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ก

คำนำ
การแข่งขันในโลกเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) เครื่องมือที่สาคั คือ คาามร้ ึ่่งเ็น
คาามไดเ็รียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนที่สุด โดยเฉพาะใน็ัจจุบันที่็ระเทศไทยเขาส้่ยุคเศรษฐกิจฐานคาามร้
(Knowledge-Based Economy) ึ่่งเ็นเศรษฐกิจที่อาศัยคาามร้เ็นตัาขับเคลื่อนหลักใหเกิดการเติบโต สราง
คาามมั่ ง คั่งและสรางงาน ทิ ศทางการขับเคลื่อนอุดมศ่กษาไทยตอง็รับตัาใหสามารถดาเนินต่อไ็ไดใน
สภาาการณ์เช่นนี้ การเกิดข่้นของมหาาิทยาลัยบรรษัท (Corporate University) จ่งเ็นแนาโนมใหม่ของ
การจัดการศ่กษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ็ระเทศไทย ถ่งแมหลักการดาเนินงานของมหาาิทยาลัย
บรรษัทแต่ละแห่ง อาจมีจุดมุ่งหมาย ในการดาเนินการที่ต่างกันไ็ แต่เ็้าหมายสาคั ร่ามกันคือ การพัฒนา
ผ้เรียนใหสาเร็จการศ่กษาอย่างมีคุณภาพ และมีงานทาตามสาขา/าิชาชีพ จากการสรางคาามเขมแข็งดาน
ระบบการเรี ย นการสอน แบบเรี ย นร้ คาบค้่ ก าร็ฏิ บั ติ จ ริ ง (Work-based Learning: WBL) ที่ ส าคั คื อ
มีเครือข่ายพันธมิตรและค้่คาามร่ามมือ ในการพัฒนาองค์คาามร้และร้็แบบการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง
ทั นสมั ย เพื่อ เสริม สร างคาามร้คาามสามารถ ดานาิชาชีพ และทั ก ษะจริง ให บัณฑิ ตไดน าไ็ใช ในสั ง คม
การทางาน
เอกสารนี้เ็นการนาเสนอรายงานการศ่กษา “กรณีศ่กษามหาาิทยาลัยบรรษัทใน็ระเทศ
ไทย : ขอเสนอแนะเชิง นโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศ่กษาไทย” อันจะเ็น็ระโยชน์ในการกาหนด
นโยบายทิศทางการกากับ ด้แล และสนับสนุนการจัดการศ่กษาของมหาาิท ยาลัยบรรษัท ที่สอดคลองกับ
บริบ ทอุดมศ่กษาไทย และเชื่อมโยงกั บ คุณภาพการจัดการศ่กษาระดับอุดมศ่กษา เพื่อเสริมสรางคาามร้
คาามสามารถดานาิชาชีพ และทักษะจริงใหบัณฑิตไดนาไ็ใชในสังคมการทางาน ึ่่งเ็นแนาทางการพัฒนา
ศักยภาพคนยุคใหม่อย่างเ็นร้็ธรรม บนพื้นฐานคาามกาาหนา การเติบโตที่ยั่งยืนต่อไ็
นภาพร อาร์มสตรอง
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บทสรุปผู้บริหาร
รายงานการศึกษา “กรณีศกึ ษามหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทย”
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
ทิศทางการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยเป็นเรื่องที่ทั้งสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานภาครัฐที่
กากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ ทิศทาง บทบาท ความรับผิดชอบ ให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งสาเหตุที่ทาให้มหาวิทยาลัยไทยถึงทางตีบตัน มาจากปัจจัยหลายประการ เช่น อัตราการ
เกิดที่ลดลง ในขณะที่จานวนมหาวิทยาลัยเกิดใหม่เพิ่มขึ้น มีการแข่งขันกันเปิดหลักสูตร ประกอบกับปัจจัยอื่น
เช่น ผู้ที่ มี ฐานะดี มี ทุ นทรัพย์ สามารถไปเรียนต่อต่างประเทศได้ การเกิ ดของหลั กสูตรออนไลน์ทั้งแบบรับ
ปริญญาและ Non-degree program ที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง รวมไปถึงการจัดการการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน โดยในโลกที่เข้าสู่ยุคสังคมเศรษฐกิจ ฐานความรู้ที่ไร้พรมแดน มหาวิทยาลัยจะไม่ใช่
ที่ที่ครูเป็นเจ้าของอีกต่อไป แต่จะเป็ น learning space ของเด็ก เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบได้ อาจารย์
จะต้องมี ป ระสบการณ์และทัก ษะในการถ่ายทอดความรู้ ที่ Google สอนไม่ ได้ และต้องมี Mind Set หรือ
กระบวนการทางความคิด สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเปลี่ยนตัวเองให้ได้ จะต้องสอนโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของผู้เรียนเป็นหลัก มีการบูรณาการการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อให้เด็กเรียนรู้คู่ไปกับการ
ทางาน หรือฝึกปฏิบัติวิชาชีพจริง หรือให้ผทู้ ี่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมมาถ่ายทอดทักษะประสบการณ์ ให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จ ากของจริง ซึ่ง จะต้อ งเริ่ม ตั้ง แต่ก ารออกแบบหลั ก สูตร การเรียนการสอนร่วมกั น รวมไปถึง การ
ประเมินผล เพื่อให้เด็กที่จบไปมีทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ สามารถสร้างธุรกิจของตัวเองได้ ทางออกหนึ่ง
ที่น่าจะช่วยให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยู่รอดจึงต้องเชื่อมโยงการตอบโจทย์ทั้งภาคอุดมศึกษาและภาคของ
ผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมต่าง ๆ ทาให้เกิดมหาวิทยาลัยบรรษัทขึ้นมาทั่วโลก
การเกิดมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา จึงเป็นทางออกให้อุดมศึกษาตอบ
โจทย์ความต้องการของธุรกิจต่าง ๆ ได้โดยตรง หน่วยงานภาครัฐที่กากับดูแลจึงควรหาทางส่งเสริมสนับสนุน
เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาตอบโจทย์ความต้องการของประเทศในธุรกิจอุตสาหกรรมสาคัญได้มากขึ้น การศึกษา
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย จึงอาจเป็นแนวทางในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและ
สถาบันอุดมศึกษาไทยให้สอดคล้องกับบริบทอุดมศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาที่เชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ หรือการสร้างงานด้วยตนเองของ
บัณฑิต ซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษามีความเข้มแข็ง มีบทบาทสาคัญ ควบคู่ไปกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมไทย ตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่ควรเป็นอยู่ต่อไปได้
วัตถุประสงค์ในการศึกษา
๑. ศึกษาเชิงลึก กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย
๒. ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทย

ค
ระเบียบวิธีการศึกษา
ใช้วิธีการศึกษาเชิงลึก กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย โดยใช้มหาวิทยาลัย
บรรษัทในประเทศไทยทั้งหมดซึ่งมีอยู่ ๔ แห่งที่เปิดดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย ๑. วิทยาลัยดุสิตธานี
๒. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ ๓. สถาบันกันตนา โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
๑. วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา จากเอกสารข้อมูลที่กล่าวถึงข้างต้น โดยกาหนดก
รอบการวิ เ คราะห์ จากสาระส าคั ญ ที่ ก าหนดในข้ อ ก าหนดของสถาบั น และกรอบการประกั น คุ ณ ภาพ
การรับรองวิทยฐานะแยกตามรายสถาบันที่เป็นกรณีศึกษา แล้ววิเคราะห์ภาพรวมของกรณีศึกษา ประกอบด้วย
๑.๑ ข้อมูลพื้นฐานสาคัญที่ปรากฏอยู่ในข้อกาหนดของสถาบัน ข้อมูลการรายงานของ
สถาบันต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตาม พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
๑.๒ ข้อ มู ล รายงานการประกั นคุณภาพภายใน และรายงานการประกันคุณภาพ
ภายนอกที่ผ่านมา
๑.๓ ข้อมูลรายงานการรับรองวิทยฐานะ
๑.๔ เอกสารข้อมูลอื่น ๆ ทีส่ ถาบันจัดทาเผยแพร่ต่อสาธารณชน
๒. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิ และการเยี่ยมชมสถาบัน
แล้วนามาจัดกลุ่มประเด็นสาคัญจากข้อคาถามแต่ละข้อ
ผลการศึกษา
ผลการศึกษา สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ดังนี้
๑. ศึกษาเชิงลึก กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย
มหาวิท ยาลัยบรรษัทในประเทศไทย ในความหมายของการลงทุ นโดยองค์กรอื่นที่ไม่ ได้มี
ภารกิจด้านการศึกษาโดยตรง แต่มีความต้องการในการจัดการศึกษาอบรม เพื่อพัฒนาคนในองค์กร และสาย
งานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้นเป็นหลัก ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ได้ศึกษากรณีศึกษา ๓ แห่งคือ วิทยาลัยดุสิตธานี
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันกันตนา ผลจากการศึกษากรณีศึกษาแต่ละแห่ง ดังนี้
๑.๑ วิทยาลัยดุสิตธานี
ด้วยปณิธานของท่านผู้หญิงชนั ตถ์ ปิยะอุย ที่ต้องการสร้างบุคลากรในสายงานด้าน
การโรงแรมและอุตสาหกรรมให้มีมาตรฐานระดับสากล จึงได้ก่อตั้ง โรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานีขึ้นก่อนเมื่อ
วันที่ ๑ มิ ถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖ ต่อ มาจึง ได้จัดตั้ง เป็น สถาบันอุดมศึก ษาในฐานะสถาบันอุดมศึก ษาเอกชน
ประเภท “วิท ยาลัย ” ขึ้นเมื่ อ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมี บ ริษัท บริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จ ากัด
(มหาชน) เป็นผู้รับใบอนุญาต ปัจจุบันวิทยาลัยฯ เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ทั้งหลักสูตร
ภาษาไทย และหลัก สูตรนานาชาติ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มี จ านวนอาจารย์ ๓๖๒ คน มี จ านวนนัก ศึกษารวม
๓,๐๓๒ คน แนวทางในการบริหารของผู้บริหารวิทยาลัยฯ คือ หลักสูตรที่เปิดสอนจะต้องตอบโจทย์ต่อสังคม
และต้องมีคุณภาพมาตรฐานเพื่อดึงดูดผู้เรียน สามารถผสานการเรียนการสอนเข้ากับธุรกิจได้จริง ดังนั้นการเป็น
มหาวิทยาลัยบรรษัทจึงทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการระหว่างภาควิชาการกับทักษะปฏิบัติ
ในด้ า นอุ ป สรรค ความท้ า ทาย และข้ อ เสนอแนะ ปั จ จั ย ที่ ผู้ บ ริห ารวิ ท ยาลั ย ดุ สิต ธานี ม องว่ า กระทบกั บ
มหาวิทยาลัยบรรษัทอย่างมาก ได้แก่ ๑) เกณฑ์การประกันคุณภาพ ที่เน้นคุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์ซึ่งไม่
สอดคล้องกั บ ศาสตร์เ ฉพาะทางของวิท ยาลัยที่ มุ่ ง เน้นประสบการณ์ม ากกว่า ดัง นั้นจึง ควรมี ก ารปรับ ปรุง

ง
เปลี่ยนแปลง ให้เป็นการพิจารณาให้ตรงกับบริบทของสถาบันมากขึ้น เช่น ใช้ประสบการณ์ของอาจารย์ในการ
เทียบเคียง ๒) การกากับดูแลเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเกณฑ์การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ภาครัฐ ควร
หาวิธีให้การกากับดูแลที่ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ลดขั้นตอนการกากับดูแลที่ไม่ยุ่งยาก ๓) หลักเกณฑ์การเทียบโอน
ที่ส่งผลกระทบต่อตัวป้อนเข้าที่มาจากกลุ่มที่จบ ปวช. หลักสูตรต่อเนื่อง ๔) การแข่งขันและเปรียบเทียบกับ
มหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากรัฐค่อนข้างสูงในแต่ละปี แต่ สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนต้องหารายได้ด้วยตนเอง ด้วยค่าเรียนที่สูงมากจึงถือเป็นข้อจากัดอีกเรื่องในการรับนักศึกษา ๕) ระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับเรื่องของชื่อสถาบัน ซึ่งประเทศไทยกาหนดชัดว่าเป็นมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสถาบัน
อาจท าให้ สั ง คมเข้ า ใจลั ก ษณะการจั ด การเรี ย นการสอนผิ ด ไปจากความเป็ น จริ ง ซึ่ ง เป็ น ปั ญ หาที่
สถาบันอุดมศึกษาขนาดเล็กประสบอยู่ สาหรับข้อเสนอแนะจากผู้บริหารวิทยาลัยดุสิตธานี คือ ภาครัฐควรให้
ความอิ ส ระในการบริ ห ารจั ด การ ก ากั บ ดู แ ลสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนโดยค านึ ง ถึ ง ความหลากหลาย
ตามประเภทตามและบริบ ทของสถาบัน แต่ล ะแห่ง รวมถึง การวางแผนก าลัง คนในระดับ อุดมศึก ษา และ
สนับสนุนให้นาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา โดยอาศัยการที่ภาครัฐลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน
๑.๒ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
สถาบั น การจัดการปัญ ญาภิ วัฒ น์ ก่ อ ตั้ ง โดย บริ ษั ท ซี พี ออลล์ จ ากั ด (มหาชน)
เน้นการเรียนการสอนโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ เรียนทฤษฎีควบคู่กับการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตลอดเวลาของหลักสูตร เมื่อรูปแบบการศึกษาแบบการเรียนรู้ควบคู่การ
ปฏิบัติ (Work-based Education) ปัจจุบันสถาบันฯ จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญา
เอก ในหลัก สูตรสาขาวิชาต่าง ๆ หลากหลายซึ่งมี สาขาวิชาที่ อยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศทั้ง
หลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาจีน รวมทั้งมีการจัดหลักสูตรต่อเนื่องและระบบ
การศึก ษาทางไกล มี อ าจารย์ร วมทั้ ง สิ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๙๔๘ คน และมี จ านวนนัก ศึก ษารวม
๑๖,๒๒๔ คน ในด้านแนวทาง และข้อคิดเห็นในการจัดการศึกษา ซึ่งสะท้อนจากข้อคิดเห็นของผู้บริหารสถาบัน
เห็นว่า มหาวิทยาลัยบรรษัทในปัจจุบัน คลอบคลุมทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ คู่ค้า ไม่ใช่เฉพาะองค์กรแม่ ต้องการให้เป็น
มหาวิท ยาลัยของสังคม การบริหารแบบมหาวิทยาลัยบรรษัท ต้องมี ก ารสอนแบบมีส่วนร่วมจากภาคธุรกิจ
มี ก ระบวนการฝึกงานที่ชัดเจน มี ก ารท าวิจัยจากโจทย์จ ริง เป็นกระบวนการหลัก ต้ องมี ที ม สร้า งเครือข่าย
(network) ปลูกฝังวัฒนธรรมของการรู้จักสร้าง network ในตัวอาจารย์ทุกคน ในด้านอุปสรรค ความท้าทาย
และข้อเสนอแนะ ผู้บริหารสถาบันฯ มองว่า ความท้าทายที่ควบคุมไม่ได้คือการแข่งขันจากภายนอกประเทศ
และการควบคุมของรัฐ ที่ใช้เวลานานเกินไปในการดาเนินการเรื่องต่าง ๆ ซึ่ง ข้อเสนอแนะ คือ กระทรวงฯ
ควรยืดหยุ่นในการทางานมากขึ้น ในการควบคุมควรจะใช้หลักการในการควบคุมมากกว่าจะออกระเบียบในการ
ควบคุม แก้ปัญหาเฉพาะจุด ไม่ควรออกระเบียบเหมารวมทั้งหมด แต่พิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป รวมทั้งเห็นควร
ให้มีการแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และการสนับสนุนการลงทุนด้านเทคโนโลยี ควรใช้
ศักยภาพจากหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญและทันสมัยอยู่แล้วให้เป็นประโยชน์
๑.๓ สถาบันกันตนา
สถาบันกันตนาเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเฉพาะทางด้านการผลิตและการจัดการ
สื่อบันเทิงที่ครอบคลุมด้านสื่อดิจิทลั และอนิเมชั่น ซึ่งอยู่ในหนึ่งอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยมุ่งหวังที่
จะดึงศักยภาพของคนไทยเฉพาะด้านมาสร้างทรัพย์สินที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดการเติบโตและ
พัฒนาทางเศรษฐกิจสร้างกาลังคนในระดับสูงเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม และเพื่ อยกระดับวิชาชีพ
สื่อสารมวลชนของไทยให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ ในระดับสากล ปัจ จุบัน สถาบันฯ เปิดสอนในหลักสูตร

จ
ปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาโทศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการสื่อ
บันเทิง และอยู่ในระหว่างขอเปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอก มีอาจารย์ รวม ๑๖ คน และมีจานวนนักศึกษา
ล่าสุดจากข้อ มู ล ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จ านวน ๒๘ คน ส าหรับ แนวทาง และข้อคิดเห็นในการจัดการศึ ก ษา
ซึ่ ง สะท้ อ นจากข้ อ คิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห ารสถาบั น มองว่ า มหาวิ ท ยาลั ย บรรษั ท จะมี ผ ลต่ อ การท าให้
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนยังคงสถานะอยู่ได้ท่ามกลางวิกฤตตัวป้อนเข้าที่ลดลง เนื่องจากการพัฒนาหลักสูตร
สามารถตอบสนองต่ อ ตลาดแรงงานได้ อย่ า งชั ด เจนเป็น รู ป ธรรม รวมทั้ ง สามารถปรับ ตัว ให้ ทั น กั บ การ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลได้รวดเร็วขึ้น ปัจจัยหรือเงื่อนไข ที่ทาให้มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย
ประสบผลสาเร็จ คือ การที่มีองค์การเอกชนช่วยส่งเสริมทางด้านทักษะฝึกปฏิบัติ เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์เพื่อ
การเรียนการสอน ในด้านอุปสรรค ความท้าทาย และข้อเสนอแนะ ผู้บริหารสถาบันฯ มองว่า ปัจจุบัน การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมเข้าสู่ยุค Digital Disruption ทาให้การดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการรับทราบหลักสูตร
ไม่ไปด้วยกันกับบริบทของหลักสูตรเฉพาะทาง รวมถึงระยะเวลาในการรับทราบหลักสูตรที่ใช้เวลานาน ส่งผลให้
มหาวิทยาลัยเติบโตไม่ได้ โดยเฉพาะในเรื่องการปรับแก้ไขหลักสูตร นอกจากนี้ ในด้านคุณวุฒิอาจารย์ตามเกณฑ์
มาตรฐานยังคงไม่สะท้อนประโยชน์ในทางปฏิบัติ ผู้บริหารสถาบันฯ มีข้อเสนอแนะว่า ภาครัฐควรเล็งเห็น
ความสาคัญของภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม มีการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อการ
ขับ เคลื่อนการพั ฒนาสถาบันอุ ดมศึก ษาเอกชน และเพื่อสร้างความเจริญ เติบ โตต่อเศรษฐกิ จของประเทศ
ลดกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่มากเกินไปจนท าให้ไม่สามารถพัฒ นาตนเองได้ รวมทั้งพิจารณาการกากับดูแลเรื่อง
เกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สูตรที่ เอื้ อ ต่อ สถาบันเฉพาะทางขนาดเล็ก และควรคานึง ถึง ความต่างของสถาบัน ที่
เชื่อมโยงธุรกิจ อุตสาหกรรมที่ มีธรรมชาติไม่เหมือนกัน ควรมีหน่วยงานพิเศษที่มีการขับเคลื่อนได้ทันกับการ
เปลี่ยนแปลงที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการอุดมศึกษาเอกชน
๒. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทย
๒.๑ นโยบายและบทบาทของรัฐ ควรเปิ ด โอกาสให้ภ าคเอกชนมี ส่วนร่ว มในการจัด
การศึก ษาให้เ ต็มศัก ยภาพ รัฐควรท าหน้าที่ดูแลเกณฑ์ ข้อก าหนด เพื่อคัดกรอง supply side ที่ คิดว่าเป็น
ประโยชน์ มีความโดดเด่นทางด้านวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองทิศทางของประเทศ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
โดยต้องปรับกระบวนการบริหารจัดการกฎระเบียบให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
๒.๒ แนวทางของภาครัฐในการส่ง เสริม มหาวิท ยาลัยบรรษัท ในประเทศไทย ควรให้
ความสาคัญกับมหาวิทยาลัยบรรษัทในธุรกิจอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ภาครัฐควรทาหน้าที่คัดกรอง
ผู้มีเจตนารมณ์ด้านการจัดการศึ กษาเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ มีความชัดเจนในด้านนโยบายในการประสานความ
ร่ ว มมื อกั บ ภาคส่วนต่ าง ๆ โดยจั ด การศึก ษาควบคู่ กั บ การฝึก ประสบการณ์ ที่ เ น้ น การผลิตก าลัง คนเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของตนเป็นหลักก่อน
๒.๓ นโยบายภาครัฐในเรื่องการผลิตกาลังคนระดับสูงในภาพรวม ควรมีทิศทางที่ชัดเจนใน
การสร้างทุนมนุษย์ที่เป็นระดับแนวหน้าในการขับเคลื่อนประเทศ โดยพิจารณาเรื่องการผลิตกาลังคน มีการ
กาหนดแผนการผลิต ลดความซ้าซ้อนในการผลิตบัณฑิตสาขาต่าง ๆ ไม่ให้เกิดการผลิตทีเ่ กินความต้องการทีอ่ าจ
ส่งผลต่อการมีงานทาของบัณฑิตในภายหลัง

ฉ
๒.๔ การบริหารจัดการของภาครัฐ ควรมีกระบวนการทางานที่ยืดหยุ่น รวดเร็วตามกลุ่ม
ประเภทสถาบัน มี ก ารบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพครบในที่เ ดียว ควรมี ก ารแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยคานึงถึงมิติต่าง ๆ ร่วมกับกลไกการจัดสรรงบประมาณ
๒.๕ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างฝ่ายกากับนโยบายและฝ่ายปฏิบัติให้เกิดเวทีการหารือ
แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ระหว่ า งภาครั ฐ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และเครื อ ข่ า ยต่ า ง ๆ รวมทั้ ง สมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เป็นรูปธรรม
๒.๖ ควรปรั บ ระบบการลงทุ น ด้ า นการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาให้ ผู้ เ รี ย นมี ส่ ว นร่ ว ม
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านการอุดมศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง สร้างความเข้าใจและมีการ
ทบทวนปรับระบบดังกล่าวเพื่อให้มีความเหมาะสม
๒.๗ มีการสื่อสารถึงบทบาทหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่จะเชื่อมโยงบูรณาการภารกิจด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม เข้าด้วยกัน
๒.๘ การส่งเสริมสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันของภาครัฐและเอกชน ควรมีการใช้
ประโยชน์จากข้อกฎหมายที่มีอยู่ให้บังเกิดผลมากขึ้น เช่น การใช้ประโยชน์จากระบบ UniNet ให้ครอบคลุมทั้ง
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
๒.๙ การก าหนดแนวทางการส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด นวั ต กรรมในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา เช่ น
การกาหนดแนวทางที่จะสนับสนุน แนวคิด Sandbox เปิดโอกาสให้ดาเนินการในสิ่งที่ต่างไปจากมาตรฐานการ
อุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม จาเป็นต้องมีมาตรการและกระบวนการรองรับกรณีที่ดาเนินการไปแล้วเกิดความ
ล้มเหลว
๒.๑๐ การสนับสนุนเรื่องเทคโนโลยีในการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาออนไลน์ และ
การสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เชื่อมโยงระหว่างการเรียนและการทางาน หน่วยงานจะต้องตระหนักถึงการ
ปรับรูปแบบการเรียนรู้การทางานให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน ระบบการศึกษาต้องสามารถเชื่อมโยงต่อ
ยอดที่เข้ากับวิถีชีวิต วิถีการทางาน
๒.๑๑ การสร้างกลไก มาตรการเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนวัฒนธรรมคุณ ภาพสร้างความ
เป็นเลิศด้านวิจัยและด้านวิชาการที่ประเทศนาไปใช้ประโยชน์ได้ โดยอาศัยกลไกหลัก คือ ความสามารถของ
สภาสถาบั น และผู้ บ ริ ห ารสถาบั น ที่ ต้ อ งเป็ น ต้ น แบบด้ า นวิ สั ย ทั ศ น์ การมี แ นวทางในการก ากั บ ดู แ ล
สถาบันอุดมศึกษาที่โปร่งใสและมีความพร้อมที่จะทุ่มเทสรรพกาลังเพื่อให้ เกิดการพัฒนาประเทศในภาพรวม
ในระดับภูมิภาคและในระดับสถาบันได้อย่างสมดุล
๒.๑๒ การสร้างความร่วมมื อกับ ต่างประเทศและการจัดหลักสูตรนานาชาติ ในสภาพ
ปัจจุบันการศึกษาข้ามพรหมแดนที่เกิดขึ้น ทาให้คนในวงการอุดมศึกษาต้องหันมาเปลี่ยนแปลงปรับตัวและใช้
ประโยชน์จากการสร้า งความร่วมมือ กับต่างประเทศในลัก ษณะของการแลกเปลี่ยนทรัพยากร องค์ความรู้
รวมทั้ ง การเปิดพื้ นที่ ในการผลิตบัณฑิ ตร่วมกั น ดัง นั้น จึง มี ความจ าเป็นที่ ภาครัฐจะต้องเข้าใจประเด็นที่
เกี่ ยวข้อง ทั้ ง เรื่อ งของการรับรองคุณวุฒิ การเข้าออกประเทศ ทั้ ง นี้ป ระเด็นปัญหาที่ ควรให้ค วามสนใจคือ
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์และนักศึกษาไทยที่จาเป็นต้องมีการแก้ไขให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้
สถาบันอุดมศึกษาไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับนานาชาติ
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ทั้งนี้ ผู้ศึกษาได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในช่วงของการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่โครงสร้างของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่จัดตั้งขึ้นใหม่ นอกเหนือจากข้อเสนอแนะซึ่งเป็นผลการศึกษา
ดังนี้
๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในภาพรวม
๑.๑ ควรมี ก ารกาหนดเป็นนโยบายภาครัฐในกรณีที่มีก ารเกิดกระทรวงใหม่ ให้มี ก ลไก
สนับสนุนให้เกิดการลื่นไหลของบุคลากรประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นราชการ และไม่ใช่ราชการ ของหน่วยงานที่
ได้รับผลกระทบ รวมทั้งบุคลากรที่อยู่ในหน่วยงานดังกล่าว ให้สามารถปรับตัวและมีสว่ นร่วมในการเปลี่ยนแปลง
องค์ก ร ให้มี ความเข้าใจถึงทิศทาง วิสัยทั ศน์ พันธกิ จ เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ ยวข้องพร้อมบูร ณาการการทางาน
โดยเฉพาะกรณีที่มีการรวมกันของหน่วยงานที่มีโครงสร้างการทางานที่แตกต่างกันมาก และมีหน่วยงานที่ต้อง
ทางานร่วมกันเป็นจานวนมาก และให้ถือเป็นโอกาสในการปรับกระบวนการทางานให้มีความคล่องตัว และลด
ความซ้าซ้อน ส่งต่อผลผลิต และผลลัพธ์ของหน่วยงานที่เป็นระบบ
๑.๒ มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย เกิดจากความตั้งใจของผู้บุกเบิกธุรกิจชั้นนาของ
ประเทศที่มีความพร้อมในการลงทุนด้านการศึกษา อย่างไรก็ตามยังมีข้อปัญหาอุปสรรคที่ต้องหาทางแก้ไขอยู่
หลายประการในสังคมดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับตัวไม่ทัน โดยเฉพาะ
ในภาวะปัจจุบันที่สถาบันอุดมศึกษามีจานวนมากเกินความต้องการ ในขณะที่จานวนผู้เรียนลดลง กอรปกับ
ภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่ต่าสุดในรอบ ๔ ปี จึง ควรมีหน่วยงานที่ทาหน้าที่ให้คาปรึกษา
แนะนาสถาบันอุดมศึกษากลุ่มนี้ ให้สามารถเป็นกาลังสาคัญของประเทศในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศต่อไปได้ และเนื่องจากภาวะปัจจุบันมีความเสี่ยงต่อการคงอยู่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็น
อย่างยิ่งจึงควรจะมีนโยบายสนับสนุนการคงอยู่อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการร่วมทุน ควบรวม และ
การกาหนดการใช้ทรัพยากรร่วมกันในเครือข่ายเชิงพื้นที่ระหว่างสถาบันต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานต่างกระทรวง
รวมทั้งกับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ท้องถิ่น และประชาสังคม
๑.๓ พั น ธกิ จ ของกระทรวงใหม่ เป็ น ความเชื่ อ มโยงของพั น ธกิ จ ด้ า นการจัด การศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ต้องการเชื่อมโยงการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อให้
ตอบโจทย์ในการสร้างองค์ความรู้ การวิจัย และนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาของประเทศ รวมทั้งสร้างผลกระทบ
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ มีการออกกฎหมายที่ส่งเสริมให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารงาน อย่างไรก็
ตาม ในการดาเนินงานมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในขั้ นตอนของการออกกฎหมายลูก รวมทั้งระเบียบแนวปฏิบัติ
อาทิ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สานักงาน ก.พ. สานักงาน ก.พ.ร.
เป็นต้น จึง ควรมี ก ลไกระดับ ประเทศที่จ ะช่วยให้ ห น่วยงานเหล่านี้ มี บ ทบาทส่ง เสริมสนับสนุนให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลง ช่วยเป็นกลไกสนับสนุน การทางานของบุคลากร ให้บรรลุผล
๑.๔ หัวใจของการบริหารงานภายใต้กระทรวงใหม่ ได้กาหนดให้มีการปฏิรูปใน ๓ เรื่องหลัก
คื อ การปฏิ รู ป ระบบการบริ ห าร การปฏิ รู ป ระบบการจั ด สรรงบประมาณ และการปฏิ รู ป กฎหมาย
การดาเนินการดังกล่าวล้วนเป็นเรื่องใหญ่ และมีผลกระทบต่อหน่วยงานและบุคลากรทุกระดับ กระทรวงจึงควร
มียุทธศาสตร์ในการพัฒนาคนในองค์กรเพื่อ รองรับการปฏิรูปเรื่องหลักข้างต้น รวมทั้ง มีการวางแผนกาลังคน
คุณภาพในอนาคตต่อ ไป เมื่ อ มี โ ครงสร้างการบริห ารกระทรวงใหม่ ที่ชัดเจนแล้ว ซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของแผน
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์กร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสถาบันอุดมศึกษา ที่คาดหวังให้กระทรวงหรือ
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ผู้ที่ทาหน้าที่ดูแล ทางานแบบ pro-active สามารถคิดล่วงหน้า มากกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทีละจุดเท่านั้น
และให้มีการพัฒนาระบบการสื่อสาร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยซึ่งมีอยู่แล้วมาใช้ประโยชน์ เพื่อเพิ่มประสิทธิผล
และประสิทธิภาพในการทางานมากขึ้น
๑.๕ ควรสนับสนุนกลไก การพัฒนาเชิงพื้นที่ จากกลไก ความร่วมมือ ในเครือข่ายอุดมศึก ษา
เครือข่ายต่าง ๆ ของกระทรวงที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดการทางานเชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานในระดับต่าง ๆ
เพื่อลดความซ้าซ้อ น ทั้ ง ในระดับ ชาติ ระดับ กระทรวง และหน่วยงาน เพื่อให้เ กิดผลลัพธ์และผลกระทบที่
เชื่อมโยงทั้งระบบ
๒. ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
ควรมี ก ารศึก ษาเชิง ลึก ถึง รูป แบบการจั ดการเรียนการสอนของมหาวิ ท ยาลัยบรรษั ท
และรูปแบบอื่น ๆ ที่สนับสนุนการพัฒนาทักษะผู้เรียนที่สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศ และควรมีการศึกษารูป แบบความร่วมมือของสถาบันอุดมศึก ษากับสถาบันอุดมศึก ษาด้ วยกั น
ที่สามารถส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และงานวิจัยและนวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์และตอบโจทย์ประเทศได้ ควรมี
การศึก ษาแนวทางการก ากั บ ดูแลคุณภาพมาตรฐานสถาบันอุดมศึก ษาที่ เ หมาะสมกั บ สถาบันกลุ่ม ต่าง ๆ
และควรมีการศึกษาเพื่อพัฒนานโยบาย ลดความเหลื่อมล้า ของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยพิจารณา
ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
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สารบัญ
เรื่อง
คำนำ
บทสรุปผู้บริหำร
สำรบัญ
สำรบัญตำรำง
สำรบัญแผนภำพ
บทที่ ๑ บทนำ
ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ
หลักกำรและแนวคิดที่ใช้ในกำรศึกษำ
นิยำมศัพท์
ขอบเขตกำรศึกษำ
กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
ประโยชน์ที่ได้รับ
บทที่ ๒ กำรทบทวนเอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ควำมหมำยและเป็นมำของมหำวิทยำลัยบรรษัท
ทฤษฎี แนวคิด หลักกำรที่เกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัยบรรษัท
นโยบำย และ ข้อกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับมหำวิทยำลัยบรรษัท
และสถำบันอุดมศึกษำเอกชน
มหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทย
กำรศึกษำและงำนวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
บทที่ ๓ วิธีดำเนินกำรศึกษำ
ศึกษำข้อมูลทีเ่ กี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษำ
กำรคัดเลือกกรณีศึกษำ
กำรวิเครำะห์ข้อมูล และสรุปผลกำรศึกษำ
สรุปกระบวนกำรวิธีกำรศึกษำ
บทที่ ๔ สรุปผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล จำกเอกสำรที่เป็นข้อมูลพื้นฐำนสำคัญ
และข้อมูลบำงส่วนจำกกำรสัมภำษณ์
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ ผู้บริหำร และ ผูท้ รงคุณวุฒิ
และกำรเยี่ยมชมสถำบัน
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ตารางที่
หน้า
๑ การเปรียบเทียบมูลเหตุการจัดตั้ง เป้าหมายและภารกิจระหว่างมหาวิทยาลัย
๑๓
บรรษัทและมหาวิทยาลัยทั่วไปของรัฐและเอกชน
๒ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มผี ู้รบั ใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล (ที่ไม่เกี่ยวกับ
๗๑
เรื่องศาสนาหรือการกุศล)
๓ กระบวนการศึกษาเรื่อง กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย :
๗๘
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทย
๔ จานวนรับนักศึกษาต่อปีการศึกษาจาแนกตามหลักสูตรและสาขาวิชา
๘๒
๕ จานวนนักศึกษา ตามคณะ หลักสูตร และ สาขาวิชา ของวิทยาลัยดุสิตธานี
๘๓
ระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑
๖ จานวนอาจารย์ แยกตามสายงาน ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ ของวิทยาลัย
๘๔
ดุสิตธานี
๗ แสดงผลคะแนนการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน ของวิทยาลัยดุสิตธานี
๘๕
ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐
๘ แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ของวิทยาลัยดุสิตธานี
๘๖
ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐
๙ แสดงจานวนนักศึกษา ตามคณะ หลักสูตร และ สาขาวิชา ของสถาบันการจัดการ ๙๐
ปัญญาภิวัฒน์ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑
๑๐ แสดงจานวนอาจารย์ ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ แยกตามสายงาน ระหว่าง ๙๒
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑
๑๑ แสดงผลคะแนนการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันของสถาบันการจัดการ
๙๓
ปัญญาภิวัฒน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐
๑๒ แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของสถาบันการจัดการ
๙๓
ปัญญาภิวัฒน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐
๑๓ จานวนนักศึกษา ตามคณะ หลักสูตร และ สาขาวิชา ของสถาบันกันตนา
๙๘
ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑
๑๔ จานวนอาจารย์ ของสถาบันกันตนา แยกตามสายงาน ระหว่าง ปี
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑
๑๕ แสดงผลคะแนนการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันของสถาบันกันตนา
๙๙
ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐
๑๖ แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของสถาบันกันตนา
๙๙
ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐
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๑๗ แสดงข้อมูลงบแสดงฐานทางการเงิน ของวิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์และสถาบันกันตนา ในปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐
๑๘ ข้อมูลแสดงรายได้ -ค่าใช้จ่าย ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (แบบ รกอ.๕/๓)
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๑. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
ปัญหาการศึกษาของประเทศไทยเป็นทีก่ ล่าวขานต่อเนื่อง ถึงการที่ผลผลิตของระบบการศึกษายัง
ไม่สามารถนาพาประเทศให้อยู่ในตาแหน่งที่เหมาะสมในภูมิภาคและของโลก ซึ่งสะท้อนจากข้อมูลที่มักอ้าง
ถึงผลการจัดอันดับการศึกษาไทย ในส่วนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก
ในส่ ว นของการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ที่ ต่ าลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเมื่ อ เที ย บเคี ย งกั บ ประเทศเพื่ อนบ้าน
ความเข้มข้นของปัญหายิ่งทวีค วามน่าเป็นห่วงมากขึ้นไปอีกเมื่อ หลายธุรกิจในโลกรวมทั้งการศึกษาได้รับ
ผลกระทบจากยุ ค Disruptive Technology ที่ วันนี้โ ลกของการเรียนรู้อยู่บ นโลกออนไลน์ ที่ เ ชื่อมต่อ
การเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์แบบ ส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของอุดมศึกษา
ทั่วโลก
วิสัยทัศน์ของร่างแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๔๖๐ - ๒๕๗๙ ที่เป็นการวางแนวทาง
สาหรับอุดมศึกษาไทยเพื่อให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้กาหนดไว้ว่า
“อุดมศึกษาไทยเป็นแหล่งสร้างปัญญาให้สัง คม นาทางไปสู่การเปลี่ยนแปลง สร้างนวัตกรรม
ความรู้ ง านวิ จั ย ที่ เ สนอทางเลือ กและแก้ ปัญ หา เพื่ อ การพั ฒ นาประเทศและสร้า งขี ด ความสามารถ
ในการแข่งขัน”
โดยต้องมีการวางแผนเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for Changes) ที่เป็นการเปลี่ยนแปลง
เชิงระบบ ในประเด็นผลลัพธ์ของระบบอุดมศึกษา ประเด็นระบบการขับเคลื่อนอุดมศึกษา เพื่อให้ระบบ
อุดมศึกษาใหม่ (New Higher Education System) สามารถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
เป้าหมาย ในยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ ๖ ด้าน คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ อุดมศึกษาเป็นแหล่งพัฒนากาลังคน และเสริมสร้างศักยภาพทั้งทักษะความคิด
และการรู้คิดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพนักศึก ษา เสริมสร้างความรู้ และทักษะทาง
อาชีพให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ ๓ เสริ ม สร้า งสมรรถนะหลัก ของอุด มศึก ษาไทยให้เ ป็น แหล่ง พั ฒ นาต่อยอด
ความสามารถในการใช้ความรู้ สร้างผลงานวิจัย ค้นหาคาตอบที่จะนาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา และ
พัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ
ยุท ธศาสตร์ที่ ๔ อุ ดมศึก ษาเป็นแหล่ง สนับสนุน การสร้างงานและนาความรู้ไปแก้ ปัญหาผ่าน
ความร่วมมือภาคเอกชนและท้องถิ่น โดยมีแผนงานส่งเสริมให้เกิดคณะกรรมการร่วมรัฐ -เอกชน-ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล และมีระบบ
การกากับดูแลที่รับผิดชอบต่อผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ปรับระบบโครงสร้างการตรวจสอบ การจัดสรรงบประมาณ และการติดตาม
รายงานผลที่มีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ การขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลง จะต้องมีการดาเนินการ ๔ R คือ ๑. Re-Orientation คือ
การปรับเปลี่ยน ทิศทาง บทบาท ความรับผิดชอบสถานะการดารงอยู่ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรองรับ
บริบทของโลก และของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป ๒. Re-Profiling คือ การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ เพื่อให้

