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมที่เชื่อมโยงกับการก ากับดูแลคุณภาพ
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยภาพรวมด้วย ดังนี้  

 4.1 ข้อเสนอแนะ ในการก ากับดูแลคุณภาพ การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
  4.1.1 ระบบการก ากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ในการเข้าสู่

โครงสร้างการเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ที่ พระราชบัญญัติ 
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ซึ่งถือเป็นก าหมายหลักในการบริหารกระทรวง ได้ก าหนดไว้ใน พระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ส่วนที่ 4 หลักความเป็นอิสระ มาตรา 15 ...การควบคุมและก ากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาจะท าได้เพียงที่จ าเป็นเพ่ือรักษาประโยชน์ของประชาชนหรือประเทศเป็นส่วนรวม และ
เท่าที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฏหมายอ่ืน ดังนั้นการก ากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาจึงควร
สร้างระบบการก ากับดูแลที่เข้มแข็งในระดับสถาบันเป็นหลัก การก ากับดูแลการใช้กลไกก ากับดูแลโดยสภา
มหาวิทยาลัย สภาวิชาการ จึงเป็นกลไกที่ต้องออกแบบให้เกิดความม่ันใจในคุณภาพของผลผลิต ผลลัพธ์ ซ่ึง
ควรมีการสร้างระบบที่เปิดโอกาสให้สาธารณชนร่วมตรวจสอบเป็นหลัก ส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่
ยังต้องพัฒนา ให้มีการติดตาม โดย สกอ. (ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม) และ กกอ. หรือ กมอ. ร่วมด้วย ทั้งนี้กลไกและมาตรการที่ก าหนดควรเป็มาตรการส่งเสริมและ
สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีคุณภาพและสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ยังต้องพัฒนาโดยมีระยะเวลา
ก าหนดกรอบการพัฒนาที่ชัดเจนและมีมาตรการควบคุมที่เข้มข้นส าหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่สามารถ
ด าเนินการให้มีคุณภาพมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเพ่ือไม่ให้เกิดการผลิตบัณฑิตที่ไม่มีคุณภาพ
ในวงจรของอุดมศึกษาไทยต่อไป  

  4.1.2 การสะท้อนความต้องการคุณภาพเชิงสมรรถนะ จากสถานประกอบการ  
สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้าไทย สมาคมวิชาชีพต่างๆ รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า เป็นเรื่องที่จ าเป็น
ด้วย พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ในมาตรา 35 ความว่า “สถาบันอุดมศึกษาพึง
สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติงานจริง และเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มี
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะอ่ืนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ดังนั้นหาก
กระบวนการผลิตบัณฑิตได้เปลี่ยนกระบวนทัศน์เป็นการมุ่งสมรรถนะของบัณฑิตจากกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตก็จะ
ช่วยให้ผลผลิตและผลลัพธ์ของอุดมศึกษาตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ 
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  4.1.3 การสร้างวิธีคิด มุ่ง คุณภาพของการสร้างสมรรถนะ และ ความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ ในกลุ่มผู้เรียนมากกว่ามุ่งค่านิยมการมปีริญญาเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการทางสังคมอย่างเดียว จะ
ช่วยส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาปรับเปลี่ยนวิธีการสร้างทัศนคติใหม่ให้ทั้งผู้สอนผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องได้
เข้าใจปรัชญาและเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างแท้จริง   

  4.1.5 ใช้โอกาสในการเข้าสู่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ใน
การปฏิรูปกฎ ระบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นหนึ่งใน 3 ของการปฏิรูป ซึ่งถือเป็นหัวใจของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  

   อนึ่ง หลักการที่ถือเป็นหัวใจของการบริหารกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม ที่ส าคัญ ข้อแรก คือ การมุ่งให้กระทรวงน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง ดังนั้นเนื้อหาหลักการ
ที่ปรากฏในกฏหมายหลักคือ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และ พระราชบัญญัติอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง จึงได้มีการก าหนดข้อกฏหมายที่มีความต่างไปจากกฏหมายหลักเดิมรวมทั้งกฏหมายรองที่เป็น
ประกาศกระทรวงและกฏกระทรวง ดังนั้น จึงถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องทบทวนกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการก ากับดูแลมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์และข้อบังคับที่เกี่ยวกับ
การเทียบโอนและการจัดการศึกษานอกที่ตั้งเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งกระทรวงใหม่
โดยเร็ว ทั้งนี้ในส่วนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานอกที่ตั้งโดยตรง อาจจะต้องพิจารณา 
ประเด็นของความเชื่อมโยงกับผลการประเมินภายนอกจากสมศ. ที่มีเงื่อนไขที่เปลี่ยนไปจากเดิมรวมทั้ง
ประเด็นของความชัดเจนในการติดตามเรื่อง วิทยาเขตท่ียังไม่มีการบัญญัติที่ชัดเจนในกฎหมาย 

  4.1.6 พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2550 หมวด 6 การอุดหนุนและ
ส่งเสริม มาตรา 70 ให้รัฐอุดหนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดังต่อไปนี้ (4) ส่งเสริมสนับสนุนให้
มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชน แม้ว่าจะมีการก าหนดเนื้อหาในเรื่อง
การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และเอกชนก็ตาม แต่
ในทางปฏิบัติ ยังมีการด าเนินการในเรื่องเหล่านี้ไม่มากเท่าที่ควร ดังนั้นในสถานการณ์ปัจจุบันที่จ านวน
สถาบัน อุดมศึกษามีอยู่มากเกินความต้องการของผู้เรียนจึงถือเป็นเรื่องส าคัญของประเทศที่จะต้องมี
มาตรการในการบริหารในการใช้ทรพยากรร่วมกันอย่างจริงจังในทางปฏิบัติ ทั้งนี้ในพระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษา พ.ศ.2562 ก็ได้มีการก าหนดไว้ในมาตรา 34 ด้วยว่า  