๒
สถาบันอุดมศึก ษา สามารถนาเอาจุดเด่น และศัก ยภาพความเข้ม แข็ ง ใน ๔ พันธกิ จ หลัก มาใช้เ พื่ อ
ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ ทั้งในสถานการณ์ปัจจุบัน และอนาคต ได้อย่างยั่งยืน ๓. ReStructure คือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในฐานะ Service Provider
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ตอบสนองภาคผู้ผลิตในฐานะผู้ใช้ผลผลิตที่เกิดจากสถาบันอุดมศึกษา เพื่อบูรณาการ
ให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานอย่างมีเอกภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
ทั้งในเชิงนโยบายและคุณภาพอุดมศึกษา และ ๔. Re-Organization คือ การจัดองค์กรโดยเฉพาะองค์กร
ภาครัฐผู้มีหน้าที่กากับดูแล (Regulator & Facilitator) เพื่อการบริการ การกาหนดนโยบาย มาตรฐาน
การจัดสรรงบประมาณและการประเมินผล เพื่อให้การขับเคลื่อนศักยภาพของอุดมศึกษาใหม่ กลายเป็ น
กลไกส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มขีดความสามารถและศักยภาพที่อยู่บนพื้นฐานของหลัก
ธรรมาภิบาล (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ๒๕๖๒. ๕-๖) ดังนั้นทิศทางการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทย
จึง เป็นเรื่อ งที่ ทั้ ง สถาบันอุ ดมศึก ษา และหน่วยงานภาครัฐที่ ก ากั บ ดูแลสถาบั น อุดมศึก ษาจ าเป็ น ต้ อ ง
ปรับ เปลี่ยนยุท ธศาสตร์ ทิ ศทาง บทบาท ความรับ ผิดชอบ ให้ทั นต่อการเปลี่ยนแปลง ภายใต้ร ะบบ
อุดมศึกษาใหม่
ในเดื อ นธั น วาคมที่ ผ่ า นมามี ข่ า วที่ เ ขย่ า วงการอุ ด มศึ ก ษาโลก รวมถึ ง อุ ด มศึ ก ษาของไทย
เมื่ อ ศาสตราจารย์ เคลย์ ตั น คริ ส เตนเซน (Clayton Christensen) อาจารย์ แ ละนั ก การศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา เจ้าของทฤษฎี disruptive innovation ได้เขียนบทความใน
หนั ง สื อ The Innovation University เล่ ม ล่ า สุ ด ของเขาว่ า ในช่ ว งสิ บ ปี ที่ ผ่ า นมา มี ก ารปิ ด ตั ว ของ
มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาแล้วกว่า ๕๐๐ แห่ง จากทั้งหมดกว่า ๔,๕๐๐ แห่ง และคาดการณ์ว่าภายใน
๑๐ ปีข้างหน้า จะมีมหาวิทยาลัยปิดตัวลงอีกไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ แห่ง ซึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจาก
อิท ธิพลของการศึก ษาออนไลน์ และจ านวนนัก เรียนระดับมั ธยมศึก ษาที่ จะเข้าสู่ม หาวิท ยาลัยที่ลดลง
กระทรวงศึกษาธิการของสหรัฐอเมริกาและสถาบันจั ดอันดับมูดีส์ก็ประเมินเช่นกันว่า จะมีวิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัยขนาดเล็กปิดตัวเพิ่มขึ้น ๓ เท่าตัว และมีแนวโน้มการควบรวมกิจการของมหาวิทยาลัยขนาด
เล็กเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว (https://workpointnews.com/๒๐๑๘/๐๓/๐๓/วิกฤติอุดมศึกษา-มหาวิท/ [สืบค้น
เมื่อ ๒๑/๐๑/๒๕๖๒])
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึก ษาธิ ก าร
กรรมการในคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
และที่ ป รึก ษาผู้ท รงคุณวุฒิของคณะกรรมการเตรียมการยุท ธศาสตร์ช าติก ล่า วในการปาฐกถาหั ว ข้ อ
“กระบวนทัศน์ใหม่ของอุดมศึกษาไทย” จัดโดยสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)
ว่าการปิดตัวของมหาวิท ยาลัยในสหรัฐ อเมริกาเป็นตัวเลขที่น่ากลัว ทั้งที่การศึกษาของสหรัฐอเมริก ามี
คุณภาพกว่าประเทศไทยมาก เชื่อว่าอีกไม่นานประเทศไทยจะประสบปัญหาไม่ต่างกัน เนื่องจากการศึกษา
ออนไลน์ได้รับการพิสูจน์และยอมรับว่า เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดย
นาเทคโนโลยีมาช่วยในการเรียนการสอน ทาให้คุณภาพการเรียนการสอนไม่ต่างจากการเรียนในห้องเรียน
อีกทั้งค่าเรียนยังถูก สามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา ในขณะที่การเรีย นการสอนในระบบเดิม ต้องลงทุ น
มหาศาล
“สิ่งที่น่าเป็นห่วง นอกจากการรุกของหลักสูตรออนไลน์แล้ว จานวนเด็กที่เข้าสู่มหาวิท ยาลัยที่
อเมริก าก าลัง เผชิญ เป็นวิก ฤติที่ ก ารศึก ษาของไทยก าลัง เผชิญ เช่นเดียวกั น ย้อนไปเมื่ อ ๑๐ ปีที่ แ ล้ ว
ประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่ ๑.๑ ล้านคน/ปี ตอนนี้ลดลงเหลือ ๗ แสนคน/ปี ดังนั้น เด็กมัธยมฯ ที่จะเข้าสู่
มหาวิทยาลัยลดลงแน่นอน นอกจากนี้ ในอเมริกายังพบว่า เด็กปี ๑ ที่เข้าสู่มหาวิทยาลัย ไม่ได้อยู่ในช่วง

๓
อายุ ๑๘ – ๒๒ ปี ตามปกติ เพราะเด็กเหล่านี้เมื่อเรียนจบไฮสคูลจะออกไปทางาน ออกเดินทางไปค้นหา
สิ่งที่ตนเองชอบ เรียนรู้จาก Google เมื่อรู้ว่าอยากเรียนหรืออยากทาอาชีพอะไร ถึงจะตัดสินใจเข้ามาเรียน
ในมหาวิทยาลัย โดยไม่จาเป็นต้องเรียน ๔ ปีเต็ม เพราะครึ่งหนึ่งเขาได้จากการทางานมาแล้ว”
แนวทางสาหรับมหาวิท ยาลัยของไทยในการฝ่าฟันภาวะวิก ฤติ ดังกล่าว ในโลกที่เข้าสู่ยุคสัง คม
เศรษฐกิจ ฐานความรู้ที่ไร้พรมแดน มหาวิทยาลัย จะไม่ใช่ที่ที่ครูเป็นเจ้าของอีกต่อไป แต่จะเป็น learning
space ของเด็ ก เป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ ที่ ส มบู ร ณ์ แ บบได้ อาจารย์ จ ะต้ อ งมี ป ระสบก ารณ์ แ ละทั ก ษะใน
การถ่ายทอดความรู้ ที่ Google สอนไม่ได้ และต้องมี Mind Set หรือกระบวนการทางความคิด สามารถ
สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนเปลี่ยนตัวเองให้ได้ ดังนั้น อาจารย์ยุคใหม่จะต้องสอนโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เ รียนเป็นหลัก มี ก ารบูร ณาการการเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อให้เ ด็ก เรียนรู้คู่ไปกั บ
การทางาน หรือฝึกปฏิบัติวิชาชีพจริง หรือให้ผู้ที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมมาถ่ายทอดทักษะประสบการณ์ ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากของจริง ซึ่งจะต้องเริ่มตั้งแต่การออกแบบหลักสูตร การเรียนการสอนร่วมกัน รวมไปถึง
การประเมินผล เพื่อให้เด็กที่จบไปมีทักษะในการเป็น entrepreneur ในสถานประกอบการ และสามารถ
สร้างธุรกิจของตัวเองได้
“อนาคตการเรียนกับการทางานเป็นเรื่องเดียวกัน เด็ก สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุ ก เวลา ต่อไป
การเรียนในระบบมหาวิทยาลัยจะลดความสาคัญลงไป เกรดและใบปริญญาจะไม่มีความหมายอีกต่อไป แต่
สิ่ง ที่ เ ด็ก เจเนอเรชันใหม่ ต้อ งการคือ “ทั ก ษะ” อย่าลืม ว่าสัง คมโลกยุคใหม่ ก าลัง จะเปลี่ยนเป็นสั ง คม
เศรษฐกิ จ ฐานความรู้ ที่ มุ่ ง เน้นผลิตภัณฑ์ และบริก ารที่ พึ่ง พาองค์ความรู้ห รือ Knowledge Intensive
Product ที่มาจากงานวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยจะต้องสร้างบัณฑิตให้มี Soft skills เช่น มีทักษะ
ผู้นา ทักษะผู้ประกอบการ มีกระบวนการทางความคิด (Mind set) มีจิตสาธารณะ และสุดท้ายคือ มีทักษะ
ด้านภาษาและไอที เป็นกระบวนการเรียนการสอนที่ทั่ วโลกพิสูจ น์แล้วว่า เป็นการสอนที่ทาให้บัณ ฑิ ต
ประสบความสาเร็จในการทางาน และการเป็นพลเมืองของโลก Global citizen ในศตวรรษที่ ๒๑ และ
ทั้งหมดเป็น Mega Trend ที่กาลังจะเกิดขึ้น ถ้ามหาวิทยาลัยไม่ปรับตัวจะไปไม่รอดและจะต้องล้มหายตาย
จากไป”
ขณะที่ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สะท้อนมุมมองทิศทางอุดมศึกษาผ่านบทความไว้ ในทิศทางที่ใกล้เคียงกัน โดยคาดการณ์ว่า อีกไม่เกิน ๑๐
ปี อุดมศึกษาไทยจะไปไม่รอด เนื่องจากจานวนนักศึกษาลดลงอย่างมาก โดยพบว่า มหาวิทยาลัยไทยมีที่นั่ง
ว่างสาหรับปริญญาตรีถึง ๑๔๐,๐๐๐ ที่นั่ง ในขณะที่มีนักเรียนเข้ามาเรียนเพียง ๘๐,๐๐๐ คน เท่านั้นแสดง
ให้ เ ห็ น ตั ว เลข Over Supply ถึ ง ๖๐,๐๐๐ คน/ปี จ านวนผู้ เ รี ย นที่ ล ดลงส่ ง ผลกระทบไปถึ ง ระดั บ
บัณฑิตศึกษา ที่จานวนนักศึกษาลดลงด้วยเช่นกัน ส่งผลต่อรายได้ของมหาวิทยาลัยที่ลดลง ทาให้ต้องลด
มาตรฐานการคัดเลือกนักศึกษาเข้ามาเรียน เมื่อไม่มีตัวเลือกที่ดีเข้ามาเรียน ก็ทาให้คุณภาพการศึกษาต่าไป
ด้วย มหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่งรับนักศึกษาจีนเข้ามาเรียน แต่นักเรียนระดับหัวกะทิ และ/หรือนักเรียน
ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี ส่วนใหญ่จะเลือกเดินทางไปเรียนประเทศในแถบยุโรป สหรัฐอเมริกา รวมถึง
ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ส่วนนักศึกษาจีนที่มาเรียนในไทย เนื่องจากประเทศไทยค่าครองชีพและค่าเล่า
เรียนถูกกว่าประเทศจีน ทาให้มหาวิทยาลัยไทยไม่ได้นักศึกษาจีนที่มีคุณภาพดีเท่าที่ควร
ทั้งนีส้ าเหตุที่ทาให้มหาวิทยาลัยไทยถึงทางตีบตัน มาจากปัจจัยหลายประการ เช่น อัตราการเกิดที่
ลดลง ในขณะที่จานวนมหาวิทยาลัยเกิดใหม่เพิ่มขึ้น มีการแข่งขันกันเปิดหลักสูตร ขยายเวลาเรียน เน้น
“จ่ายครบ จบแน่” และปัจจัยอื่น เช่น ผู้ที่มีฐานะดี มีทุนทรัพย์ สามารถไปเรียนต่อต่างประเทศได้ การเกิด
ของหลั ก สูต รออนไลน์ ทั้ ง แบบรับ ปริญ ญาและ Non-degree program ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ต่ อ เนื่ อง รวมไปถึ ง

๔
การจัดการการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ดังนั้น ทางรอด ก็คือ มหาวิทยาลัย
ต้องปรับตัว เช่น ยุบมหาวิทยาลัยที่ไม่มีคุณภาพหรือขาดทุน หรือควบรวมกิจการของมหาวิทยาลัยเอกชน
กาหนดปริมาณและคุณภาพในการผลิตบัณฑิต โดยเน้นสาขาที่ขาดแคลนและต้องการของตลาด เร่งพัฒนา
หลักสูตรสหกิจศึกษา โดยให้เอกชนเข้า มามีส่วนร่วม เพื่อองค์กรจะได้ คนตรงตามที่ ต้องการ รวมถึง ลด
การพึ่งพารายได้จากการเรียนการสอน มาเน้นทางานวิจัยที่นาไปสู่การสร้างนวัตกรรมและสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่ง
นอกจากจะเกิ ดประโยชน์ต่อ การพั ฒ นาประเทศแล้ว ยัง เป็นรายได้เ ข้ามหาวิท ยาลัยอีก ทางหนึ่ง ด้ ว ย
(https//workpointnews.com/๒๐๑๘/๐๓/๐๓/วิกฤติอุดมศึกษา-มหาวิท/ [สืบค้นเมื่อ ๒๑/๑/๒๕๖๒])
ข้อ มู ล จาก ทปอ. ยืนยันสถานการณ์ข้างต้นที่ ร ะบุว่าปี ๒๕๖๑ มี คนสมั ครแอดมิ ชชั่นทั้ ง หมด
๕๔,๗๘๒ คน ขณะที่มหาวิทยาลัยมีที่นั่งรองรับอยู่ ๘๓,๙๕๓ ที่นั่ง ซึ่งแปลว่าการสอบรอบนี้ มีที่นั่งเหลือ
เกื อบถึง ๓๐,๐๐๐ ที่ นั่ง (เหลือ มากกว่าปีที่แล้วราว ๆ ๓,๐๐๐ ที่ นั่ง ) ปัญ หาผู้สมั ครน้อยกว่าจานวนที่
สถาบันการศึกษาเปิดรับ ยังมีให้เราเห็นตั้งแต่ TCAS ในรอบแรกๆ ยกตัวอย่างในบางสาขาของสถาบัน
หลายแห่ง ก็แทบไม่มีนักเรียนส่ง Portfolio มาให้คัดเลือก หรือบางสาขาก็มีเด็กที่เลือกสมัครเรียนเพียงแค่
๔-๕ คนเท่ านั้น ในทางเศรษฐศาสตร์แล้ว มี คาอธิบ ายต่อภาพรวมของสิ่งที่เ กิดขึ้นว่าเป็น ‘วิก ฤต Over
Supply’ เมื่ อ ที่ นั่ ง ของมหาวิ ท ยาลัย มี จ านวนมากเกิ น ไปกว่ า ความต้ องการของนั ก เรีย น (https://
thematter.co/pulse/thai-university-big-problems/๕๘๕๓๙ [สื บ ค้ น เมื่ อ ๒๑/๑/๒๕๕๙] )
สถานการณ์ ‘วิกฤต Over Supply’ นั้น หากเจาะลึกลงไปว่ากลุ่มมหาวิทยาลัยใดน่าจะได้รับผลกระทบ
ที่สุด น่าจะตอบได้ว่า จะเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ทั้งนี้เนื่องจาก ข้อมูลนักศึกษาทั้งหมดที่ป้อนเข้าในระบบอุดมศึกษา ภายใต้การกากับดูแ ลของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีสัดส่วนของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประมาณร้อยละ ๑๕ ของ
จานวนนักศึกษาทั้งหมด แม้ว่าจานวนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนจะไม่แตกต่างกันนักก็ตาม
จากข้อมูลข้างต้น กอปรกับการที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไปติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยจานวน ๓๖ แห่ง ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ ๕๐ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทั้งหมดในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในช่วงปี
๒๕๕๗-๒๕๕๙ ทาให้พอจะสรุปสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ซึ่งเป็นประเด็นท้าทายที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คือ
๑. การเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบพลิกโฉม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ทาให้ความต้องการการเรียนรู้ของผู้เรียนเปลี่ยนไปอย่างสิ้ นเชิง
๒. การเปิดเสรีทางการค้าที่ก่อให้เกิดการแข่งขันในการจัดการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั้ง ใน
และต่างประเทศมากขึ้น
๓. โครงสร้างของประชากรวัยเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ จ านวนสถาบันของรัฐและ
เอกชนมีมากเกินความต้องการ อีกทั้งการเพิ่มที่นั่งและช่องทางการรับ เข้าในมหาวิทยาลัยของรัฐ ไม่ว่าจะ
เป็ น หลั ก สู ต รภาคพิ เ ศษ ศู น ย์ ก ารศึ ก ษานอกที่ ตั้ ง ท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาการแย่ ง ชิ ง นั ก ศึ ก ษาระหว่ า ง
สถาบันอุดมศึก ษาของรัฐและเอกชน ส่ง ผลให้ส ถาบันอุดมศึก ษาเอกชนได้รับ ผลกระทบอย่างรุนแรง
โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาขนาดเล็ก
๔. การย้ายงานของอาจารย์แ ละบุคลากรที่มีความสามารถจากสถาบันอุดมศึก ษาเอกชนไปสู่
สถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหลายแห่งที่ให้ค่าตอบแทน
บุคลากรที่มีวุฒิปริญญาเอกและมีผลงานในอัตราที่สูงกว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทาให้สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนขาดอาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ

๕
๕. ข้อจากัดของกฎระเบียบ และการบังคับใช้กฎกติกาภายใต้หลักการแห่งความเสมอภาคและ
เท่ าเที ยมกั นระหว่างสถาบันอุ ดมศึก ษาเอกชนกั บ สถาบันอุดมศึก ษาของรัฐ ที่ ไม่ ได้ส่ง เสริม สนับ สนุน
งบประมาณให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเติบโตได้อย่างที่ควรจะเป็น
ทั้ง ๕ ประเด็นท้าทายนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจัยเรื่องจานวนนักศึกษาที่เป็นตัวป้อนเข้าลดลง
ความคงอยู่ของสถาบันอุดมศึกษาคงเป็นไปได้ยาก จากสัดส่วนจานวนนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่มีเพียงร้อยละ ๑๕ ของจานวนนักศึกษาทั้งหมดในสถาบันอุดมศึกษาไทย ทั้งที่มีจานวนสถาบันถึงร้อยละ
๔๖ ของจ านวนสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทั้ ง หมด ถ้ า สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไม่ มี ก ารพั ฒ นา ปรั บ ตั ว ให้ ทั น ต่ อ
สภาพการณ์ ปั จ จุ บั น แสวงหาแนวทางใหม่ ๆ ในการจั ด การศึ ก ษา เพื่ อ ดึ ง ดู ด ให้ มี ผู้ ส นใจเข้ า เรี ย น
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนคงต้องทยอยปิดตัวลงอย่างต่อเนื่อง
จากผลการติดตามตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ๓๖ แห่ง ยังพบว่า
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจานวนกว่าครึ่งไม่สามารถจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร เนื่องจาก
จ านวนและคุ ณ วุ ฒิ ข องอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ งานวิ จั ย ของอาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีน้อย ขาดแคลนอาจารย์ประจา มีการจัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่มใหญ่ทาให้มี
ปฏิสัม พันธ์ร ะหว่างผู้ส อนและผู้เ รียนน้อย ซึ่ง ส่ง ผลต่อคุณภาพผลลัพธ์ก ารเรียนรู้ของผู้เ รียนโดยตรง
นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า สถานะทางการเงิ น ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นสภาพที่ ไ ม่ มี
ความเข้มแข็งด้านการเงินและงบประมาณ
ทางออกหนึ่งที่น่าจะช่วยให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยู่รอดจึงต้องเชื่อมโยงการตอบโจทย์ทั้ง
ภาคอุดมศึกษาและภาคของผู้ใช้บัณฑิตที่เป็นภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมต่าง ๆ เหมือนที่มีการปรับตัวของภาค
อุดมศึกษาทั่วโลกในการเกิดมหาวิท ยาลัยบรรษัท ขึ้นมาทั่วโลก และมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
แนวความคิดที่ให้ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการศึกษาเพื่อให้สถาบันอุดมศึก ษา
ยัง คงเป็นที่สนใจของผู้เรียนคือการที่ผู้เ รียนมั่นใจได้ว่าเมื่อจบการศึก ษาจากสถาบันนั้นแล้ว จะนาไปสู่
การประกอบอาชีพ ที่ มั่นคงและมีอ นาคตได้ ดัง นั้น สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจึงจาเป็นต้องปรับกลยุทธ์
เปลี่ยน แปลงการจัดการองค์ก าร หาจุดเปลี่ยนตาแหน่งในการวางบทบาทตนเองในวงการอุดมศึกษา
ที่เหมาะสมกว่าที่เป็นอยู่ และประยุกต์รูปแบบแนวคิดใหม่ ๆ รวมทั้งแนวคิดมหาวิทยาลัยโดยผู้ประกอบการ
หรือ มหาวิทยาลัยบรรษัท มาใช้กับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยการสร้างความเข้มแข็งในการมีเครือข่าย
ในภาคธุร กิ จ อุ ตสาหกรรม หรือ ภาคส่วนที่ ส ถาบันเอกชนมี ความเชี่ยวชาญ เป็นทุ นเดิม อยู่แล้ว มาใช้
ประโยชน์ในการจัดการศึกษา
การเกิดมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา เพื่อจะเป็นทางออกให้อุดมศึกษาตอบ
โจทย์ความต้องการของธุรกิจต่าง ๆ ได้โดยตรง ควรหาทางส่ งเสริมสนับสนุนเพื่อให้อุดมศึกษาตอบโจทย์
ความต้ อ งการของประเทศในธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมส าคั ญ ได้ ม ากขึ้ นได้ อ ย่า งไร การศึ ก ษา กรณี ศึ ก ษา
มหาวิ ท ยาลั ย บรรษั ท ในประเทศไทย จะเป็ น แนวทางในการพั ฒ นาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนและ
สถาบันอุดมศึกษาไทย ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปมหาวิทยาลัยบรรษัท ที่สอดคล้องกับบริบทอุดมศึกษาไทยหรือจะ
ประยุกต์แนวทางการบริหารสถาบันอุดมศึกษาที่ประกันการมีงานทาของบัณฑิต หรือการมีเชื่อมโยงกับภาค
ธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ หรือการสร้างงานด้วยตนเองของบัณฑิต น่าจะเป็นทางออกให้เกิด
แนวคิดในการพลิกโฉมอุดมศึกษา แนวทางในการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับโลกของ
การทางานในสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับโลกของการทางานจริง ได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้น ซึ่งจะเป็น
ส่วนสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษา มี ความเข้มแข็ง มี บ ทบาทสาคัญเคียงคู่ ไปกั บ การพัฒนาเศรษฐกิจ
การเมือง และสังคมไทย ตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ควรเป็นอยู่ต่อไปได้

๖
๒.วัตถุประสงค์
๒.๑ ศึกษาเชิงลึก กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย
๒.๒ ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทย
๓. หลักกำรและแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย
หลักการแนวคิดที่ใช้ในการศึกษาครัง้ นี้ประกอบด้วย
๓.๑ แนวคิดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบรรษัท
มหาวิทยาลัยบรรษัทเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางประเภทหนึ่ง ซึ่งมีการจัดตั้งจากองค์กรที่มี
จุดมุ่งหมายหลักเป็นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่การศึกษา มุ่งเน้นการให้การศึกษาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ทัศนคติ
ทักษะ และสมรรถนะทางวิชาชีพให้กับผู้เรียนอย่างสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายขององค์กร โดยมี
หลักสูตรที่สามารถให้คุณวุฒิด้านการศึกษาในระดับปริญญาและ/หรือคุณวุฒิทางวิชาชีพ
จุดกาเนิดของมหาวิทยาลัยบรรษัทนั้นเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในองค์กร การที่ความรู้
เข้ามามีบทบาทควบคู่กับเศรษฐกิจ ซึ่งทาให้ต้องมีการปรับตัวเพื่อทันต่อการเปลี่ยนความรู้อย่างรวดเร็ว
พนักงานจะต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายขององค์กรและความสาคัญของงานที่ทาด้วยการเรียนรู้ที่ถูกต้องจะทาให้
การทางานประสบผลสาเร็จ ดังนั้นบรรษัทเข้ามามีบทบาทในการศึกษา นอกจากการเปลี่ยนแปลงในองค์กร
เหตุ ผ ลที่ ส าคั ญ ที่ ท าให้เ กิ ด มหาวิ ท ยาลัย บรรษั ท ได้แ ก่ การก าหนดรูป แบบใหม่ ข องความสามารถใน
การท างานที่อ งค์ก รต้องการ เช่น การเรียนเพื่อเรียนรู้ การสื่อสารและความร่วมมื อ การมี ความรู้ทาง
เทคโนโลยี เป็นต้นซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานขั้นสูง ซึ่งพนักงานจะต้องได้รับการเรียนรู้จากรูปแบบการเรียนรู้ที่
หลากหลายจะทาให้เขาสามารถปฏิบัติงานได้ผลดีขึ้น
๓.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
พระราชบัญ ญัติก ารศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญ ญัติให้ “การศึก ษาตลอดชี วิ ต ”
หมายความว่า การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต นอกจากนี้กฎหมาย
ดังกล่าวยังมีความมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษาโดยให้ยึดหลักดังนี้ (๑) เป็นการศึกษาตลอด
ชี วิ ต ส าหรั บ ประชาชน (๒) ให้ สั ง คมมี ส่ ว นร่ว มในการจัด การศึ ก ษา และ (๓) การพั ฒ นาสาระและ
กระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
๓.๓ แนวคิดในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามแผนอุดมศึกษา (กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕))
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาวฉบับที่สองนี้ ออกแบบโดยคานึงถึงมิติบูรณาการและองค์รวมของ
การพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อกาหนดทิศทางยุทธศาสตร์ (Strategic direction) โดยการวิเคราะห์ภาพฉายและ
นัยยะสาคัญที่เป็นปัจจัยแวดล้อมรุมเร้า ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และโลก ประเทศไทย จนถึงอุดมศึก ษา
กล่าวคือ
ความเปลี่ยนแปลงด้านประชากร อุดมศึกษาต้องเพิ่มบทบาทด้านการเพิ่มผลิตภาพเศรษฐกิจของ
กลุ่มวัยทางาน เน้นการศึกษาต่อเนื่องเพื่อรองรับการเปลี่ ยนงานและอาชีพ การเกิดอาชีพใหม่ อุดมศึกษา
ต้องส่งเสริมผู้สูงอายุให้ยังมีผลิตภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ (Social and economic productivity)
ในด้านการมีงานทาและตลาดแรงงานในอนาคต มี ๔ ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงาน
ได้แก่ โครงสร้างทางเศรษฐกิ จ ของประเทศ โลกาภิ วัตน์ ความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และโลก

๗
สารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ชัดเจนต่อเนื่องคือภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม
เติบโตมาก อุดมศึกษาต้องทางานกับภาคการผลิตจริง ฝึกอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพในลักษณะ demand
led ทางานกับหน่วยงานวางแผนและภาคการผลิตเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมความรู้
อุดมศึกษาจะถูกกระทบและมีทั้ งโอกาสที่จะเติบ โตจากโลกาภิวัตน์และการเปิดเสรีท างบริก าร
การศึ ก ษา ความเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี น ามาซึ่ ง ผลิ ต ภาพ ( Productivity) และนวั ต กรรม
(Innovation) ในกระบวนการผลิตสินค้าและบริการ โลกยุคสารสนเทศเป็นสังคมไร้พรมแดน เกิดการจ้าง
งานและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้กระทาได้ง่าย เทคโนโลยีแพร่กระจาย
อย่างกว้างขวาง โดยไม่มีข้อจากัดด้านเวลาและสถานที่
เด็กเยาวชนและนักศึกษาในวันนี้เปลี่ยนแปลงทั้งในมิติการใช้ชีวิต การเรียนรู้ ครอบครัว ตลอดจน
ภาวะเสี่ยงต่างๆ อุดมศึกษาควรเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ของเยาวชนและนักศึกษาในแบบของทักษะชีวิต สังคม
(Socialization) สมรรถนะพื้นฐานร่วม (Base line competencies) ที่หาไม่ได้จากการเรียนการสอนใน
ห้อง สร้างความพร้อมเพื่อเปิดโลกทัศน์สาหรับบัณฑิตในสภาวะโลกาภิวัตน์ด้านภาษาและวัฒนธรรม เพิ่ม
mobility และความหลากหลาย (diversity) เรียนรู้บ นฐานการท างานในภาคการผลิตและภาคสังคม
(Work-based/Community-based education)
๓.๔ แนวคิดเกี่ยวกับการรับรองวิทยฐานะ
การรับ รองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึก ษาเอกชน ได้ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ว่าด้วย
การขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ กฎกระทรวง ว่า
ด้วยการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีสาระสาคัญ
ที่ ต้องให้ส ถาบันอุ ดมศึก ษาเอกชน ได้รับ รองวิท ยฐานะ เพื่อเป็นหลัก ประกั นศัก ยภาพความพร้อ มใน
การจัดการเรียนการสอน หลังจากได้รับใบอนุญาต และออกข้อกาหนดของสถาบันแล้ว ซึ่งในช่วงเริ่มต้น
ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการขอให้รับรองและการรับรองวิท ยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.
๒๕๕๑ จะเป็นการรับรองวิทยฐานะในสาขาวิชา แต่ต่อมาในกฎกระทรวง ว่าด้วยการขอให้รับรอง และ
การรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กาหนดเป็นการรับรองวิทยฐานะใน
ระดับชั้นปริญญาและสาขาวิชา
๓.๕ แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การประกันคุณภาพ ตามเจตนารมย์แห่ง พระราชบัญญัติก ารศึก ษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการและด าเนิน
กิ จ กรรมตามภารกิ จ ของสถานศึก ษาทุ ก ระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เ รียนอย่างต่อเนื่อง และสร้าง
ความมั่ นใจให้ผู้รับ บริก ารทางการศึกษา สถานศึก ษาทุ ก แห่ง จะต้องจัดให้มีร ะบบการประกั นคุณภาพ
การศึ ก ษา โดยถื อ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการบริ ห ารการศึ ก ษาที่ ต้ อ งด าเนิ น การอย่ า งต่ อเนื่อง
มีการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้น
สังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
จึงถือเป็นหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใต้
หลั ก การที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา โดยคณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา ที่ได้กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการ
ดาเนินงานเกี่ยวกั บการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาได้ ดาเนินการทบทวนองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพ

๘
ภายในให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับบริบท และความเคลื่อนไหวด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่เปลี่ยนไป
ทั้งนี้ การดาเนินการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา ยังต้องดาเนินการเพื่อรอง
รับ การประเมิ นเพื่อ รับรองคุณภาพการจัดการศึกษาจากสานัก รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๙
กาหนดให้มี สมศ. ทาหน้าที่พัฒนาระบบ เกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทาหน้าที่ประเมินผล
การจัดการศึกษา เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคานึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และ
แนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ
๓.๖ กฎหมายหลักด้านการอุดมศึกษา
๓.๖.๑ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กาหนดให้
“การศึ ก ษา” หมายความถึ ง กระบวนการเรี ย นรู้ เ พื่ อ ความเจริ ญ งอกงามของบุ ค คลและสัง คมโดย
การถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง
วิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้
บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งกฎหมายกาหนดให้ต้องจัดในสถานศึกษาอันได้แก่ สถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของ
รัฐหรือของเอกชนที่มีอานาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาเท่านั้น โดยจะต้องยึดหลักเป็น
การศึก ษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน ทั้ ง จะต้องให้สัง คมมีส่วนร่วมในการจัดการศึก ษา และจะต้องมี
การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องในกรณีของการศึกษาในระดับอุดมศึกษานัน้
กฎหมายกาหนดให้จัดในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่น ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายเกี่ ยวกั บ สถานศึก ษาระดับ อุดมศึก ษา กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้ง สถานศึก ษานั้นๆ และ
กฎหมายที่ เ กี่ ยวข้อ ง ภายใต้ก ารส่ง เสริมสนับสนุน รวมทั้ ง การก ากับดูแลด้านมาตรฐานการศึกษาจาก
กระทรวงศึกษาธิการ
๓.๖.๒ แนวคิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การอุดมศึกษา
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นกฎหมายที่มีผลเป็นการบังคับ
โดยทั่วไปแก่สถาบันอุดมศึกษา โดยเป็นกฎหมายฉบับแรกที่มีบทบัญญัติที่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
สถาบันอุดมศึก ษาและภาคส่วนอื่ น รวมทั้ ง ภาคเอกชนด้วย เหตุผ ลในการประกาศใช้ก ฎหมายฉบับนี้
เนื่ อ งจากปั จ จุ บั น มี ก ารจั ด ตั้ ง สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น จ านวนมาก รวมทั้ ง มี ก ารจั ด การด้ า น
การอุดมศึกษาที่หลากหลาย เพื่อให้การจัดการอุดมศึกษาและการพัฒนาบุคลากรของประเทศเป็นไปอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศ สมควรส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระทางวิชาการ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มคี วามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี
องค์ความรู้ทางวิชาการในแขนงต่าง ๆ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
ให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตลอดจนสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
เพื่อสร้างความเป็นเลิศในทางวิชาการและมี ทั ก ษะขั้นสูง ในการประกอบวิชาชีพ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างแท้จริง

๙
๓.๖.๓ แนวคิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. อุดมศึกษาเอกชน
พ ร ะ ร า ชบั ญ ญั ติ สถา บั น อุ ด ม ศึ กษา เ อ กชน ถื อ เ ป็ น ก ฎห ม า ยหลั ก ที่
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งจะต้องปฏิบัติตาม โดยที่พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ใช้ในปัจจุบัน
คือพระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ ทั้งนี้ ใน
หมวด ๑ มาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กาหนดไว้ว่า ในการขอรับใบอนุญาตต้องเสนอโครงการ
จัดตั้ง ข้อก าหนด และสาขาวิชาที่ จะเปิดสอนมาพร้อมกับคาขอด้วย ข้อก าหนดของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
1) ชื่อและประเภท
2) วัตถุประสงค์
3) ที่ตั้งและแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร
4) รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินตามมาตรา ๑๒
5) ทุนจากผู้ขอรับใบอนุญาตและโครงการใช้จ่าย
6) ตราเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์
7) ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ
8) โครงการจัดการศึกษาและอุปกรณ์หลักในการจัดการศึกษา
9) โครงการจัดหาและพัฒนาผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
10) หลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา
11) อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบารุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ
12) วิธีการรับนักศึกษาและให้นักศึกษาพ้นสภาพ
13) เครื่องแบบนักศึกษาหรือการแต่งกายของนักศึกษา
14) การก าหนดตาแหน่ง คุณสมบัติของผู้บ ริห าร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
การกาหนดอัตราเงินเดือน ค่าสอน ค่าชดเชย ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การจ้างและเลิกจ้าง และสวัสดิการ
ของผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่
15) รายการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้ เมื่อมีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ที่มีผลบังคับในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยพร้อมกันนี้จึงได้มีการปรับปรุงกฎหมายหลักฉบับใหม่ที่กากับ
ดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชนคือ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อให้
การกากับดูแลสอดคล้องกันกับการจัดตั้งกระทรวงใหม่
๔. นิยำมศัพท์
มหาวิท ยาลัยบรรษัท หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางประเภทหนึ่ง ซึ่ง มี ก ารจัดตั้งจาก
องค์กรที่มีจุดมุ่งหมายหลักเป็นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่การศึกษา โดยมุ่งเน้นจัดการศึกษา และ ฝึกอบรม เพื่อพัฒนา
ความรู้ ทัศนคติ ทักษะ และ สมรรถนะทางวิชาชีพ อย่างสอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร
ให้กับบุคลากรในองค์กร หรือผู้เรียนในสายงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้นเป็นหลัก
แนวคิ ด มหาวิ ท ยาลัย บรรษั ท หมายถึ ง แนวคิ ด ที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาพยายามปรับ วิ ธี ก ารจัด
การศึกษาให้ทันการเปลี่ยนแปลงของภาคการทางาน โดยร่วมกับภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม จัดการศึกษา
การฝึกอบรม ให้ผู้เรียน โดยมีหลักสูตรที่สามารถให้คุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา และ/หรือ คุณวุฒิทาง
วิชาชีพ ซึ่งตอบสนอง พันธกิจ เป้าหมาย และ วัฒนธรรม ของภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม นั้น

๑๐
วิทยาลัย หมายถึง สถาบันอุดมศึกษา ที่มี ลักษณะให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพ
ชั้นสูง ในบางสาขาวิชาให้การศึกษาเพื่อให้ประกาศนียบัตรอนุปริญญา ปริญญาทุกชั้น และประกาศนียบัตร
บัณฑิต มีภารกิจด้านการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
สถาบัน หมายถึง สถาบันอุดมศึกษา ที่มีลักษณะให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพ
ชั้นสูง ซึ่งเน้นการสอนในสาขาวิชาใดหรือกลุ่มสาขาวิชาใดโดยเฉพาะให้การศึกษาเพื่อให้ประกาศนียบัตร
อนุปริญญา ปริญญาทุกชั้น และประกาศนียบัตรบัณฑิต มีภารกิจด้านการสอน การผลิตบัณฑิ ต การวิจัย
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
มหาวิท ยาลัย หมายถึง สถาบันอุดมศึกษา ที่ มี ลัก ษณะให้การศึก ษาและส่ง เสริม วิชาการ และ
วิชาชีพชั้นสูง หลายสาขา วิชาหรือหลายกลุ่มสาขาวิชา ให้การศึกษาเพื่อให้ประกาศนียบัตรอนุป ริญ ญา
ปริญญาทุกชั้น และประกาศนียบัตรบัณฑิต มีภารกิจด้านการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย หมายถึง มหาวิทยาลัย หรือ วิทยาลัย หรือ สถาบัน ที่จัดตั้งภายใต้
พระราชบัญ ญัติวิท ยาลัย อุ ดมศึกษาเอกชน หรือ พระราชบัญ ญัติม หาวิท ยาลัยอุดมศึกษาเอกชน ของ
ประเทศไทย
๕. ขอบเขตกำรวิจัย
ขอบเขตด้านประชากร ใช้ม หาวิท ยาลัยบรรษัท ในประเทศไทยทั้ ง หมดซึ่ง มี อยู่ 3 แห่ง ที่ เ ปิด
ดาเนินการอยู่ในปัจจุบัน ประกอบด้วย ๑. วิทยาลัยดุสิตธานี ๒. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ
๓. สถาบันกันตนา
ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้ดาเนินการตามกรอบเนื้อหาของ การบริหารงานตามหลักการ
ของมหาวิทยาลัยบรรษัท ที่มีอยู่ในประเทศไทย การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทยภายใต้บริบทของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และการเปลี่ยนผ่านไปสู่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม และการให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาไทย

๑๑
๖. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย











แนวคิดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบรรษัท
แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
แนวคิดในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง
วิทยฐานะ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกัน
คุณภาพ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและ
เปลี่ยนประเภทสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน
กฎหมายหลักด้านการอุดมศึกษา
 พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ
 พ.ร.บ. การอุดมศึกษา
 พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ข้อมูลการจัดการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
(มหาวิทยาลัยบรรษัท)






ศึกษาเอกสารข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง
การสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับ
-การจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยบรรษัท
-การกาหนดนโยบายด้าน
การอุดมศึกษา
-การจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
การเยี่ยมชมสถานที่จัดการ
เรียนการสอนใน
มหาวิทยาลัยบรรษัทที่เป็น
กรณีศึกษา





ผลการศึกษาจาก
กรณีศึกษามหาวิทยาลัย
บรรษัทในประเทศไทย
ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาไทย

ภาพประกอบที่ ๑ กรอบแนวคิดในการศึกษาเรื่องกรณีศึกษามหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย :
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
๗. ประโยชน์ที่ได้รับ
๗.๑ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้แนวทางในการพัฒนาสถาบัน ที่จะสนับสนุนการคงอยู่ของสถาบัน
อย่างมีคุณภาพ และสามารถสร้างบัณฑิตที่ตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการ และผู้ใช้บัณฑิต
๗.๒ ส านัก งานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิท ยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมได้แนวทางใน
การส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการอุดมศึกษาเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาไทย ให้มีความเชื่อมโยงกับ
ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของประเทศมากขึ้น
๗.๓ ผู้บริหารสถาบัน สภาสถาบัน คณาจารย์ ได้แนวทางในการบริหาร พัฒนาการจัดการศึกษา
แนวใหม่ ส่งผลต่อนักศึกษา ที่จะได้ประโยชน์จากการเรียนการสอนที่สัมพันธ์กับการสร้างอาชีพในอนาคต

๑๒
บทที่ ๒
การทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การนาเสนอเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาครั้งนี้ แบ่งเนื้อหาในการนาเสนอออกเป็น
๕ ส่วน ได้แก่
๑. ความหมายและความเป็นมาของมหาวิทยาลัยบรรษัท
๒. ทฤษฎี แนวคิด หลักการที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยบรรษัท
๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบรรษัท
๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๒.๓ แนวคิดในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
๓. นโยบาย และ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยบรรษัท และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
๓.๑ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ
๓.๒ แนวคิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การอุดมศึกษา
๓.๓ แนวคิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓.๔ แนวคิดเกี่ยวกับการรับรองวิทยฐานะ
๓.๕ แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
๔. มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย
๕. การศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยมีรายละเอียดของเนื้อหาแต่ละส่วนดังนี้
๑. ความหมายและเป็นมาของมหาวิทยาลัยบรรษัท
เทย์เลอร์ และ ฟิลลิป (Taylor and Phillips ๒๐๐๒, p.๗) มีความเห็นว่า ปรากฏการณ์ที่ทาให้
เกิดมหาวิทยาลัยบรรษัทนั้น เป็นการแสวงหาหนทางให้มีการนาการศึกษาและการทางานมารวมกัน เพื่อ
สนองประโยชน์ร่วมกันทั้งด้านการศึกษาและโลกของการทางาน ซึ่งเป็นสิ่งที่แตกต่างจากการดาเนินการของ
ฝ่ายอบรมขององค์กร ทั้งในแง่ของสถานภาพ ระดับความน่าเชื่อถือ วัฒนธรรม และจุดเน้น ทั้งนี้เพราะ
บรรษัทมหาวิทยาลัยนั้น เป็นส่วนของความสามารถขององค์กรที่นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงองค์กรเอง และขึ้น
ตรงกับผู้บริหารองค์กรสูงสุด มากกว่า เพียงระดับผู้อานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้เกิดความเข้าใจมหาวิทยาลัยบรรษัท ในมิตทิ ี่สะท้อนมูลเหตุการจัดตั้ง เป้าหมายและภารกิจ
โดยเปรียบเทียบกับ มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชน สามารรถสรุปได้ดังตารางที่ 1

๑๓
ตารางที่ ๑ การเปรี ย บเทียบมูลเหตุการจัดตั้ง เป้าหมายและภารกิจระหว่างมหาวิทยาลัยบรรษัทและ
มหาวิทยาลัยทั่วไปของรัฐและเอกชน
มหาวิทยาลัยรัฐ
๑. มูลเหตุการจัดตั้ง
• แสวงหาความจริงและถ่ายทอด
ความจริงที่ค้นพบ
• สนองความต้องการของสังคม
ได้แก่ การผลิตกาลังคนระดับสูง
ไปรับราชการ
• เพื่อพัฒนาบุคคล
• การเข้ามาของวิทยาการใหม่ ๆ
• เพื่อแก้ปัญหาการเมือง
• ส่งเสริมวิชาชีพบางสาขา
• ส่งเสริมการพัฒนาประเทศ

มหาวิทยาลัยเอกชน
๑. มูลเหตุการจัดตั้ง
• เพื่อสนองความต้องการของ
สังคม ได้แก่ การตื่นตัวของ
ประชาชนทางการอุดมศึกษา
• มหาวิทยาลัย ของรัฐมีจานวน
จากัด

มหาวิทยาลัยบรรษัท
๑. มูลเหตุการจัดตั้ง
• รองรับการขยายตัวและ
เจริญเติบโตของบรรษัท
• สนองความต้องการให้มี
หน่วยงานและโปรแกรม
การศึกษาอบรมเฉพาะด้านที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนธุรกิจ
ของบรรษัท
• การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการ
บริหารงานและวิธีการดาเนินงาน
ของบรรษัท
• การดาเนินการปรับปรุงและ
สร้างคุณภาพบรรษัท
• การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ตลอดจนกระแสโลกาภิวัตน์ ทา
ให้บรรษัทต้องการรูปแบบธุรกิจ
ใหม่ การเป็นผู้นาและได้เปรียบ
ด้านการแข่งขัน
• ต้องการให้มหาวิทยาลัย
บรรษัทเป็นแหล่งการ
เปลี่ยนแปลง ป้องกัน และ
แก้ปัญหาองค์กร
• ต้องการสร้างให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชีวิตกับพนักงาน
• ต้องการให้การพัฒนาบุคลากร
ดาเนินไปตามความต้องการทาง
ธุรกิจและกลยุทธ์ของบรรษัท

๑๔
มหาวิทยาลัยรัฐ

มหาวิทยาลัยเอกชน

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

๒. เป้าหมาย
• มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์
• การพัฒนากิจการของ
มหาวิทยาลัยเอกชนในลักษณะ
การดาเนินกิจการที่สร้างรายได้
เหนือรายจ่ายแต่ไม่มุ่งเน้นการ
แสวงหากาไรในเชิงธุรกิจ

มหาวิทยาลัยบรรษัท
• ความมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนา
บุคลากรทั้งด้านส่วนตัววิชาชีพ
และทักษะการทางาน
• เกิดจากแนวคิดเกี่ยวกับ
ความสาคัญของการศึกษาที่
ส่งผลต่อความสาเร็จของบรรษัท
• การนาปรัชญา หลักการ
แนวคิดวัฒนธรรมและค่านิยมมา
ใช้ในการพัฒนาบุคลากร
• ต้องการให้มหาวิทยาลัย
บรรษัทเป็นเครือข่ายและแหล่ง
สรรหาบุคลากร
๒. เป้าหมาย
• พัฒนาพนักงานทั้งส่วนบุคคล
และวิชาชีพ
• ส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้
และการบริหารจัดการความรู้
• ให้พนักงานเข้าใจวิสัยทัศน์และ
ความคาดหวังของบรรษัท
• รวมศูนย์การอบรมตาม
หน่วยงานต่าง ๆ ของบรรษัทเข้า
ด้วยกัน
• ให้กระบวนการพัฒนาบุคลากร
ดาเนินอย่างมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับความต้องการทาง
ธุรกิจ
• ก่อเกิดประโยชน์ต่อธุรกิจของ
บรรษัท
• ลดเวลาการอบรมและ
ค่าใช้จ่าย

๑๕
มหาวิทยาลัยรัฐ

มหาวิทยาลัยเอกชน

มหาวิทยาลัยบรรษัท
• สร้างให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการทางาน
• พัฒนาสมรรถนะหลัก (Core
Competency) ของบรรษัท
• เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ใน
โลกการแข่งขันและเปลี่ยนแปลง
๓. ภารกิจ
๓. ภารกิจ
๓. ภารกิจ
• การสอนเพื่อผลิตบุคคลออกไป • การสอน
• เตรียมการพัฒนาบุคคลทั้งด้าน
รับใช้สังคม
• การวิจัย
ส่วนตัวและวิชาชีพ
• การค้นคว้าวิจัยเพื่อ
• การให้บริการทางวิชาการแก่ • จัดการศึกษาเรียนรู้ให้สนอง
ความก้าวหน้าทางวิชาการและ สังคม
ความต้องการทางธุรกิจ
ประยุกต์ผลงานวิจัยค้นคว้าเพื่อ • การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม • ดาเนินการเผยแพร่วัฒนธรรม
ช่วยแก้ปัญหาด้านต่าง ๆ
ของชาติ
ปรัชญา และค่านิยมองค์กรสู่
• การให้การบริการทางวิชาการ
พนักงาน
แก่สังคม
• เตรียมการพัฒนาผู้นา
• การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
• สร้างให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการ
ด้วยการถ่ายทอดวัฒนธรรมและ
เรียนรู้
ปลูกฝังความเป็นพลเมืองดี เพื่อ
• จูงใจให้พนักงานเกิดความ
เสริมสร้างรสนิยมและค่านิยม
จงรักภักดี และมีความผูกพันกับ
ทางสุนทรียภาพและจริยธรรมใน
องค์กร
หมู่นักศึกษาและประชาชน
• ผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ขั้นสูง
• ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ภายในองค์กร
ที่มา: ทิพยรั ตน์ สี เพชรเหลื อง, รู ปแบบและกลยุทธ์ การจัด ตั้ง มหาวิท ยาลั ย บรรษัทในประเทศไทย,
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), ๒๕๔๕, น.
๑๔๙-๑๕๒.
จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนจะมีมูลเหตุการจัดตั้งโดยรวม คือ เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการและแก้ปัญหาของสังคม โดยมีเป้าหมายเพื่อการสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้จากภารกิจด้าน
การสอนการวิ จั ย และการบริ ก ารสั ง คมในวงกว้ า ง ส่ ว นมหาวิ ท ยาลั ย บรรษั ท มี มู ล เหตุ ก ารจั ด ตั้ ง จาก

๑๖
ความต้องการและปัญหาขององค์กร เป้าหมายจึงเป็นไปเพื่อการพัฒนาบุคคลและองค์กรโดยการให้ความรู้
และพัฒนาความสามารถเชิงวิชาชีพที่ก่อประโยชน์กับองค์กร จากการเรียนรู้เฉพาะทาง
การให้ความหมายของ มหาวิทยาลัยบรรษัท เป็นสิ่งที่ทาได้ยาก เนื่องจากการเกิดและก่อตัวของ
มหาวิทยาลัยบรรษัท เป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงไปตามโลกขององค์กรธุรกิจ ที่ได้มีการพัฒนามหาวิทยาลัย
บรรษัทในรูปแบบที่เป็นไปตามความต้องการกาลังคนตามบริบทของโลกธุรกิจและการศึกษาอบรม ในช่วง
นั้น ๆ ผนวกกับการมีพัฒนาการด้านการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบอย่างต่อเนื่องคู่ขนานกันไป อย่างไรก็
ตามมีความพยายามที่จะให้นิยามไว้ดังนี้
มหาวิ ท ยาลั ย บรรษั ท คื อ หน่ ว ยธุ ร กิ จ แนวใหม่ ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง หน่ ว ยงานฝึ ก อบรม
ด้วยการสร้างโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรซึ่งมีความเกี่ยวพันกับภารกิจขององค์กรและเป้าหมายในการมี
ส่วนร่วม กับผู้เกี่ยวข้องกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก (Meister, ๑๙๙๘)
มหาวิทยาลัยบรรษัท คือ องค์กรการศึกษา ที่เป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ ที่ออกแบบมาเพื่อช่วย
องค์กรแม่ในการบรรลุพันธกิจ โดยการดาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ความรู้ และปัญญาทั้ง
ในระดับบุคคล และองค์กร (Mark Allen อ้างอิงจาก www.globalccu.com/images๒๐๑๐/globalccuebooks/The-Corporate-University-Handbook.pdf [สืบค้นเมื่อ ๐๓/๐๓/๒๐๑๘])
Allen กล่าวไว้ในปี ๒๐๐๒ ว่าคุณลักษณะสาคัญของมหาวิทยาลัยบรรษัทมีความแตกต่างไปจาก
นิ ย ามของการพัฒ นาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งคุณลักษณะเหล่ านี้ประกอบด้ว ยธรรมชาติด้านการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยบรรษัท การถ่ายทอดกลยุทธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยบรรษัทและองค์กรแม่ ขอบเขตของกิจกรรม
ที่มหาวิทยาลั ย บรรษัทดาเนิ น การเพื่อให้ เป็นไปตามกลยุทธ์ นอกจากนี้ก็ยังมีคุณลั กษณะอื่น ๆ ที่มีใน
มหาวิทยาลัยบรรษัทแต่อาจจะไม่มีในมหาวิทยาลัยบรรษัททั้งหมด คุณลักษณะสาคัญของมหาวิทยาลัย
บรรษัทที่เป็นคุณลักษณะร่วมของทุกแห่ง ประกอบด้วย
ประการแรก มหาวิทยาลัยบรรษัทเป็นเอกลักษณ์ด้านการศึกษาอย่างหนึ่งในงานด้านการพัฒนา
ทรั พยากรมนุ ษย์ นั่ น คือโดยปกติมหาวิทยาลัยบรรษัทจะให้ความสาคัญเป็นอันดับแรกกับคุณลั กษณะ
การพัฒนาและการฝึกอบรมในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยโมโตโรล่าถือ
เป็นระบบการฝึกอบรมหลักของโมโตโรล่า หน่วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใด ๆ ที่ไม่มีหน่วยงานที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาจะไม่ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยบรรษัท ดังนั้น หน้าที่ทางด้านการศึกษาจึงเป็นหน้าที่
สาคัญที่สุดของมหาวิทยาลัยบรรษัทใด ๆ
ประการที่ ๒ มหาวิทยาลัยบรรษัทต้องมีการถ่ายทอดกลยุทธ์ของบริษัทแม่อย่างต่อเนื่องตามกล
ยุทธ์หลักและการเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องขององค์กรนั้น ๆ โดยที่มหาวิทยาลัยบรรษัทมีจุดมุ่งหมายเพื่อขยาย
ฐานความรู้และความสามารถในการแข่งขันขององค์กรของตัวเอง มหาวิทยาลัยบรรษัทมีความแตกต่างจาก
แผนกฝึกอบรมทั้งนี้เพราะมหาวิทยาลัยบรรษัทมีความสัมพันธ์โดยตรงกับกลยุทธขององค์กรแม่ ในขณะที่
แผนกฝึกอบรมเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์อย่างหนึ่ง

๑๗
ประการที่ ๓ บทบาทเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยบรรษัท จะตัดสินใจว่าจะดาเนินกิจกรรมอะไร
ที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ขององค์กรแม่ โดยที่กิจกรรมเหล่านี้จะพัฒนาการเรียนรู้ ความรู้ และ
ปัญญา ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทาให้มหาวิทยาลัยบรรษัทจะต้องดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ อีกมากมายนอกเหนือจากการฝึกอบรม ซึ่งทาให้มหาวิทยาลัยบรรษัทมีความแตกต่างจากแผนก
ฝึกอบรมทั่ว ๆ ไป
คุณลั กษณะอื่น ๆ ของมหาวิทยาลั ยบรรษัท นอกเหนือจากคุณลั กษณะร่ว มของมหาวิทยาลัย
บรรษั ท ข้ า งต้ น ยั ง มี คุ ณ ลั ก ษณะบางอย่ า งที่ มี อ ยู ใ นมหาวิ ท ยาลั ย บรรษั ท บางแห่ ง แต่ อ าจจะไม่ ใ ช่
มหาวิทยาลัยบรรษัททั้งหมด ประการแรก มหาวิทยาลัยบรรษัทส่วนใหญ่เป็นของบรรษัทขนาดใหญ่แต่ไม่ใช่
ต้องเป็นเช่นนี้กับมหาวิทยาลัยบรรษัททุกแห่ง เจ้าของกิจการขนาดเล็กและขนาดกลางอาจเป็นเจ้าของ
มหาวิทยาลัยบรรษัทได้ อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรที่ไม่แสวงหากาไรหรืออาจจะเป็นองค์กรของรัฐ
ประการที่๒ มหาวิทยาลัยบรรษัทจานวนมากมีผู้ทาหน้าที่เป็น Chief Learning Officers (CLOs) ในระดับ
บริหารและเป็นผู้นาของงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เหตุผลที่เป็นอย่างนั้นเพราะการออกแบบ
การบริ ห ารและการขยายมหาวิ ท ยาลั ย บรรษั ท จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ค วามสามารถเฉพาะทางหลายๆเรื่ อ ง
ความสามารถในการดาเนิน กิจ กรรมที่มีความหลากหลายให้สาเร็จ และความสามารถในการรั บมื อ กับ
ความรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ทั้งนี้ ไม่ใช่มหาวิทยาลัยบรรษัททุกแห่งที่มีตาแหน่ง CLO ในระดับบริหาร
ประการที่๓ มหาวิทยาลัยบรรษัทบางแห่งมีที่ตั้งหลั กในขณะที่หลายแห่ งไม่มีที่ตั้งหลั กโดยที่สิ่ งอานวย
ความสะดวกของมหาวิทยาลัยบรรษัทบางแห่งมีลักษณะเสมือนจริง ในขณะที้มหาวิทยาลัยบรรษัทอื่น ๆ
อาจจะมีที่ตั้งในการฝึกอบรมหลายที่ ตัวอย่างเช่น มหาวิทยาลัยบรรษัทของ ยูนิลิเวอร์ บริษัทฝรั่งเศสที่ผลิต
สินค้าในครัวเรือนที่หลากหลาย มีที่ตั้งถึง ๒๗ แห่ง The BAe เป็นมหาวิทยาลัยเสมือนจริง ซึ่งเคยเป็นผู้
ส่งออกรายใหญ่ที่สุดใน UK ส่วน Verifone University เป็นมหาวิทยาลัยบรรษัทเสมือนจริงของ Verifone
ซึ่งเป็นบริษัทขนาดกลางในสหรัฐอเมริกา ประการที่ ๔ พันธมิตรของมหาวิทยาลัยบรรษัทบางแห่งมีขอบเขต
ความสั ม พั น ธ์ ข องสถานศึ ก ษาที่ ก ว้ า ง พั น ธมิ ต รของมหาวิ ท ยาลั ย บรรษั ท อาจจะประกอบด้ ว ย
สถาบันอุดมศึกษาและโรงเรี ยนมัธยมศึกษา ทั้งนี้ Meister ๑๙๙๘ (อ้างจาก Xiaoping Tong, ๒๐๑๘)
พบว่า ๔๐% ของมหาวิทยาลั ยบรรษัทคาดหวังที่จะเริ่มตันหลั กสู ตรที่ให้ การรับรองระดับปริญญาโดย
ร่ ว มกั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและมี พั น ธมิ ต รระหว่ า ง Eaton School of Education และ Ryerson
Polytechnic University รวมทั้งระหว่าง The NEXT STEP กับเครือข่าย ๒๓ วิทยาลัยในนิวอิงแลนด์ที่
เป็ น ผู้ เริ่ มต้น ในเรื่ องเหล่ านี้ ประการที่ ๕ บางมหาวิทยาลัยบรรษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างเทคโนโลยีเหนือชั้น
(Cutting – Edge Technology) เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้จึงมี การใช้ระบบการจัดการการเรียนรู้ (LMS)
และe-learning ในมหาวิ ท ยาลั ย บรรษั ท ยกตั ว อย่ า ง ST University กิ จ กรรมที่ จั ด ประมาณ ๕๐%
ด าเนิ น การผ่ า นระบบ e-learning ในขณะที่ มี ก ารพั ฒ นาระบบการเรี ย นรู้ แ บบผสมผสานร่ ว มด้ ว ย
มหาวิทยาลัยเดลมีหลักสูตรฝึกอบรมผ่านระบบ wed-based ประมาณ ๓๕% – ๔๕% และในบางส่วน
มีการผสมผสานกับการเรียนการสอนในห้องเรียน ประการสุดท้ายมหาวิทยาลัยบรรษัทบางแห่งเน้นให้

๑๘
ความสาคัญเฉพาะผู้บริหารระดับสูง ยกตัวอย่าง เช่น มหาวิทยาลัยยูนิลิเวอร์ สาหรับบริษัทอื่น ๆ เช่น
Arcelor Mittal ซึ่งเป็นบริษัทผลิตเหล็กกล้า ให้ความสาคัญกับผู้บริหารในระดับต่าง ๆ เป็นต้น (Xiaoping
Tong, ๒๐๑๘, น. ๒๒-๒๖)
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้สรุปความหมายของคานิยามที่กล่าวข้างต้น เพื่อเป็นแนวทางใน
การศึกษาไว้ว่า
“มหาวิทยาลัยบรรษัท หมายถึง สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางประเภทหนึ่ง ซึ่งมีการจัดตั้งจาก
องค์กรที่มีจุดมุ่งหมายหลักเป็นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่การศึกษา โดยมุ่งเน้นจัดการศึกษา และ ฝึกอบรม เพื่อพัฒนา
ความรู้ ทัศนคติ ทักษะ และ สมรรถนะทางวิชาชีพให้กับผู้เรียนอย่างสอดคล้องกับพั นธกิจ และเป้าหมาย
ขององค์กร”
๒. ทฤษฎี แนวคิด หลักการที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยบรรษัท
๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบรรษัท
มหาวิทยาลัยบรรษัทเป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางประเภทหนึ่ง ซึ่งมีการจัดตั้งจากองค์กรที่มี
จุดมุ่งหมายหลักเป็นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่การศึกษา มุ่งเน้นการให้การศึกษาและฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ทัศนคติ
ทักษะ และสมรรถนะทางวิชาชีพให้กับผู้เรียนอย่างสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายขององค์กร โดยมี
หลักสูตรที่สามารถให้คุณวุฒิด้านการศึกษาในระดับปริญญาและ/หรือคุณวุฒิทางวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยบรรษัทมีวิวัฒนาการจากการเป็นโปรแกรมการจัดการศึกษาขององค์กรเอง ไม่ได้มี
ลักษณะของการมีส่วนร่วมและเป็นการแข่งขันกับการจัดการศึกษาแบบปกติให้ กับประชากร ในระดับ
แรงงานทาให้มหาวิทยาลัยบรรษัทจึงไม่ได้รับความนิยมจนกระทั่งถึงกลางทศวรรษของ ค.ศ. ๑๙๘๐ ได้มี
การเปลี่ยนแปลงความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานว่ามีความสัมพันธ์กับความเจริญเติบโตขององค์กร
ประกอบกับการเห็นความสาคัญของแนวคิดเกี่ยวกับองค์การแห่งการ เรียนรู้ของปีเตอร์ เซนเก (Peter
Senge) ในช่ ว งปี ๑๙๙๐ บรรษั ท ต่ า ง ๆ จึ ง เริ่ ม พิ จ ารณาโปรแกรม การพั ฒ นาตนเองเพื่ อ ส่ ง เ สริ ม
ความสามารถหลักในการปฏิบัติงานของพนักงาน การฝึกอบรมให้ กับ พนักงานและสายงานทางธุร กิจ
ทั้งหมด และมองการฝึกอบรมในลักษณะของแนวทางเพื่อฝึกอบรม ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับวิสัยทัศน์
ค่านิยม ประเพณี และวัฒนธรรมขององค์กร (Barley, ๑๙๙๘)
จุดกาเนิดของมหาวิทยาลัยบรรษัทนั้นเกิดมาจาก “การเปลี่ยนแปลง” ต่าง ๆ ในองค์กร ได้แก่
การปรากฏขององค์กรแนวราบและยืดหยุ่น การที่ความรู้เข้ามามีบทบาทควบคู่กับเศรษฐกิจ ซึ่งทาให้ต้องมี
การปรับตัวเพื่อทันต่อการเปลี่ยนความรู้อย่างรวดเร็ว พนักงานจะต้องเข้าใจจุดมุ่งหมายขององค์กรและ
ความสาคัญของงานที่ทาด้วยการเรียนรู้ที่ถูกต้องจะทาให้การทางานประสบผลสาเร็จ ดังนั้นบรรษัทเข้ามามี
บทบาทในการศึกษา นอกจากการเปลี่ยนแปลงในองค์กรเหตุผลที่สาคัญที่ทาให้เกิดมหาวิทยาลัยบรรษัท
ได้แก่ การกาหนดรูปแบบใหม่ของความสามารถในการทางานที่องค์กรต้องการ เช่น การเรียนเพื่อเรี ยนรู้
การสื่อสารและความร่วมมือ การมีความรู้ทางเทคโนโลยี เป็นต้นซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานขั้นสูง ซึ่งพนักงาน

๑๙
จะต้องได้รับการเรียนรู้จากรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายจะทาให้เขาสามารถปฏิบัติงานได้ผลดีขึ้น และ
ส่งผลดีต่อองค์กรในที่สุด (Meister, ๑๙๙๘)
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยบรรษัทได้แบ่งออกเป็นหลายประเภท จากการวิเคราะห์สามารถจัดกลุ่มออก
ได้เป็น ๔ กลุ่มคือ (Meister, ๑๙๙๘; Barley, ๑๙๙๘; Allen, ๑๙๙๙)
๑). ประเภทตามการลักษณะดาเนินงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยที่ดาเนินการแบบเอกเทศ
และแบบมีหุ้นส่วน
๒). ประเภทตามการลักษณะของผลที่ได้รับจากการศึกษา ได้แก่ การให้หน่วยกิตและ
การให้ปริญญา
๓) ประเภทตามจุ ดมุ่ งหมายตามลั ก ษณะงานขององค์ กรได้ แ ก่ มหาวิทยาลั ยส าหรั บ
พนักงานประจา มหาวิทยาลัยที่เกิดจากแรงผลักดันภายในองค์กร มหาวิทยาลัยที่มีจุดมุ่งเน้นในการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงขององค์กร มหาวิทยาลัยที่เกิดจากแรงผลักดันในการพัฒนาภาวะผู้นา มหาวิทยาลัยที่เป็น
แนวทางในการบริ ห ารความสัมพัน ธ์กับลู กค้าและผู้ จัดหา มหาวิทยาลั ยที่มุ่งเน้นการพัฒ นาอาชีพและ
ความสามารถ และมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้
๔.) ประเภทตามลักษณะสถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยที่มีสิ่งปลูกสร้าง
มหาวิทยาลัยบรรษัทมีรูปแบบสาคัญในการดาเนินงานคือการเตรียมโอกาสการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร การพิจารณารูปแบบของมหาวิทยาลัยในรูปของกระบวนการเรียนรู้
มากกว่าสถานที่และการออกแบบหลักสูตรที่ประกอบด้วย การเป็นพลเมืองของบรรษัท กรอบงานที่เป็น
บริบทขององค์กร และความรู้หลักในการทางาน ซึ่งหลักสูตรนี้ได้ออกแบบในลักษณะที่เหมาะสมเฉพาะ
องค์กร เพื่อจัดอบรมให้สายงานที่ทรงคุณค่าขององค์กร เช่น พนักงาน ลูกค้าและผู้จัดหา เป็นต้น การเรียน
จะเปลี่ยนรูปแบบจากการฝึกอบรมมาเป็นการเรียนรู้ที่มีรูปแบบอย่างหลากหลาย การประเมินผลของ
มหาวิทยาลัยบรรษัทจะต้องเป็นการดาเนินการแบบระยะยาวที่ติดตามผลการนาความรู้ไปใช้ได้อย่างจริงจัง
การจัดสรรงบประมาณจะเป็นในลักษณะการแสวงหารายได้เองจากการให้บริการมากกว่าการได้รับอนุมัติ
หรือจัดสรรงบประมาณจากองค์กรแม่ ซึ่งการดาเนินงานในลักษณะดังกล่าวทั้ งหมดนี้ ทาให้มหาวิทยาลัย
บรรษัทสามารถพาองค์กรไปสู่ธุรกิจระดับโลกและสามารถเป็นประโยชน์ต่อการแข่งขันและนาไปสู่ตลาด
แห่งใหม่ (Meister, ๑๙๙๘)
๒.๒ แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้ “การศึกษาตลอดชีวิต” หมายความ
ว่า การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต นอกจากนี้กฎหมายดังกล่าวยังมี
ความมุ่งหมายและหลักการในการจัดการศึกษาโดยให้ยึดหลักดังนี้ (๑) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับ
ประชาชน (๒) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และ (๓) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

๒๐
จากความหมายของการศึกษาตลอดชีวิต ที่ ปรากฏอยู่ใน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ การเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงหมายรวมถึง การที่มนุษย์สามารถเรียนรู้ ได้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงชีวิต
โดยไม่มีข้อจากัด ซึ่งรวมถึงการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องทั้งที่อยู่ในสถานศึกษา และในที่ทางาน ดังนั้น การส่งเสริม
ให้ ห น่ ว ยงานและสถานประกอบการจัดตั้งมหาวิทยาลัยบรรษัท ซึ่งเป็นสถาบันที่ให้ การศึกษาต่อเนื่อง
ส าหรั บ บุ ค ลากรและสายงานขององค์ ก รเพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู้ ประสบการณ์ และโอกาสในการศึ ก ษา
จากหน่วยงาน องค์กร หรือสถานประกอบการเอง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่สาคัญขององค์กร
นั้น จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้
๒.๓ แนวคิดในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) เป้าหมายของกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ ๒ เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ คือ การ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย
เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้
และนวั ต กรรม เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ งขั น ของประเทศในโลกาภิวัต น์ รวมทั้ ง สนับสนุน
การพัฒนาที่ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกากับมาตรฐาน และเครือข่าย
อุดมศึกษาบนพื้นฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย และเอกภาพเชิงระบบ”
ภายใต้กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ได้ระบุถึงภาพอนาตที่จะมีผลกระทบต่อโลก ประเทศ
และอุดมศึกษาไทย รวมถึงแนวทางการพัฒนา ในประเด็นสาคัญ ดังนี้
ประชากรและนัยยะต่ออุดมศึกษา
อุดมศึกษาไทยจะต้องหยุ ดการขยายตัว อย่างไม่มีที่สิ้ นสุ ด โดยเฉพาะการขยายตัว เพื่อรองรั บ
ประชากรวัยอุดมศึกษา ๑๘-๒๒ ปี เนื่องจากอุปสงค์คือเยาวชนวัยเข้าเรียนอุดมศึกษาจะลดน้อยลง ใน
ขณะเดียวกันอุดมศึกษาเพิ่มความสาคัญกับคุณภาพการศึกษาทุกระดับ ส่งเสริมการสร้างความรู้ ตกผลึก
ความรู้เป็นองค์ความรู้ ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ทางสังคมเศรษฐกิจและพาณิชย์ การสร้างมูลค่าเพิ่ม
การสร้างนวัตกรรม
ผู้สูงวัยมีสุขภาพโดยทั่วไปดีขึ้นและอายุยืนยาวขึ้น อุดมศึกษาจะต้องเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(Lifelong Learning) แก่ผู้สูงวัย ทั้งเพื่อการทางานหลังวัยเกษียณ การเปลี่ยนงาน และการประกอบการ
ใหม่ๆ
ไม่เพียงเท่านั้น อุดมศึกษาจะต้องคานึงถึงกลุ่มประชากรวัยแรงงานนอกเหนือจากการผลิตบัณฑิต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกระดับวัยแรงงานที่มีความรู้เป็นทุนเดิม (Knowledge Workers) เช่น ผู้ที่เคยจบ
ระดับปริญญาตรี ทั้งนี้อุดมศึกษาต้องจัดกระบวนการให้การศึกษา การเรียนรู้ การสร้างสมรรถนะ ที่อ่อนตัว
คล่องตัว

๒๑
ตลาดแรงงาน การจ้างงานในอนาคตและนัยยะต่ออุดมศึกษา
ภาคบริ ก ารซึ่ ง จะเป็ น หลั ก เศรษฐกิ จ ที่ ใ หญ่ ข องประเทศ มี ค วามส าคั ญ สู ง ทั้ ง การสร้ า งรายได้
ประชาชาติ การจ้ า งงาน การน าเข้ า วั ต ถุ ดิ บ และสิ น ค้ า ทุ น ไม่ สู ง การเอื้ อ ต่ อ การรั ก ษาและพั ฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติและทุนทางสังคม อุดมศึกษาต้องทางานใกล้ชิดกับภาคบริการ โดยสร้างความเข้าใจทั้ง
มิติประเภทของภาคบริการรูปแบบใหม่ การเอื้อต่อการสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการใช้เทคโนโลยี และ
องค์ประกอบ ความสาคัญใน Value chain เพื่อการพัฒนาบุคลากรและความรู้รองรับ
อุดมศึกษาร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมรายสาขา โดยเฉพาะการวิเคราะห์ห่วงโซ่มูลค่า มูลค่าในการ
ส่งออก การจ้างงาน เป้าหมายของอุตสาหกรรมในการเพิ่มผลิตภาพฯ เพื่อกาหนดแผนร่วมเพื่อการผลิตและ
พัฒนากาลังคน การบริการเทคนิค การวิจัยที่กาหนดโดยผู้ใช้ (Demand led manpower development,
technical services and research) ทั้งนี้ต้องทางานในเชิงพื้นที่ (เช่น นิคมอุตสาหกรรม) ทาเป็นกลุ่ ม
อุตสาหกรรม และอุดมศึกษาทางานเป็นเครือข่าย เพื่อมีโจทย์ชัดเจน ติดตามและปรับตัวได้ต่อเนื่อง
อุดมศึกษาควรทางานกับภาคการผลิตจริง หน่วยงานวางแผน หน่วยงานสร้างความสามารถเพื่อ
การแข่งขัน ริ เ ริ่ ม เศรษฐกิจ ใหม่ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมฐานความรู้ โดยกาหนดทิศทางยุ ทธศาสตร์
เป้าหมายและแผนปฏิบัติร่วมกัน
เยาวชน นักศึกษา และบัณฑิตในอนาคต
อุดมศึกษาควรส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ของเยาวชนและนัก ศึกษาใน
รูปแบบของทักษะชีวิต ทักษะสังคม (Socialization) สมรรถนะพื้นฐานที่ข้ามพ้นความรู้วิชาการ (Base
line competencies) การสะสมความรู้และความสามารถเชิงบูรณาการที่ฝังตัว (Tacit knowledge and
ability) ที่หาไม่ได้จากการเรียนการสอนในห้องที่ขาดปฏิสัมพันธ์ โดยปรับ รูปแบบและเนื้อหาให้เหมาะสม
กับสภาพสังคม การบูรณาการกิจกรรมนอกหลักสู ตรและชีวิตจริงเข้ากับหลั กสูตรเป็นอีกแนวทางหนึ่ง
เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึก มีความท้าทายต่อนักศึกษาและอาจารย์ มากกว่าการสอนจากตาราอย่างเดียว
การเรี ย นรู้ บ นฐานการท างานในภาคการผลิ ต และภาคสั ง คม (Work-based / Communitybased education) เช่ น สหกิ จ ศึ ก ษา (Co-operative education) ทั ก ษะวิ ศ วกรรม (Engineering
practice school), Internship/Apprenticeship ในภาคการผลิ ต และภาคสั ง คม เป็ น แนวทางการจั ด
อุดมศึกษาที่ควรมีการขยาย โดยอาจารย์มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด เก็บเกี่ยวประสบการณ์จริงในลักษณะ
การจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานการทางานของอาจารย์เอง เพื่อนาประสบการณ์ไปต่อยอด วิจัย และสอน
นักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
๓. นโยบาย และ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยบรรษัท และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
๓.๑ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

๒๒
โดยที่ “การศึกษา” หมายความถึงกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล
และสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้ และ
ปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งกฎหมายกาหนดให้ต้องจัดในสถานศึกษาอันได้แก่
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชนที่มีอานาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาเท่านั้น โดย
จะต้องยึดหลักเป็นการศึกษาตลอดชีวิตสาหรับประชาชน ทั้งจะต้องให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
และจะต้องมีการพัฒ นาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องในกรณีของการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษานั้น กฎหมายกาหนดให้จัดในมหาวิทยาลัย สถาบัน วิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่าง
อื่น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษา
นั้นๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การส่งเสริมสนับสนุน รวมทั้งการกากับดูแลด้านมาตรฐานการศึกษา
จากกระทรวงศึกษาธิการ นอกจากนี้ยังกาหนดให้กระทรวงกระจายอานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ทั้งด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ
และส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาในเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาโดยตรง อย่ า งไรก็ ต าม
สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนก็มิอาจดาเนินการจัดการศึกษาได้โดยเสรีหากแต่ยังคงตกอยู่ภายใต้
การกากับดูแลด้านคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจากรัฐดังเดิม โดยกฎหมายกาหนดให้สถาบันอุดมศึกษาทุก
แห่งจะต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารการศึกษาที่ จะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงาน
ประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งยังจะต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็น
การทั่วไปเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และรองรับการประกันคุณภาพภายนอกอีก
ด้วย นอกจากนี้ เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นอิสระของสถานศึกษาอุดมศึกษา กฎหมายจึงได้กาหนดให้
สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญามีฐานะเป็น “นิติบุคคล” และอาจจัดเป็นส่วนราชการหรือ
เป็นหน่วยงานในกากับของรัฐก็ได้ โดยสถานศึกษาดังกล่าวสามารถดาเนินกิจการได้โดยอิสระ สามารถ
พัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและอยู่ภายใต้
การกากับดูแลของสภาสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษานั้น ๆ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มีผลบังคับใช้ ในวันที่ ๒
พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่ง
เนื้อหาของพระราชบัญญัติดังกล่าว ได้แยกอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาออกมา
๓.๒ แนวคิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. การอุดมศึกษา
การเกิดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ ๒
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ทาให้มีการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจ โครงสร้างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง

๒๓
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ส่งผลให้หน่วยงานที่ดูแลด้านการอุดมศึกษากลายเป็นสานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ทั้งนี้อาศัยบทเฉพาะกาล หน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านการอุดมศึกษายังดาเนินการตามพันธกิจเดิม จนกว่าจะมีการเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานตาม
กฎกระทรวงที่อยู่ในระหว่างดาเนินการในขั้นตอนต่อไป
อนึ่งกฎหมายหลักภายใต้กระทรวงที่เกิดขึ้นใหม่นี้ คือ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๖๒ ซึง่ เป็นกฎหมายที่มีผลเป็นการบังคับโดยทั่วไปแก่สถาบันอุดมศึกษา จึงจาเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจ
เจตนารมณ์ และสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึก ษาครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เหตุผลที่ระบุไว้ในการตรา
กฎหมายดังกล่าวคือ เนื่ องจากปั จ จุบั นมีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก รวมทั้งมี
การจัดการด้านการอุดมศึกษาที่ห ลากหลาย เพื่อให้การจัดการอุดมศึกษาและการพัฒนาบุคลากรของ
ประเทศเป็ น ไปอย่ า งมี คุ ณ ภาพและมาตรฐานทั ด เที ย มนานาอารยประเทศ สมควรส่ ง เสริ ม ให้
สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระทางวิชาการ สามารถพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีองค์ความรู้ทางวิชาการในแขนงต่าง ๆ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลก มีการวิจั ย และการสร้ า งนวั ต กรรมให้ แ ก่ กลุ่ ม อุ ตสาหกรรมเป้ าหมาย ตลอดจนสามารถถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความเป็นเลิศในทางวิชาการและมีทักษะขั้นสูงใน
การประกอบวิชาชีพ สามารถตอบสนองความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างแท้จริง รวมไปถึง
การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม หลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดีแก่สถาบันอุดมศึกษาอีก
ด้วย
เพื่ อ ให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต ามเจตนารมณ์ ข องกฎหมายดั ง กล่ า ว พระราชบั ญ ญั ติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มีสาระสาคัญที่บัญญัติไว้ ดังนี้
มาตรา ๕ การจัดการอุดมศึกษาต้องเป็นไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(1) พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีค วามเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการหรือวิช าที่ตน
ถนัด สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลก
ได้
(2) พัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
ทักษะ ที่จาเป็น เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถ
ปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อรองรับสังคมโลกที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน
สังคมและประเทศชาติ ร่วมกันแก้ปัญหาสังคม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
(3) ตอบสนองยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนแม่ บ ท แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษา และต้องเชื่อมโยงกับการศึกษาในระดับที่
ต่ากว่า เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทรัพยากรบุคคลของประเทศในการเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการศึกษาอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลและการศึกษา
ตลอดชีวิต
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มาตรา ๖ ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาความรู้ จัดการเรียนการสอน การวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรม ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่อื่นให้สอดคล้องกับมาตรา ๕
หลักการทั่วไปในการจัดการอุดมศึกษา
มาตรา ๙ การจัดการอุดมศึกษาต้องเป็นไปตามหลักการ ดังต่อไปนี้
(1) หลักความรับผิดชอบต่อสังคม
(2) หลักเสรีภาพทางวิชาการ
(3) หลักความเป็นอิสระ
(4) หลักความเสมอภาค
(5) หลักธรรมาภิบาล
มาตรา ๑๐ เพื่อให้ การจั ดการอุด มศึ ก ษาบรรลุ วัต ถุป ระสงค์ต ามมาตรา ๕ และเป็นไปตาม
หลักการตามมาตรา ๙ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดแนวปฏิบัติ
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว แนวปฏิบัตินั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ ให้
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งเปิดเผยผลการดาเนินการตามแนวปฏิบัติตามวรรคหนึ่งให้ประชาชนทราบ
ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ รั ฐ มนตรี ป ระกาศก าหนดโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
หลักความรับผิดชอบต่อสังคม
มาตรา ๑๑ สถาบันอุดมศึกษาต้องดาเนินการเพื่อประโยชน์ของชุมชน สังคม และประเทศ
ชุมชนและสังคมมีสิทธิติดตามและตรวจสอบสถาบันอุดมศึ กษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มาตรา ๑๒ สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาความรู้ให้ทันสมัย จัดการศึกษาให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการกาลังคนของประเทศ จัดให้มีการวิจัย การสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งให้บริการ
ทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศโดยรวม และเผยแพร่องค์ความรู้ที่
ถูกต้องตามหลักวิชาการในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณะ สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียน
คณาจารย์ และบุคลากรได้เข้าถึงและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคมชนบท และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม เพื่อสร้างสานึกรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
หลักเสรีภาพทางวิชาการ
มาตรา ๑๔ เสรีภาพทางวิชาการในการศึกษาวิจัย ในการเรียนการสอน และการแสดงความ
คิดเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา ย่อมได้รับความคุ้มครอง แต่การใช้เสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย
หน้าที่ของปวงชนชาวไทย และศีลธรรมอันดีของประชาชน และต้องเคารพและไม่ปิดกั้นความเห็นต่างของ
บุ ค คลอื่ น การปิ ด กั้ น คุ ก คาม ครอบง า หรื อ จ ากั ด การใช้ เ สรี ภ าพตามวรรคหนึ่ ง จะกระท ามิ ไ ด้
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ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีกลไกที่เหมาะสมในการประกัน การให้ความช่วยเหลือและความคุ้มครองแก่
บุคคลผู้ใช้เสรีภาพตามมาตรานี้
หลักความเป็นอิสระ
มาตรา ๑๕ สถาบันอุดมศึกษาย่อมมีอิสระในการจัดการเรียนการสอน การศึกษาวิจัย การ
บริหารวิชาการ การบริการบุคคล การเงิน งบประมาณ และทรัพย์สิน โดยมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพใน
การป้องกันและขจัดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดตั้งสถาบัน อุดมศึกษาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา การควบคุมและกากับ ดูแล
สถาบั น อุดมศึกษาจะกระทาได้เ พีย งเท่ าที่จาเป็นเพื่ อรั กษาประโยชน์ ข องประชาชนหรื อประเทศเป็ น
ส่วนรวม และเท่าที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น
หลักธรรมาภิบาล
มาตรา ๑๙ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและบุ ค ลากรต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์
ในการป้องกันและขจัดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรา ๒๐ สภาสถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรมของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา
กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และผู้เรียน โดยมีกลไก
ในการส่งเสริม ตรวจสอบ และบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ
มาตรา ๒๑ นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ต้องเป็นแบบอย่าง
ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งมี ธ รรมาภิ บ าล ให้ ส ภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากบุคลากรซึ่งเป็นกลาง
และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางเพื่อทาหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของ
สถาบันอุดมศึกษา
มาตรา ๒๒ สถาบันอุดมศึกษาต้องกาหนดพันธกิจที่มีต่อผู้เรียน บุคลากร สังคม และประเทศ
โดยรวมอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม และประกาศต่ อ สา ธารณะ เพื่ อ ให้ รั บ ทราบกั น อย่ า งกว้ า งขวา ง
สถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรต้องยึดถือและปฏิบัติตามพันธกิจที่ประกาศตามวรรคหนึ่ง การกาหนดพันธ
กิจตามมาตรานี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและปรับปรุงพันธกิจดังกล่าวให้
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศเป็นระยะ ทั้งนี้ ตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด
หน้าที่และอานาจของสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา ๒๖ สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(1) การจัดการศึกษา
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(2) การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
(3) การบริการวิชาการแก่สังคม
(4) การทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(5) หน้าที่และอานาจอื่นตามที่กฎหมายกาหนด
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษาและ
สนองต่อความจาเป็นและความต้องการของประเทศในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่
ให้แก่ประเทศ การพัฒนากาลังคนของประเทศ และการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้ประเทศไทยพัฒนา
ไปสู่ประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และมีพลเมืองที่มีคุณภาพ การดาเนินการตาม (๒)
โดยใช้งบรปะมาณแผ่นดินต้องสอดคล้องกับแนวทางที่สภานโยบายกาหนด
การจัดการศึกษา
มาตรา ๓๑ หลักสูต รการศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษาจะอนุมัติเพื่อให้เปิดสอนได้ต้องมี
มาตรฐานไม่ต่ากว่าข้อกาหนดขั้นต่าด้านคุณภาพที่ คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษากาหนด และ
ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน พัฒนาวิชาชีพหรือทักษะอาชีวะชั้นสูงหรือการค้นคว้าวิจัย
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพื่อพัฒนาสังคมสถาบันอุดมศึกษาพึงจัดให้มีหลักสูตรการศึกษาหรือการเรียน
การสอนในรูปแบบที่หลากหลายจนถึงระดับปริญญา ซึ่งอาจเป็นการศึกษาแบบชุดการเรียนรู้ การศึกษา
ตลอดชีวิต การศึกษานอกเวลางาน เพื่อพัฒ นาศักยภาพและทักษะการทางานของบุคคลในทุกช่วงวัย
การจั ด การศึ ก ษาที่ มุ่ ง เน้ น การหาก าไรให้ แ ก่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเป็ น หลั ก จะกระท ามิ ไ ด้ ในกรณี ที่
คณะกรรมการมาตรฐานการอุด มศึกษาเห็นว่า การจัดการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใดมีลักษณะ
ดังกล่าวให้สั่งสถาบันอุดมศึกษาให้แก้ไขหรือยุติการกระทาดังกล่าว
มาตรา ๓๓ เพื่อเป็น การสนับสนุน การจัดการเรี ยนการสอนของสถาบัน อุดมศึกษา ให้รั ฐ
สนับสนุนระบบสารสนเทศทางการศึกษาขั้ นพื้นฐานให้แก่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ทั้งที่เป็นของรัฐ
และเอกชน เพื่อความเท่าเทียมในการเข้าถึงสารสนเทศทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา ๓๔ สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและของเอกชนอาจร่วมมือกันในการจัดการศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม และในด้านอื่น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของประเทศ ความร่วมมือตามวรรคหนึ่งหมายความรวมถึงการใช้บุคลากรร่วมกัน การร่วมกันออก
ค่าใช้จ่ายการใช้ทรัพยากรร่วมกัน หรือความร่วมมืออย่างอื่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธิการ และเงื่อนไขที่
กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๕ สถาบันอุดมศึกษาพึงสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
โดยการปฏิบัติงานจริ ง และเพื่อพัฒนาผู้เรี ยนให้มีค วามรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะอื่น ให้

๒๗
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดทาข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานตามวรรค
หนึ่งในการจัดหลักสูตรการศึกษาการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่ง
ในสถาบันอุดมศึกษาและอีกส่วนหนึ่งในสถานประกอบการของหน่วยงานดังกล่าวในการดาเนินการตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสอง สถาบันอุดมศึกษาอาจอนุญาตให้บุคลากรและผู้เรียนไปปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ดังกล่าวได้ ตามระเบียบที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด
มาตรา ๓๖ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือในการดาเนินการ
ตามมาตรา ๓๕ อาจได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้
(1) การสนับสนุนด้านวิชาการและทรัพยากรตามสมควรแก่กรณี
(2) ได้รับการเชิดชูเกียรติ
(3) สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
(4) สิ ท ธิ ป ระโยขน์ อื่ น ตามที่ รั ฐ มนตรี ก าหนดโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
มาตรา ๓๗ การวิ จั ย และการสร้ า งนวั ต กรรมจะต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการและ
ความจาเป็นของประเทศ เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมและ
เพื่อความเจริญงอกงามทางวิชาการ และต้องสอดคล้องกับแนวทางที่สภานโยบายและคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกาหนด รัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยตามวรรคหนึ่งให้
เป็นไปเพื่อการสร้างความรู้และนวัตกรรมเพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ
มาตรา ๓๙ เพื่อส่งเสริมให้มีการนาผลการวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาไปใช้
ประโยชน์ สถาบันอุดมศึกษาพึงสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
การบริหารการวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากร การจัดตั้งกลุ่มวิจัยร่วม การแปลงผลงานวิจัยให้เ ป็น
รูปธรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐ ภาคเอกชน ภาค
ประชาสั งคม ทั้ งในประเทศและต่างประเทศ สถาบันอุด มศึกษาอาจจัดตั้งนิติบุคคลหรือร่ว มลงทุนกับ
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาผลการวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาไป
ใช้ประโยชน์ก็ได้
มาตรา ๔๐ สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการ ให้คาปรึกษาทางวิชาการและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่เกิดขึ้ น จากการจั ดการเรียนการสอน การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมแก่ภ าครัฐ
ภาคเอกชน ชุ ม ชน และสั ง คม เพื่ อ น าความรู้ ไ ปใช้ ป ระโยชน์ แ ละส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต
สถาบันอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นที่พึ่งทางวิชาการของชุมชนและสังคม ต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนใน
การพั ฒ นาพื้ น ที่ ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ ที่ ตั้ ง ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษานั้ น หรื อ พื้ น ที่ อื่ น ตามที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
เห็นสมควร สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมต่าง ๆ กับสังคมเพื่อสร้าง
เสริมจิตสาธารณะในการนาความรู้และประสบการณ์มาใช้เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม

๒๘
การจัดสรรทรัพยากรในการจัดการอุดมศึกษา
มาตรา ๕๓ ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษากากับดูแ ลให้สถาบัน อุดมศึก ษาจัด
การศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาให้
สามารถยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ สู ง กว่ า มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาที่ ก าหนด หากปรากฏว่ า
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใดไม่ ด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ให้ ค ณะกรรมการมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาแจ้ ง ให้
สถาบันอุดมศึกษานั้น แก้ไขปรั บปรุงภายในระยะเวลาที่กาหนด หากสถาบัน อุดมศึกษาไม่ดาเนินการ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยไม่มีเหตุอันควรให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเสนอเรื่ องต่อ
รั ฐมนตรี เพื่อพิจ ารณาสั่งการให้สถาบัน อุ ดมศึ กษาแก้ไ ขการดาเนิน การ หยุดการดาเนิน การหรื อ
ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็นต่อไป
มาตรา ๕๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดให้มีการเรียน
การสอนนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาได้ตามหลักเกณฑ์ วิธี การ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาประกาศกาหนดการจัดให้มีสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษามากกว่าหนึ่งแห่งให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์แ ละเงื่อนไขที่ค ณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศกาหนด และแจ้งให้สานักงาน
ปลัดกระทรวงทราบ การจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความถึงการจัดตั้ง
ศูนย์บริการในการเรียนการสอนหรือการดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นการจัดให้มีการเรียนการสอน
นอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา ๖๒ ให้สถาบัน อุด มศึ กษาจั ดให้ มีร ะบบการประกัน คุณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบั นอุดมศึกษาการประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา
ในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการมาตรฐาน
การอุดมศึกษาประกาศกาหนด
การคุ้มครองผู้เรียน
มาตรา ๗๑ ในกรณีที่มีการวินิจฉัยชี้ขาดหรือสั่งการตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง หรือมีการสั่งให้
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาระงั บ การด าเนิน การตามมาตรา ๕๕ วรรคสอง หรื อ มี ก ารไม่ รั บ รองมาตรฐาน
การอุดมศึกษาของหลักสูตรการศึกษาตามมาตรา ๕๖ อันมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนหรือการ
ส าเร็ จ การศึก ษาของผู้เ รี ย น ให้ ค ณะกรรมการมาตรฐานการอุ ดมศึ ก ษากาหนดมาตรฐาน เพื่ อ ให้
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษานั้ น หรื อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ด าเนิ น การเพื่ อ แก้ ไ ขและเยี ย วยาผู้ เ รี ย นที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบ ด้วยการดาเนินการตามมาตรการที่กาหนดตามวรรคหนึ่ งไม่มีผลให้สภาสถาบันอุดมศึกษาหรือ
อธิการบดีซึ่งเป็ น ผู้ อนุ มัติห รื อรั บ ผิ ดชอบในการดาเนินการอันเป็นเหตุให้ เกิดผลตามวรรคหนึ่งพ้นจาก
ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น

๒๙
มาตรา ๗๒ ห้ามมิให้นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหาร
อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา ใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยสุจริตครอบงาให้ผู้เรียนกระทาหรือ
ไม่กระทาการใด
๓.๓ แนวคิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓.๓.๑ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัตินี้ เป็นกฎหมายหลักที่ใช้บังคับแก่สถานศึกษาของเอกชนที่จัด
การศึกษาระดับ อุดมศึกษา ระดับปริญญา เว้นแต่สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาหรือความตกลง
ระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการชานัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ มีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงและประกาศ เพื่อ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๐
มีเนื้อหาทั้งสิ้น ๑๓๐ มาตรา ๙ หมวด พร้อมด้วยบทเฉพาะกาล สรุปได้ดังนี้
๑) มาตรา ๑-๗ เป็นสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับชื่อ คานิยาม การบังคับใช้และผู้มี
อานาจตามพระราชบัญญัตินี้ หมวด ๑ การจัดตั้งและเปิดดาเนินการ มาตรา ๘ - ๒๓ มีสาระสาคัญที่
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการดาเนินการ ประเภทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน การจัดตั้ง การขอรับ
ใบอนุญาต การเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภท การอนุญาต การเพิกถอนการอนุญาต การเปลี่ยนชื่อและ
การเปลี่ ย นประเภท การโอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น โดยได้ รั บ ยกเว้ น ภาษี อ ากร การแบ่ ง ส่ ว นงาน และ
การจัดระบบบริหารงานภายใน การขออนุญาตและการอนุญาตจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง การใช้คา
นาหน้าชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน การคุ้มครองการทางานและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
๒) หมวด ๒ คณะกรรมการ มาตรา ๒๔ - ๒๗ มีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับอานาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการ หน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับการดาเนินงาน ของ
คณะ กรรมการ อ านาจในการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ หรื อ คณะอนุ ก รรมการ รวมทั้ ง อ านาจของ
คณะกรรมการอื่น และคณะอนุกรรมการในการเรียกให้บุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคา หรือแจ้งให้บุคคลใด ๆ ส่ง
เอกสารหลักฐานที่จาเป็นแก่การดาเนินการตามอานาจและหน้าที่
๓) หมวด ๓ การดาเนินงาน มาตรา ๒๘ - ๕๓ มีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสภา
สถาบัน การแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบัน องค์ประกอบ วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่งของ
นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบัน การเรียกประชุมกรรมการสภาบัน การกาหนดการประชุม
สถาบั น อ านาจหน้ า ที่ ข องสภาสถาบั น อ านาจในการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการหรื อ คณะอนุ ก รรมการ
การกาหนดให้ มี คณะกรรมการพิจ ารณาต าแหน่ง ทางวิช าการ วาระการดารงตาแหน่ง อานาจหน้ า ที่
การกาหนดให้มีอธิการบดี รองอธิการบดี คุณสมบัติการพ้นจากตาแหน่ง การมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่
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แทนอานาจหน้าที่ของอธิการบดี ตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ คุณสมบั ติของคณาจารย์ประจา
การเสนอแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ การพ้นจากตาแหน่งคณาจารย์ คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับ
การแต่งตั้งให้ เป็ น ศาสตราจารย์ เกีย รติคุณ การใช้คานาหน้านามเพื่อแสดงวิทยฐานะ และการแจ้งให้
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบกรณีมีการแต่งตั้งผู้ใดให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ รวมถึง
การมีผู้ช่วยอาจารย์
๔) หมวด ๔ ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ มาตรา ๕๔ - ๕๙ มีสาระสาคัญ
ที่เกี่ย วข้องกับ การกาหนดชั้น ปริ ญญา การขอให้ รับรองและขอให้ รับ รองวิ ทยฐานะ การให้ อานาจให้
ประกาศนียบัตรอนุปริญญา ปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิ ต การออกข้อบังคับให้ได้รับปริญญาตรี
เกี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ หนึ่ ง หรื อ อั น ดั บ สอง การออกข้ อ บั ง คั บ ให้ มี ป ระกาศนี ย บั ต รอนุ ป ริ ญ ญาหรื อ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ และการกาหนดให้มีครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ
๕) หมวด ๕ ทรัพย์สินการบัญชี มาตรา ๖๐ - ๖๙ มีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับทุน
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน การจัดสรรทุนเป็นกองทุนประเภทต่าง ๆ รวมทั้งการบริหารกองทุน รายได้
ของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน การดาเนินการเกี่ยวกับบรรดารายได้และทรัพย์สิน การบริหารกองทุน
ประเภทต่าง ๆ ให้เพียงพอ การจัดทาบัญชีตามหลักการบัญชีสากล การดาเนินการในกรณีกองทุนทั่วไป มี
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจาปี ความรับผิดชอบในการจัดทางบการเงินประจาปีที่ต้องเสนอสภาอนุมัติ และ
รายงานการสอบบัญชีไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เป็นผู้สอบบัญชีและหน้าที่ของผู้สอบบัญชี
๖) หมวด ๖ การอุดหนุนและส่งเสริม มาตรา ๗๐ มีสาระสาคัญที่กาหนดให้รับ
อุดหนุนและส่งเสริมสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน กรณีให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐ ไปปฏิบัติง านใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในด้านต่าง ๆ การยกเว้น
อากรขาเข้าประเภทครุภัณฑ์ที่ใช้ในการศึกษาและวิจัย และการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
๗) หมวด ๗ การกากับและควบคุม มาตรา ๗๑ - ๙๙ มีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่ อตรวจสอบการดาเนินการ การดาเนินการที่ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ ข้อห้ามที่มิให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
จากบุคคลใด ซึ่งอาจเป็นภัยต่อความมั่นคง ความปลอดภัยของประเทศ หรือขัดต่อวัฒนธรรมของชาติหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ข้อปฏิบัติในการหยุดสอนติดต่อกันเกิน ๓ วัน นอกจากการหยุดตามปกติ
การแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบกรณีคณาจารย์ประจาพ้นสภาพ การดูแลอาคาร
สถานที่และบริเวณที่ตั้งให้ถูกสุขลักษณะหรืออนามัย มีความมั่นคงไม่เป็นภยันตรายแก่นักศึกษา การห้าม
มิให้ใช้ชื่อตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในข้อบังคับ การไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่
เพื่อการอัน มิช อบด้ว ยกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ ศี ล ธรรมอัน ดี การเพิกถอนใบอนุ ญ าต
การโฆษณาอันเป็นเท็จหรือไม่ตรงกับข้อเท็จจริงตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือไม่ตรงตามข้อกาหนดหรือเป็น
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ข้อความที่อาจก่อให้ เกิดผลเสี ย ต่อสั งคม การฝ่ าฝื นไม่ดาเนินการตามหลั กเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกาหนด การไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดของสถาบันอุดมศึกษาหรือการแก้ไขข้อกาหนด โดยไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด การใช้อานาจควบคุมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน การอุทธรณ์คาสั่งควบคุม การให้มีคาสั่งเลิกการควบคุม และประกาศคาสั่งเพิกถอนการควบคุม
การดาเนินการของคณะกรรมการควบคุม อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุม การถอดถอนคณาจารย์
การดาเนินการต่ออธิการบดี การตั้งกรรมการสอบสวน การสอบสวน
๘) หมวด ๘ การเลิกและการโอนกิจการ มาตรา ๑๐๐ - ๑๐๓ มีสาระสาคัญที่
เกี่ย วข้องกับ การเลิ กกิจ การ การโอนใบอนุญาต การยื่นคาขอรับใบอนุญาต กรณีผู้ รับใบอนุญาตตาย
การควบคุมของสานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในกรณีที่ไม่มีผู้รับโอนใบอนุญาต
๙) หมวด ๙ บทกาหนดโทษ มาตรา ๑๐๔ - ๑๒๓ มีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
การกาหนดบทลงโทษกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใด หรือผู้ใดไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชนที่
ได้กาหนดไว้ตามมาตราต่าง ๆ รวมทั้งการกาหนดผู้ใช้อานาจลงโทษตามที่มีการกาหนดโทษไว้
๑๐) บทเฉพาะกาล มาตรา ๑๒๔ - ๑๓๐ เป็นการกาหนดให้สามารถดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฉบับก่อนหน้านี้ ซึ่งมีผลบังคับก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับในกรณีต่าง ๆ รวมทั้งในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวง ประกาศ คาสั่ง ข้อกาหนด ระเบียบ และ
ข้อบังคับ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ นี้ ก็ให้นากฎทบวง ประกาศ คาสั่ง ข้อกาหนด ระเบียบและ
ข้อบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
๓.๓.๒ ข้อกาหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เมื่ อ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ลงนามในใบอนุ ญ าตให้ จั ด ตั้ ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดแล้ว สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นจะมีสภาพเป็น “นิติบุคคล” ตามความใน
มาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ และสถาบันจะต้องมีข้อกาหนดของ
สถาบันฯ ตามความในมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งถือเป็น
ข้อตกลงระหว่างสถาบันนั้น ๆ กับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยในข้อกาหนดของ
แต่ละสถาบันต้องประกอบด้วยรายการต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
(1)
ชื่อและประเภท
(2)
วัตถุประสงค์
(3)
ที่ตั้งและแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร
(4)
รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินตามมาตรา ๑๒
(5)
ทุนจากผู้ขอรับใบอนุญาตและโครงการใช้จ่าย
(6)
ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์
(7)
ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ
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(8)
โครงการจัดการศึกษาและอุปกรณ์หลักในการจัดการศึกษา
(9)
โครงการจัดหาและพัฒนาผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
(10) หลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา
(11) อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบารุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
(12) วิธีการรับนักศึกษาและให้นักศึกษาพ้นสภาพ
(13) เครื่องแบบนักศึกษาหรือการแต่งกายของนักศึกษา
(14) การกาหนดตาแหน่ง คุณสมบัติของผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
การกาหนดอัตราเงินเดือน ค่าสอน ค่าชดเชย ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การจ้างและเลิกจ้าง และสวัสดิการ
ของผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่
(15) รายการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
การแก้ไขข้อกาหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามรายการ (๑) ถึง
(๗) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เว้นแต่ (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) ให้
ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน และต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สภา
สถาบันให้ความเห็นชอบโดยพิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์
ในการศึกษาครั้งนี้ การพิจารณาการดาเนินการของสถาบันอุดมศึกษา
แต่ ล ะแห่ ง จึ ง จ าเป็ น จะต้ อ งมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในสาระ รายละเอี ย ดที่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ ก าหนดของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ เป็นอย่างดี
๓.๓.๓ กฎกระทรวงก าหนดลั ก ษณะของมหาวิ ท ยาลั ย และวิ ท ยาลั ย ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙
กฎกระทรวงนี้ได้กาหนดสาระส าคัญที่ระบุลั กษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน
และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไว้ดังต่อไปนี้
มหาวิทยาลัย มีลักษณะให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงหลาย
สาขาวิชาหรือหลายกลุ่มสาขาวิชา ให้การศึกษาเพื่อให้ประกาศนียบัตรอนุปริญญา ปริญญาทุกชั้น และ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต มีภารกิจด้านการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
สถาบัน มีลักษณะให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งเน้น
การสอนในสาขาวิชาใดหรือกลุ่มสาขาวิชาใดโดยเฉพาะให้การศึกษาเพื่อให้ประกาศนียบัตรอนุปริญญา
ปริญญาทุกชั้น และประกาศนียบัตรบัณฑิต มีภารกิจด้านการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
วิทยาลัย มีลักษณะให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ในบาง
สาขาวิชาให้การศึกษาเพื่อให้ประกาศนียบัตรอนุปริญญา ปริญญาทุกชั้น และประกาศนียบัตรบัณฑิต มี
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ภารกิจด้านการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของชาติ
๓.๓.๔ แนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
กฎกระทรวงก าหนดหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขการขออนุ ญ าตและ
การอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๒
กฎกระทรวงนี้ มีสาระสาคัญกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาต
และการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ไว้ ๓ หมวด สรุปได้ดังนี้
หมวด ๑ การเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นการกาหนด หลักเกณฑ์
เงื่อนไข ในการขออนุ ญาตเปลี่ ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รวมถึงกระบวนการในการพิจารณา
อนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ
หมวด ๒ การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จะเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันหรือวิทยาลัย หรือ
จากสถาบั น เป็ น มหาวิท ยาลั ย หรื อวิท ยาลั ย หรือจากวิทยาลั ยเป็น มหาวิท ยาลั ย หรื อสถาบั นก็ ไ ด้ และ
การเปลี่ยน เป็นประเภทใด จะต้องมีลักษณะสอดคล้องกับประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่กาหนดไว้ใน
กฎ กระทรวงว่าด้วยการกาหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน โดยที่ส ถาบั น อุดมศึกษาเอกชนที่จะขอเปลี่ ยนประเภทต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(1) เปิ ด ด าเนิ น การมาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า ห้ า ปี ก ารศึ ก ษา และมี ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาอย่างน้อยหนึ่งรุ่น
(2) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น ได้ดาเนินการตามข้อกาหนดถูกต้องและ
ครบถ้วนทุกประการแล้ว
(3) ที่ดินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะต้องมีลั กษณะและเนื้อที่เป็น ไป
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดลักษณะและเนื้อที่ที่ดินที่จะใช้เป็นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(4) ในกรณีที่การเปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็นสถาบันหรือมหาวิทยาลัย
หรื อจากสถาบั น เป็ น มหาวิทยาลั ย สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น จะต้องมีผ ลงานวิจัยที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับตามหลักวิชาการด้านการวิจัยในสาขาที่เปิดสอน อย่างน้อยสาขาวิชาละสามเรื่อง
(5) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอเปลี่ยนประเภท จะต้องได้รับการรับรอง
วิทยฐานะแล้ว
(6) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอเปลี่ยนประเภท จะต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพกลุ่มสถาบันตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในระดับสถาบันอุดมศึกษา
และระดับกลุ่มสาขาวิชาจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
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(7) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอเปลี่ยนประเภท จะต้องมีความพร้อมและ
มีศักยภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด โดยมีหลักฐานยืนยันว่าสามารถดาเนินการด้านกายภาพ ด้านวิ ชาการและ
ด้านการเงินได้
(8) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะต้องกาหนดว่า จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาอยู่ใน
กลุ่ ม สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใดตามมาตรฐานสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารก าหนด และกลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษาที่กาหนดจะต้องสอดคล้องกับลักษณะของสถาบันอุดมศึกษา
(๙) การยื่ น ค าขอเปลี่ ย นประเภทสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนจะต้ อ งได้ รั บ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบันและผู้รับใบอนุญาต โดยให้อธิการบดียื่นคาขอต่อสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาพร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามแบบ รกอ. ๐๙ ท้ายกฎกระทรวงนี้
(๑๐) เมื่อได้รับคาขอแล้ว ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจสอบ
คาขอหากปรากฏว่าคาขอไม่สมบูร ณ์หรือเอกสารหรือหลั กฐานไม่ครบถ้วน ให้ส่งคืนผู้ยื่นคาขอภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับคาขอ
(๑๑) ในกรณีคาขอถูกต้องและมีเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ ให้
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการพิจารณา
(๑๒) ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การขอเปลี่ยนประเภทไม่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ ๗ และข้อ ๘ ให้คณะกรรมการแนะนาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการ
ปรับปรุงให้เหมาะสม หากผู้ยื่นคาขอไม่ปรับปรุงตามคาแนะนาภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วั นที่ได้รับแจ้งเป็น
หนังสือให้ถือว่าผู้ยื่นคาขอไม่ประสงค์จะขออนุญาตเปลี่ยนประเภทต่อไป
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการเปลี่ยนประเภทเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ ๗ และข้อ ๘ ให้คณะกรรมการให้คาแนะนารัฐมนตรีอนุญาตให้เปลี่ยน
ประเภทสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนนั้นได้
ในกรณีที่การขอเปลี่ยนประเภทซึ่งผู้ยื่นคาขอได้ปรับปรุงตามคาแนะนา
ของคณะกรรมการแล้วไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการให้คาแนะนา
รัฐมนตรีไม่อนุญาตให้เปลี่ยนประเภท
(๑๓) ใบอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้เป็นไปตามแบบ
รกอ. ๑๐ ท้ายกฎกระทรวงนี้ และให้มีผลบังคับใช้เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
หมวด ๓ ใบแทนใบอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เป็นการกาหนดแนวทางดาเนินการกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทาลายหรือลบเลือนในสาระสาคัญ
กาหนดให้สามารถใช้ใบแทนใบอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ทั้งนี้ โดยมี ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือการขออนุญ าต
เปลี่ยนประเภท สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ได้กาหนดแนวปฏิบัติในการเปลี่ยนประเภท
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สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน ให้ ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งด าเนิ นการให้ เ ป็ น ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๒ กฎกระทรวงกาหนดลักษณะเนื้อที่
ที่ ดิ น ที่ จ ะใช้ เ ป็ น ที่ จั ด ตั้ ง สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙ กฎกระทรวงก าหนดลั ก ษณะของ
มหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๙ และกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
๓ .๓ .๕ มาตรฐาน หลั ก เกณ ฑ์ แ ละวิ ธี การพิ จ ารณ าแต่ ง ตั้ ง ค ณาจารย์ ใ น
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ออกระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีสาระสาคัญโดยสรุปได้ดังนี้
หมวดที่ ๑ บททั่วไป
ข้อ ๔ ให้ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษารั ก ษาการให้ เ ป็น ไปตาม
ระเบียบนี้ ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย และให้ คา
วินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
ข้อ ๕ ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายว่า
ด้วยการศึกษาแห่งชาติ
“คณาจารย์” หมายความว่า ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ อาจารย์ และอาจารย์พิเศษ ซึ่งทา
หน้าที่หลักทางด้านการสอนและวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
“คณาจารย์ประจา” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานประจาทาหน้าที่ด้านการสอน
การวิจัย และการให้บริการทางวิชาการของสถาบัน
“คณาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ทา
หน้าที่ด้านการสอนและการวิจัย แต่มิได้อยู่ประจาที่สถาบัน
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่ละแห่งตามกฎหมายว่า
ด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
“ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ” หมายความว่ า ต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ รวมถึงผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และ
ศาสตราจารย์พิเศษด้วย
หมวดที่ ๒ การแต่งตั้งคณะคณาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

๓๖
ข้อ ๖ การพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการในตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้ถือคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ตามที่กาหนดใน
ระเบียบนี้
การพิจารณาแต่งตั้งในวรรคแรกกระทาได้ ๒ วิธี คือ การแต่งตั้งโดยวิธีปกติ และ
การแต่งตั้งโดยวิธีพิเศษ
ข้ อ ๗ การแต่ ง ตั้ ง อาจารย์ ป ระจ าให้ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการโดยวิ ธี ป กติ ใ ห้
ดาเนินการ ดังนี้
๗.๑ การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ต้องมีคุณสมบัติที่เป็นไปตาม
ระเบียบนี้ ดังนี้
๗.๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ที่เป็นวุฒิการศึกษาระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
อาจารย์ประจาและอาจารย์พิเศษ
๗.๑.๒ ผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจาวิชาใดวิชาหนึ่งที่กาหนดไว้ในหลักสูต รของ
สถาบันและมีความชานาญในการสอน และเสนอเอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน
โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประจาสถาบันตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดในข้อบังคับของสภาสถาบัน
๗.๑.๓ ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยผลงาน ต่อไปนี้
(๑) ๑.๑ ผลงานวิ จั ย ซึ่ ง มี คุ ณ ภาพดี และได้ รั บ การเผยแพร่ ต ามเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกาหนด ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ทาเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ใด ๆ หรือ
๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งมีคุณภาพดี และ
(๒) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ ซึ่งมีคุณภาพ
ดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
๗.๑.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการพิจารณากาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องคานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
๗.๒ การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
๗.๒.๑ คุณสมบั ติเฉพาะตาแหน่ง ด ารงตาแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์และปฏิบัติ
หน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
๗.๒.๒ ผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจาวิชาหนึ่งวิชาใดที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของ
สถาบัน และมีความชานาญพิเศษในการสอน และเสนอเอกสารคาสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอน โดย
ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประจาสถาบันตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาหนดในข้อบังคับของสภาสถาบัน
๗.๒.๓ ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยผลงาน ต่อไปนี้

๓๗
(๑) ๑.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ ที่คณะกรรมการ
กาหนด ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ทาเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ
๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งมีคุณภาพดี และ
(๒) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่
ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนดผลงานทางวิชาการตามข้อ ๗.๒.๓ (๑) และ (๒) ต้องไม่ซ้ากับผลงานที่ได้
เคยใช้สาหรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ทั้งนี้ จะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้น
หลังจากได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้วย
๗.๒.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการพิจารณากาหนดตาแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ต้องคานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๗.๑.๔
๗.๓ การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
๗.๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์และได้ปฏิบั ติ
หน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
๗.๓.๒ ผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจาวิชาหนึ่งวิชาใด
ที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบัน และมีความเชี่ยวชาญในการสอน โดยผ่านการ
ประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประจาสถาบันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
ในข้อบังคับของสภาสถาบัน
๗.๓.๓ ผลงานทางวิชาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการได้ ๒ แบบ ดังนี้
แบบที่ ๑ ประกอบด้วยผลงาน ดังต่อไปนี้
(๑) ๑.๑ ผลงานวิ จั ย ซึ่ ง มี คุ ณ ภาพดี ม าก และได้ รั บ การเผยแพร่ ต ามเกณฑ์ ที่
คณะกรรมการกาหนด ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ทาเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร
ใด ๆ หรือ
๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดีมาก และ
(๒) ผลงานแต่งตารา หรือหนังสื อ ซึ่งมีคุณภาพดีมากและได้รับการเผยแพร่ ต าม
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
แบบที่ ๒ ประกอบด้วยผลงาน ดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานวิจัย ที่มีคุณภาพดีเด่นซึ่งได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กาหนด ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ทาเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ
(๒) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นที่มีคุณภาพอยู่ในระดับดีเด่น หรือ
(๓) ผลงานแต่งตารา หรือหนังสือซึ่งมีคุณภาพดีเด่น และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์
ที่คณะกรรมการกาหนดผลงานทางวิชาการตามข้อ ๗.๓.๓ (๑) (๒) และ (๓) ต้องไม่ซ้ากับผลงานที่เคยใช้
สาหรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์มาแล้ว ทั้งนี้ จะต้องมีผลงานทาง
วิชาการที่เพิ่มขึ้นหลังจากได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ด้วย

๓๘
๗.๓.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการพิจารณากาหนดตาแหน่ง
ศาสตราจารย์ต้องคานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๗.๑.๔
ข้อ ๘ วิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ประจาเข้าสู่ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ
๘.๑ การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์
๘.๒ การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
ข้อ ๙ การแต่งตั้งคณาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ
๙.๑ การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ รองศาสตราจารย์ โดยวิธี
พิเศษ
๙.๒ การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ
หมวดที่ ๓ การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ข้อ ๑๐ การแต่งตั้งผู้ มิได้เป็นคณาจารย์ประจาให้ ดารงตาแหน่งทางวิช าการใน
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ ให้ดาเนินการดังนี้
๑๐.๑ การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
๑๐.๑.๑ คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ในกรณีที่ส าเร็ จการศึกษาระดับปริญญาตรีห รือเทียบเท่า ด ารงตาแหน่งอาจารย์
พิเศษและได้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าเก้าปี หรือ
ในกรณีที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ดารงตาแหน่งอาจารย์พิเศษ
และได้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ
ในกรณีที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ดารงตาแหน่งอาจารย์
พิเศษและได้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
๑๐.๑.๒ ผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจาวิชาใดวิชาหนึ่งในหมวดวิชาเฉพาะของ
สาขาวิชาที่ขอแต่งตั้งตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบัน มีความชานาญในการสอน และเสนอเอกสาร
ประกอบการสอนที่ผลิ ตขึ้นตามภาระงานสอนซึ่งมีคุณภาพดีและได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่าน
การประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประจาสถาบัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดในข้อบังคับของสถาบัน
๑๐.๑.๓ ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย
(๑) ๑.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กาหนด ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ทาเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ
๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งมีคุณภาพดี และ

๓๙
(๒) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการ ซึ่งมีคุณภาพ
ดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
๑๐.๑.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การพิจารณากาหนดตาแหน่ ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องคานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
๑๐.๒ การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ
๑๐.๒.๑ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
และปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
๑๐.๒.๒ ผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจาวิชาใดวิชาหนึ่งในหมวดวิชาเฉพาะของ
สาขาวิชาที่ขอแต่งตั้งตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบัน มีความชานาญพิเศษในการสอน และเสนอ
เอกสารคาสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอนซึ่งมีคุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอนมาแล้ว โดยผ่านการ
ประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประจาสถาบัน ตามหลักเกณฑ์และวิธี การที่
กาหนดในข้อบังคับของสถาบัน
๑๐.๒.๓ ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย
(๑) ๑.๑ ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
กาหนด ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ทาเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ
๑.๒ ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งมีคุณภาพดี และ
(๒) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีและได้รับการเผยแพร่ตาม
เกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด ผลงานทางวิชาการตามข้อ ๑๐.๒.๓ (๑) และ (๒) ต้องไม่ซ้ากับผลงานที่ได้
เคยใช้สาหรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษมาแล้ว ทั้งนี้ จะต้องมีผลงานทางวิชาการ
เพิ่มขึ้นหลังจากการได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษด้วย
๑๐.๒.๔ จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการพิจารณากาหนดตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ ต้องคานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๐.๑.๔
๑๐.๓ การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ
๑๐.๓.๑ คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ
และปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
๑๐.๓.๒ ผลงานสอน มีชั่วโมงสอนประจาวิชาหนึ่งวิชาใดที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษา และมีความเชี่ยวชาญพิเศษในการสอน โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณา
ตาแหน่งทางวิชาการประจาสถาบันตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับของสภาสถาบัน
๑๐.๓.๓ ผลงานทางวิชาการ
ข้อ ๑๑ วิธีการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ

๔๐
ข้อ ๑๒ การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รอง
ศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ โดยวิธีพิเศษ
หมวดที่ ๔ การแต่งตั้งผู้ที่เคยดารงตาแหน่งทางวิชาการมาก่อน
ข้ อ ๑๕ สถาบั น อาจแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลที่ เ คยด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือสถาบันชั้นสูงในต่างประเทศมาก่อน ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชา
และระดับตาแหน่งที่ไม่สูงกว่าที่บุคคลนั้นเคยดารงอยู่ก็ได้ ทั้งนี้ โดยความเห็นขอบของสภาสถาบัน
ตาแหน่งทางวิช าการจากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันชั้นสูงในต่างประเทศที่จะ
นามาใช้ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามที่กาหนดในวรรคต้นนั้น จะต้องเป็นตาแหน่งทางวิชาการจากสถาบันที่
ได้รั บ การรั บ รองมาตรฐาน และสาขาวิชานั้นจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากประเทศ
นั้นด้วย
หมวดที่ ๕ การลงโทษ
ข้อ ๑๗ ให้สภาสถาบันพิจารณากาหนดมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้ ข อ
กาหนดตาแหน่งอันส่อให้เห็นว่าเป็นผู้ กระทาผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับผลงานทาง
วิชาการและเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งทางวิชการ
ข้อ ๑๘ กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ ที่
คณะกรรมการกาหนด ผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการอาจยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณานั้นได้ โดยยื่น
อุทธรณ์ต่อสภาสถาบันได้ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่รับทราบมติ เมื่อสภาสถาบันได้รับเรื่องอุทธรณ์แล้ว
ให้ ส่ งคณะกรรมการพิจ ารณาตาแหน่งทางวิช าการประจาสถาบันพิจารณาคาอุทธรณ์ เมื่อมีความเห็น
ประการใดให้เสนอต่อสภาสถาบันวินิจฉัย และให้คาวินิจฉัยของสภาสถาบันถือเป็นที่สุด
ข้ อ ๑๙ กรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น ให้ ส ภาสถาบั น ออกระเบี ย บ หรื อ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ
ประกาศเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ไม่ต่ากว่ามาตรฐานที่กาหนดในระเบียบนี้เพิ่มเติม เท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ได้
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๐ การพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการที่สภาสถาบัน
ได้รับเรื่องไว้แล้ ว และอยู่ระหว่างการดาเนินการ ให้ดาเนินการพิจารณากาหนดตาแหน่งตามระเบียบ
คณะกรรมการ เรื่อง มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๗ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๙ ลงวันที่ ๑๑
เมษายน ๒๕๔๙ ต่อไปจนแล้วเสร็จ เว้นแต่การละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ให้ใช้ระเบียบ
นี้บังคับ

๔๑
๓.๔ แนวคิดเกี่ยวกับการรับรองวิทยฐานะ
ในการกากับ ดูแลคุณภาพมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษานั้น สถาบันอุดมศึกษาของ
เอกชนได้ถูกกาหนดโดย กฎกระทรวง การขอให้รับรอง และการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๑ และ กฎกระทรวง การขอให้รับรอง และการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.
๒๕๕๘ ให้ต้องดาเนินการขอรับรองวิทยฐานะ ซึ่งแตกต่างจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่ได้มีกฎหมาย
บังคับใช้ในเรื่องนี้
ในการรับรองวิทยฐานะ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะต้องดาเนินการตามกฎกระทรวง
การขอให้ รั บ รอง และการรั บ รองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ กฎกระทรวง
การขอให้รับรอง และการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้สาระสาคัญจะ
กาหนดไว้ใน กฎกระทรวง การขอให้รับรอง และการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.
๒๕๕๑ สาหรับ กฎกระทรวง การขอให้รับรอง และการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดม ศึกษาเอกชน พ.ศ.
๒๕๕๘ นั้น เป็นการเพิ่มเติม หลักการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ทาการสอนโดยเป็น
การรับรองตามชั้นปริญญา และสาขาวิชา
การรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ว่าด้วย
การขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมีสาระสาคัญ ที่
กาหนดไว้ดังนี้
อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๕๔ วรรคสาม แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวง ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษา
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ ๒ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดจะเปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตแล้ว ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นยื่นคาขอให้รับรองวิทยฐานะต่อคณะกรรมการตามแบบ
รกอ. ๐๕ ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมทั้งรายละเอียดที่ แสดงศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
ข้อ ๓ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับรองวิทยฐานะของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดแล้ว ให้เสนอต่อรัฐมนตรีโดยเร็ว
ให้ รั ฐ มนตรี โ ดยค าแนะน าของคณะกรรมการออกใบรั บ รองวิ ท ยฐานะให้ แก่
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามแบบ รกอ. ๐๖ ท้ายกฎกระทรวงนี้
ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับรองวิทยฐานะจะต้องดาเนินการให้แล้ว
เสร็จก่อนเวลาที่จะเปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาตามที่ได้รับใบอนุญาต

๔๒
ข้อ ๔ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไม่มี
ศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
กาหนด ให้คณะกรรมการแจ้งเป็นหนังสือให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน
เวลาที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ ๕ การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้มีระยะเวลาคราวละ
ห้าปีการศึกษา
ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนดาเนินการยื่นคาขอให้รับรองวิทยฐานะใหม่ภายใน
เก้าสิบวันก่อนครบกาหนดเวลาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวงนี้
ข้ อ ๖ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนใดที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองวิ ท ยฐานะก่ อ นวั น ที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บั งคับ ให้ถือว่าสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนนั้นได้รับการรับรองวิทยฐานะต่อเนื่องไปอีก
สามปีการศึกษา
๓.๖ แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การกากับดูแลคุณภาพมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
การกากับดูแลคุณภาพมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น มีการกาหนดให้เป็นอานาจ
หน้าที่ตามกฎหมายของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สภาสถาบัน และผู้บริหารสถาบันโดยระบุ
ไว้ในกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปดังนี้
๓.๖.๑ การประกันคุณภาพ ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ และ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กาหนดนิยามที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพมาตรฐานไว้ในส่วนที่เป็นมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพ
ภายนอกไว้ดังนี้
“มาตรฐานการศึกษา” หมายความว่า ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่
พึงประสงค์ และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง
สาหรับการส่งเสริมและกากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา
“การประกันคุณภาพภายใน” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง
หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กากับดูแลสถานศึกษานั้น
“การประกันคุณภาพภายนอก” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่สานักงานดังกล่าวรับรอง เพื่อเป็น
การประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

๔๓
ในหมวด ๑ ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา ๙ การจัดระบบ โครงสร้าง และ
กระบวน การจัดการศึกษา ให้ยึดหลัก (๑) มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ (๒)
มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา
(๓) มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลาการทางการศึกษา และการพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (๔) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัด
การศึกษา
ในหมวด ๓ ระบบการศึกษา มาตรา ๒๑ กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอื่นของรัฐ อาจจัดการศึกษาเฉพาะทางตามความต้องการและความชานาญของหน่วยงานนั้นได้
โดยคานึงถึงนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชองชาติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
ในหมวด ๕ การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา ๓๑ กระทรวงมีอานาจ
หน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริ ม และกากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กาหนดนโยบาย แผน และ
มาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา และประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
การกีฬาเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอื่น
ตามที่มีกฎหมายกาหนดให้ เป็นอานาจหน้าที่ของกระทรวงหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง และมาตรา
๓๔ ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานการอุดมศึกษา
ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการตามแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ การสนั บ สนุ น ทรั พ ยากร
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยคานึงถึงความเป็นอิสระและ
ความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการของสถานศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาว่ า ด้ ว ยการจั ด ตั้ ง สถานศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หมวด ๕ ส่ ว นที่ ๓ การบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษาของเอกชน เป็ น ส่ ว นที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตั้งแต่มาตราที่ ๔๓ - ๔๖ กล่าวคือ
- มาตรา ๔๓ การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนให้ มีความเป็นอิสระ โดยมี
การกากับติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ
- มาตรา ๔๕ ให้สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาได้ทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา
ตามที่กฎหมายกาหนด โดยรัฐ ต้องกาหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเอกชน
ในด้านการศึกษา......ให้สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาระดับปริญญาดาเนินกิจการได้ โดยอิสระ
สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และ
อยู่ภายใต้การกากับดูแลของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

๔๔
- มาตรา ๔๖ รัฐต้องให้การสนับสนุนด้านเงินอุดหนุน การลดหย่อนหรือการยกเว้นภาษี
และสิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ในทางการศึกษาแก่ส ถานศึกษาเอกชนตามความเหมาะสม
รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการให้สถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐานและสามารถพึ่งตนเองได้
หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗- ๕๑ กาหนดไว้ว่า
- มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
- มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุ ณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก
- มาตรา ๔๙ ให้มีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็น
องค์การมหาชนทาหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทาการประเมินผลการจัด
การศึกษา เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคานึงถึงความมุ่งหมายและหลักการ และ
แนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึก ษาทุ กแห่ ง อย่ างน้ อ ยหนึ่ งครั้ง ในทุก ห้ า ปีนับ ตั้ง แต่ การประเมิน ครั้ งสุ ด ท้า ย และเสนอผล
การประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
- มาตรา ๕๐ ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่มี
ข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองและ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่พิจารณาเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจ
ของสถานศึกษา ตามคาร้องขอของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคล
หรือหน่วยงานภายนอกที่สานักงานดังกล่าวรับรอง ที่ทาการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น
- มาตรา ๕๑ ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่
กาหนด ให้สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินผลคุณภาพการศึกษาจัดทาข้อเสนอแนะ การปรับปรุง
แก้ ไ ขต่ อ หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขภายในระยะเวลาที่ ก าหนด หากมิ ไ ด้
ดาเนินการดังกล่าว ให้สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการ
การศึกษา
หมวด ๗ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มาตรา ๕๓ กาหนดไว้ว่า
- มาตรา ๕๓ ให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษามีฐานะ
เป็นองค์กรอิสระภายใต้การบริหารของสภาวิชาชีพ ในกากับของกระทรวง มีอานาจหน้าที่กาหนดมาตรฐาน

๔๕
วิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ รวมทั้ง การพัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา
ให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ทั้งของรัฐ
และเอกชนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกาหนด
การจั ดให้ มีองค์กรวิช าชีพครู ผู้ บริห ารสถานศึกษา ผู้ บริห ารการศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้
เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
หมวด ๘ ทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา
มาตรา ๕๘ ให้ มี ก ารระดมทรั พ ยากรและการลงทุ น ด้ า นงบประมาณ การเงิ น และ
ทรัพย์สินทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอื่น และต่างประเทศมาใช้จัด
การศึกษา ดังนี้
(๑) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร
เอกชน องค์ ก รวิ ช าชี พ สถาบั น ศาสนา สถานประกอบการ และสถาบั น สั ง คมอื่ น ระดมทรั พ ยากร
เพื่อการศึกษา โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอื่นให้ แก่
สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจาเป็น
มาตรา ๖๐ ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะที่มีความส าคัญ
สูงสุดต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ โดยจัดสรรเป็นเงินงบประมาณเพื่อการศึกษา ดังนี้
(๑) จัดสรรกองทุนกู้ยืมดอกเบี้ยต่าให้สถานศึกษาเอกชน เพื่อให้พึ่งตนเองได้
(๒) จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน
มาตรา ๖๑ ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ตามความเหมาะสม
และความจาเป็น
มาตรา ๖๒ ให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษาและคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา โดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายนอก
หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบ ติดตามและประเมิน ให้เป็นไปตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
อนึ่ ง เมื่อ พระราชบั ญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒มีผ ลบังคับใช้ ตั้ งแต่วันที่ ๒
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ ว ได้มีการยกเลิ ก และแก้ไข ข้อความที่เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษา โดยให้ใช้
ข้อความใหม่ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัย และ นวัตกรรม ดังนี้

๔๖
มาตรา ๓๑ กระทรวงมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม และกากับดูแลการศึกษาทุก
ระดับ ทุกประเภท และการอาชีวศึกษา แต่ไม่รวมถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของ
กระทรวงอื่ น ที่ มี ก ฎหมายก าหนดไว้ เ ป็ น การเฉพาะ ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึ ก ษา
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา
ทั้งนี้ ในส่ ว นที่เกี่ย วกับ การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา และ
ราชการอื่นตามที่มีกาหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกระทรวงหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง
มาตรา ๓๒ การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงให้มีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคล
ในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการจานวนสามองค์กร ได้แก่ สภาการศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการอาชีวศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นหรือให้คาแนะนาแก่รัฐมนตรี และมี
อานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด
มาตรา ๓๒/๑ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีอานาจหน้าที่
เกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และก ากั บ การอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ การวิ จั ย และการสร้า งสรรค์
นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและราชการอื่นตามที่ มีกฎหมาย
กาหนดให้ เป็ น อานาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หรือส่ วน
ราชการที่สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
มาตรา ๓๒/๒ การจัดระเบียบราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๓๕/๑ ให้ มี ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา มี ห น้ า ที่ พิ จ ารณาเสนอนโยบาย
แผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนการศึกษาแห่ งชาติ การสนับสนุ นทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การจั ด การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา โดยค านึ ง ถึ ง ความเป็ น อิ ส ระและความเป็ น เลิ ศ ทางวิ ช าการของ
สถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
องค์ประกอบ จานวนกรรมการ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา
การเลือกและการแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการและเลขานุการ วาระการดารงตาแหน่ง
และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการการอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน และการศึกษาระดั บอุดมศึกษา ประกอบด้ว ย ระบบการประกั น
คุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณ ภาพการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
การอาชีว ศึกษา ให้ เป็ น ไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ส าหรับระบบการประกัน คุ ณภาพการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกระทรวงอื่นที่มีกฎหมายกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น

๔๗
มาตรา ๔๙ ให้มีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็น
องค์การมหาชนทาหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทาการประเมินผลการจัด
การศึกษา ที่มิใช่การจัดการอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม หรือกระทรวงอื่น เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคานึงถึง ความมุ่ง
หมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๑ ในวาระเริ่ ม แรก ให้ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาตาม พระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามมาตรา ๓๕/๑ แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่า
จะมีคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
๓.๖.๒ มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทามาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและ
ยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกัน และพัฒนาสู่สากล โดยอยู่ใน
รูปของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวง และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งสามารถ
จาแนกตามหัวเรื่องหลักได้ดังนี้
1) มาตรฐานการอุดมศึกษา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา
ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๔ กาหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดทามาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้อง
กับ ความต้องการตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ และสอดคล้ องกับมาตรฐานการศึก ษา
ของชาติ โดยคานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ดาเนินการจัดทามาตรฐานการอุดมศึกษา เพื่อ
ใช้ เ ป็ น กลไกระดั บ กระทรวง ระดั บ คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา และระดั บ หน่ ว ยงาน เพื่ อ น าไปสู่
การกาหนดนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการอุดมศึกษาต่อไป
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาในคราวประชุม ครั้งที่ ๗/๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๔๙ จึงประกาศมาตรฐาน
การอุดมศึกษาไว้ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบด้วย ๓ ด้าน ๑๒ ตัวบ่งชี้ ดังนี้

๔๘
๑. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถใน
การเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อการดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ มีความสานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก
ตัวบ่งชี้
๑.๑ บัณฑิตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้
สร้าง และประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล
๑.๒ บัณฑิตมีจิตสานึก ดารงชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
๑.๓ บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแลเอกใจใส่
รักษาสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม
๒. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และพันธกิจ
ของการอุดมศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา
มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล โดยคานึงถึง
ความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้
(๑) มี ก ารบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานอย่างมีอิสระทางวิชาการ
(๒) มี ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรและเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ มีการจัดการศึกษาผ่าน
ระบบและวิธีการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าคุ้มทุน
(๓) มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพเพื่ อ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา
การดาเนินงานตามพันธกิจของการอุดมศึกษาทั้ง ๔ ด้าน อย่าง
มี ดุ ล ยภาพ โดยมี ก ารประสานความร่ ว มมื อ รวมพลั ง จากทุ ก ภาคส่ ว นของชุ ม ชน และสั ง คมใน
การจัดการความรู้

๔๙
ตัวบ่งชี้
(๑) มีหลักสูตรและการเรียน การสอนที่ทันสมัย ยืดหยุ่น สอดคล้องกับ
ความต้องการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
แบบผู้เรียนเป็น สาคัญ เน้นการเรียนรู้ และการสร้างงานด้วยตนเองตามสภาพจริง ใช้การวิจัยเป็นฐาน
มีการประเมิ น และใช้ผ ลการประเมิ น เพื่ อ พั ฒ นาผู้ เรี ยน และการบริ ห ารจั ด การหลั กสู ตร ตลอดจนมี
การบริหารกิจการนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
(๒) มีการวิจัยเพื่อสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นการขยาย
พรมแดนความรู้ และทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่ อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
ตามศักยภาพของประเภทสถาบัน มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ
(๓) มี ก ารให้ บ ริ ก ารวิ ช าการที่ ทั น สมั ย เหมาะสม สอดคล้ อ งกั บ
ความต้องการของสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานความร่วมมือระหว่าง
สถาบั น อุดมศึกษากับ ภาคธุร กิจ อุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ความยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ
(๔) มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา เผยแพร่ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจและความภาคภู มิ ใ จในความเป็ น ไทย มี ก ารปรั บ ใช้ ศิ ล ปะ
วัฒนธรรมต่างประเทศอย่างเหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ
๓. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้
การแสวงหา การสร้างและการจัดการความรู้ตามแนวทาง/หลักการ อันนาไปสู่
สังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
๓.๑ มีการแสวงหา การสร้าง และการใช้ประโยชน์ความรู้ ทั้งส่วนที่
เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทศ เพื่อเสริมสร้างสังคมฐานความรู้
๓.๒ มีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการวิจัย
แบบบูรณาการ หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักการสร้างเครือข่ายและหลักการประสานความร่วมมือรวม
พลังอันนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
๒).เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา
เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
เกณฑ์ ก ารรั บ รองวิ ท ยฐานะและมาตรฐานการศึ ก ษา ได้ มี ก ารออกประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
กฎกระทรวงประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา แนวปฏิบัติในส่ ว นที่เกี่ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๕๐
(๑) ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ งเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ
ปริ ญ ญาตรี ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง แนวทางการบริ ห ารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา
(๒) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
- แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท ๒ ปริญญา
ในสถาบันอุดมศึกษา
- แนวทางการจั ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต รควบระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ บบ
ก้าวหน้า ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙
(๓) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
- หลักเกณฑ์ขอเปิดและดาเนินการหลั กสูตรระดับปริญญาในระบบ
การศึกษาทางไกล
- แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและดาเนินการหลักสูตรระดับ
ปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล
(๔) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา พ.ศ.
๒๕๔๙ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ และ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.
๒๕๕๓
(๕) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้ง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษา
(๖) หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ
ข้อแนะนาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา การจัดการศึกษาหลั กสูตร
ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
(๗) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ แนวทาง
การปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาต่าง ๆ
(๘) แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ
สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐
๓) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ นับเป็นส่วนสาคัญของเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ที่จะประกันคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติ และนานาชาติ สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม

๕๑
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ขึ้ น เพื่ อ เป็ น แนวทางส าหรั บ สถาบั น
อุ ด มศึ ก ษาในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาที่ ไ ปสู่ ผ ลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เ รี ย น
ที่กาหนดเป็นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีสาระสาคัญดังนี้
๑) ให้ใช้ประกาศนี้สาหรับกาหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษาเพื่อให้บัณฑิต
มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในทุกระดับคุณวุฒิ และสาขา/สาขาวิชา และ
ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๒ เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานให้
สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐาน
คุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา
๒) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย
- ระดับคุณวุฒิ ๖ ระดับ ได้แก่
ระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ปี)
ระดับที่ ๒ ปริญญาตรี
ระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับที่ ๔ ปริญญาโท
ระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรชั้นสูง
ระดับที่ ๖ ปริญญาเอก
- คุณภาพของบัณฑิต ทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาต่าง ๆ
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากาหนด และต้องครอบคลุมอย่างน้อย
๕ ด้านคือ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
ด้ า นทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับสาขา/สาขาวิชาที่เน้นทักษะปฏิบัติต้องเพิ่มมาตรฐานผล
การเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย โดยมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของแต่ละระดับคุณวุฒิ และลักษณะของ

๕๒
หลักสูตร อย่างน้อยต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดไว้ในแนวทางการปฏิบัติ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- ชื่อปริญญา จานวนหน่วยกิต ระยะเวลาในการศึกษา และการเทียบ
โอนผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
๓) ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา นากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ไปพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาต่าง ๆ ของแต่ละระดับคุณวุฒิ เพื่อสถาบันอุดมศึกษาได้
ใช้เป็ น แนวทางในการพัฒนาหรื อปรั บ ปรุงรายละเอียดของหลั กสูตรและจัดการเรียนรการสอนเพื่อให้
คุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตในสาขา/สาขาวิชาต่าง ๆ ของระดับคุณวุฒิเดียวกันมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้
ทั้งในระดับชาติ และระดับสากล
๔) ให้ ส ถาบั นอุดมศึกษาพัฒ นา หรือปรับปรุงรายละเอียดของหลั กสูตรตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิระดับคุณวุฒิของแต่ละสาขา/สาขาวิชา โดยจัดทา
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และ
รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากา หนด
และดาเนินการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการวัดและการประเมินผล เพื่อให้มั่นใจว่า บัณฑิตมีมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้อย่างน้อย ๕ ด้านข้างต้น
๕) ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนา หรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร โดยมี
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ และให้สถาบัน
อุดมศึกษาจัดให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี
๖) ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่หลักสูตรที่ดาเนินการได้
มาตรฐานตามประกาศนี้ต่อสาธารณะตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
๗) ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมีความจาเป็นต้อง
ปฏิบัตินอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะ
พิจารณา และให้ถือคาวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง แนวทางการปฏิ บั ติ ต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีสาระสาคัญดังนี้
๑) คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเสนอมาตรฐานคุณวุฒิของแต่ละระดับและ
สาขา/สาขาวิช าซึ่งครอบคลุ มหั ว ข้ อต่า ง ๆ ตามแบบ มคอ. ๑ ท้ายประกาศนี้ เพื่อให้ รัฐ มนตรีว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของ
หลักสูตรต่อไป
๒) ให้สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตาม

๕๓
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้สองวิธี ดังนี้
๒.๑ ใช้ ป ระกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขา/
สาขาวิชาของระดับคุณวุฒินั้น เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร
๒.๒ ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดม ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรกรณีที่
กระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒินั้น
๓) ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดทารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา
และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้ชัดเจน โดยครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ตามแบบ มคอ.
๒ มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ ท้ายประกาศนี้
๔) ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนดระบบและกลไกของการจัดทารายละเอียด
ของหลักสูตร และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทาอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน
๕) ให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอหลั กสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติให้ เปิด
สอนแล้วให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่สภาสถาบันอุดมศึกษา
อนุมัติ
๖) ให้สถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้บัณฑิตมีคุ ณลักษณะตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของ
ระดับคุณวุฒินั้น ๆ และธารงไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานดังกล่าว โดยดาเนินการ ดังนี้
๖.๑ พัฒนาอาจารย์ทั้งด้านวิชาการ วิธีการสอนและวิธีการวัดผลอย่างต่อเนื่อง
๖.๒ จัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยให้เพียงพออย่างมี
คุ ณ ภาพ รวมทั้ ง อาจประสานกั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและ/หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น เพื่ อ ใช้ ท รั พ ยากรร่ ว มกั น
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
๖.๓ จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานผล
การเรียนรู้ในทุก ๆ ด้าน ตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรนั้น ๆ
๖.๔ จั ด ให้ มี ก ารรายงานผลการจั ด การศึ ก ษาเป็ น รายวิช า ประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ทุกภาคการศึกษา และเป็นรายหลักสูตรทุกปีการศึกษา โดยมีหัวข้อตามแบบ มคอ. ๕
มคอ. ๖ และ มคอ. ๗ ตามลาดับที่แนบท้ายประกาศนี้
๖.๕ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และ
รายงานผลการจัดการศึกษาต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาทุกปีการศึกษา
๖.๖ ประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี
๗) ให้สถาบันอุดมศึกษาประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่องทุกหลักสูตร โดยดาเนินการดังนี้

๕๔
๗.๑ กาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่ส ะท้อนการดาเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๗.๒ ดาเนินการประกันคุณภาพภายใน ตามระบบประกันคุณภาพภายใน
ของหลักสูตร
๗.๓ รายงานผลการดาเนินการต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และสาธารณะ
๗.๔ น าผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให้ มี คุ ณ ภาพและทั น สมั ย
อยู่เสมอ
๘) ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุงที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ เมื่อสถาบันอุดมศึกษาได้
เปิดสอนไปแล้วอย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
๘.๑ เป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาก่อนเปิดสอนและ
ได้แจ้งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
หลักสูตรนั้น
๘.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดไว้ในรายละเอียด
ของหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในจะต้องมีคะแนนเฉลี่ ยระดับดีขึ้นไปต่อเนื่องกัน ๒
ปี นั บ ตั้งแต่เปิ ดสอนหลั กสู ตรที่ได้พัฒ นาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ เว้นแต่
หลั กสู ตรใดที่มาตรฐานคุณวุฒิส าขา/สาขาวิช าได้กาหนดตัวบ่งชี้และ/หรือเกณฑ์การประเมินเพิ่มเติม
ผลการประเมินคุณภาพจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ม าตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ กาหนด
จึงจะได้รับ การเผยแพร่ กรณีหลักสูตรใดมีครึ่งระยะเวลาของหลั กสู ตร ๑ ปี หรือน้อยกว่าให้ พิจ ารณา
ผลการประเมินคุณภาพภายในของปีแรกที่เปิดสอนด้วยหลักเกณฑ์เดียวกัน
๘.๓ หลั กสู ตรใดที่ไม่ได้รับการเผยแพร่ ให้ ส ถาบันอุดมศึกษาดาเนินการ
ปรับปรุงตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกาหนดจากผลการประเมินต่อไป
๘.๔ กรณีหลักสูตรใดได้รับการเผยแพร่แล้ว สถาบันอุดมศึกษาจะต้องกากับ
ดูแลให้มีการรักษาคุณภาพให้มีมาตรฐานอยู่เสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในต้องมีคะแนนเฉลี่ยอยู่
ในระดั บ ดี ขึ้ น ไป หรื อ เป็ น ไปตามที่ ม าตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขา/สาขาวิ ช านั้ น ก าหนดทุ ก ปี ห ลั ง จากได้ รั บ
การเผยแพร่ หากต่อมาปรากฏว่าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไม่เป็นไปตามที่
กาหนด ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอน
การเผยแพร่หลักสูตรนั้น จนกว่าสถาบันอุดมศึกษานั้นจะได้มีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

๕๕
๙) คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะติดตามการดาเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง กรณี ที่ พ บว่ า ไม่ เ ป็ น ไปตามแนวทางที่ ก าหนดให้ มี
การปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๐) ขั้นตอนการดาเนินการและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องปรากฏในเอกสารกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และแนวทางการปฏิบัติที่แนบท้ายประกาศนี้
๔) การประกันคุณภาพ
ด้วย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ กาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีสานักรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทาหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกโดยการประเมินผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
ในการนาเสนอนี้ จะกล่าวถึงเฉพาะในส่ วนของการประกันคุณภาพภายในล่าสุด
ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดั บ อุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ งหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ขึ้น โดยมีเนื้อหาดังนี้
อาศัยอานาจตามความในข้อ ๓๒(๑) ของกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ ๕/๒๕๕๗ เมื่ อ วั น ที่ ๘ เดื อ นกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เห็ น สมควรก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายใน ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
พ.ศ. ๒๕๕๗ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ประกาศนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวปฏิ บั ติ
ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการ ความมีอิสระใน
การด าเนิ น การของสถานศึ ก ษา ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการจั ด การศึ ก ษามี
ประสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มของสถานศึ ก ษารองรั บ
การประกันคุณภาพภายนอก
ข้อ ๒ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
๒.๑ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
๒.๒ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีอิส ระในการเลื อกระบบประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน โดยยึ ด หลั ก เสรี ภ าพทางวิ ช าการและความมี อิ ส ระในการด าเนิ น การของ

๕๖
สถานศึ ก ษา ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทและเจตนารมณ์ของ
สถานศึกษาแห่งนั้น และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
๒.๓ ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ที่ ส ถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาเลือกใช้ อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดทาขึ้น
หรือเป็นระบบซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่สามารถประกันคุณภาพได้ตั้งแต่ระดับหลักสูตร และสถาบัน
เช่น ระบบ AUN-QA หรือระบบ EdPEx หรือเป็นระบบที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง โดย
ความเห็นชอบของสภาสถาบัน และนาเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ แต่ทั้งนี้ ไม่ว่าใช้ระบบประกันคุณภาพใด ๆ ต้องรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ต่อต้นสังกัดและเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้ อ ๖ แห่ ง
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๓ แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
๓.๑ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ทั้งนี้คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ได้จัดทาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ดังรายละเอียดปรากฏตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา
๒๕๕๗
๓.๒ ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ หลั ก สู ต รที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดทาขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพื่อ
การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุ ณภาพมาตรฐานตามที่ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้งนี้ ได้กาหนดให้รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลั กสูตร
(IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ. ๗) เป็นรายงานฉบับเดียวกัน
เพื่อลดความซ้าซ้อนของการจัดทารายงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดาเนินการเผยแพร่หลักสูตร
ที่ผ่านการประเมินตามระบบดังกล่าว ว่าได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ในฐานข้อมูลหลักสูตร
๓.๓ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับ
สถาบันที่คณะกรรมการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษาจัดทาขึ้น สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาภายในระดั บ หลั ก สู ต รและเชื่อ มโยงกั บการประกั น คุ ณ ภาพภายนอกของส านั ก งานรับ รอง

๕๗
มาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์ กรมหาชน) และสานักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบ
ราชการ
๓.๔ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (CHE QA Online) เพื่ อ ให้ ส ถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาบั น ทึ กผล
การดาเนิ น งาน และข้อมูล พื้น ฐาน (common data set) ตามระบบประกันคุณภาพที่ค ณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดทาขึ้น ทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ทั้งนี้ เพื่ออานวย
ความสะดวกแก่ส ถานศึกษา โดยเป็นระบบฐานข้อมูล ที่เชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
๓.๕ ให้ ส ถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาจั ด ส่ ง รายงานประจ าปี ที่ เ ป็ น
รายงานการประเมิน คุ ณ ภาพภายในเสนอต่ อ หน่ว ยงานต้น สั ง กั ด เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรา ๔๘ แห่ ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๓ และข้อ ๖ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓
ก) กรณีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเลือกดาเนินการตามระบบประกัน
คุณภาพที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดทาขึ้น สถานศึกษาสามารถส่งรายงาน
การประเมินคุณภาพภายในผ่านระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข) กรณีเลือกใช้ระบบประกันคุณภาพอื่น เช่น ระบบ EdPEx หรือ TQA
ในระดั บ คณะหรื อ สถาบั น หรื อ ระบบ AUN – QA ในระดั บ หลั ก สู ต ร หรื อ ระบบอื่ น ที่ ส ถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา
แล้ว ให้จัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ในรูปของ PDF file ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา แต่ทั้งนี้สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาต้องส่งข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ตามระบบ CHE QA Online
๓.๖ ให้ ส ถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาจั ด ส่ ง รายงานประจ าปี ที่ เ ป็ น
รายงานประเมินคุณภาพภายในผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
(CHE QA Online) ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับจากสิ้นปีการศึกษา โดยพิจารณาจาก
ก) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ใช้ปฏิทินการศึกษาเดิม คือ ตั้งแต่เดือน
มิถุน ายนถึงเดือนพฤษภาคมของปี ถัดไป จะต้องจัดส่ งรายงานประจาปีไปยังส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาภายในเดือนกันยายนของทุกปี

๕๘
ข) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีปฏิทินการศึกษาตามกลุ่มประเทศ
อาเซีย น คือ ตั้งแต่เดือ นสิ งหาคมถึ ง เดื อ นกรกฎาคมของปี ถัด ไป จะต้องจัดส่ งรายงานประจาปี ไ ปยั ง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
ข้อ ๔ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะดาเนินการติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้ง
ผลให้สถานศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน เพื่อให้
เป็นไปตามข้อ ๓๖ แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
๒๕๕๓
๔. มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย
การจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการผลิ ตบุคลากรขององค์กรนั้น เกิดขึ้นมานานแล้ ว
ตั้งแต่การที่มีการจัดตั้ง สถาบันการศึกษาทั้งระดับประกาศนียบัตร และในระดับอุดมศึกษา ยกตัวอย่างเช่น
โรงเรียนป่าไม้ โรงเรียนไปรษณีย์ โรงเรียนของศูนย์ฝึกการบินพลเรือน วิทยาลัยพยาบาล โรงเรียนของเหล่า
ทั พ ต่ า ง ๆ ซึ่ ง เป็ น การผลิ ต เพื่ อ สร้ า งบุ ค ลากรให้ กั บ ภาครั ฐ ซึ่ ง เป็ น ภารกิ จ ที่ เ อกชนไม่ ส ามารถเข้ า มา
ดาเนินการได้ โดยที่สถาบันเหล่านี้ต่อมามีความพยายามที่ปรับหลักสูตรการเรียนให้สามารถสร้างบัณฑิตใน
ระดับปริญญา จึงทาให้มีการปรับวิธีการ และเนื้อหาให้เหมาะสมกับการเป็นสถาบันอุดมศึกษาตามลาดับ
อย่างไรก็ตามการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคเอกชน ก่อนที่จะพัฒนามาเป็นสถาบันอุดมศึกษา ส่วนใหญ่ได้
เริ่มต้นจากการเป็นโรงเรียนสอนภาษา โรงเรียนที่สอนวิชาชีพในสายงานด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม ซึ่งภาครัฐ
ยังไม่มีการดาเนินนการในเรื่องดังกล่าว บางส่วนเริ่มต้นจากการจัดการเรียนการสอนในรูปของโรงเรียน
อาชีวศึกษา และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบระดับอุดมศึกษาเป็นการเฉพาะ แยกจาก
กระทรวงศึกษาธิการแล้ว โรงเรียนเหล่านั้นจานวนหนึ่งก็ได้ ขยาย พัฒนามาเป็นสถาบันอุดมศึกษา เมื่อมี
การกาหนดในกฎหมายให้เอกชนสามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้
การรวมตัวของภาคธุรกิจที่ต้องการเข้ามาจัดการศึกษานั้น มีให้เห็นจากการเกิดของมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย ที่มีหอการค้าไทยเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต เมื่อ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๓ ซึ่งเป็นการรวมตัว
ของกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ ในหอการค้าไทย อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษาดังกล่าวอาจจะไม่ได้ถูกกาหนดขึ้นใน
ลักษณะที่มีความเชื่อมโยงกับการป้อนบุคลากรเข้าสู่องค์การธุรกิจนั้น ๆ อย่างชัดเจน ทั้งนี้การที่จะกล่าวถึง
มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย โดยพิจารณาการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ที่อยู่ในรูป
ของการจัดตั้งโดยองค์กรธุรกิจ ซึ่งมีจุดประสงค์ที่ต้องการพัฒนาบุคลากรในองค์กรเป็นหลัก ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์แล้ว จะพบว่า วิทยาลัยดุสิตธานี น่าจะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเริ่มแรก ที่ได้จัดตั้งโดย บริษัท
รอยัลปริ้นเซส จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยที่มีจุดเริ่มต้นมาจาก “โรงเรียน
การโรงแรมดุสิตธานี” ที่จัดตั้งมาก่อน ตั้งแต่ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๓๖ จากปณิธานของ ท่านผู้หญิงชนัตถ์
ปิยะอุย ที่ต้องการตั้งสถาบันการศึกษาเพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจในวิขาชีพเฉพาะด้านการ

๕๙
โรงแรม และอาหาร รวมทั้ง อุ ตสาหกรรมการบริการ ซึ่งเป็นการผลิตเพื่อป้อนองค์กรแม่ในเครือดุสิตธานี
เป็นหลัก (พิศาล สร้อยธุหร่า และ ศิริพงศ์ รักใหม่ สัมภาษณ์. ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒) ทั้งนี้แม้ว่าผลผลิต
จากวิทยาลัยอาจจะไม่ได้เข้าสู่การทางานในเครือดุสิตธานีในเวลาต่อมาก็ตาม
มหาวิทยาลัยชินวัตร ที่จัดตั้งโดย บริษัท โอเอ ไอ เอ็ดดูเคชั่น จากัด เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒
เป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่า จัดตั้งขึ้นจากกลุ่มทุนชินวัตร หากเมื่อพิจารณาสาขาวิชาที่เปิด และจุดมุ่งหมายในการ
ผลิตบัณฑิตแล้วอาจไม่ได้แสดงทิศทางที่ชัดเจนในความมุ่งหมายในการที่จะผลิตกาลังคนเพื่อป้อนธุรกิจหลักของ
บริษัท สาหรับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ที่จัดตั้งโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) เมื่อ ๒๗ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๔๙ อาจเป็นตัวอย่างหนึ่งของความพยายามของกลุ่มทุนต่างชาติที่ต้องการเข้ามามีส่วนในการพัฒนา
กาลังคนที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมการทางานในภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมในประเทศไทยที่มีภาคเอกชนญี่ปุ่นเป็น
เจ้าของกิจการ แต่ไม่ได้เป็นการเชื่อมโยงในแง่ของการผลิตคนในองค์กรหลักทางธุรกิจที่ชัดเจน แต่เป็นการสร้าง
จุดเน้นในการส่งเสริมด้านเทคโนโลยีของประเทศญี่ปุ่น ภาษา และวัฒนธรรมในการทางาน ทั้งนี้ความชัดเจนใน
การพูดถึงมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยที่เป็นการรับรู้ของสังคมมีมากขึ้นจากการจัดตั้ง สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ โดยกลุ่มทุนในเครือ ซีพี ออล์ ที่ได้จัดตั้งสถาบันดังกล่าวในนามของ บริษัทศึกษาภิวัฒน์ จากัด
เมื่อ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ก็ได้มีสถาบันอุดมศึกษาเกิดขึ้นจากภาคธุรกิจเอกชนในแขนงอื่นเกิดขึ้นต่อมา
กล่าวคือ สถาบันกันตนา ที่จัดตั้ง โดยบริษัทกันตนาเอ็ดดูเทนเมนท์ (อินเตอร์เนชั่นแนล) จากัด ซึ่งเป็นธุรกิจ
บันเทิง เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ สาหรับสถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ที่จัดตั้งโดย บริษัท พี.เอ็ม.
ที.เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค ที่จัดตั้งโดย
บริษัทแปซิฟิคเลินนิ่งคอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ สถาบันเทคโนโลยีแห่ง
สุวรรณภูมิ ที่จัดตั้งโดย บริษัท เอสวีไอที อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘ นั้นอาจขาด
ความชัดเจนว่าเป็นมหาวิทยาลัยบรรษัทหรือไม่ ทั้งนี้สถาบันวิทยสิริเมธี ที่เป็นที่ทราบกันว่าจัดตั้งโดยกลุ่มทุน
ปตท. ในนาม มู ลนิ ธิ สถาบั นวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ระยอง เมื่ อวั นที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ก็ นั บว่ า
เป็นการลงทุนสร้างนักวิจัยระดับสูงเพื่อพัฒนาบุคคลากรป้อนกลุ่ม ปตท.
๕. การศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
มีการศึกษาและงานวิจัยในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยบรรษัท ที่ควรกล่าวถึงตั้งแต่
เริ่ มแรกของ ทิพยรั ตน์ สี เพชรเหลื อง (๒๕๔๕) ที่ได้ทาการศึกษาเรื่ อง รูปแบบและกลยุทธ์การจั ด ตั้ ง
มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย ซึ่งเป็นการวิจัยอนาคต มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิวัฒ นาการของ
มหาวิทยาลัยบรรษัทต่างประเทศ นาเสนอรูปแบบมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยและกลยุทธ์การจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย การศึกษาวิวัฒนาการมหาวิทยาลัยบรรษัทต่างประเทศดาเนินการโดย
การวิเคราะห์สาระ และใช้วิธีการวิจัย EDFR ในการพัฒนารูปแบบมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยกับ
กลุ่มตัวอย่าง ๒๕ คน ตรวจสอบรูปแบบและกาหนดกลยุทธ์โดยการประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๒๐ คน