   “สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและของเอกชนอาจร่วมมือกันในการจัดการศึกษา 
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม และในด้านอ่ืนๆเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของประเทศ 

   ความร่วมมือตามวรรค 1 หมายความรวมถึงการใช้บุคคลากรร่วมกัน การร่วมกัน
ออกค่าใช้จ่าย การใช้ทรัพยากรร่วมกัน หรือความร่วมมืออย่างอ่ืน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่ก าหนดในกฏกระทรวง” 

   จึงน่าจะมีการก าหนดมาตรการรองรับ ในเรื่องเหล่านี้ โดยอาจจะมีการหารือร่วม
ระหว่างกระทรวงที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ) สถาบันอุดมศึกษาทุกกลุ่ม รวมทั้งสมาคม



๑๕๑ 

 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่รวมประชาคมอุดมศึกษาไว้ด้วยกันเพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ซึ่งจะช่วยให้เกิด
ประสิทธิภาพในการบริหารอุดมศึกษาในภาพรวมได้อย่างมีนัยยะ   

  4.1.7 การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาท้ังงระบบ ผ่านกลไก 
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่ได้ประโยชน์จากอุดมศึกษา 

   ด้วยหลักความร ับผ ิดชอบต่อส ังคมที ่ก าหนดไว ้ใน พระราชบัญญัต ิการ
อุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 11 ความว่า “สถาบันอุดมศึกษาต้องด าเนินการเพื่อประโยชน์ของ
ชุมชน สังคม และประเทศ ชุมชนและสังคมมีสิทธิติดตามและตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา” 

   อนึ่ง หลักธรรมาธิบาลที่ปรากฏใน พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 
2562 ยังได้ก าหนดไว้ในมาตรา 22 ด้วย ความว่า  

   “สถาบันอุดมศึกษาต้องก าหนดพันธกิจที่มีต่อผู้เรียน บุคลากร สังคม และ
ประเทศโดยรวมอย่างเป็นรูปธรรม และประกาศต่อสาธารณะเพ่ือให้รับทราบกันอย่างกว้างขวาง  

   สถาบันอุดมศึกษาและบุคคลากรต้องยึดถือและปฏิบัติตามพันธกิจที่ประกาศ
ตามวรรคหนึ่ง 

   การก าหนดพันธกิจตามมาตรานี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้มีส่วนได้เสียและปรับปรุงพันธกิจดังกล่าวให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศเป็น
ระยะ ทั้งนี้ ตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด” 

  4.1.8 การก าหนดยุทธศาสตร์การท างานเชิงพ้ืนที่ ของระบบอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม  

   ด้วยการกระจายตัวในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันได้กระจัด
กระจายอย่างอิสระโดยที่ไม่ได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับภาคส่วนอื่นๆ มาเป็นระยะเวลา
หลายสิบปี อย่างไรก็ตามการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติที่มีผลต่อการท างานของภาครัฐวันนี้ได้ก าหนดให้
หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการพิจารณาด าเนินการทั้งในส่วนที่เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ตามภารกิจของ
หน่วยงาน (Function based) ทั้งการด าเนินงานตามประเด็น (Agenda based) และให้มีการบูรณาการ 
เชิงพื้นที่ (Area based) ดังนั้น ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก าหนดยุทธศาสตร์การท างานเชิงพื้นที่ของระบบอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ 
วิจัย และนวัตกรรม โดยใช้เครือข่ายอุดมศึกษา 9 เครือข่ายที ่มีอยู ่ ปรับเข้ากับศูนย์ประสานงาน
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่วนภูมิภาคที่มีอยู่เดิมให้เกิดเป็นเครือข่ายอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม กับการพัฒนาพื้นที่แบบองค์รวมเพื่อท าหน้าที่สร้างความร่วมมือทางวิชาการ การใช้
ทรัพยากรร่วมกันและการจัดสรรบทบาทหน้าที่เพ่ือน านโยบายภาครัฐสู่การปฏิบัติในเชิงพ้ืนที่ บูรณาการงาน
ด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนัวตกรรม ภายในกระทรวงให้มีเอกภาพ ประสานสร้างความ
ร่วมมือ กับหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน อันจะช่วยเสริมพันธกิ จและภารกิจของ
กระทรวงที่จะใช้ความรู้เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
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4.1.9 ปรับกระบวนการท างาน 
   เนื่องจากมีโครงสร้างหน่วยงานของกระทรวงหลายระดับ และมีองค์กรที่ท า

หน้าที่เพิ่มทั้งสร้างนโยบาย กมอ. และคณะกรรมการอุทธรณ์ หากมีการตั้งคณะท างานย่อยในการ
พิจารณาเป็นขั้นๆ ดังที่ด าเนินการอยู่ในปัจจุบัน จะท าให้วงรอบการท างานแต่ละเรื่องมีมากขึ้น ซึ่งจะก่อ
ปัญหาหมักหมม เกิดความเสียหายต่อทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง การตรวจสอบการท างานภาครัฐที่
มีมากขึ้น ซึ่งจะมีทั้งเรื่องที่เสนอไปที่ กมอ. กกอ. คณะกรรมการอุทธรณ์ บางกรณีอาจไปถึงสภานโยบาย 
และหน่วยงานภายในกระทรวง หน่วยงานภายนอก อื่นๆ เช่น สตง. DSI รวมทั้งกรณีที่เป็นประเด็นที่
บางกรณีไม่สามารถยุติได้ในระดับกระทรวง อาจต้องมีการส่งต่อไปที่ศาลปกครอง ซึ่งผลการพิจารณา 
หลายกรณี ใช้เวลานานจนเกิดผลกระทบมากมาย ควรมีกระบวนการกลั่นกรองกรณีเรื่องร้องเรียน หรือ
การอุทธรณ์ที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้ เวลาพิจารณาเรื่องที่อาจไม่มีมูลเป็นจ านวนมาก เกิน
กว่าจะท าให้ระบบงานมีประสิทธิภาพได้ จึงควรจะมีระบบคัดกรองโดย เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ 
กรณีปัญหาที่สามารถด าเนินการได้ในลักษณะของการให้ข้อมูล ให้ค าแนะน าเบื้องต้น ซึ่งจะช่วยสร้าง
ความเข้าใจและบริหารความขัดแย้งได้ในระดับหนึ่ง 

4.2  ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป  
ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้  

4.2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือก าหนดกลไกมาตรการการก ากับดูแล คุณภาพการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับประเภทกลุ่มสถาบัน และสอดคล้องกับบริบทของการบริหารงาน 
ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

4.2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยในเรื่องการก าหนดแผนที่ตั้งสถาบันอุดมศึกษา การจัดการ
ศึกษาท้ังในและนอกที่ตั้งให้สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

4.2.3 ควรมีการศึกษาระบบกลไกการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาภายใต้เทคโนโลยี 
พลิกโฉมท่ีเป็นการวิจัยเชิงอนาคต 

4.2.4 ควรมีการศึกษารูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่
จะแก้ปัญหาการเข้าถึงอุดมศึกษาที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบ เป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) ของสหประชาชาติที่ ได้ก าหนดให้ 

Quality Education เป็นเป้าหมายหนึ่งที่ประเทศสมาชิกต่างๆจะต้องด าเนินการเพ่ือสร้างหลักประกันว่า

ทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

4.2.5 ควรมีการศึกษาเชิงลึกเพ่ือหาค าตอบถึงความจ าเป็นของการจัดการศึกษา 
นอกสถานที่ตั้งในประเทศไทยในมิติของความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เงื่อนไข ปัจจัยในการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งอย่างมีคุณภาพที่สามารถสร้างบัณฑิตที่ตอบโจทย์ความต้องการของพ้ืนที่
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีงานท าแล้วที่เป็นการเพ่ิมทักษะ เพ่ิมประสิทธิภาพก าลังคน ที่เชื่อมโยงกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคส่วนอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
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4.2.6 ควรมีการศึกษาวิจัยถึงแนวทางในการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้นในผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียของระบบอุดมศึกษาเพ่ือเป็นฐานในการปลูกฝังรากฐานความคิดให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องทั้งระดับปัจเจกบุคคล ระดับองค์กร  สถาบัน วงการอุดมศึกษา และภาพรวมของประเทศ  

4.2.7 ควรมีการศึกษา วิจัยมาตรการทางกฏหมายที่ใช้ในการก ากับดูแลคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษาในมิติของนิติเศรษฐศาสตร์  ทั้งนี้เพ่ือให้มาตรการทางกฏหมายสามารถใช้ได้อย่าง
เหมาะสมในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม ความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษานอกสถานทีต่ั้งของสถาบันอุดมศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๙ 

 

แบบสอบถาม ความคิดเห็นต่อการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษา 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามฉบับนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของ สภาสถาบั น ผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอุดมศึกษา เพื่อเป็นแนวทางส าหรับส านักงาน
ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  ในการน าผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป  

ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู้ตอบ  

โปรดดระบสุถานภาพของท่านโดยกาแครื่องหมายถูก หน้าข้อความที่ตรงกบัท่าน  

   กรรมการสภาสถาบัน หรือ ผู้แทน      

󠄞   ผู้บรหิารสถาบัน หรือ ผู้แทน      

󠄞   ผู้ทรงคุณวุฒิ ทีเ่ป็นหรือเคยเป็นคณะกรรมการการอดุมศึกษา หรือ อนุกรรมการต่างๆ  

󠄞   ผู้ทรงคุณวุฒทิี่ตรวจเยี่ยม หรือ ตรวจประเมินสถาบนัอุดมศึกษา 

󠄞   อื่นๆ โปรดระบุ..............................................................  

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นที่ท่านมีต่อการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง  

1. การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง เป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องสนับสนุนใหม้ีการจัดหรือไม่ เพราะเหตุใด 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ท่านมีความเห็นต่อ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2560 อย่างไร  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ท่านมีความเห็นต่อ กฎกระทรวง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 
2559 อย่างไร? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 



๑๖๐ 

 

4. สภาสถาบันอุดมศึกษา ควรมบีทบาทและความรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งอย่างไร? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ผู้บรหิารสถาบันอุดมศึกษา ควรมีบทบาทและความรบัผดิชอบต่อการจัดการศึกษานอกสถานที่ตัง้อย่างไร? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม ควรมีบทบาทและความ
รับผิดชอบต่อการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งอย่างไร? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ท่านมีความเห็นและข้อเสนอแนะต่อการที่สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตัง้ทับซ้อนกบั 
การจัดการศึกษาทีส่ถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ๆด าเนินการอยูแ่ล้วอย่างไร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. ข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการก ากบัดูแล คุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอบขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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ภาคผนวก ข 
1. กฎกระทรวง ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

2. กฎกระทรวง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

3. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ 

4. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ก าหนดแบบรายงานผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง และ
วิธีการและระยะเวลาตรวจสอบและประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. 2561 

 



หนา   ๗๘ 
เลม  ๑๒๕  ตอนที่   ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

 

 
 

  
 
 

กฎกระทรวง 
วาดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  และมาตรา  ๒๐  แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้   