๖๐
ผลการวิจัยพบว่า มหาวิทยาลั ยบรรษัทต่างประเทศมีวิวัฒนาการจากสาเหตุหลายประการ ซึ่งเป็น
ลักษณะสาคัญของมหาวิทยาลัยบรรษัท ได้แก่ ๑) การเป็นหน่วยศึกษาอบรมแบบรวมศูนย์เชิงนโยบายและ
มีโ ปรแกรมการศึกษาเฉพาะทาง ๒) การรองรับการขยายตัว และเติบโตขององค์กร ๓) การสนับสนุน
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างและวิธี ดาเนินงานขององค์กร ๔) การส่งเสริมองค์กรให้เป็นผู้นาทางธุรกิจและ
ได้เปรียบด้านการแข่งขัน ๕) การเป็นแหล่งผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ๖) การส่งเสริมองค์กรแห่ง
การเรียนรู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๗) การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรตรงตามความต้องการและกล
ยุทธ์ของบรรษัท ๘) การนาปรัชญา หลักการ แนวคิด ค่านิยม และวัฒนธรรมของบรรษัทมาเป็นหลั ก
ในการจัดการศึกษารูปแบบของมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย ประกอบด้วย โครงสร้างการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยบรรษัท ๑๒ ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการ วิสัยทัศน์ การเงิน องค์กร การมีส่วนร่วม
ผู้ เรี ย น หลั กสู ตรและการเรีย นการสอน เทคโนโลยีการศึกษา การวัดและประเมินผล การสื่ อสารและ
ประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งและเปิดดาเนินการ และการรับรองมาตรฐานการศึกษา โดยที่แต่ละด้านส่วนใหญ่
มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในระดับมากและมากที่สุด ยกเว้นการดาเนินงานในรูปสภามหาวิทย าลัย
คล้ายกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป และการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์อยู่ในระดับปานกลางและการแบ่ง
ศาสตร์การศึกษาเป็นคณะวิชาคล้ายมหาวิทยาลัยทั่วไปอยู่ในระดับน้อย
กลยุทธ์การจัดตั้งมหาวิทยาลัยบรรษัท ประกอบด้วย กลยุทธ์หลัก ๓ ด้าน คือ ด้านบริหารจัดการ
ทั่วไป ด้านบริหารจัดการวิชาการ และด้านกลไกการอุดมศึกษาของรัฐ มีกลวิธีที่สาคัญ คือ ๑) จัดตั้งโดยไม่
ต้องรอการปรับกฎหมายประเภทสถาบันคู่สัญญา สถาบันสมทบ สถาบันอุดมศึกษาทั่วไป ศูนย์เฉพาะทาง
ในมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง ๒) จัดตั้งเป็นสถาบันอิสระ ซึ่งมีความเหมาะสมมากที่สุด
แต่ต้องรอการปรับกฎหมาย ๓) นาระบบคุณวุฒิทางวิชาชีพ Thai Vocational Qualification : TVQ มาใช้
ในการรับรองมาตรฐานการศึกษา การกาหนดหลักสูตร การเรียนการสอน และการวัดประเมินผล ๔) รัฐให้
การสนั บ สนุ น และจู ง ใจให้ ดาเนิ น การ ๕) สร้างเครือข่ายความร่ว มมือระหว่างสถานประกอบการและ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะจากงานวิจัย คือ องค์กรและสถานประกอบการ น่าจะได้
นารูปแบบและกลยุทธ์การจัดตั้งมหาวิทยาลัยบรรษัทไปใช้เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการพัฒนาองค์กร และสร้าง
ความเชื่ อ มโยงการด าเนิ น การระหว่ า งหน่ ว ยงานรั ฐ ด้ า นการศึ ก ษา สถานประกอบการ และสถาบั น
อุดมศึกษาทั่วไป โดยเฉพาะด้านการจัดตั้งและการรับรองมาตรฐานการศึกษาให้บังเกิดผลเชิงรูปธรรม
อนึ่ง หากพิจารณาการศึกษาในช่วง ๕-๖ ปีที่ผ่านมา พบว่า มีการเสนอการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
มหาวิทยาลัยบรรษัท เมื่อมีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยมากขึ้น อาทิงานของสุธินี ฤกษ์ขา
(๒๕๕๖) ที่ได้เสนอบทความวิชาการ เรื่อง การพัฒนาและความสาคัญของมหาวิทยาลัยบรรษัท โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยบรรษัท (Corporative University)
เพื่อรั บ รู้ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ว่า มหาวิทยาลั ยบรรษัทได้กลายเป็นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ที่ส าคัญยิ่ง
ในการพัฒนาทรัพยากรณ์มนุษย์ในโลกธุรกิจปัจจุบัน เนื่องด้วยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความรู้ และบุคลากร
ในองค์กร ที่ถือเป็นสินทรัพย์ที่จาเป็นต่อความสาเร็จขององค์กรทุ กแห่ง ในการทบทวนวรรณกรรมของ

๖๑
การศึกษาครั้งนี้ ทาให้การรับรู้และความเข้าใจในเรื่องมหาวิทยาลัยบรรษัทมีความกระจ่างมากขึ้นกับองค์กร
หรือหน่วยงานที่มีความสนใจในการจัดตั้งและบริหารมหาวิทยาลัยบรรษัท นอกจากนี้การศึกษานี้ยังชี้ให้เห็น
ประโยชน์ร่วมระหว่างมหาวิทยาลัย บรรษั ทและมหาวิทยาลัยแบบดั้งเดิมรวมทั้งปัจจัยความสาเร็จ ของ
มหาวิทยาลัยบรรษัทเป็นหนึ่งในในแง่ของคานิยามและพัฒนาการของมหาวิทยาลัยบรรษัทนั้น มหาวิทยาลัย
บรรษัทเป็นหนึ่งในเรื่องที่มีการกล่าวถึงในองค์กรสาหรับโลกธุรกิจในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีการกาหนด
คานิยามที่เป็นสากลแต่ก็สามารถที่จะอธิบายได้ว่ามหาวิทยาลัยบรรษัท เป็นสถาบันการศึกษาที่มีองค์กร
ธุรกิจเป็นเจ้าของจัดตั้งเพื่อให้บริษัทประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายโดยการให้ความรู้ทางธุรกิจที่สาคัญและ
เกี่ยวข้องเป็นที่กลั่นกรองค่านิยมและวัฒนธรรมของบริษัทรวมทั้งประวัติความเป็นมาของพนักงานและหรือ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ มหาวิทยาลัยบรรษัทเป็นสิ่งที่แสดงถึงความพยายามของแผนกทรัพยากรบุคคลใน
ฐานะผู้มีบทบาทหลักในการพัฒนาความรู้ในองค์กรในการพัฒนาจากการจัดโครงการฝึกอบรมพื้นฐานไปสู่
การริเริ่มให้มีการศึกษาในสถานที่ทางานด้วยจุดมุ่งหมายและขอบเขตที่กว้างขึ้นที่เป็นการดาเนินงานเชิงรุก
เพื่อที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันในโลกปัจจุบันนอกเหนือจากความสัมพันธ์ ของความรู้ที่จะนาไปสู่
ก า ร เ ติ บ โ ต อ ย่ า ง ยั่ ง ยื น แ ล้ ว ม ห า วิ ท ย า ลั ย บ ร ร ษั ท ยั ง ถู ก ใ ช้ เ ป็ น เ ค รื่ อ ง มื อ ส า คั ญ
ในการได้มาและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพ มหาวิทยาลัยบรรษัทมีจุดเริ่มต้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่เป็น
ผลมาจากการปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานที่มีทักษะจานวนมากมาสู่เศรษฐกิจ
สารสนเทศที่เน้นแรงงานที่มีความรู้เป็นสาคัญอย่างไรก็ตามยังมีการถกเถี ยงกันว่ามหาวิทยาลัยบรรษัทแห่ง
แรกน่าจะเป็น สถาบัน GM ที่ก่อตั้งในปี ค.ศ. ๑๙๒๗ หรือจะเป็นมหาวิทยาลัยดิสนีย์ที่ก่อตั้งขึ้นในปี ๑๙๕๕
ที่น่าจะเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยบรรษัทที่แท้จริงแห่งแรกมากกว่า (Blass ๒๐๐๑ อ้างจาก สุนีย์ ฤกษ์
ขา,๒๕๕๖) อธิบ ายว่ามหาวิทยาลั ยบรรษัทที่ควบรวมในช่ว งแรกมีลักษณะคล้ายกับศูนย์ฝึ กอบรมของ
บรรษัทในขณะที่มหาวิทยาลัยบรรษัทในวันนี้ได้เปลี่ยนมาเป็นภาระกิจเชิงกลยุทธถึงแม้ว่าจะไม่มีความ
ชัดเจนว่ามหาวิยาลัยบรรษัทแห่งแรกเป็นมหาวิทยาลัยใดก็ตามแต่สิ่งที่แน่นอนคือมหาวิทยาลัยบรรษัทมี
ความสาคัญและมีจานวนเกิดขึ้นมากมายทั่วโลกนับตั้งแต่มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยบรรษัทในปี ๑๙๕๐ เป็น
ต้นไป
ทั้งนี้ จากการศึกษาของ สุนีย์โดยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง พอจะสรุปได้ว่าองค์ประกอบสาคัญ
ที่ทาให้มหาวิทยาลัยบรรษัทประสบผลสาเร็จประกอบด้วย
๑. มหาวิทยาลัยบรรษัทต้องมีวิสัยทัศน์ด้านการเรียนรู้ที่ชัดเจนมีพันธกิจที่รับกันกับเป้าหมายและ
ระบบทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
๒. หลักสูตรการฝึกอบรมและการเรียนรู้ที่จัดขึ้นต้องแสดงให้เห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่า งเป็น
รู ป ธรรมนั่ น คื อ ระบบการประเมิ น ต้ อ งใช้ระบบการประเมิ น ผลลั พ ธ์ เป็ นส าคั ญหลั ก สู ต รที่ จั ดจะต้ องมี
การประเมินโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเมินการนาเอาการเรียนรู้ไปใช้ในการทางานที่ส่งผลกระทบต่อความอยู่
รอดธุรกิจขององค์กร
๓. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดขององค์กรจะต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง

๖๒
๔. มหาวิทยาลัยบรรษัทสามารถที่จะทางานร่วมกันกับมหาวิทยาลัยทั่วไปในลักษณะของการเป็น
พันธมิตรที่จะสร้างประโยชน์ร่วมกันได้
๕. มหาวิทยาลัยบรรษัทควรจะใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงการดาเนินงาน อาทิ การจัดหลักสูตร
ออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีในการลดงานด้านเอกสาร ลดงานที่ไม่มีความสาคัญเพื่อให้บุคลากรมีเวลาและ
ทรัพยากรที่จะมาใช้ในการลงทุนในงานเชิงกลยุทธ์มากขึ้น
อุราเพ็ญ ยิ้มประเสริฐ และภณพร สิงหรา ณ อยุธยา (๒๕๕๘) ได้เขียนบทความทางวิชาการเรื่อง
มหาวิทยาลัยบรรษัทเพื่อการผลิตบัณฑิตยุคใหม่ สาระสาคัญสรุปได้ว่า ประเทศไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ
ฐานความรู้ ต้องอาศัยความรู้เป็นตัวขับเคลื่อนหลักให้เกิดการเติบโต สร้างความมั่งคั่งและสร้างงาน การก้าว
ไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้หรือสังคมแห่งความรู้ที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันนี้ต้องคานึงถึงทรัพยากร
มนุษย์เป็นสาคัญ ความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนทางธุรกิจ เกิดจากทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ อีกทั้ง
เป็ น ทรั พยากรที่คู่ แ ข่ง ขัน เลี ย นแบบได้ย าก และเป็นสิ่ งที่จาเป็นอย่ างยิ่ งในการปฏิบัติง านต่า ง ๆ จาก
การระดมความคิ ด เห็ น การประชุม ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ มหาวิ ท ยาลั ย เรื่ อ งความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น ของมหาวิ ท ยาลั ย ไทย เมื่ อ เข้ า สู่ ป ระชาคมเศรษฐกิ จอาเซีย น (AEC) พบว่ า ปั ญ หาของ
มหาวิทยาลัยไทย ยังขาดการระบุจุดเด่นของมหาวิทยาลั ยและบัณฑิต เมื่อเข้าทางานไม่ส ามารถเขียน
รายงานและนาเสนอได้ การเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยบรรษัท (Corporate University) จึงเป็นแนวโน้มใหม่
ของการจัดการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย แนวคิดดังกล่าวมีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.
๑๙๖๐ ทั้งในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลก เช่น โมโตโรลา วอลท์ดิสนีย์ เมคโดนัลด์ ฟอร์ดมอเตอร์ ซึ่งเห็น
ความสาคัญให้มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยบรรษัทขึ้น เพื่อแทนที่การฝึกอบรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะเฉพาะ
ด้านของบุคลากร มหาวิทยาลัยบรรษัทจึงเป็นทางเลือกใหม่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทย
ซึ่งสนับสนุนความคิดของ สมภพ มานะรังสรรค์ (สมภพ ๒๕๕๗) อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ที่ได้กล่าวถึงการเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยไว้ว่า ในการสร้างคน ต้องคิดนอกกรอบและ
นอกเหนื อจากความรู้ ประสบการณ์ คื อ ปัจจัยส าคัญ สถาบันการศึกษาจึงต้องปรับกระบวนทัศน์ ให้
สอดคล้ องกับ ความต้องการแรงงานของภาคธุรกิจ ซึ่งต้องการบัณฑิตที่เป็น “คนทางาน” และ “นัก
จัดการ” จึงนาไปสู่การก่อตั้ง Corporate University หรือมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นจากองค์กรธุรกิจ
ในส่ ว นของการศึกษาและงานวิจัยเกี่ยวกับมหาวิทยาลั ยบรรษัทในต่างประเทศ โดยเฉพาะใน
ประเทศชั้นนาด้านอุตสาหกรรม เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป และรัสเซีย พบว่าเป็นการศึกษาบนพื้นฐานของ
กรณี ศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การมหาวิท ยาลั ย บรรษั ท ในลั ก ษณะที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น หากแต่ ทั ศ นะในการให้
ข้อเสนอแนะอาจแตกต่างกันซึ่ งอาจขึ้นอยู่กับทัศนะและประสบการณ์ของผู้ศึกษา อย่างไรก็ดี งานศึกษา
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบรรษัทดังกล่าวไม่ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบรรษัทว่าเป็น มหาวิทยาลั ยใน
ลั กษณะมหาวิทยาลั ย สมบู ร ณ์แบบ หรื อ Comprehensive University เนื่องจากธรรมชาติกาเนิดของ

๖๓
มหาวิทยาลัยบรรษัทเหล่านั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกฝนประสบการณ์และทักษะทางวิชาชีพเฉพาะทางเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของบริษัท โดยมิได้มุ่งเน้นในด้านการให้คุณวุฒิทางการศึกษา (degree) เว้นแต่ใน
กลุ่มมหาวิทยาลัยบรรษัทที่อยู่ในรูปแบบของธุรกิจทางการศึกษาซึ่งเข้ามาควบรวมกับมหาวิทยาลัยที่มีอยู่
เดิม (Traditional University) ที่มีเป้าหมายรับผู้เข้าเรียนเพื่อคุณวุฒิทางการศึกษา ทั้งนี้จะขอนาเสนอใน
รูปการวิเคราะเนื้อหาการวิจัย ของ Almeida and Levy (๒๐๑๑) Muscio, Quaglione, and Scarpinato
(๒๐๑๒) Gary Rolfe (๒๐๑๒) Antonelli, Cappiello, and Pedrini (๒๐๑๓) Tsipes, Echkalova,
Sharova, and Tovb (๒๐๑๖) เป็นหลัก
Almeida and Levy (๒๐๑๑) ได้ศึกษาแนวคิดและหลักการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรษัท
ในการศึกษาเรื่ อง Challenges of Corporate University Implementation and Management
ที่มุ่งศึกษาการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรษัท ในด้านความสามารถในการบริหารจัดการ การจัดการ
ความรู้ การสร้างสมองค์ความรู้ขององค์กร ตลอดจนวิธีการในการใช้ประโยชน์และทางานร่วมกัน สิ่งที่
Almeida ได้อธิบายในการศึกษาของเขาคือ จุดมุ่งหมายของการเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยบรรษัทนั้นเป็นไป
เพื่อน าเอาภาพรวมจากสิ่ งที่ได้จ ากการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงไปประยุกต์ใช้เพื่อให้ เกิดผลลั พธ์ที่ดีขึ้น ซึ่ง
แตกต่างไปจากการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพตามปกติ นอกจากนี้เรายังจะเห็นการใช้องค์ความรู้
ร่วมกับทรัพยากรที่มีมาใช้ในกระบวนการสร้างผลลัพธ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าบริษัทต่าง ๆ ย่อมมี
วัตถุประสงค์ของตนเองในการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ที่สร้าง
เมื่อพิจ ารณาสภาพแวดล้ อมของการแข่งขันในตลาดแรงงานจะพบว่า บริษัทต่าง ๆ จะได้รับ
ความสะดวกสบายยิ่ งขึ้นจากการคัดสรรบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมตามที่ต้องการแล้ว ซึ่งโดยทั่ว ไป
ผู้ปฏิบัติงานในภาควิชาชีพดังกล่าวจะยังไม่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร ดังนั้นเราจึง
พบภาวะของการออกจากงานกลางคันที่เป็นปัญหาในการบริหารจัดการของภาคธุรกิจ บริษัทที่เผชิญกับ
ปัญหาเหล่านี้จึงแสวงหาแนวทางในการจัดการทรัพยากรของตนเพื่อสร้างสภาวะของความมีสเถียรภาพและ
ความได้ เ ปรี ย บในการแข่ ง ขั น ทางธุ ร กิ จ นั่ น จึ ง น าไปสู่ ก ารที่ บ ริ ษั ท ต้ อ งลงทุ น ในการผลิ ต แรงงานเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการในปัจจุบันและอนาคต มหาวิทยาลัยบรรษัทจึงกลายเป็นหนทางภายใต้แนวคิด
การผลิตกาลังคนที่เหนือกว่า ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการพัฒนาทางวิชาการ ช่วยเสริมและเติมเต็มการศึกษา
ที่ได้รับจากสถาบันการศึกษาปกติ ซึ่งรวมถึงการสร้างทัศนคติและผลักดันการรับรู้ในศาสตร์และศักยภาพที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเรียกโดยรวมได้ว่าเป็นการสร้างทุนทางปัญญาให้แก่ภาคธุรกิจ
ในบริบทขององค์กรและภาคธุรกิจในปัจจุบัน แผนกลยุทธ์ถูกใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการปรับตัว
ให้เข้ากับตลาดที่มีการแข่งขันสูง ซึ่งจาเป็นต้องมีการจัดเตรียมองค์กรให้พร้อมสาหรับการแข่งขันดังกล่าว
ดั ง นั้ น องค์ ก รจึ ง จ าเป็ น ต้ อ งสร้ า งสมรรถนะเฉพาะที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องตนเองเพื่ อความได้ เ ปรี ย บ
ในการแข่งขัน ซึ่งหนึ่งในแนวทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวก็คือการฝึกอบรมทรัพยากรภายในของตน
อย่างเป็นระบบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นรูปแบบที่เหมาะสมและทรงพลังที่สุดที่มุ่งเน้นความรู้บน
พื้ น ฐานของการประยุ ก ต์ ใ ช้ แ ละตอบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงนั่ น ก็ คื อ มหาวิท ยาลั ยบรรษั ท ซึ่ ง เป็ น

๖๔
สิ่งจาเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างนวัตกรรมและการวางกลยุทธ์ภายใต้บริบทใหม่ มหาวิทยาลัย
บรรษัทต้องสร้างความเชื่อมโยงที่เป็นเนื้อเดียวกันระหว่างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนกลุ่มลูกค้า
ซัพพลายเออร์ ผู้ถือหุ้น และภาคสัง คมในฐานะพื้นที่ในการแข่งขันและฝึกฝนแสดงศักยภาพของการศึกษา
ในรูปแบบบรรษัท ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพื้นฐานของโครงสร้างมหาวิทยาลัยบรรษัท
จะเห็ น ได้ ว่ า Almeida ได้ ใ ห้ มุ ม มองการวิ เ คราะห์ ที่ เ น้ น ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งบริ ษั ท และ
มหาวิทยาลัยบรรษัทในฐานะตัวแทนเชิงบทบาทในการแข่งขันและความอยู่รอดขององค์กร โดยเป็นพื้นที่
เพื่อการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ต้องการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะด้าน
สาหรับมุมมองในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างภาคธุรกิจและการศึกษาที่ใหญ่กว่าในระดับองค์กรหรือ
บริษัทนั้น พบว่ามีความสัมพันธ์ที่เอื้อประโยชน์กันระหว่ างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ดั ง เ ช่ น ใ น ง า น ศึ ก ษ า The effects of universities' proximity to industrial districts on
university–industry collaboration ของ Muscio, Quaglione, and Scarpinato (๒๐๑๒) ซึ่ ง
ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของความใกล้ชิดระหว่างมหาวิทยาลัยกับเขตอุตสาหกรรมที่ส่งผลต่อการสร้าง
ความร่วมมือระหว่างกัน ผลการศึกษาพบว่า ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมนั้น
เป็นช่องทางในการถ่ายทอดความรู้ที่สาคัญและเป็นพลังสาคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรม มหาวิทยาลัย
กาลังมีบทบาทมากขึ้นในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาขอบเขต
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นในรูปแบบของการให้ทุนสนับสนุน
จากภาคเอกชนในการส่งเสริมกิจกรรมการวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งสัมพันธ์ใกล้ชิดกับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์
ของสถาบันการศึกษาและเขตอุตสาหกรรมอย่างมีนัยยะสาคัญ
งานศึกษาชิ้นนี้ได้ให้ ข้อมูลเชิงลึ กใหม่เกี่ยวกับผลกระทบทางด้านวิชาการต่อภาคอุตสาหกรรม
อันเกิดจากความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม โดยชี้ให้เห็นข้อสันนิษฐานที่ชัดเจน
ว่ า ความใกล้ ชิด กั น ดั ง กล่ า วช่ว ยส่ ง เสริ มการสร้า งความร่ว มมื อ ระหว่ างกั น ท าให้ เ กิ ด ความเข้า ใจใหม่
ด้านความจาเป็นในการกาหนดนโยบายเพื่อสนับสนุนระบบการผลิตในพื้นที่ หลักฐานเชิงประจักษ์ที่พบจาก
งานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ และการวิเคราะห์ ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์จาก
ข้อมูลทางการเงินของมหาวิทยาลัยทั้งหมดในอิตาลีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิจัยทางวิศวกรรมศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์กายภาพ
งานของ Almeida เน้ น ย้ าถึ ง ความส าคั ญ ของความร่ ว มมื อ ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย และ
ภาคอุตสาหกรรมว่าเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สาคัญของความสาเร็จด้านนวัตกรรม และส่งผลให้เกิดการเติบโต
ทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน โดยผู้กาหนดนโยบายควรสนับสนุนให้บรรษัทต่าง ๆ ใช้องค์ความรู้ที่ผลิตโดย
สถาบันการศึกษา และจูงใจให้มหาวิทยาลัยเหล่านั้นเปิดรับการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนมากขึ้น ในบริบท
เช่น นี้ มหาวิทยาลั ย จ าเป็ น ต้องปรับ บทบาทใหม่ให้ สอดคล้ องกับสภาพสั งคมและเศรษฐกิจเพื่อให้ เกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๖๕
จากการศึกษาตัวแปรต่าง ๆ ที่มีส่วนส่งเสริมทุนภาคเอกชนแก่มหาวิทยาลัยในการวิจัยได้ให้ข้อมูล
ที่น่าสนใจเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม กล่าวคือ มี ๓ ปัจจัยสาคัญในด้าน
สมรรถนะของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ จ ะดึ ง ดู ด ความสนใจในการลงทุ น จากภาคเอกชนได้ ประการแรกคื อ
ประสบการณ์ของสถาบันในการสร้างความสัมพันธ์กับภาคธุรกิจ สถาบันที่ได้รับเงินทุนจากภาคเอกชนใน
อดีตมีแนวโน้มที่จะยังคงได้รับการสนับสนุนทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ประการที่สองคือ ความสามารถใน
การสาให้งานวิจัยเกิดประโยชน์บรรลุผลในวงกว้างในเชิงของผลลัพธ์ที่เป็นนัยยะสาคัญ และประการสุดท้าย
คือความใกล้ชิดของมหาวิทยาลัยกับเขตอุตสาหกรรมที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการได้รับทุนสนับสนุน
จากภาคธุรกิจ
ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรมดั งกล่าว สอดคล้องกับงานศึกษาของ
Antonelli, Cappiello, and Pedrini ( ๒ ๐ ๑ ๓ ) เ รื่ อ ง The Corporate University in the
European utility industries ซึ่งศึกษาในประเด็นมหาวิทยาลัยบรรษัทกับอุตสาหกรรมสาธารณูปโภค
ในยุ โ รป โดยศึ ก ษาพั ฒ นาการของอุ ต สาหกรรมสาธารณู ป โภคในยุ โ รปที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง มากขึ้ น จาก
ความพยายามที่บ ริ ษัทต่าง ๆ ได้ทุ่มเทเพื่อการพัฒ นาทุน มนุษย์ ท่ามกลางตลาดที่มีการแข่งขัน สู ง ขึ้ น
ทั้งทางด้านการเปลี่ยนแปลงขององค์กรและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีซึ่งสร้างความท้าทายใหม่ๆ ในหลาย
ด้าน สิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นปัจจัยสาคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทักษะของผู้ประกอบการ บริษัทที่
ตระหนั กถึงความเปลี่ย นแปลงเหล่านี้ได้พัฒ นารูปแบบการจัดการความรู้ที่ส นับสนุนการเปลี่ ยนแปลง
โดยการเชื่อมโยงเอากิจกรรมฝึกอบรมเข้ากับกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สัมพันธ์กับผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดในกระบวนการพัฒนาทุนมนุษย์ ดังนั้น รูปแบบของมหาวิทยาลัยบรรษัทจึงถูกนามาใช้เป็นตัวเลือก
แรกของ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อผลักดันให้บริษัทมีการเผยแพร่ การแลกเปลี่ยน รวมถึง
การสร้างองค์ความรู้ผ่านช่องทางที่เหมาะสม ในขณะเดียวกันก็ยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการผลิตการบริการ
งานของ Antonelli ให้ภาพของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากกรณีศึกษามหาวิทยาลัยบรรษัทกับ
อุตสาหกรรมสาธารณูปโภคในยุโรป โดยมีข้อสันนิษฐานคือ สังคมร่วมสมัยมีความตระหนักถึงบทบาทสาคัญ
ของระบบสาธารณูปโภคในด้านการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม เป็นที่ยอมรับกันอย่าง
กว้างขวางว่าคุณค่าทางสาธารณะประโยชน์ของระบบสาธารณูปโภคมีความสัมพันธ์กับความสามารถ
ในการให้บริการที่ให้คุณค่าและส่งเสริมการอนุรักษ์ การนากลับมาใช้ใหม่ และการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยรวม
การให้บริการเหล่านี้จาเป็นต้องอาศัยการทางานร่วมกันอย่างเป็นระบบของบริษัทด้านสาธารณูปโภคต่าง ๆ
ที่สอดคล้องกันกับบริบททางสังคมและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการพัฒนาเหล่านี้ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ระบบสาธารณูปโภคคุณภาพสูงที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อสภาพแวดล้อม
บนพื้นฐานข้อสันนิษฐานข้างต้นนี้แสดงให้เห็นลักษณะในเชิงปรากฏการณ์ของมหาวิทยาลัยบรรษัท
ในอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคที่สอดคล้องกับนโยบายที่มุ่งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทต่าง ๆ กับ
สถาบันการศึกษาภายนอกเช่นมหาวิทยาลัยที่มีอยู่เดิม ด้วยรูปแบบความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัย

๖๖
บรรษัทจะสามารถรองรับการทางานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย (ในฐานะเป็นแหล่งสร้างและถ่ายทอด
องค์ความรู้) และภาคอุตสาหกรรม (ในฐานะผู้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้) รวมไปถึงภาครัฐ (ในฐานะผู้กาหนด
กรอบนโยบายที่จาเป็นในการหมุนเวียนองค์ความรู้เพื่อสร้างความมั่งคั่ง) เมื่อนามาพิจารณาตามแบบจาลอง
Triple Helix (Etzkowitz and Leydesdorff, ๒๐๐๐) มหาวิ ท ยาลั ย บรรษั ท จึ ง เป็ น ภาพตั ว แทนของ
“หัวหอก” ที่ทาหน้าที่ประสานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในระบบมหาวิทยาลัย (รวมไปถึงหน่วยสถานศึกษา
ภายนอกอื่น ๆ) และภาคอุตสาหกรรมที่อาจได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ที่มาจากหน่วยงานการศึกษา
ไม่เพียงเท่านั้น มหาวิทยาลัยบรรษัทยังสามารถสร้างความสัมพันธ์โดยตรงกับหน่วยบริการสาธารณะอื่น ๆ
โดยเฉพาะในรูปแบบของการเป็นผู้ส่วนได้ส่วนเสียร่วมกันอีกด้วย
ดังนั้น การกาหนดนโยบายจึงควรจะเป็นไปในทางลดข้อจากัดที่เป็นอุปสรรคของความสัมพันธ์
ดั ง กล่ า ว และส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยมหาวิ ท ยาลั ย บรรษั ท ซึ่ ง เป็ น องค์ ก รที่ ลั ก ษณะเฉพาะ
ในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทักษะ ประสบการณ์ ค่านิยมและวัฒนธรรม ซึ่งบริหารจัดการโดยองค์การ
ภาคธุรกิจที่มีความแตกต่างหลากหลายภายใต้ขอบเขตพื้ นที่หรือภูมิภาคเดียวกัน หรือมีการบริหารจัดการ
ภายใต้วงการอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน (Allen, ๒๐๐๗)
จะเห็นได้ว่าลักษณะเฉพาะที่สาคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยบรรษัทคือการเน้นการสร้ าง
เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ และการสร้ า งองค์ ค วามรู้ ที่ เ ป็ น ความเชี่ ย วชาญเฉพาะทางและตอบสน อง
ความต้องการของบริษัทรวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ในบางกรณีศึกษา รูปแบบการศึกษาแบบบรรษัทได้
เน้นไปในการพัฒนาความรู้ในเชิงการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญและในขณะเดียวกัน
ก็ได้อาศัย ความเชี่ยวชาญของตนเองในการขยายบทบาทและความร่ว มมือโดยมี องค์ความรู้ที่องค์ก รมี
ความเชี่ยวชาญเป็นแรงดึงดูดผู้เข้าศึกษาตั้งแต่ในระดับต้นจนถึงระดับสูง
ดั ง เช่ น ในงานศึ ก ษาเรื่ อ ง Corporate University as a Driver of Project Culture and
Competence Development ของ Tsipes, Echkalova, Sharova, and Tovb (๒๐๑๖) ซึ่งศึกษา
เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบรรษัทในฐานะตัวแทนการขับเคลื่อนวัฒนธรรมและการพัฒนาศั กยภาพขององค์กร
โดยกล่าวถึงสภาวการณ์ของพลวัตแห่งการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นธรรมชาติของภาคธุรกิจที่กาลังเป็นปัญหา
และทวีความรุนแรงมากขึ้นในปัจจุบัน ประกอบกับการโยกย้ายแรงงานระหว่างบริษัทคู่แข่ง จึงเป็นจาเป็นที่
บริษัทจะต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในวิธีการบริหารจัดการในภาคธุรกิจ รวมถึงการสร้างองค์ความรู้บน
กรอบความเข้าใจใหม่ตลอดจนเทคนิคและมาตรฐานทางวิชาชีพแขนงต่าง ๆ ในบริบทของสถานการณ์เช่นนี้
มหาวิทยาลัยบรรษัทได้กลายเป็นเครื่องมือสาคัญในกระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของวัฒนธรรมองค์กร
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก
Tsipes อ้ า งถึ ง รู ป แบบโปรแกรมการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ของ IBS ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษา
ด้านเทคโนโลยีให้แก่บริษัทชั้นนาและองค์กรภาครัฐของรัสเซีย ซึ่งตั้งอยู่ บนหลักการพื้นฐาน ๓ ประการ
ประการแรก สาหรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะเข้ามาฝึกงานที่บริษัท IBS จะเป็นองค์กรที่
ปูพื้นฐานตั้งแต่หลักการในการบริหารจัดการโครงการ ประการต่อมา ในระดับผู้ให้คาปรึกษาซึ่งมีศักยภาพ
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ในการบริหารจัดการโครงการ ที่นี่จะเป็นแหล่งให้แสดงศักยภาพเพื่อการเติบโตในสายงานที่หลากหลายมาก
ขึ้น และท้ายสุดในระดับผู้บริ หารมืออาชีพที่มาจากบริษัทอื่น ที่นี่จะเป็นแหล่งให้เกิดการประยุก ต์และ
พัฒนาตนเองบนพื้นฐานที่บริษัทในเครือ IBS มีความเชี่ยวชาญ
อย่างไรก็ดี นักวิชาการในระดับอุดมศึกษาบางท่านให้ความเห็น ว่าระบบการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยควรที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกฝนทักษะความเชี่ยวชาญซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานในการผลิต
บุคลากรโดยเฉพาะในวิชาชีพที่ต้องใช้ความเชี่ยวชาญจากการฝึกภาคปฏิบัติ โดยไม่ควรมีความเกี่ยวข้องกับ
ระบบธุรกิจทางการศึกษาที่เน้นการให้คุณวุฒิซึ่ งอาจนามาซึ่งการเปลี่ยนแนวทางการศึกษาเรียนรู้แบบ
ดั้งเดิม มหาวิทยาลัยไม่ควรมุ่งเน้นกิจกรรมทางการตลาด หากแต่การร่วมมือกับธุรกิจเอกชนควรเป็นไปใน
รูปแบบของการพัฒนาความร่วมมือแบบกัลยาณมิตรในรูปแบบที่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในฐานะผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียร่วมกัน
งานศึกษาด้านวิชาชีพและการศึกษาทางพยาบาลศาสตร์ที่ต้องเผชิญกับความท้าทายของการเข้ามา
ของภาคธุ ร กิ จ โดย Gary Rolfe (๒๐๑๒) ในงานศึ ก ษาเรื่ อ ง Fast food for thought: How to
survive and thrive in the corporate university ที่เน้นศึกษาการเข้ามามีอิทธิพลของแนวคิดภาค
ธุรกิจต่อการเติบโตของมหาวิทยาลัยบรรษัท Rolfe ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ทางพยาบาลศาตร์ให้ทัศนะที่ว่า
การดารงอยู่ของมหาวิทยาลัยในสถานะแหล่งการเรียนรู้และเป็นศูนย์รวมของผู้ทรงปัญญานั้นกาลั ง ถูก
คุกคามจากผลประโยชน์ของเหล่าบริ ษัท อีกทั้งการจัดการศึกษาเรียนรู้แบบดั้งเดิมกาลังถู กแทนที่ด้ว ย
การซื้ อ ขายคุ ณ วุ ฒิ ทั้ ง ยั ง มี ค วามเห็ น ว่ า ภายในสิ้ น ศตวรรษนี้ ยุ ค สมั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย จะสิ้ น สุ ด ลง
เช่นเดียวกันกับการศึกษาด้านพยาบาลศาสตร์ในสหราชอาณาจักรที่กาลังปรับเปลี่ยนไป โดยมีฉากหลังเป็น
กลุ่ มมหาวิทยาลั ย บรรษัท ที่ กาลั งเข้า มามี อิ ทธิพ ลในท านองเดี ยวกั บธุร กิจ ฟาสต์ ฟู้ด (ผู้ วิจัยใช้คาเรี ย ก
มหาวิทยาลัยประเภทนี้ว่า “McVersity” ซึ่งมาจาก McDonald) ในขณะที่นักวิชาการด้านการพยาบาล
กาลังต่อสู้และยืนยันถึงความแตกต่างของการศึกษาการพยาบาลผ่านการศึกษาวิจัยภาคปฏิบัติ งานวิจัยชิ้น
นี้ยังได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อความอยู่ร อดและดารงไว้ซึ่งอุดมการณ์และวิชาชีพ ในรูปแบบที่จะไม่เ ข้า ไป
ลดทอนคุณค่าในวิชาชีพทางสาธารณสุขและความเป็นมนุษย์
ผู้วิจัยเชื่อว่าควรที่จะต่อต้านและปฏิเสธวัฒนธรรมการแข่งขันทางเศรษฐกิจแบบตลาดของเหล่า
บรรดาบริษัท ซึ่งขัดต่อหลักการจัดการศึกษาและหลักการเรียนรู้ด้านพยาบาลศาสตร์ ในสถานการณ์เช่นนี้
บริษัทและมหาวิทยาลัยควรพัฒนาความร่วมมือในรูปแบบกัลยาณมิตร ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคุณค่าและ
ผลลัพธ์ที่ดีร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือแบบกัลยาณมิตรนี้ก็ไม่ควรที่จะหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับ
วิกฤติการณ์ความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้นจึงเป็นความจาเป็นที่ต้องเปิดโอกาสให้มีการวิพากษ์วิจารณ์
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกโอกาสที่จะเป็นไปได้ โดยที่แต่ะละฝ่ายมีหลักความคิดของตนเองและพร้อมที่
จะรับฟัง แลกเปลี่ยน และเรียนรู้จากความคิดเห็นของผู้อื่น
Rolfe มองว่า แรงกดดันที่มาจากแนวคิดมหาวิทยาลัยบรรษัททาให้เห็นอุปสรรคหลายประการใน
ด้านการมีส่วนร่วมในการฝึกหัดและการพัฒนาผู้เรียน นอกจากนี้ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันจานวนมากต่างรู้สึก
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ถึงความเปลี่ยนแปลงภายในสถาบันว่าไม่ได้มีบรรยากาศของความเป็นสถาบันวิชาการอย่า งที่ควรจะเป็นอีก
ต่อไป ดังนั้น สิ่งที่ควรถูกหยิบยกขึ้นมาตั้งคาถามอีกครั้งคือความสัมพันธ์ระหว่างการวิจัย การสอน ทั้ง
ภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ และการมี ส่ ว นร่ ว มในการฝึ ก ภาคปฏิ บั ติ ใ นการเรี ย นการสอนในรู ป แบบของ
สถาบันการศึกษา เพื่อสร้างความตระหนักถึงความเชื่อมโยงเกื้อหนุนกันระหว่างสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้
จะเห็นได้ว่าเป้าหมายในการมุง่ เน้นการตลาดของมหาวิทยาลัยบรรษัทนั้นไม่สามารถสะท้อนให้เห็น
ถึงคุณค่าและวัตถุประสงค์ของการศึกษาด้านพยาบาลศาสตร์และวิชาชีพการพยาบาล ดังนั้น Rolfe จึงมอง
ว่านักวิชาการด้านพยาบาลศาสตร์ต้องเผชิญกับทางเลือกบนสถานการณ์ที่ยากลาบาก ในด้านหนึ่งคือการจา
ยอมต่อเป้าหมายของบรรษัทและการผลิตผลงานวิจัยที่อยู่ภายใต้กรอบการจากัดเนื้อหา กับอีกทางหนึ่งคือ
ความพยายามที่จะยืนหยัดต่อคุณค่าดั้งเดิมของวิชาชีพพยาบาลและการศึกษาด้านพยาบาลศาสตร์
ทั้งนี้หากพิจารณางานวิจัยในส่วนของทางเอเชีย จากประเทศจีน Xiaoping Tong (๒๐๑๘) ได้
ทาการศึกษาเรื่องการรับรู้ถึงคุณค่าของการฝึกอบรม การเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
บรรษัท ระดับของพันธสัมพันธ์ขององค์กร และความรับผิดชอบต่อสังคมของหลักสูตรมหาวิทยาลัยบรรษัท
ในความเห็นของผู้จัดการบริษัทในประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ถึง
คุ ณ ค่ า ของการฝึ ก อบรม การเข้ า ไปมี ส่ ว นเกี่ ยวข้ อ งในหลั ก สู ต รของมหา วิ ท ยาลั ย บรรษัท ระดั บ ของ
พันธสัมพันธ์ขององค์กรและความรับผิดรับชอบต่อสังคมของหลักสูตรมหาวิทยาลัยบรรษัทในความเห็นของ
ผู้จัดการบริษัทในประเทศจีน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยบรรษัทต้องการการลงทุนที่หนัก
หน่วงทั้งทรัพยากรด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดก็ตามย่อมตระหนักถึงคุณค่าที่
ตอบแทนกลับมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากมุมมองของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับผู้จัดการธุรกิจ ในกลุ่ม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้จัดการมีโอกาสที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในหลักสูตรที่เสนอผ่านมหาวิทยาลัยบรรษัท
ของตนและมีส่วนตัดสินใจ ที่จะส่งบุคลากรของบริษัทเพื่อเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรเหล่านั้น นอกจากนี้
ผู้จัดการมักมีบทบาทในการเป็นกรรมการที่ปรึกษาที่จะช่วยกาหนดนโยบายของมหาวิทยาลัยบรรษัท ด้วย
เหตุนี้ผู้จัดการส่วนใหญ่จึงต้องมีการติดต่อสัมพันธ์และมีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยบรรษัทที่ตนทางาน
อยู่ มี ข้ อ ค้ น พบจากการศึ ก ษา ๓ เรื่ อ งหลั ก ๆ คื อ ประการที่ ๑ ในความคิ ด เห็ น ของผู้ จั ด การบริ ษั ท
ความรับผิดรับชอบต่อสังคม ในหลักสูตรการฝึกอบรมสมรรถนะระดับผู้บริหารอยู่ในระดับสูง ประการที่ ๒
เมื่อผู้จัดการบริษัทเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในหลักสูตรการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยในระดับต่า การรับรู้
ทางบวกเกี่ยวกับคุณค่าของการฝึกอบรมจะนาไปสู่ความรับผิดรับชอบต่อสังคมในหลักสูตรที่สูงขึ้น ในทาง
กลับกันเมื่อการเข้าไปเกี่ยวข้องในหลักสูตรฝึกอบรมถูกจากัดหรือสูงกว่าที่จากัด การรับรู้ทางบวกที่เพิ่มขึ้น
จะนาไปสู่ระดับความรับผิดรับชอบต่อสังคมที่ต่าลง ประการสุดท้าย ระดับของพั นธสัมพันธ์ต่อองค์กรของ
ผู้จัดการบริษัทเป็นสิ่งที่จะทานายการรับรู้ในคุณค่าของการฝึกอบรมของพวกเขาได้
นอกจากนี้ ในงานศึกษา Xiaoping Tong (๒๐๑๘) ได้กล่าวถึงมหาวิทยาลัยบรรษัทใน
ประเทศจีนไว้ว่า จากปรากฏการณ์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงมีมหาวิทยาลัยบรรษัทหลายพัน แห่ง
เกิดขึ้น ในประเทศจี น เพื่ อสร้ า งผลิ ตภั ณ ฑ์ และบริ การด้ านการพั ฒ นาทรั พยากรมนุ ษ ย์ แก่องค์ก รและ

๖๙
ภาคอุตสาหกรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศจีน มหาวิทยาลัยโมโตโรล่าประเทศจีนจัดตั้ง
ขึ้ น ในปี ค.ศ. ๑๙๙๓ ที่ นั บ เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย บรรษั ท แห่ ง แรกในประเทศจี น ตามมาด้ ว ย Siemens
Management School และ Ericsson China Academy ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ในปี ค.ศ. ๑๙๙๗ และยั ง มี
มหาวิทยาลัยบรรษัทอื่น ๆ ในประเทศจีน อาทิ HP Business School, Lenovo University และอื่น ๆ
เกิดขึ้นอีกมากมาย การเพิ่มขึ้นของมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศจีนได้แสดงให้เห็นว่ามีความต้องการของ
บริษัทที่เติบโตขึ้น ในขณะที่แผนกฝึกอบรมของบริษัทหรือมหาวิทยาลัยแบบดั้งเดิมไม่สามารถตอบโจทย์
ความต้องการเหล่านั้นของบริษัทได้
โดยสรุป จากการศึกษาและงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศข้างต้น ทาให้เห็น จุดเริ่มต้นของการเกิด
มหาวิทยาลัยบรรษัท ที่มีวิวัฒนาการมาตามลาดับจากการที่มีจุดเริ่มต้นมาจากการที่ภาคเอกชนต้องการ
พัฒนาบุคลากรของตนเองเพื่อรองรับการเติบโตและการแข่งขันได้ขององค์กรที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง จึงได้ขยายขอบเขตของงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มี
ความเข้มแข็ง และยั่งยืน มหาวิทยาลัยบรรษัทเป็นสิ่งที่แสดงถึงความพยายามของแผนกทรัพยากรบุคคลใน
ฐานะผู้มีบทบาทหลักในการพัฒนาความรู้ในองค์กรในการพัฒนาจากการจัดโครงการฝึกอบรมพื้นฐานไปสู่
การริเริ่มให้มีการศึกษาในสถานที่ทางานด้วยจุดมุ่งหมายและขอบเขตที่กว้างขึ้นที่เป็น การดาเนินงานเชิงรุก
เพื่อที่จะสร้างความสามารถในการแข่งขันในโลกปัจจุบันนอกเหนือจากความสัมพันธ์ ของความรู้ที่จะนาไปสู่
การเติบโตอย่างยั่งยืนแล้ว มหาวิทยาลัยบรรษัทยังถูกใช้เป็นเครื่องมือสาคัญในการได้มาและรักษาบุคลากร
ที่มีศักยภาพ การสร้ างความเชื่ อ มโยงระหว่ างภาคการผลิ ตบั ณ ฑิต ผลิ ตกาลั งคน กับ ภาคธุรกิจ และ
อุ ต สาหกรรม การที่ โ ลกต้ อ งเผชิ ญ กั บ การเปลี่ ย นแปลงที่ เ ป็ น ผลมาจากวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
การปรับตัวทางธุรกิจ อุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ และกาลังคนที่มีความสามารถที่สอดคล้องกับ
วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ มีการเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีความจาเป็นที่ภ าค
อุดมศึกษาและ ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อร่วมกันหาทางออกในการพัฒนาทุน
มนุษย์ที่ตอบโจทย์องค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขององค์กร ซึ่ง มีความเชื่อมโยงกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดล้อม ในระดับประเทศ และภูมิภาคในขณะเดียวกัน จึงทาให้มีการขยายตัวของมหาวิทยาลัย
บรรษั ท ไปทุ ก ภาคส่ ว นทั่ ว โลก แม้ ว่ า ยั ง มี ค วามท้ า ทายในเรื่ อ งความขั ด แย้ ง ทางความคิ ด ในหลั ก การ
ด้านการมุ่งเน้นการตลาดของมหาวิทยาลัยบรรษัท กับ คุณค่าและวัตถุประสงค์ของการศึกษาในบางวิชาชีพ
อย่างไรก็ตาม มีการศึกษาที่ยังชี้ให้เห็นประโยชน์ร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยบรรษัทและมหาวิทยาลัยแบบ
ดั้งเดิม และสาหรับประเทศไทย มหาวิทยาลัยบรรษัทถือเป็นทางเลือกใหม่ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ที่ภาคธุรกิจเอกชนเข้ามาลงทุนอย่างเต็มตัว โดยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารธุ รกิจ อุตสาหกรรมที่ต้องการสร้าง
ความเป็นผู้นา และความเป็นมืออาชีพในภาคธุรกิจที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ และมีเครือข่ายที่จะพัฒนา
ความสามารถให้เข้าสู่มาตรฐานระดับนานาชาติ นับตั้งแต่การเกิดวิทยาลัยดุสิตธานี และเป็นที่รับรู้ในสังคม
มากขึ้น เมื่อเกิดสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่มาจากการสนับสนุนของกลุ่มทุน ซี พี ออล์ ซึ่งมีบทบาท
อย่างมากต่อภาคเศรษฐกิจ สังคม ที่เป็นที่รู้จักของประชาชนทุกกลุ่มของประเทศ นอกจากนี้ยังมีสถาบัน

๗๐
กันตนา ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมบันเทิงไทยที่สร้างสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อสร้างบุคลากร
มืออาชี พเข้าสู่ อุตสาหกรรมที่ตนเองเชี่ยวชาญ ทั้งนี้มหาวิทยาลั ยบรรษัทที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็ น
ทางเลื อ กใหม่ ที่ ต้ อ งการให้ เ กิ ด การสร้ า งบั ณ ฑิ ต ที่ ต อบโจทย์ ข องภาคธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรมมากขึ้ น ซึ่ ง
สถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู่ยังมีช่องว่างในการสร้างบัณฑิตในลักษณะดังกล่าว มหาวิทยาลัยบรรษัทที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยทั้งหมดเป็น สถาบันอุดมศึกษาที่จัดเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ต้องดาเนินการภายใต้
พระราชบั ญญัติส ถาบั น อุดมศึ กษาเอกชนที่ มีอยู่ ในปัจจุบัน ในการกากับของกระทรวงการอุดมศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

๗๑
บทที่ ๓
วิธีดำเนินกำรศึกษำ
การศึกษานี้ ใช้ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้กรณีศึกษาเป็นหลัก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาเชิงลึก
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย และเพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนและสถาบันอุดมศึกษาไทย โดยมีขั้นตอนการศึกษาดังนี้
๑. ศึกษำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษำ
เป็นการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร บทความ งานวิจัย ระเบียบ ข้อกฎหมาย
ข้อมูลจากสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซส์ ทั้งจากข้อมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ ที่เกี่ยวข้องกับ มหาวิทยาลัยบรรษัททั้งใน
และต่างประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาอุดมศึกษา พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.
๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒๗ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อกาหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่มีผู้รับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย เอกชน พระราชบั ญ ญั ติ ก ารอุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รายงานการรับรองวิทยะฐานะ รายงานการประกันคุณภาพภายใน และรายงาน
การประกันคุณภาพภายนอก
๒. กำรคัดเลือกกรณีศึกษำ
ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยดาเนินการคัดเลือกกรณีศึกษาดังนี้
๒.๑ พิจารณาข้อมูลพื้นฐานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยทั้งหมด ๗๒ แห่ง
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่มีผู้รับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล ในกรณีเป็นมูลนิธิ นับรวมเฉพาะมูลนิธิที่ไม่
เกี่ยวกับเรื่องศาสนาหรือการกุศล ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น ๓๔ แห่ง รายละเอียดปรากฎตามตารางที่ ๒
ตารางที่ ๒ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีผู้รับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล (ที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาหรือการ
กุศล)
ชื่อภำษำไทย

ประเภท

๑.มหาวิทยาลัย
กรุงเทพสุวรรณภูมิ

มหาวิทยาลัย

๒.มหาวิทยาลัย
เกริก

มหาวิทยาลัย

วันที่
จัดตั้ง

ชื่อผู้รับ
ใบอนุญำตจัดตั้ง

๒๒
ก.พ.
๒๕๔๙
๒๘
พ.ค.
๒๕๑๓

บริษัท อุดม
พิศมัย จากัด

วันที่โอน
ใบอนุญำต
จัดตั้ง
-

ชื่อผู้รับโอน
บริษัท เกริก
สุวรรณีและบุตร
จากัด

วันที่
ชื่อเดิมของ
วันที่
เปลี่ยน สถำบันอุดมศึ เปลี่ยน
ชื่อ
กษำ
ประเภท
๓๑ ต.ค.
๒๕๕๗

ประเภท
เดิม
วิทยาลัย

๗๒
ชื่อภำษำไทย

ประเภท

๓.มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต

มหาวิทยาลัย

๔.มหาวิทยาลัย
เจ้าพระยา

มหาวิทยาลัย

๕.มหาวิทยาลัย
ชินวัตร

มหาวิทยาลัย

๖.มหาวิทยาลัย
เซนต์จอห์น
๗.มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร

มหาวิทยาลัย

๘.มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์

มหาวิทยาลัย

๙.มหาวิทยาลัย
นอร์ทกรุงเทพ

มหาวิทยาลัย

๑๐.มหาวิทยาลัย
นานาชาติ
แสตมฟอร์ด

มหาวิทยาลัย

๑๑.มหาวิทยาลัย
เนชั่น
๑๒.มหาวิทยาลัย
รังสิต

มหาวิทยาลัย

๑๓.มหาวิทยาลัย
รัตนบัณฑิต

มหาวิทยาลัย

๑๔.มหาวิทยาลัย
เว็บสเตอร์(ประเทศ
ไทย)

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

วันที่โอน
ใบอนุญำต
จัดตั้ง
-

-

บริษัท ศิริวิริยะ
กุล จากัด

-

-

-

-

-

-

บริษัท โอเอไอ
เอ็ดดูเคชั่น
จากัด

-

-

-

-

-

-

๐๔ ธ.ค.
๒๕๕๗
-

บริษัท สมัย
ชินะผา จากัด
-

-

-

๓๐ มี.ค.
๒๕๓๗

วิทยาลัย

๓๐ เม.ย.
๒๕๔๔

ห้างหุ้นส่วน
สามัญนิติบุคคล
ไสว-สนั่น
-

-

-

๒๒ มิ.ย.
๒๕๕๓

วิทยาลัย

๒๖
พ.ค.
๒๕๔๗

๒) "วิทยาลัย
นานาชาติชิล
เลอร์-แสตม
ฟอร์ด"
เปลี่ยนชื่อเป็น
"มหาวิทยาลัย
นานาชาติ
แสตมฟอร์ด"

บริษัท
ประสิทธิรัตน์
จากัด
โอนให้ บริษัท
รัตนเพียรเพื่อ
การอุดมศึกษา
จากัด

-

-

๓๑ ก.ค.
๒๕๓๓

วิทยาลัย

๐๘
พ.ย.
๒๕๔๘

-

-

เปลี่ยนชื่อจาก
มหาวิทยาลัย
รัตนบัณฑิต
วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
เป็น
มหาวิทยาลัย
รัตนบัณฑิต
-

วันที่
จัดตั้ง

ชื่อผู้รับ
ใบอนุญำตจัดตั้ง

๒๔
ก.พ.
๒๕๓๐
๓๑
มี.ค.
๒๕๔๑
๒๗
ธ.ค.
๒๕๔๒

บริษัท เกษม
บัณฑิต จากัด

๒๗
ก.พ.
๒๕๓๓

๓๑
ต.ค.
๒๕๔๓
๒๙
พ.ย.
๒๕๓๘

บริษัท
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
นานาชาติ จากัด

บริษัท
สยามบัณฑิต
จากัด
บริษัท
ฟาร์อีสต์ แสตม
ฟอร์ด อินเตอร์
เนชันแนล จากัด

-

๒๕
ม.ค.
๒๕๒๘
๒๔
มิ.ย.
๒๕๔๖

นายประสิทธิ์
อุไรรัตน์

๒๙ ต.ค.
๒๕๕๖
๒๑ มี.ค.
๒๕๓๒

นางวิจิตรา รัตน
เพียร

๓๐ ธ.ค.
๒๕๕๘

๑๘
ธ.ค.
๒๕๔๐

มูลนิธิ
ศรีไกรวิน – โบ
ไนเทิ่น

-

ชื่อผู้รับโอน

วันที่
ชื่อเดิมของ
วันที่
เปลี่ยน สถำบันอุดมศึ เปลี่ยน
ชื่อ
กษำ
ประเภท
๒๙ ม.ค.
๒๕๓๖

ประเภท
เดิม
วิทยาลัย

บ.เนชั่น ยู จากัด

"๑) ๑๘
ธ.ค.
๒๕๔๐
จัดตั้ง
วิทยาลัย
รัตน
บัณฑิต
-

๗๓
วันที่โอน
ใบอนุญำต
จัดตั้ง
๗ พ.ย.
๒๕๖๑

วันที่
จัดตั้ง

ชื่อผู้รับ
ใบอนุญำตจัดตั้ง

บริษัท ณิวัฒนา
ดิเวล
ลอปเม้นท์ จากัด
เปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท
กาญจนบุรี
การศึกษา จากัด
(เมื่อวันที่ ๒๒
ก.ค.๒๕๔๗)
** เปลีย่ นชื่อ
บริษัท เป็น
บริษัท
เวสเทิร์น ยู
จากัด (เมื่อวันที่
๒๕ พ.ย.๒๕๕๗)
นายสุข
๒๑ มี.ค.
พุคยาภรณ์
๒๕๓๒

บริษัท เวสเทิร์น
ยู เอ็ดดูเคชั่น
จากัด

บริษัท สยาม
ส่งเสริม
การศึกษา
หอการค้าไทย

-

-

นายพลกฤษณ
ประโมทะกะ

๑๒ ก.พ.
๒๕๑๗

ชื่อภำษำไทย

ประเภท

๑๕.มหาวิทยาลัย
เวสเทิร์น

มหาวิทยาลัย

๑๘
มิ.ย.
๒๕๔๐

๑๖.มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม

มหาวิทยาลัย

๑๗.มหาวิทยาลัย
สยาม

มหาวิทยาลัย

๑๘.มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

มหาวิทยาลัย

๒๘
พ.ค.
๒๕๑๓
๒๘
ก.ย.
๒๕๑๖
๑๗ มิย.
๒๕๑๓

๑๙.มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์

มหาวิทยาลัย

๐๖
ส.ค.
๒๕๑๖

ชื่อผู้รับโอน

บริษัท ศรีปทุม
การศึกษา จากัด

วันที่
เปลี่ยน
ชื่อ

ชื่อเดิมของ
สถำบันอุดมศึ
กษำ

วันที่
เปลี่ยน
ประเภท

๓๑
ม.ค.
๒๕๑๕
-

วิทยาลัยไทย
สุริยะ

๐๖ พ.ย.
๒๕๓๐

วิทยาลัย

"*
๐๕ ก.ย.
วิทยาลัยเทคนิ ๒๕๒๙
คสยาม
เปลี่ยนชื่อ
ภาษาอังกฤษ
จาก The
University of
the Thai
Chamber of
Commerce
เป็น
University of
the Thai
Chamber of
Commerce
๐๕ มี.ค.
๒๕๓๕

วิทยาลัย

๐๖
มิ.ย.
๒๕๕๙

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

ประเภท
เดิม

วิทยาลัย

๗๔
วันที่
จัดตั้ง

ชื่อภำษำไทย

ประเภท

๒๐.วิทยาลัยเซาธ์
อีสท์บางกอก

วิทยาลัย

๒๑.วิทยาลัยดุสิต
ธานี

วิทยาลัย

๒๒.วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคใต้

วิทยาลัย

๒๓.วิทยาลัย
เทคโนโลยีสยาม

วิทยาลัย

๒๔.วิทยาลัย
นานาชาติเซนต์
เทเรซา

วิทยาลัย

๒๕.วิทยาลัย
นานาชาติราฟ
เฟิลส์

วิทยาลัย

๒๘
ธ.ค.
๒๕๕๙

๒๖.สถาบันกันตนา

สถาบัน

๒๑
ก.ค.
๒๕๕๓

๒๗.สถาบันการ
จัดการปัญญา
ภิวัฒน์
๒๘.สถาบันการ
เรียนรู้เพื่อปวงชน

สถาบัน

๒๙.สถาบัน
เทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น
๓๐.สถาบัน
เทคโนโลยียานยนต์
มหาชัย
๓๑.สถาบัน
เทคโนโลยีแห่ง
สุวรรณภูมิ
๓๒.สถาบันวิทยสิริ
เมธี

สถาบัน

๐๙
มี.ค.
๒๕๕๐
๓๑
ส.ค.
๒๕๕๓
๒๙
ก.ย.
๒๕๔๙
๓๑
ก.ค.
๒๕๕๕
๓๐
ม.ค.
๒๕๕๘
๐๒
เม.ย.
๒๕๕๘

สถาบัน

สถาบัน
สถาบัน
สถาบัน

๒๙
มี.ค.
๒๕๔๒
๓๐
พ.ค.
๒๕๓๙
๒๗
ธ.ค.
๒๕๔๒
๒๘
ธ.ค.
๒๕๔๘
๐๓
เม.ย.
๒๕๔๔

วันที่โอน
ใบอนุญำต
จัดตั้ง
บริษัท อรรถวิทย์ รุ่งเรือง จากัด
ชื่อผู้รับ
ใบอนุญำตจัดตั้ง

ชื่อผู้รับโอน
-

วันที่
ชื่อเดิมของ
วันที่
เปลี่ยน สถำบันอุดมศึ เปลี่ยน
ชื่อ
กษำ
ประเภท
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ประเภท
เดิม

บริษัท รอยัล
ปริ๊นเซส จากัด
(มหาชน)

๑๔ ธ.ค.
๒๕๕๒

บริษัท
เทคโนโลยี
ภาคใต้ จากัด
บริษัท สยาม
ฮิลล์ จากัด

-

บริษัท ดุสิต
ไทยพร็อพเพอร์
ตี้ส์ จากัด
(มหาชน)
-

-

-

-

-

-

-

บริษัท เซนต์เทเร
ซา อินติ ดี
เวลลอพเมนท์
จากัด
บริษัท ราฟเฟิลส์
แอสเสทส์
(ประเทศไทย)
จากัด
บริษัท กันตนา
เอ็ดดูเทนเมนท์
(อินเตอร์เนชั่น
แนล) จากัด
บริษัท ศึกษา
ภิวัฒน์ จากัด

-

-

๑๑
มิ.ย.
๒๕๕๓

วิทยาลัยเซนต์
เทเรซา-อินติ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

สถาบัน
เทคโนโลยี
ปัญญาภิวัฒน์
-

-

มูลนิธิสถาบัน
ส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน
สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทยญี่ปุ่น)
บริษัท พี.เอ็ม.ที.
เอ็นเตอร์ไพรส์
จากัด
บริษัท เอสวีไอที
อินเตอร์เนชั่น
แนล จากัด
"มูลนิธิสถาบัน
วิทยา-ศาสตร์
และเทคโนโลยี
ระยอง”

๒๓
พ.ย.
๒๕๕๓
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๐๖
มิ.ย.
๒๕๕๙

"เปลี่ยนชื่อ
ภาษาอังกฤษ
จาก

๐๖ มิ.ย.
๒๕๕๙

๗๕
วันที่โอน
ใบอนุญำต
จัดตั้ง

วันที่
จัดตั้ง

ชื่อผู้รับ
ใบอนุญำตจัดตั้ง

""บริษัท แปซิฟิค
เลินนิ่ง คอร์
ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน)
มูลนิธิโรงเรียนรุ่ง อรุณ

ชื่อภำษำไทย

ประเภท

๓๓.สถาบัน
วิทยาการจัดการ
แห่งแปซิฟิค

สถาบัน

๑๙
มิ.ย.
๒๕๕๗

๓๔.สถาบันอาศรม
ศิลป์

สถาบัน

๑๗
ต.ค.
๒๕๔๙

ชื่อผู้รับโอน

-

วันที่
เปลี่ยน
ชื่อ

ชื่อเดิมของ
สถำบันอุดมศึ
กษำ

-

-

วันที่
เปลี่ยน
ประเภท

-

๒.๒ คัดกรอง เฉพาะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เข้าเกณฑ์การเป็นมหาวิทยาลัยบรรษัท
กล่าวคือ เป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการสนับสนุนให้มีการจัดตั้งโดยสถาบันแม่ที่เป็น บริษัท หรือ กลุ่ม
อุตสาหกรรมในรู ปบริ ษัท ที่ต้องการพัฒ นาบุค ลากรขององค์กรเป็นหลั ก หรือพัฒนาผู้เรียนที่สนั บสนุน
การดาเนิ น การขององค์กร และเส้ น ทางธุรกิจ/อุ ตสาหกรรมที่ เกี่ ยวข้ อง โดยเปิดการเรียนการสอนใน
สาขาวิชาที่สนับสนุนกิจการของบริษัทแม่ และเส้นทางธุรกิจ/อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และได้มีการนาเสนอ
สถาบั น ต่อสาธารณชน ว่า สถาบั น อุดมศึกษาแห่ งนั้น มี ส ถานภาพเป็น มหาวิทยาลัย บรรษัท จากเกณฑ์
ดังกล่าวข้างต้นพบว่า มีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เข้าข่ายเกณฑ์ข้างต้น ๔ แห่ง คือ ๑.วิทยาลัยดุสิตธานี
๒. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ๓. สถาบันกันตนา และ ๔. สถาบันวิทยสิริเมธี
๒.๓ คั ด เลื อ กกรณี ศึ ก ษา จากรายชื่ อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนข้ า งต้ น ๔ แห่ ง โดย
พิจารณาเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ ปี ซึ่งเป็นระยะเวลา
บริ ห ารสถาบั น ประมาณ ๒ วาระ (โดยทั่ว ไปผู้ บริห ารมีว าระในการดารงตาแหน่งประมาณ ๔ ปี) และ
มีการผลิ ตบั ณฑิต ไปทางานในระยะเวลาหนึ่งแล้ ว ดังนั้น จึงได้กรณีศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้ ๓ แห่ งคือ
๑.วิทยาลัยดุสิตธานี ๒. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ ๓. สถาบันกันตนา
๓. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล และสร้ำงเครื่องมือ
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้
๓.๑ ข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร ประกอบด้วย ข้อมูลแยกตามกลุ่มเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยดังนี้
๓.๑.๑ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยบรรษัททั้งใน และต่างประเทศ จาก
แหล่งข้อมูลที่มาจากเอกสารสิ่งพิมพ์ เว็บไซด์ งานวิจัย
๓.๑.๒ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จากแหล่งข้อมูลภายในสานักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สานักงานคณะ กรรมการการอุดมศึกษา) ที่
เป็ น ฐานข้ อ มู ล การปฏิ บั ติ ง าน รวมทั้ ง จากสิ่ ง พิ ม พ์ และเว็ บ ไซด์ การประชุ ม สั ม มนา การประชุ ม
คณะกรรมการ และอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาอุดมศึกษา พระราชบัญญัติ

ประเภท
เดิม

-

๗๖
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒๗ พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบั ญ ญั ติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อกาหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่มีผู้รับใบอนุญาตเป็นนิติ
บุ ค คล กฎกระทรวงที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย เอกชน
พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
๓.๑.๓ ข้อมูลของกรณีศึกษา จากเอกสารที่เจ้าหน้าที่ สานักงานปลัดกระทรวง
การอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จั ย และนวั ต กรรม (ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา) ใช้ ใ น
การดาเนินงาน ในส่วนของข้อมูลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ข้อกาหนด รายงานการประกันคุณภาพ รายงาน
การรับรองวิทยฐานะรายงานประจาปี งบการเงิน ของวิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
และสถาบันกันตนา
๓.๒ ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รวม ๑๓
ท่าน ประกอบด้วยผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เป็นกรณีศึกษา ๗ ท่าน และ จากผู้ทรง คุณวุฒิที่
เป็ น คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ๑ ท่ า น ผู้ บ ริ ห ารสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน ๒ ท่ า น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ด้านการอุดมศึกษา ๑ ท่าน (Semi-structured Interview) และอดีตผู้บริหารของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ๒ ท่านโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ที่สร้างขึ้นโดยหารือผู้ทรงคุณวุฒิและจาก
การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยข้อคาถาม ๑๒ ข้อ ดังนี้
๓.๒.๑. ท่านมีความคิดเห็นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยอย่างไร
ต่อการที่จะทาให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนยังคงสถานะอยู่ได้ ท่ามกลางวิกฤตตัวป้อนเข้าที่ลดลง
๓.๒.๒. ท่ า นคิ ด ว่ า ปั จ จั ย หรื อ เงื่อ นไขใดบ้ า ง ที่ ท าให้ ม หาวิ ท ยาลั ย บรรษั ทใน
ประเทศไทยดาเนินการไปได้โดยสาเร็จ
๓.๒.๓. ท่านคิดว่ามีวิธีการใด ในการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในการนา
แนวคิดเรื่องมหาวิทยาลัยบรรษัทมาปรับใช้ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ
และภาคอุตสาหกรรมได้ และมีความเป็นไปได้ที่จะนาแนวคิดนี้มาพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในปัจจุบัน
หรือไม่ อย่างไร
๓.๒.๔. ท่านคิดว่า “จุดแข็ง” ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และมหาวิทยาลัย
บรรษัทในประเทศไทย คืออะไร
๓.๒.๕. ท่านคิดว่า “จุดอ่อน” ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และมหาวิทยาลัย
บรรษัทในประเทศไทย คืออะไร
๓.๒.๖. ท่านคิดว่า “โอกาสและความท้าทาย” ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ
มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย คืออะไร
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๓.๒.๗. ท่านมีคาแนะนาเกี่ยวกับการนากลยุทธ์ในการบริหารงานด้านวิชาการของ
มหาวิทยาลัยบรรษัทที่เชื่อมโยงกับภาคธุรกิจอย่างไร
๓.๒.๘. ท่ า นมี แ นวความคิ ด ในการสนั บ สนุ น เทคโนโลยี ด้ า นการศึ ก ษามาใช้
ในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยบรรษัทให้ส อดคล้ องกับทิศทางขององค์กร และก่อให้เกิด
ความคุ้มค่า ได้อย่างไร
๓.๒.๙. ท่านคิดว่าปัญหาเร่งด่วนในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ภาครัฐ
จะต้องเร่งแก้ไขคืออะไร และควรมีวิธีแก้ไขอย่างไร
๓.๒.๑๐. ในสถานการณ์ ปั จ จุ บั น รู ป แบบที่ เ หมาะสมในการพั ฒ นาสถาบั น
อุดมศึกษาเอกชนควรเป็นอย่างไร ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๓.๒.๑๑. ท่านคิดว่าเกณฑ์ กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ และกฎหมายที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน มีส่วนสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและมหาวิทยาลัยบรรษัท
อย่างไร
๓.๒.๑๒. ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
ภาพรวม
ในการสัมภาษณ์ ผู้ศึกษาเป็นผู้ดาเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเองทุกครั้ง ระยะเวลาสัมภาษณ์
ระหว่างวันที่ ๑๗ มิถุนายน – ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยการสัมภาษณ์แต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ ๑๒ ชั่วโมง โดยมีผู้ช่วยบันทึกเทปการสัมภาษณ์และถอดข้อความจากการสัมภาษณ์ ๒ คน ทั้งนี้ข้อความที่ถอด
ความจะมีการตรวจสอบโดยผู้สัมภาษณ์อีกครั้ง โดยมีการตัดข้อความบางส่วนที่อาจส่งผลต่อผู้ให้สัมภาษณ์
ทั้งนี้ในการสัมภาษณ์ สถาบันอุ ดมศึกษาที่เป็นกรณี ศึกษา ได้ขออนุญาตเยี่ยมชมสถานที่ เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบในการศึกษาด้วย ซึ่งเวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชมประมาณ ๑ ชั่วโมง โดยที่มีการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานที่จากเอกสารและข้อมูลที่เผยแพร่ทาง YouTube ประกอบด้วย
๔. กำรวิเครำะห์ข้อมูล และสรุปผลกำรศึกษำ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ดังนี้
๔.๑ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล โดยการวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หา จากเอกสารข้ อ มู ล ที่ ก ล่ า วถึ ง ข้ า งต้ น
โดยกาหนดกรอบการวิเคราะห์ จากสาระสาคัญที่กาหนดในข้อกาหนดของสถาบัน และกรอบการประกัน
คุณภาพ การรับรองวิทยฐานะแยกตามรายสถาบันที่เป็นกรณีศึกษา แล้ววิเคราะห์ภาพรวมของกรณี ศึกษา
ประกอบด้วย
๔.๑.๑ ข้ อ มู ล พื้ น ฐานส าคั ญ ที่ ป รากฎอยู่ ใ นข้ อ ก าหนดของสถาบั น ข้ อ มู ล
การรายงานของสถาบันต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตาม พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
๔.๑.๒ ข้อมูลรายงานการประกันคุณภาพภายใน และรายงานการประกันคุณภาพ
ภายนอกที่ผ่านมา
๔.๑.๓ ข้อมูลรายงานการรับรองวิทยฐานะ

๗๘
๔.๑.๔ เอกสารข้อมูลอื่น ๆ ที่สถาบันจัดทาเผยแพร่ต่อสาธารณชน
๔.๒ วิเคราะห์ ข้อ มูล จากการสั มภาษณ์ ผู้ บริห าร และผู้ ทรงคุณวุฒิ และการเยี่ยมชม
สถาบัน แล้วนามาจัดกลุ่มประเด็นสาคัญจากข้อคาถามแต่ละข้อ
หลังจากนั้น นาข้อมูลที่วิเคราะห์ข้างต้นมาเรียบเรียงเพื่อตอบโจทย์การวิจัยแต่ละ
ข้อ แล้วนามาสรุป อภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะ
๕. สรุปกระบวนกำรวิธีกำรศึกษำ
ในการศึกษาครั้งนี้ สามารถสรุปเป็นกระบวนการวิธีศึกษาได้ดังนี้
ตำรำงที่ ๓ กระบวนกำรศึกษำเรื่อง กรณีศึกษำมหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทย : ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบำยในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำไทย
วัตถุประสงค์
แหล่งข้อมูล
๑.ศึกษาเชิงลึก กรณีศึกษา -ข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบรรษัท ใน
บรรษัทในประเทศไทย ที่เป็น
ประเทศไทย
กรณีศึกษาประกอบด้วย วิทยาลัย
ดุสิตธานี สถาบันปัญญาภิวัฒน์
และ สถาบันกันตนา
- รายงานผลการประกันคุณภาพ
ภายในสถาบันที่เป็นกรณีศึกษา
จากฐานข้อมูลการประกัน
คุณภาพของ สกอ และผลการ
ประกันคุณภาพภายนอกที่ผ่านมา
ของสถาบันที่เป็นกรณีศึกษาจาก
สมศ
-รายงานผลการรับรองวิทยฐานะ
สถาบันทีเ่ ป็นกรณีศึกษา
-รายงานที่สถาบันเสนอต่อ
สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตาม พ.ร.บ.
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
-การสัมภาษณ์ ผู้บริหาร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
- การเยี่ยมชมสถาบันที่เป็น
กรณีศึกษา

เครื่องมือ
แบบบันทึกเนื้อหาใน
การศึกษาเอกสาร
แบบการสัมภาษณ์ กึ่ง
โครงสร้างผู้ทรงคุณวุฒิ
และผูบ้ ริหาร
แบบบันทึกในการเยี่ยม
ชมสถาบัน

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์เนื้อหา
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วัตถุประสงค์
๒. ให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ไทย

แหล่งข้อมูล
-การสัมภาษณ์ ผู้บริหาร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
- การเยี่ยมชมสถาบันที่เป็น
กรณีศึกษา

เครื่องมือ
แบบการสัมภาษณ์ กึ่ง
โครงสร้างผู้ทรงคุณวุฒิ
และผูบ้ ริหาร
แบบบันทึกในการเยี่ยม
ชมสถาบัน

การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์เนื้อหา

๘๐
บทที่ ๔
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้ ง มีวัต ถุป ระสงค์เ พื่ อ ทาการศึก ษาเชิงลึ ก กรณีศึกษามหาวิทยาลั ยบรรษัท ใน
ประเทศไทย เพื่อให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทย ซึ่ งผู้ศึกษาได้นาเสนอ
สาระสาคัญผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น ๒ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ ผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากเอกสารที่ เ ป็ น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานส าคั ญ ที่ ป รากฎอยู่ ใ น
ข้อกาหนดของสถาบัน ข้อมูลการรายงานของสถาบันต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตาม
พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ข้อมูลรายงานการประกันคุณภาพภายใน และรายงานการประกัน
คุณภาพภายนอกที่ผ่ านมา ข้อมูล รายงานการรับรองวิทยฐานะ เอกสารข้อมูล อื่นๆที่ส ถาบันจัดทา
เผยแพร่ต่อสาธารณชน และข้อมูลบางส่วนจากการสัมภาษณ์ แยกตามกรณีศึกษา ดังนี้
๑ กรณีศึกษาวิทยาลัยดุสิตธานี
๒. กรณีศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
๓. กรณีศึกษาสถาบันกันตนา
ตอนที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิ และการเยี่ยมชม
สถาบัน
ตอนที่ ๑ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากเอกสารที่เป็นข้อมูลพื้นฐานสาคัญที่ปรากฎอยู่ในข้อกาหนดของ
สถาบัน ข้อมูลการรายงานของสถาบัน ต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตาม พ.ร.บ.
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ข้อมูลรายงานการประกันคุณภาพภายใน และรายงานการประกันคุณภาพ
ภายนอกที่ผ่านมา ข้อมูลรายงานการรับรองวิทยฐานะ เอกสารข้อมูลอื่นๆที่สถาบันจัดทาเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน และข้อมูลบางส่วนจากการสัมภาษณ์
๑. วิทยาลัยดุสิตธานี
๑) ข้อมูลพื้นฐานสาคัญที่ปรากฎอยู่ในข้อกาหนดของสถาบัน ข้อมูลการรายงานของสถาบัน
ต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตาม พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
๑.๑) ชื่อที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ภารกิจ
วิทยาลัยดุสิตธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประเภท “วิทยาลัย” จัดตั้ง
ขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยมีบริษัท บริษัทรอยัล ปริ๊นเซส จากัด (มหาชน) เป็นผู้รับ
ใบอนุ ญ าต มี ที่ ตั้ ง อยู่ ที่ เลขที่ ๒๖๙ ถนนหลานหลวง แขวงวั ด โสมนั ส เขตป้ อ มปราบศั ต รู พ่ า ย
กรุ ง เทพมหานคร จากปณิ ธ านของท่ า นผู้ ห ญิ ง ชนั ต ถ์ ปิ ย ะอุ ย วิ ท ยาลั ย ดุ สิ ต ธานี สื บ สานมาจาก
การประสบความสาเร็จในธุรกิจการโรงแรมและสร้างแบรนด์ไทยให้ เป็นที่รู้จักในระดับสากล และที่