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“นอกสถานที่ต้ัง”  หมายความวา  สถานที่จัดการศึกษาอื่นใดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ซ่ึงมิใชสถานที่ต้ังตามที่ระบุไวในขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   
“สภาสถาบัน”  หมายความวา  สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแตละแหง 
ขอ ๒ ใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังในสวนงานที่สภาสถาบัน

กําหนด 
ขอ ๓ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังดวยวิธีการเรียนการสอน 

ในชั้นเรียนหรือวิธีการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลทั้งหลักสูตรหรือเฉพาะบางสวนตามที่
สภาสถาบันกําหนดก็ได 

ขอ ๔ การจดัการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ใหจัดการศึกษาในสถานที่ต้ังเปนหลัก  
เวนแตมีเหตุผลและความจําเปนเพื่อประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนแกผูเรียน  สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนจะจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังก็ไดตามเง่ือนไขดังตอไปนี้   

(๑) จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเดิมที่ไดเปดสอนในสถานที่ต้ังแลว   
(๒) ดําเนินการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานครบถวนตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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หนา   ๗๙ 
เลม  ๑๒๕  ตอนที่   ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) จัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร  และมี
การประเมินผลเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

(๔) จัดส่ิงสนับสนุนทางการศึกษาใหเพียงพอเชนเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานที่ต้ัง 
(๕) จัดใหมีการใหคําปรึกษาทางวิชาการ  การแนะแนวอาชีพ  การจัดบริการสวัสดิการ

นักศึกษา  และบริการดานอื่นใหมีมาตรฐานเชนเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานที่ต้ัง   
(๖) จัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการจัดการศึกษา  มีความปลอดภัย  และมีส่ิงอํานวย 

ความสะดวกอยางเพียงพอ 
(๗) ปฏิบัติตามหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา

ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
ขอ ๕ ใหอธิการบดีขออนุญาตจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังตอสภาสถาบัน  พรอมทั้งเสนอ

เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา  ดังตอไปนี้ 
(๑) โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ ต้ังที่มีรายละเอียดเกี่ ยวกับรูปแบบ   วิธีการ 

และระยะเวลาจัดการศึกษา  พรอมทั้งที่ต้ังและแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร 
(๒) เอกสารแสดงการเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ ดินที่จะใช เปนที่ จัดการเรียนการสอน   

หรือหลักฐานแสดงการเปนผูมีสิทธิในการเชาที่ดิน  หรือหลักฐานแสดงการเปนผูมีสิทธิในการใชที่ดิน 
หรืออาคารสถานที่ตามระยะเวลาที่กําหนดใน  (๑)   

ขอ ๖ เมื่อสภาสถาบันพิจารณาใหความเห็นชอบแลว  ใหอธิการบดีแจงตอคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเพื่อทราบภายในสามสิบวัน   

ขอ ๗ ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมสามารถดําเนินการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังได
ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน  ใหสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแจงตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ  และในกรณีที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
มีขอเสนอแนะใดใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนปรับปรุงแกไขใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดําเนินการ 
แลวเสนอผลการดําเนินการนั้นตอสภาสถาบันและคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบ 

ขอ ๘ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดเปดดําเนินการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังกอนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ  ใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นเสนอสภาสถาบันใหความเห็นชอบตามขอ  ๔  
และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในเกาสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๙  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

วิจิตร  ศรีสอาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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หนา   ๘๐ 
เลม  ๑๒๕  ตอนที่   ๒๘   ก ราชกิจจานุเบกษา ๕   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยท่ีมาตรา  ๒๐  แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  บัญญัติใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจจัดการศึกษาในสาขาวิชาใด
นอกสถานที่ตั้งได  โดยรูปแบบ  วิธีการจัด  การขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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หน้า   ๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทรวง 

การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๗  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้  
ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตัง้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“การจัดการศึกษา”  หมายความว่า  การดําเนินการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยการสอน

หรือการวิจัยเพื่อให้ได้อนุปริญญา  ปริญญา  หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต   
“นอกสถานที่ตั้ง”  หมายความว่า  สถานที่จัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มิใช่สถานที่ตั้ง

ตามที่ระบุไว้ในข้อกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ข้อ ๓ การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ต้องเป็นไป 

ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไข  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต้องมิใช่การจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
(๒) เป็นการจัดการศึกษาในสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการและทิศทางการพัฒนาประเทศ   
(๓) เป็นสาขาวิชาที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความเชี่ยวชาญ 
(๔) เป็นการจัดการศึกษาในหลักสูตรเดียวกับหลักสูตรเดิมที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ได้รับทราบและได้เปิดสอนในสถานที่ตั้งแล้ว  โดยมีผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรดังกล่าวนั้นมาแล้ว 
อย่างน้อยหนึ่งรุ่น  และยังมีการจัดการศึกษาหลักสูตรนั้นในสถานที่ตั้งอย่างต่อเนื่อง 
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หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

  

(๕) เป็นหลักสูตรที่ได้เปิดสอนในสถานที่ตั้งที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
ในระดับดีขึ้นไป  ซึ่งประเมินโดยคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(๖) เป็นหลักสูตรที่ได้เปิดสอนในสถานที่ตั้งที่มีผลการประเมินคุณภาพภายนอกระดับคณะวิชา  
โดยให้ใช้ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสุดท้ายของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  (องค์การมหาชน)  จากสามส่วน  ดังต่อไปนี้   

 (ก) ผลการประเมินภาพรวม  อยู่ในระดับดีมาก   
 (ข) ด้านคุณภาพบัณฑิต  ไม่ต่ํากว่าระดับดี   
 (ค) ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์  ไม่ต่ํากว่าระดับดี   
(๗) มีอาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรซึ่งมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ 

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น   
(๘) จัดสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาที่มีมาตรฐานเช่นเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ง   
(๙) จัดให้มีการให้คําปรึกษาทางวิชาการ  การแนะแนวอาชีพ  การจัดบริการสวัสดิการนักศึกษา  

และบริการด้านอื่นให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ง 
(๑๐) มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  มีความปลอดภัย   

และมีสิ่งอํานวยความสะดวกอย่างเพียงพอ 
(๑๑) มีระบบบริหารงานบุคคล  ระบบการเงิน  และระบบทะเบียนนักศึกษาที่เป็นระบบเดียวกับ 

การจัดการศึกษาในสถานท่ีตั้ง  และสามารถตรวจสอบได้ 
(๑๒) ดําเนินการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องของกระทรวงศึกษาธิการ  
โดยเน้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ข้อ ๔ ในการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  เม่ือได้รับความเห็นชอบ
จากสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแล้ว  ให้อธิการบดีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จะจัดการศึกษา 
นอกสถานท่ีตั้งย่ืนคําขอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแบบท้ายกฎกระทรวงน้ี   
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่มีรายละเอียดตามที่กําหนดในข้อ  ๓  รวมทั้ง
รูปแบบ  วิธีการ  และระยะเวลาจัดการศึกษา 

(๒) เอกสารแสดงการเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์  สิทธิการเช่า  หรือสิทธิในการใช้ที่ดินและอาคาร 
ที่จะใช้เป็นที่จัดการเรียนการสอนไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามที่กําหนดใน  (๑)  พร้อมทั้งที่ตั้งและแผนผัง
แสดงบริเวณและอาคาร 
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หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

  

(๓) หลักฐานตามที่กําหนดในข้อ  ๓  (๔)  (๕)  (๖)  และ  (๗) 
(๔) หลักฐานการให้ความเห็นชอบให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ข้อ ๕ เม่ือได้รับคําขอพร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่กําหนดในข้อ  ๔  แล้ว   

ในกรณีที่คําขอถูกต้องและมีเอกสารและหลักฐานครบถ้วน  ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาโดยเร็ว   

ในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจสอบแล้ว  ปรากฏว่าคําขอไม่ถูกต้อง 
หรือเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน  ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอทราบทันทีหรือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับคําขอ  
เพื่อให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องหรือย่ืนเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในการแจ้งดังกล่าว 
ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทําเป็นหนังสือและระบุรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยังไม่ครบถ้วน
ให้ผู้ยื่นคําขอทราบพร้อมทั้งบันทึกการแจ้งดังกล่าวไว้ 

ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไขคําขอหรือไม่ส่งเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งให้ทราบหรือตามที่ปรากฏในบันทึกที่จัดทําตามวรรคสอง  ให้ส่งเร่ืองคืน
แก่ผู้ยื่นคําขอพร้อมแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนคําขอให้ทราบด้วย 

ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาคําขอตามข้อ  ๕  ให้แล้วเสร็จภายใน 
หกสิบวันนับแต่วันที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับคําขอและเอกสารและหลักฐานถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว  ในกรณีที่มีความจําเป็นให้ขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกําหนด 

ในกรณีที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าคําขอและเอกสารและหลักฐาน
เป็นไปตามที่กําหนดในข้อ  ๓  และข้อ  ๔  ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาอนุญาตให้จัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งได้ 

ในกรณีที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแล้วเห็นว่าคําขอและเอกสารและหลักฐาน 
ไม่เป็นไปตามที่กําหนดในข้อ  ๓  และข้อ  ๔  ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาแนะนําให้ผู้ยื่นคําขอ
ดําเนินการแก้ไขให้ถูกต้องโดยผ่านสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  หากผู้ยื่นคําขอไม่แก้ไข 
ตามคําแนะนําภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ  ให้คําขอน้ันตกไป 

ในกรณีที่คําขอจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่ผู้ยื่นคําขอได้ปรับปรุงตามคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาแล้วไม่เป็นไปตามที่กําหนดในข้อ  ๓  และข้อ  ๔  ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ไม่อนุญาตให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 

ข้อ ๗ ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ยื่น 
คําขอทราบผลการพิจารณาภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุญาตหรือไม่อนุญาต  
แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๘ เม่ือได้รับอนุญาตให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งตามข้อ  ๖  แล้ว  สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ต้องเริ่มจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งภายในระยะเวลาไม่เกินวันเร่ิมต้นปีการศึกษาถัดไปนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต  
และแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เร่ิมจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
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หน้า   ๔ 
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ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่สามารถดําเนินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้ภายใน
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง  อาจทําเป็นหนังสือขอขยายระยะเวลาจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งย่ืนต่อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในระยะเวลาดังกล่าวเพื่อเสนอให้คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาพิจารณาอนุญาต  โดยการพิจารณาอนุญาตขยายระยะเวลาให้กระทําได้ไม่เกินสองครั้ง  
ครั้งละหนึ่งภาคการศึกษา  ทั้งนี้  หากไม่สามารถจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้ภายในระยะเวลา 
ที่ กําหนดตามวรรคหน่ึงหรือภายในระยะเวลาที่ ได้รับอนุญาตให้ขยายระยะเวลา  แล้วแต่กรณี   
ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาส่ังเพิกถอน 
การอนุญาตให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งต่อไป 

ข้อ ๙ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงสถานท่ีจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง  
ให้ยื่นคําขอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้  พร้อมด้วยเอกสาร
และหลักฐานตามที่กําหนดในข้อ  ๔  และให้นําหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขตามท่ีกําหนดในข้อ  ๓  
ข้อ  ๕  ข้อ  ๖  ข้อ  ๗  และข้อ  ๘  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  เม่ือได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาแล้วจึงจะเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งได้ 

ข้อ ๑๐ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ จั ดการ ศึกษานอกสถานที่ ตั้ งต้องรายงานผล 
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งและรายชื่อนักศึกษาต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามแบบรายงานผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษากําหนดภายในหกสิบวันนับแต่วันที่สิ้นสุดปีการศึกษาและต้องเปิดเผยรายงานผล 
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งต่อสาธารณชน 

เม่ือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับรายงานผลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
และรายชื่อนักศึกษาตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้ดําเนินการตรวจสอบและประเมินการจัดการศึกษาตามวิธีการ
และระยะเวลาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  แล้วรายงานผลการตรวจสอบและประเมิน 
การจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา  หากผลการตรวจสอบและประเมินการจัดการศึกษา 
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเง่ือนไขตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้  ให้เสนอคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาพิจารณาสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งต่อไป 

ในกรณีที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
ในหลักสูตรใดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคสอง  คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนปฏิบัติตามเง่ือนไขอย่างหน่ึงอย่างใดเท่าที่จําเป็นก็ได้ 

ข้อ ๑๑ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ประสงค์จะเลิกการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ ง   
ให้ทําเป็นหนังสือย่ืนต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพร้อมทั้งเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องเลิก
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งและแผนการจัดการศึกษาของนักศึกษาที่เหลืออยู่ก่อนสิ้นปีการศึกษา 
ไม่น้อยกว่าสามเดือน  เม่ือได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วจึงจะเลิกการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้งได้ 
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ในกรณีที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุญาตให้เลิกการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
ในหลักสูตรใดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหนึ่ง  คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดให้
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนปฏิบัติตามเง่ือนไขอย่างหน่ึงอย่างใดเท่าที่จําเป็นก็ได้   

ข้อ ๑๒ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ งอ ยู่ในวันก่อนวันที่
กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ  ให้ดําเนินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้ต่อไปสําหรับหลักสูตรที่มีผลการประเมิน
ในระดับผ่านจากการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
โดยให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้เป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
มีมติรับทราบผลการประเมินในระดับผ่านของหลักสูตรนั้น 

ข้อ ๑๓ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ งอ ยู่ในวันก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  โดยอยู่ระหว่างการปรับปรุงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งจากการตรวจประเมิน 
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ได้ต่อไปพลางก่อน  เม่ือได้ปรับปรุงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งสําหรับหลักสูตรนั้นแล้ว  ให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
นั้นอีกคร้ังหนึ่ง  หากมีผลการประเมินในระดับผ่าน  ให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้เป็นระยะเวลาห้าปี
นับแต่วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติรับทราบผลการประเมินในระดับผ่านของหลักสูตรนั้น 

ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่ปรับปรุงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งภายในระยะเวลา
หนึ่งภาคการศึกษานับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประเมินจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
หรือไม่ผ่านการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาสั่งเพิกถอนการอนุญาตให้จัดการศึกษา 
นอกสถานที่ตั้งของสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นต่อไป  และให้นําความในวรรคสามของข้อ  ๑๐   
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๔ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ งอ ยู่ในวันก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  โดยยังไม่ได้รับการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้ต่อไปพลางก่อน  และให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น  
หากมีผลการประเมินในระดับผ่าน  ให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งสําหรับหลักสูตรนั้นได้เป็นระยะเวลา
ห้าปีนับแต่วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติรับทราบผลการประเมินในระดับผ่านของหลักสูตรนั้น 

ในกรณีที่มีผลการประเมินในระดับต้องปรับปรุง  เม่ือได้ปรับปรุงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
สําหรับหลักสูตรนั้นแล้ว  ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจประเมินการจัดการศึกษา 
นอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นอีกคร้ังหนึ่ง  หากมีผลการประเมินในระดับผ่าน   
ให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งได้เป็นระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่คณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติ
รับทราบผลการประเมินในระดับผ่านของหลักสูตรนั้น 

169



หน้า   ๖ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

  

ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่ปรับปรุงการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งภายในระยะเวลา
หนึ่งภาคการศึกษานับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการประเมินจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
หรือไม่ผ่านการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  ให้สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาสั่งเพิกถอนการอนุญาต 
ให้จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นต่อไป  และให้นําความในวรรคสาม
ของข้อ  ๑๐  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๕ การตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาตามข้อ  ๑๓  และข้อ  ๑๔  ให้ตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเง่ือนไขตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

ความในข้อ  ๑๐  มิให้นํามาใช้บังคับแก่การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่มีผลการประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในระดับผ่านตามข้อ  ๑๒  ข้อ  ๑๓  และข้อ  ๑๔ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 

ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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คําขออนุญาตให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง 
   

 
 เขียนที่ ......................................... 
 วันที่...... เดือน................ พ.ศ. .... 

๑. ข้าพเจ้า..............................................................................................................ตําแหน่งอธิการบดี 
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย...................................................................ต้ังอยู่เลขที่..............หมู่ที่.................. 
ตรอก/ซอย........................................ถนน..............................................ตําบล/แขวง........................................... 
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด........................................โทรศัพท์................................................ 

 
๒. มีความประสงค์จะขออนุญาตในการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง โดยใช้สถานที่ คือ .................... 

............................................................................................................................................................................. 
ในหลักสูตรดังต่อไปน้ี 

(๑) .................................................................................................................................................. 
(๒) .................................................................................................................................................. 
(๓) .................................................................................................................................................. 

 
  ๓. พร้อมกับคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว 

(๑)  โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังที่มีรายละเอียดตามที่กําหนดในข้อ ๓ รวมทั้งรูปแบบ 
วิธีการ และระยะเวลาจัดการศึกษา 

(๒) เอกสารแสดงการเป็นผู้มีกรรมสิทธ์ิ สิทธิการเช่า หรือสิทธิในการใช้ที่ดินและอาคาร 
ที่จะใช้เป็นที่จดัการเรียนการสอน พร้อมทั้งที่ต้ังและแผนผงัแสดงบริเวณและอาคาร 

(๓) หลักฐานตามท่ีกําหนดในข้อ ๓ (๔) (๕) (๖) และ (๗)  
(๔) หลักฐานการให้ความเห็นชอบให้จัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสภาสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน 
 
  (ลายมือช่ือ)............................................ผู้ย่ืนคําขอ 
               (………………………………………) 
  อธิการบดี...............................................................

เลขท่ีรับ.........................�
วันท่ี...............................�
(สําหรับเจ้าหน้าท่ี) 
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คําขออนุญาตให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง 
   

 
 เขียนที่ ......................................... 
 วันที่...... เดือน................ พ.ศ. .... 

๑. ข้าพเจ้า..............................................................................................................ตําแหน่งอธิการบดี 
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย...................................................................ต้ังอยู่เลขที่..............หมู่ที่.................. 
ตรอก/ซอย........................................ถนน..............................................ตําบล/แขวง........................................... 
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด........................................โทรศัพท์................................................ 
ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้จัดการศกึษานอกสถานที่ต้ัง โดยใช้สถานที่ คือ ..................... 
.............................................................................................................................................................................. 
ต้ังแต่วันที่...... เดือน................ พ.ศ. .... เป็นต้นไป ในหลักสูตรดังต่อไปน้ี 

(๑) .................................................................................................................................................. 
(๒) .................................................................................................................................................. 
(๓) .................................................................................................................................................. 

 
๒. มีความประสงค์จะขออนุญาตเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการศึกษานอกสถานที่ต้ัง เป็น .................... 

............................................................................................................................................................................. 
 
  ๓. พร้อมกับคําขอน้ี ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ มาด้วยแล้ว 

(๑)  โครงการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังที่มีรายละเอียดตามที่กําหนดในข้อ ๓ รวมทั้งรูปแบบ 
วิธีการ และระยะเวลาจัดการศึกษา 

(๒)  เอกสารแสดงการเป็นผู้มีกรรมสิทธ์ิ สิทธิการเช่า หรือสิทธิในการใช้ที่ดินและอาคาร 
ที่จะใช้เป็นที่จดัการเรียนการสอน พร้อมทั้งที่ต้ังและแผนผงัแสดงบริเวณและอาคาร 

(๓)  หลักฐานตามที่กําหนดในข้อ ๓ (๔) (๕) (๖) และ (๗)  
(๔)  หลักฐานการให้ความเห็นชอบให้จัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสภาสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน 
 
  (ลายมือช่ือ)............................................ผู้ย่ืนคําขอ 
               (………………………………………) 
  อธิการบดี............................................................... 

 

เลขท่ีรับ.........................�
วันท่ี...............................�
(สําหรับเจ้าหน้าท่ี) 

172



หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๑๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๘   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐ 
 

  

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
พ.ศ.  ๒๕๕๑  ประสบปัญหาเก่ียวกับการจัดการศึกษาไม่ได้มาตรฐานการอุดมศึกษา  การผลิตบัณฑิต 
ที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการและทิศทางการพัฒนาประเทศ  สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์  วิธีการ   
และเง่ือนไขการจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเสียใหม่  เพ่ือให้การจัดการศึกษาดังกล่าว 
มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการ
และทิศทางการพัฒนาประเทศ  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
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ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง  หลักเกณฑและแนวปฏิบัตเิกี่ยวกบัการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา 

นอกสถานที่ตัง้ของสถาบันอุดมศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

.............................. 
 
  โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการพิจารณาประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือประโยชนในการรักษาไวซึง่คุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และการบริหารดานวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาใหดําเนนิการไปไดดวยดี  
ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความ ขอ ๔(๗) ของกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศกึษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศกึษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เม่ือวนัที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึง
กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคณุภาพการจัดการศึกษานอกสถาน 
ที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒  ดังตอไปน้ี 

  ๑. สถาบันอุดมศึกษาที่จะจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรหรือเฉพาะบางสวนของ
หลักสูตรในสถานที่และอาคารที่มิใชสถานที่จัดตั้ง ตองไดรับความเหน็ชอบจากสภาสถาบันกอนการเปด
ดําเนินการ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน ๓๐ วัน นบัตัง้แตวันทีไ่ดรับความเห็นชอบ
จากสภาสถาบัน 

  ๒. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่จะจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรหรือเฉพาะบางสวนของ 
หลักสูตรในสถานที่และอาคารที่มิใชสถานที่จัดตั้ง จะตองมีสถานที่ตัง้หลักของสถาบันอุดมศึกษา 
      ในกรณีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองมีสถานทีต่ั้งหลักตามทีร่ะบุไวในขอกาํหนด
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   

  ๓. ในกรณีที่เปนการเชาสถานที่และอาคารเพื่อดําเนินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง 
จะตองไมเปนการเชาชวงโดยเปนการดําเนินการเพียงชั่วคราว ซึ่งสถาบันตองระบุกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด
ใหชัดเจน 
      กรณีที่เปนความรวมมือกับหนวยงานอื่น เพ่ือใชสถานที่และอาคารในการจัดการศึกษา 
สถาบันตองไดรบัความยินยอมใหใชสถานที่และอาคารจากหวัหนาหนวยงาน หรือผูมีอํานาจของหนวยงาน 
นั้น ๆ  
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๒
 
  ๔. สถานที่และอาคารที่ใชในการจัดการศึกษา จะตองมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอ
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีความปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก และมีสิ่งสนับสนุนทางการ 
ศึกษาอยางเพียงพอเชนเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ง เชน หองเรียน หองทํางานของอาจารย 
สถานที่หองปฏิบัติการ และอุปกรณการศึกษาอันจําเปนตอการเรียนการสอนในแตละสาขาวชิาที่เปดสอน  
หองสมุด  จํานวนหนังสือในสาขาวิชาที่เปดสอน  รายชื่อฐานขอมูลในสาขาวิชา (กรณีบัณฑิตศกึษา)  
คอมพิวเตอร  อินเทอรเน็ตความเร็วสูง  เปนตน 

  ๕. สถาบันตองจัดใหมีบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ  การแนะแนวอาชีพ  การจัดบริการ 
สวัสดิการนักศึกษา และบรกิารดานอ่ืน ๆ ที่มีมาตรฐานเชนเดียวกบัการจัดการศึกษาในสถานทีต่ั้ง และ
ตองแจงใหนักศึกษาไดรับทราบถึงบริการเหลานั้นดวย 

  ๖. หลักสูตรทีจั่ดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง  ตองเปนหลักสูตรเดิมที่ไดเปดสอน 
ในสถานทีต่ั้งแลวไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษา และเปนหลักสูตรที่สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบเรยีบรอยแลว  

  ๗. หลักสูตรทีจั่ดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งถือเปนอีกหนึ่งหลักสูตร สถาบนัตอง
จัดหาอาจารยประจําหลักสตูร/อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรอีกชุดหนึ่งที่ไมซ้ําซอนกับในสถานที่ตั้ง 
โดยมีคุณวุฒิและคุณสมบตัติามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา 

  ๘. กรณีที่สถาบันประสงคจะจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งเฉพาะบางสวนของ
หลักสูตรทีเ่ปดดําเนินการในสถานที่ตั้ง สถาบันสามารถจัดการเรียนการสอนไดไมเกินครึ่งหนึ่งของ
จํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่เปดสอน  ซึ่งสถาบันสามารถใชอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรชุดเดียวกันกับในสถานที่ตั้งได 

  ๙. ขอมูลและหลักฐานที่สถาบัน จะตองเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพ่ือประกอบการพิจารณารับทราบการจดัการศึกษานอกสถานที่ตั้งของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ประกอบดวย 
      ๙.๑ โครงการการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่ระบุ เหตุผล ความจําเปน และ
วัตถุประสงค ในการใชสถานที่และอาคารทีมิ่ใชสถานทีต่ั้งตามที่ระบุไวในขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน หรือตามพระราชบญัญัติของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือในกํากับ  ระยะเวลาที่จะเปดสอนและ
ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ  หลักสูตรทีเ่ปดสอน  หรือรายวิชาทีเ่ปดสอน (กรณีสอนเฉพาะบางสวนของ
หลักสตูร) จํานวนนักศึกษาในแตละหลักสูตรในแตละปการศึกษา  
      ๙.๒ สําเนาสัญญาเชาและรายละเอียดแนบทายสญัญาเชา หรือสําเนาหนังสือยินยอม 
เกี่ยวกับการใชสถานที่และอาคารที่มิใชสถานที่ตั้ง ในกรณีที่เปนสถานที่หรืออาคารเชาหรือ ความรวมมือ
กับหนวยงานอื่นในการใชสถานที่และอาคาร   
      ๙.๓ ขอมูลแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร ที่ระบุรายละเอียดของพื้นที่ของการใช
ประโยชนในสวนตางๆ ของบริเวณและอาคารนั้น ๆ  ขอมูลแสดงสิ่งอํานวยความสะดวก สิ่งสนบัสนุน 
ทางการศึกษา และอุปกรณการศึกษา 
      ๙.๔ ขอมูลของอาจารยประจําหลักสตูร/อาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตรที่จัดการเรียน
การสอนในสถานที่ตั้งและนอกสถานที่ตัง้ที่สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา  
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       ๙.๕ ขอมูลเกี่ยวกับการจัดใหมีการใหคําปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนวอาชพี 
การจัดบริการ สวัสดิการนักศึกษา และบรกิารดานอ่ืนที่มีมาตรฐาน 
       ๙.๖ ขอมูลอ่ืนๆ ตามทีส่ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงใหสถาบันจัดสง
ขอมูลเพิ่มเตมิ หรือเพ่ือประกอบการพิจารณา 

  ๑๐. ขอมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบนั ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภา
สถาบัน และสถาบันไดแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบแลว สํานักงานคณะกรรมการการอุดม 
ศึกษาจะเผยแพรขอมูลการเปดดําเนินการหลักสตูรนอกสถานทีต่ั้งของสถาบัน เพ่ือใหสาธารณะไดรับทราบ 

  ๑๑. เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง สถาบันตอง
รายงานใหสภาสถาบันทราบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน ๙๐ วัน นบัตั้งแต 
วันที่สภาสถาบันรับทราบ 

  ๑๒. คณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจดําเนินการใหมีการติดตามและประเมินผลการ 
จัดการศึกษานอกสถานที่ตัง้ของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพและ
มาตรฐานตามเจตนารมณของประกาศฉบับนี้    

  ๑๓. ในกรณีทีไ่มสามารถปฏิบัตติามหลักเกณฑและแนวปฏิบตัินี้ได หรือมีความจําเปน 
ตองปฏิบัตินอกเหนือที่กําหนดในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และให 
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนอันสิ้นสุด 

  ประกาศ  ณ  วันที่   ๑๓    มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 
 

(ศาสตราจารยวิจารณ  พานิช) 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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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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