๘๑
สาคัญอย่างมากคือ เรื่อง Human resources หรือกาลังคน ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง ท่าน
เลยคิดจัดตั้งสถาบันการศึกษา โดยจัดตั้งโรงเรียนดุสิตการโรงแรมก่อน หลังจากนั้นจึงได้พัฒนาเป็น
วิทยาลัยดุสิตธานีตาม พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งวิทยาลัยดังนี้
๑) เพื่ อ เป็ น สถาบั น การศึ ก ษาวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถในวิ ช าชี พ ของตนเป็ น อย่ า งดี สามารถประกอบอาชี พ ในกิ จ การสาขาที่ ต นได้ รั บ
การฝึ กอบรมได้ อย่ า งมีป ระสิ ทธิภ าพระดับสากล มีปฏิภ าณไหวพริบและความคิ ดริเ ริ่มสร้างสรรค์
ดารงตนเป็นพลเมืองดีในฐานะสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคม
๒) เพื่อให้บริการทางวิชาการโดยใช้วิทยาการและเทคโนโลยีต่างๆ ให้เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศชาติ
๓) เพื่อเป็นสถาบันที่ปลูกฝังและพัฒนาความเป็นผู้มีจริยธรรมและจรรโลงไว้
ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย
๔) เพื่อส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยและการพัฒนาวิทยาการใหม่ๆ
๑.๒) ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
วิทยาลัยดุสิตธานีมีปรัชญาของวิทยาลัย คือ สุขสาเร็จด้วยปัญญา “SUCCESS
THROUGH WISDOM”
วิสัยทัศน์ของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและมีความเป็นเลิศทาง
วิชาการทางด้านอุตสาหกรรมบริการ โดยจะมุ่งการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาวิชาชีพ รวมทั้งพัฒนา
สถาบันให้เป็นผู้นาทางด้านอุตสาหกรรมบริการในระดับภูมิภาคเอเชีย
ปณิธานของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ มีความมุ่งมั่นในการผลิตบั ณฑิตทุกคนให้มีความรู้
ความสามารถและเป็นผู้นาในอุตสาหกรรมบริการ เพื่อคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมการวิจัยค้นคว้าและการศึกษา เพื่อความรอบรู้ในระดับอุดมศึกษาอย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพที่เป็นมาตรฐานสากล
๑.๓) หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดสอน และจานวนการรับนักศึกษา ในช่วงเริ่มต้น
วิทยาลัยจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยแบ่งเป็นคณะ/
สาขาวิชา และได้รับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาตามจานวนที่ได้แจ้งในการขอเปิดดาเนินการหลักสูตร ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
๑.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาคปกติและภาคสมทบ) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๓๙ เป็นต้นไป จานวน ๒ สาขาวิชา ดังนี้ ๑) สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ๒) สาขาวิชา
การจัดการครัวและภัตตาคาร

๘๒
๒.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาคปกติและภาคสมทบ) ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๒
ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๓๙ เป็ น ต้ น ไป จ านวน ๒ สาขาวิ ช า ดั ง นี้ ๑) สาขาวิ ช าการจั ด การท่ อ งเที่ ย ว
๒) สาขาวิชาการจัดการ
๓.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ปริญาตรีต่อเนื่อง ภาคปกติและภาคสมทบ) ตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๐ เป็นต้นไป จานวน ๔ สาขาวิชา ดังนี้ ๑) สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรม ๒) สาขาวิชาการจัดการครัวและภัตตาคาร ๓) สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ๔) สาขาวิชาการจัดการ
๔.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ปริญาตรี และปริญาตรีต่อเนื่อง ภาคปกติและภาคสมทบ)
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๐ เป็นต้นไป จานวน ๑ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการเลขานุการ
๕.หลั กสู ตรบริห ารธุรกิจบัณฑิต (ภาคปกติ) ตั้งแต่ภ าคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๔๑ เป็นต้นไป จานวน ๑ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (ภาคภาษาอังกฤษ)
๖.หลั กสู ตรบริห ารธุรกิจบัณฑิต (ภาคปกติ) ตั้งแต่ภ าคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๔๔ เป็นต้นไป จานวน ๑ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการครัวและภัตตาคาร (หลักสูตรนานาชาติ)
๗.หลั กสู ตรบริห ารธุรกิจบัณฑิต (ภาคปกติ) ตั้งแต่ภ าคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา
๒๕๔๖ เป็นต้นไป จานวน ๑ สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)
๘.จานวนการรับนักศึกษาในช่วงเริ่มต้น
วิทยาลัยดุสิตธานี จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาต่างๆ โดยรับนักศึกษาต่อ
ปีการศึกษาจาแนกตามหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้
ตารางที่ ๔ แสดงจานวนรับนักศึกษาต่อปีการศึกษาจาแนกตามหลักสูตรและสาขาวิชา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชา

ระดับปริญาตรี (คน)
ระดับปริญาตรีต่อเนื่อง (คน)
ภาคปกติ
ภาคสมทบ ภาคปกติ ภาคสมทบ

สาขาวิชาการโรงแรม

๗๕(๑/๒๕๓๙)
๑๕๐(๑/๒๕๔๒)
สาขาวิชาการจัดการครัวและภัตตาคาร
๔๐(๑/๒๕๓๙)
๘๐(๑/๒๕๔๒)
๒๐๐(๑/๒๕๔๕)
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
๗๕(๑/๒๕๓๙)
๑๕๐(๑/๒๕๔๓)
สาขาวิชาการจัดการ
๗๕(๒/๒๕๓๙)
สาขาวิชาการจัดการเลขานุการ
๔๐(๑/๒๕๔๐)
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (ภาคภาษาอังกฤษ)
๔๐(๑/๒๕๔๑)
สาขาวิชาการจัดการครัวและภัตตาคาร (หลักสูตรนานาชาติ) ๔๐(๑/๒๕๔๔)
สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) ๔๐(๑/๒๕๔๖)

รวม
ที่มา: ข้อกาหนดวิทยาลัยดุสิตธานี

๖๑๕

๔๐(๑/๒๕๓๙) ๒๕(๑/๒๕๔๐) ๒๕(๑/๒๕๔๐)
๒๐(๑/๒๕๓๙) ๒๕(๑/๒๕๔๐) ๒๕(๑/๒๕๔๐)

๔๐(๒/๒๕๓๙) ๒๕(๑/๒๕๔๐) ๒๕(๑/๒๕๔๐)
๔๐(๒/๒๕๓๙) ๒๕(๑/๒๕๔๐) ๒๕(๑/๒๕๔๐)
๒๐(๑/๒๕๔๐)
-

๑๖๐

๑๐๐

๑๐๐

๘๓
จากตารางข้างต้น เป็นข้อมูลการรับนักศึกษาที่วางแผนไว้ตั้งแต่จัดตั้งในปี พ.ศ. ๒๕๓๙
เป็นการเริ่มต้นจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ๔ สาขา คือ สาขาวิชาการ
โรงแรม สาขาวิชาการจัดการครัวและภัตตาคาร สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว และ สาขาวิชากา ร
จัดการ กาหนดรับนักศึกษาทั้งภาคปกติ และภาคสมทบ ทุกสาขาวิชารวม 405 คน และมีการขยาย
สาขาวิชาอีก ๑ สาขา คือ สาขาวิชาการจัดการเลขานุการ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และเริ่มมีการจัดหลักสูตร
ภาคภาษาอังกฤษ และหลักสูตรนานาชาติในระยะต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๔๔ และ พ.ศ.
๒๕๔๖ ในสาขาวิชาการจัดการโรงแรม (ภาคภาษาอังกฤษ) สาขาวิชาการจัดการครัวและภัตตาคาร
(หลักสูตรนานาชาติ) และ สาขาวิชาการจัดการครัวและภัตตาคาร (หลักสูตรนานาชาติ) ตามลาดับ
๑.๔ จานวนนักศึกษา ตามคณะ หลักสูตร และ สาขาวิชา ของวิทยาลัยดุสิตธานี
ระหว่างปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑
ตารางที่ ๕ จานวนนักศึกษา ตามคณะ หลักสูตร และ สาขาวิชา ของวิทยาลัยดุสิตธานีระหว่างปี
๒๕๕๘-๒๕๖๑
หลักสูตร/สาขาวิชา
คณะอุตสาหกรรมบริการ
บริหารธุรกิจ
-การจัดการโรงแรม
-การจัดการครัวและภัตตาคาร
-การจัดการท่องเที่ยว
-การจัดการรีสอร์ทและสปา
-การจัดการประชุมและมหกรรม
-การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท
-การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
-การจัดการสปา
-การจัดการไมซ์และอิเวนตส์
-การจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)
-การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (หลักสูตรนานาชาติ)
-ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร (หลักสูตรนานาชาติ)
-การจัดการครัวและภัตตาคาร (หลักสูตรนานาชาติ)
-การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (เทียบโอนประสบการณ์)
-การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (เทียบโอนประสบการณ์)
-การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา)
-การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร (ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา)
-การจัดการไมซ์และอิเวนตส์ (ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา)
คณะการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
บริหารธุรกิจบัณฑิต
-การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท
-การจัดการท่องเที่ยว
-การจัดการนิทรรศการและการประชุม (ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา)
-การจัดการนิทรรศการและการประชุม (เดิม อยุ่คณะอุตสาหรรม บริการ)
-การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา)
การจัดการบัณฑิต
-นวัติกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
คณะอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ
บริหารธุรกิจบัณฑิต (นานาชาติ)
-การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท

ปี 2558
ปริญญาตรี
8
57
48
476
2,296
9
90
1
47
200
20
5
53
356
23

ปี 2559

1
9
55
432
2,383
8
69
0
49
220
4
21
10
56
382
17

ปี 2560

ปี 2561

1
9
31

19

209
2,160
4
38

100
1,969
2
27

28
116
2
9
4
26
340
12

17
83

หมายเหตุ

**สาขาเปิดใหม่ปี 2559**
2
283
7
**คณะเปิดใหม่ ปี 2560**

23

131
16
4
27
29

158
17
6
28
35

13

27

19

23

**สาขาเปิดใหม่ปี 2560**
**สาขาเปิดใหม่ปี 2559**
**สาขาเปิดใหม่ปี 2560**

๘๔
หลักสูตร/สาขาวิชา
-ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร
-การประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ
รวมนักศึกษาปริญญาตรี
บัณฑิตวิทยาลัย
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
-การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
-การจัดการธุรกิจการบริการ
รวมนักศึกษาระดับปริญญาโท
รวมนักศึกษาทั้งหมด

ปี 2558

ปี 2559

ปี 2560
114

3,689
ปริญญาโท

3,716

3,342

61

71

62

61
3,750

71
3,787

62
3,404

ปี 2561
104
63
2,970

หมายเหตุ

26
36
62
3,032

ที่มา: สานักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ข้อมูล ณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

จากตารางข้างต้น พบว่า ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ มีจานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
และ นักศึกษาระดับปริญญาโท ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ เป็น ๓,๗๕๐ คน ๓,๗๘๗ คน ๓,๔๐๔ คน
และ ๓,๐๓๒ คน ตามลาดับ ทั้งนี้หากพิจารณาจานวนนักศึกษาของสองปีล่าสุดเปรียบเทียบกันพบว่า
จานวนนักศึกษาลดลงร้อยละ ๑๐.๙๓ โดยที่มีคณะวิชา และสาขาวิชา เพิ่มจากช่วงเริ่มแรกจานวนมาก
ทั้งหลักสูตรปกติ และหลักสูตรนานาชาติ รวมทั้งมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปริญ ญาโท
รวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ยังมีการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาที่พัทยาด้วย
๑.๑.๕ จานวนอาจารย์ แยกตามสายงาน ระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ ของวิทยาลัย
ดุสิตธานี
ตารางที่ ๖ จานวนอาจารย์ แยกตามสายงาน ระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ ของวิทยาลัยดุสิตธานี
แบ่งตามสายงาน
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
อาจารย์สายวิชาการ
154
159
155
178
อาจารย์สายสนับสนุน
144
143
144
184
รวมทั้งหมด
298
302
299
362
ที่มา: สานักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ข้อมูล ณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่าจานวนอาจารย์สายวิชาการและสายสนับสนุน มีจานวน
ใกล้เคียงกัน จานวนอาจารย์ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๐ มีจานวนใกล้เคียงกัน แต่ในปี ๒๕๖๑ มีจานวน
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ ๒๑.๐๗
๒) ข้อมูลการประกันคุณภาพ การรับรองวิทยฐานะ
2.1) การประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก
2.1.1) ผลการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันและระดับหลักสูตร
ผลการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันและระดับหลักสูตรของวิทยาลัย
ดุสิตธานี ดังแสดงในตารางที่ 7 และ ๘

๘๕
ตารางที่ ๗ แสดงผลคะแนนการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน๑ของวิทยาลัยดุสิตธานี
ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐
ปี
องค์ประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบ
รวม
การศึกษา
ที่ ๑๒
ที่ ๒๓
ที่ ๓๔
ที่ ๔๕
ที่ ๕๖
๒๕๕๙
๒.๙๘
๔.๑๓
๕.๐๐
๕.๐๐
๔.๖๑
๓.๙๓
๒๕๖๐
๓.๑๒
๔.๓๙
๕.๐๐
๕.๐๐
๔.๖๙
๔.๐๖
ที่มา : สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ข้อมูล ณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

จากตารางข้างต้น แสดงผลคะแนนการประกัน คุณภาพภายในระดับสถาบันของวิท ยาลั ย
ดุสิ ตธานี ปี การศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ซึ่งจะเห็ นได้ว่า ผลคะแนนทุ ก องค์ป ระกอบสู งขึ้ น ยกเว้น ใน
องค์ ป ระกอบที่ มี ค ะแนนเต็ ม ทั้ ง สองปี ก ารศึ ก ษา โดยรวมทั้ ง สองปี มี ผ ลการด าเนิ น งานระดั บ ดี
หากพิจารณารายองค์ประกอบแล้วพบว่า ในปีการศึกษา ๒๕๕๙ องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต
อยู่ ใ นระดั บ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง องค์ ป ระกอบที่ ๒ ด้ า นการวิ จั ย อยู่ ใ นระดั บ ดี องค์ ป ระกอบที่ ๓-๕
ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการ อยู่ในระดับ
ดีมาก

๑

ผลการประเมิน ๑.๐๐-๑.๕๐ การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน ๑.๕๑-๒.๕๐ การดาเนินงานต้องปรับปรุง ๒.๕๑-๓.๕๐
การดาเนินงานระดับพอใช้ ๓.๕๑-๔.๕๐ การดาเนินงานระดับดี ๔.๕๑-๕.๐๐ การดาเนินงานระดับดีมาก
๒ องค์ประกอบที่๑ การผลิตบัณฑิต
๓ องค์ประกอบที่๒ การวิจัย
๔ องค์ประกอบที่๓ การบริการวิชาการ
๕ องค์ประกอบที่๔ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๖ องค์ประกอบที่๕ การบริหารจัดการ

๘๖
ตารางที่ ๘ แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ๗ของวิทยาลัยดุสิตธานี ปีการศึกษา
๒๕๕๙-๒๕๖๐
รวมคะแนน
รวมคะแนน
ของกรรมการปี
ชื่อหลักสูตร
ของกรรมการ
ปีการศึกษา ๒๕๕๙ การศึกษา ๒๕๖๐
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

๓.๐๕

๓.๔๒

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการไมซ์และอิเว็นต์

๓.๔๘

๓.๖๑

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ
รีสอร์ท
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสปา

๓.๖๑

๓.๗๒

๓.๗๗

๓.๘๘

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะ
การประกอบอาหาร
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการใน
ธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม

๓.๘๘

๓.๙๓

-

๓.๐๖

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ
รีสอร์ท(หลักสูตรนานาชาติ)

๓.๔๖

๓.๖๘

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร
และการจัดการภัตตาคาร (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ
ภัตตาคาร

๓.๒๑

๓.๔๘

๓.๑๖

๓.๔๔

ที่มา : สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ข้อมูล ณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

จากตารางข้างต้น แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของวิทยาลัยดุสิตธานี ปี
การศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ที่มีคะแนนสูงขึ้น ทุกหลักสูตร โดยผลการประเมินทุกหลักสูตรอยู่ ในระดับดี
โดยที่ห ลั กสู ตรบริ ห ารธุร กิจ บั ณ ฑิ ต สาขาวิช าการจัด การครัว และศิล ปะการประกอบอาหาร มีผ ล
การประเมินสูงสุดที่ ๓.๙๓ ในการประเมินปีการศึกษา ๒๕๖๐

๗

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

๘๗
๒.๑.๒) ผลการประกันคุณภาพภายนอก
ระบบประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งดาเนิน การโดยสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประกันคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ทุก รอบ ๕ ปีโดยล่าสุด เป็นรอบที่ ๓ เมื่อปีการศึกษา
๒๕๕๗ มีผลการประเมิน อยู่ในระดับดี (๔.๒๑)
๒.๒) ผลการรับรองวิทยฐานะ๘ วิทยาลัยดุสิตธานี
ในรอบ ๕ ปีที่ผ่านมา วิทยาลัยดุสิตธานีได้รับการรับรองวิทยฐานะ ให้จัดการเรียน
การสอนได้ อย่างไรก็ตามผลการรับรองวิทยฐานะล่าสุด ยังอยู่ระหว่างดาเนินการ
๒. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
๑) ข้อมูลพื้นฐานสาคัญ
๑.๑) ชื่อที่ตั้งและวัตถุประสงค์
สถาบั น การจั ด การปั ญ ญาภิ วั ฒ น์ เดิ ม ใช้ ชื่ อ สถาบั น เทคโนโลยี ปั ญ ญาภิ วั ฒ น์ เป็ น
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนประเภท “สถาบัน” จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีบริษัท
๘

๑.๑.๑ การรับรองวิทยฐานะ คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ได้มี
มติเห็นชอบระบบการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามกฎกระทรวงการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๘ เกี่ยวกับเกณฑ์การพิจารณาการให้การรับรอง วิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี้
๑). การให้การรับรองวิทยฐานะระดับหลักสูตร มี ๓ ระดับ
- รับรอง เมื่อผลการดาเนินการด้านการกากับมาตรฐานอยู่ในระดับผ่าน และผลการดาเนินการในตัวบ่งชี้อื่นอยู่ในระดับดี
ขึ้นไป
- รับรองแบบมีเงื่อนไข เมื่อผลการดาเนินการไม่เป็นไปตามที่กาหนด โดยขอให้ปรับปรุงผลดาเนินการให้เป็นไปตามที่
กาหนดภายในหนึ่งปีการศึกษา
- ไม่ให้การรับรอง เมื่อไม่สามารถปรับปรุงผลดาเนินการให้เป็นไปตามที่กาหนดในหนึ่งปีการศึกษา มีผลให้ต้องงดรับ
นักศึกษา และปิดหลักสูตรต่อไป
๒). การรับรองวิทยฐานะในระดับสถาบัน มี ๓ ระดับ
- รับรอง เมื่อหลักสูตรในสถาบันนั้น ๆ ต้องมีผลการดาเนินการด้านการกากับมาตรฐาน ในระดับผ่าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๙๐ ของหลักสูตรที่สถาบันนั้นเปิดให้บริการ และผลการดาเนินงานของสถาบัน ในภาพรวมทั้งผลการประกันคุณภาพภายใน ผลการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) ความมั่นคง ยั่งยืน (growth rate) ผลการประเมินคุณภาพภายนอก(รอบล่าสุด) สถานที่จัดการเรียน
การสอน สถานภาพทางการเงิน การบริหารจัดการ ข้อร้องเรียน (ธรรมาภิบาล) โดยการพิจารณาของคณะกรรมการรับรองวิทยฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
- รับรองแบบมีเงื่อนไข หากผลการดาเนินงานด้า นการกากับมาตรฐานในระดับผ่านน้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของหลักสูตรที่
สถาบันนั้นเปิดให้บริการ โดยขอให้ปรับปรุงหลักสูตรต่างๆ ให้มีผลการดาเนินงาน ด้านการกากับมาตรฐานในระดับผ่าน ภายในหนึ่งปี
การศึกษา
- ไม่รับรอง หากสถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถดาเนินการเป็นไปตามที่กาหนด จะถูกเพิกถอนการรับรองวิทยฐานะส่งผลให้
สถาบันต้องยุติการรับนักศึกษาใหม่และปิดหลักสูตร

๘๘
ศึกษาภิวัฒน์ จากัด เป็นผู้รับใบอนุญาต ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลบางตลาด อาเภอปากเกร็ด จังหวัด
นนทบุ รี ทั้ ง นี้ โ ดยการสนั บ สนุ น จากกลุ่ ม CP All ด้ ว ยการริ เ ริ่ ม ของคุ ณ ก่ อ ศั ก ดิ์ ไชยรั ศ มี ศั ก ดิ์
ที่ศรัทธาแนวคิดของการทางานควบคู่กับการเรียน
การจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ มีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑) เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และกอปรด้วยคุณธรรม
จริยธรรม จรรณยาบรรณวิชาชีพ และจิตสาธารณะ ทั้งเป็นผู้มีสานึกต่อสังคมและสิ่งแวลล้อม
๒) เพื่อจัดการเรียนการสอนและหลัก สูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถนาความรู้ที่ ได้
จากภาคทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ โดยเน้นการเรียนการสอนภาคปฏิบัติควบคู่กับการเรียนรู้
จากประสบการณ์จริงในการฝึกปฏิบัติ
๓) เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิชาการ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยี โดยเน้นการประสานความร่วมมือทางวิชาการกับภาคธุรกิจและความอุตสาหกรรม
๔) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริการวิชาการ ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมทั้ง
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการทั้งของสถาบันและหน่วยงานอื่นสู่ชุมชนและสังคม
๕) เพื่อปลู กฝั งและถ่ายทอดวัฒนธรรมอันดีงานของชาติ เพื่อดารงไว้ซึ่งมรดกทาง
ศิลปะและวัฒนธรรมของบรรพชน รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖) เพื่อตอบสนองความต้องการบัณฑิตของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนและ
แบ่งเบาภาระของรัฐในการสจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
๗) เป็นสถานที่การเรียนการสอนด้านการจัดการในระดับภูมิภาคและนานาชาติ
๑.๒) ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ปรัชญาของสถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์คือ “การศึกษาคือบ่อเกิดแห่งภูมิปัญญา”
(Education is the Matrix of Intellect)
วิสัยทัศน์ของสถาบั นเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ คือ มีความมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิ ศทาง
วิชาการในระดับชาติ และมีมาตรฐานป็นที่ยอมรับของประชาคมการศึกษาระดับนานาชาติ โดยเน้น
การจัดการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง โดยมีพันธกิจดังนี้
๑) จั ดการศึกษาระดับ อุด มศึ กษาที่มี คุณภาพและได้ม าตรฐาน ในระดับชาติ และ
นานาชาติ
๒) ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ในภาคทฤษฎี และความสามารถในเชิงปฏิบัติ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้เป็นอย่างดี
๓) ผลิ ต งานวิ จั ย และงานสร้ า งสรรค์ ที่ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ท างวิ ช าการ
ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ เพื่อเป็นศูนย์กลางของความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

๘๙
๔) ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยเป็นแหล่งแสวงหาและเผยแพร่องค์ความรู้ทาง
วิชาชีพและทางวิชาการในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ
๕) ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในแง่
การอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ และพัฒนา เพ่อธารงไว้ซึ้งมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมอันเกิดจาก
อัจฉริยภาพของบรรพชน
๑.๓) หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดสอน และจานวนการรับนักศึกษา ในช่วงเริ่มต้น
สถาบันการจัดการปัญญาภิ วัฒน์ จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้ง หลักสูตรระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา โดยแบ่งเป็นคณะ/สาขาวิชา และได้รับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาตามจานวนที่ได้
แจ้งในการขอเปิดดาเนินการหลักสูตร ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ
๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุกิจค้าปลีก ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ จานวนนักศึกษา ๑๒๐ คน ใช้ชื่อปริญญาภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ
ดังนี้
ภาษาไทย : บริหารธุกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
: บธ.บ.(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Retail Business
Management)
: B.B.A. (Retail Business Management)
๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ตั้งแต่ภาคการศึกษา
ที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ จานวนนักศึกษา ๑๐๐ คน ใช้ชื่อปริญญาภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ
ดังนี้
ภาษาไทย : บริหารธุกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์)
: บธ.บ.(การจัดการโลจิสติกส์)
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Logistics Management)
: B.B.A. (Logistics Management)
๓) หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ อาหาร ตั้ ง แต่ ภ าค
การศึกษาที่ ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๐ จ านวนนักศึกษา ๑๐๐ คน ใช้ชื่อปริญญาภาษาไทย และภาค
ภาษาอังกฤษ ดังนี้
ภาษาไทย : บริหารธุกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจอาหาร)
: บธ.บ.(Food Business Management)

๙๐
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Food Business
Management)
: B.B.A. (Food Business Management)
ระดับบัณฑิตศึกษา
๑) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ตั้งแต่ภาค
การศึ ก ษาที่ ๑ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๐ จ านวนนั ก ศึ ก ษา ๖๐ คน ใช้ ชื่ อ ปริ ญ ญาภาษาไทย และภาค
ภาษาอังกฤษ ดังนี้
ภาษาไทย : บริหารธุกิจมหาบัณฑิต (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
: บธ.ม.(การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration (Retail Business
Management)
: M.B.A. (Retail Business Management)
๑.๔) จานวนนักศึกษา ตามคณะ หลักสูตร และ สาขาวิชา ของสถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑
ตารางที่ ๙ แสดงจานวนนักศึกษา ตามคณะ หลักสูตร และ สาขาวิชา ของสถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑
หลักสูตร/สาขาวิชา
คณะบริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
-การจัดการธุรกิจก่ารค้าสมัยใหม่
-การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ)
-การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (หน่วยเรียน)
-การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรต่อเนื่อง)
-การจัดการธุรกิจค้าปลีก
-การจัดการธุรกิจค้าปลีก (ระบบการศึกษาทางไกล)
-การจัดการโลจิสติกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์บัณฑิต
-เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
-วิศวกรรมผลิตยางยนต์
-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
-วิศวกรรมอุตสาหกรรม
-วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัติโนมัติ
คณะศิลปศาสตร์
ศิลปศาสตรบัณฑิต
-ภาษาจีนธุรกิจ
-ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
-ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
คณะนิเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์บัณฑิต
-การสือสารแบนด์ (วิชาเอก)
-การสื่อสารองค์กร (วิชาเอก)

ปี 2558
ปี 2559
ปริญญาตรี
3,788

ปี 2560

ปี 2561

5,145
31
819

7,855

2,692

1,964

115

528

530

354

163

212

191

205

110
137
154

143
165
172

178
142
142
38

176
162
140
73

237
190
122

239
194
175

231
112
52

261
161
96

92
92

79
81

หมายเหตุ

6,082
2,935
214
20
7

25
21

สาขาเปิดใหม่ปี 2560

๙๑
หลักสูตร/สาขาวิชา
-การสื่อสารองค์การและแบรนด์
-วารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์ (วิชาเอก)
-นิเทศศาสตร์ (ไม่แยกสาขาวิชา)
คณะวิทยาการจัดการ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
-การจัดการทรัพยากรมนุษย์
-การจัดการธุรกิจการบิน
-การจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ
-การบริหารคนและองค์การ
-การจัดการอสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร
ศิลปศาสตร์บัณฑิต
-การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต
-นวัตกรรมและการจัดการเกษตร
คณะศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
-การสอนภาษาจีน
-การสอนภาษาอังกฤษ
คณะการจัดการธุรกิจอาหาร
บริหารธุรกิจบัณฑิต
-การจัดการธุรกิจอาหาร
-การจัดการธุรกิจภัตตาคาร
-การจัดการธุรกิจภัตตาคาร (หลักสูตรต่อเนื่อง)
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตร์บัณฑิต
-การจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร
-การจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม
คณะการจัดการโลจิสติกส์และคมนาคม
วิทยาศาสตร์บัณฑิต
-การจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง
-การจัดการเทคโลยีฟาร์ม
วิทยาลัยนานาชาติ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
-การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ)
รวมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
วิทยาลัยบัณฑิตจีน
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
-บริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)
คณะบริหารธุรกิจ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
-การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
-การจัดการธุรกิจค้าปลีก
-บริหารธุรกิจ
-บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจค้าปลีก)
-บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์)
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต
-เทคโนโลยีสารสนเทศ
-วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะศึกษาศาสตร์
ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
-ภาวะผู้นาการบริหารและการจัดการการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
-กลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
-การบริหารคนและกลยุทธองค์กร

ปี 2558
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ปี 2559
69
174

ปี 2560

ปี 2561
134
201
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379
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4
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สาขาเปิดใหม่ปี 2560

775
89

1,066
157

1,216
236

1,345
312
21

30
90

70
114

134
167

สาขาเปิดใหม่ปี 2559

51

80

193
251

คณะ/สาขาเปิดใหม่ปี 2560
สาขาเปิดใหม่ปี 2561

9,353
12,825
ปริญญาโท

13,381

98
15,335

159

8

49
4

215
89

190
60

4

10

72
34

99
2
201

สาขาเปิดใหม่ปี 2561

คณะ/สาขาเปิดใหม่ปี 2561

166
66
29

9

9
3

สาขาเปิดใหม่ปี 2561
สาขาเปิดใหม่ปี 2559

29

54

70

61
51

45
71

34
98

๙๒
หลักสูตร/สาขาวิชา
-ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
-บริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาจีน)
-การจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตรภาษาจีน)
รวมนักศึกษาปริญญาโท
คณะวิทยาลัยนานาชาติ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
-บริหารธุรกิจ
รวมนักศึกษาระดับปริญญาเอก
รวมนักศึกษาทั้งหมด

ปี 2558
ปี 2559
49
83
102
180
7
5
580
722
ปริญญาเอก
88
88
10,021

127
127
13,674

ปี 2560
83
199

ปี 2561
89

763

723

134
134
14,478

166
166
16,224

หมายเหตุ

ที่มา: สานักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ข้อมูล ณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

จากตารางข้างต้น จะเห็นว่า จานวนนักศึกษา ตามคณะ หลักสูตร และ สาขาวิชา ของสถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ เพิ่มขึ้น จาก ๑๐,๐๒๑ คน เป็น ๑๓,๖๗๔ คน
๑๔,๒๗๘ คน และ ๑๖,๒๒๔ คนตามลาดับ เพิ่มขึ้นในแต่ละปีคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๔๕ , ๔.๑๒ และ
๑๓.๖๓ ตามลาดับ โดยที่มีจานวนคณะ หลักสูตรสาขาวิชา ที่เปิดสอนเพิ่มขึ้นจากในช่วงเริ่มต้นเป็น
จานวนมาก
๑.๕) จานวนอาจารย์ ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ แยกตามสายงาน ระหว่าง ปี
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑
ตารางที่ ๑๐ แสดงจานวนอาจารย์ ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ แยกตามสายงาน ระหว่าง
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑
แบ่งตามสายงาน
ปี 2558
ปี 2559
ปี 2560
ปี 2561
อาจารย์สายวิชาการ
253
314
353
360
อาจารย์สายสนับสนุน
490
554
602
588
รวมทั้งหมด
743
868
955
948
ที่มา: สานักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ข้อมูล ณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

จากตารางข้างต้น จะเห็นว่า มีจานวนอาจารย์สายสนับสนุนมากกว่าสายวิชาการ และจานวน
อาจารย์รวมในปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ คือ ๗๔๓ คน ๘๖๘ คน ๙๕๕ คน และ ๙๔๘ คนตามลาดับ
๒) ข้อมูลการประกันคุณภาพ การรับรองวิทยฐานะ
๒.๑) การประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก
๑) ผลการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันและระดับหลักสูตร
ผลการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันและระดับหลักสูตรของ
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ดังแสดงในตารางที่ ๑๑ และ ๑๒

๙๓
ตารางที่ ๑๑ แสดงผลคะแนนการประกั น คุณ ภาพภายในระดั บ สถาบัน ของสถาบัน การจั ด การ
ปัญญาภิวัฒน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐
องค์ประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบ
รวม
ที่ ๑
ที่ ๒
ที่ ๓
ที่ ๔
ที่ ๕
๒๕๕๙
๓.๗๑
๔.๙๕
๕.๐๐
๕.๐๐
๔.๘๒
๔.๔๕
๒๕๖๐
๓.๙๗
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๔.๘๓
๔.๕๖
ที่มา: สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ข้อมูล ณ พ.ศ. ๒๕๖๒)
ปีการศึกษา

จากตารางข้างต้น ผลคะแนนการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบัน ในปีการศึกษา ๒๕๖๐
สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาผลคะแนนในปีการศึกษา ๒๕๕๙ อยู่ในระดับดี และผลคะแนนในปี
การศึ ก ษา ๒๕๖๐ อยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก เมื่ อ พิ จ ารณารายองค์ ป ระกอบพบว่ า องค์ ป ระกอบที่ ๑
ด้านการผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับดี ทั้งในปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ และองค์ประกอบที่ ๒-๕
ด้านการวิจั ย ด้านการบริ การวิช าการ ด้านการทานุศิล ปะวัฒ นธรรม และ ด้านการบริห ารจัดการ
ตามลาดับ อยู่ในระดับดีมาก ทั้งในปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐
ตารางที่ ๑๒ แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของสถาบันการจัดการปัญ ญา
ภิวัฒน์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐
รวมคะแนน
รวมคะแนน
ของกรรมการ ของกรรมการ
ชื่อหลักสูตร
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
๒๕๕๙
๒๕๖๐
๓.๔๘
หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การธุ ร กิ จ
๓.๗๖
ภัตตาคาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร
(ต่อเนื่อง)
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช านวั ต กรรมการจั ด
การเกษตร

๓.๘๖

๔.๑๗

-

๓.๒๖

๓.๓๕

๓.๖๗

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่

๔.๐๙

๔.๑๖

๔.๒๑

๔.๒๘

๙๔
รวมคะแนน
ของกรรมการ
ชื่อหลักสูตร
ปีการศึกษา
๒๕๕๙
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ (ต่อเนื่อง)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ)
๓.๐๓
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้า
สมัยใหม่ (หลักสูตรในระบบการศึกษาทางไกล)
๔.๐๕
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และคมนาคมขนส่ง

๔.๐๗

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์

๓.๘๕

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด กา ร
อสังหาริมทรัพย์และทรัพยากรอาคาร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและ
การท่องเที่ยว
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

๓.๔๕

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
ยานยนต์
หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าวิ ศ วกรรม
คอมพิวเตอร์
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ

๓.๙๙

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม

๓.๙

รวมคะแนน
ของกรรมการ
ปีการศึกษา
๒๕๖๐
๓.๒๑
๓.๓๙
๔.๐๗

๔.๐๕
๓.๘๗
๓.๙๖
๓.๘๘
๓.๖๑
๓.๗๕
๓.๗๓
๓.๕๒
๓.๕๒
๓.๙
๓.๘๘
๓.๘๖
๓.๗๗
๓.๕๔
๔.๐๗
๔.๐๑
๓.๑๗
๓.๙๗

๙๕

ชื่อหลักสูตร

รวมคะแนน
ของกรรมการ
ปีการศึกษา
๒๕๕๙

รวมคะแนน
ของกรรมการ
ปีการศึกษา
๒๕๖๐

อุตสาหการ
หลั ก สู ต รวิ ท ยาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๓.๙๕
๓.๙๙

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

๓.๙๖

๔.๐๓

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ อการ
สื่อสารทางธุรกิจ

๓.๙

๔.๐๒
๓.๗๖

๓.๖๗

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
(หลักสูตร ๕ ปี)
หลั ก สู ต รศึ ก ษาศาสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาวะผู้ นาการ
บริหารและการจัดการการศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
แปรรูปอาหาร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
ฟาร์ม
หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าธุ ร กิ จ ระหว่ า ง
ประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าบริ ห ารธุ ร กิ จ
(หลักสูตรภาษาจีน)
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตร
ภาษาจีน)

๓.๗๒

จานวนหลักสูตรรวม

๒๙ หลักสูตร

๓.๗๒
๓.๐๒

๓.๗
๓.๑๑
๓.๕๘
๓.๓
๓.๗๖
๓.๖๒
๓.๙๖
๓.๘๖
๓.๘๑
๓.๗๔
๓.๘๙
๓.๖๖
๓๓ หลักสูตร

ที่มา: สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ข้อมูล ณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

จากตารางข้างต้น จะเห็ น ว่า ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลั กสูตร ในปีการศึกษา
๒๕๕๙ อยู่ในระดับดีมาก ๕ หลักสูตร ระดับดี ๒๔ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๒๔ และ ๘๒.๗๖
ตามลาดับ สาหรับปีการศึกษา ๒๕๖๐ อยู่ในระดับดีมาก ๘ หลักสูตร ระดับที่ ๒๕ หลักสูตร คิดเป็น

๙๖
ร้อยละ ๒๔.๒๔ และ ๗๕.๗๖ ตามลาดับ ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรในปีการศึกษา
๒๕๖๐ สูงกว่าในปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยที่หลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในระดับดีมาก ในปี
การศึกษา ๒๕๕๙ เรียงลาดับจากคะแนนสูงสุด คือ ๑. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (๔.๒๑) ๒. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (๔.๐๙) ๓. หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (๔.๐๗ ) ๔. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรในระบบการศึกษาทางไกล) (๔.๐๕) และ ๕. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (๔.๐๑) สาหรับหลักสูตรที่มีผลการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับดีมาก ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ เรียงลาดับจากคะแนนสูงสุด คือ ๑.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (๔.๒๘) ๒. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจอาหาร(๔.๑๗) ๓. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (๔.๑๖) ๔.—๕. หลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (หลักสูตรในระบบการศึกษาทางไกล) และ หลักสูตร
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (๔.๐๗) ๖. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และคมนาคมขนส่ง (๔.๐๕) ๗. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาจีนธุรกิจ (๔.๐๓) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (๔.๐๒)
๒) ผลการประกันคุณภาพภายนอก
ระบบประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งดาเนินการโดยสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ทุกรอบ ๕ ปีโดยล่าสุด มีผลประเมินซึ่ง เป็น
รอบที่ ๓ เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีผลการประเมินระดับดีมาก
๒.๒) การรับรองวิทยฐานะ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๒
มิถุน ายน ๒๕๖๒ ได้มี มติ เห็ น ชอบผลการรับรองวิทยฐานะของสถาบั นอุด มศึ กษาเอกชน สถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณารับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่ามีระดับคุณภาพและมาตรฐานตามหลักเกณฑ์การรับรอง ซึ่ง
สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามวัตถุประสงค์ เป็นไปตามมาตรฐาน และสามารถประสาทปริญญา
บัตรในระดับชั้นและสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนได้ ดังนี้
1) การรับรองระดับหลักสูตร เห็นสมควรให้ “รับรอง” จานวน ๓๓ หลักสูตร
จากจานวนหลักสูตรรวม ๓๓ หลักสูตร ที่สถาบันจัดการเรียนการสอน
2) การรั บ รองระดั บ สถาบั น เห็ น สมควรให้ “รั บ รอง” เนื่ อ งจากมี
ผลการดาเนินงานระดับหลักสูตรด้านการกากับมาตรฐานและผลการดาเนินงานในองค์ประกอบอื่นๆ ใน
ระดับดีขึ้นไป จานวน ๓๓ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของหลักสูตรที่พิจารณารับรองวิทยฐานะ และ
สถาบันมีมาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการดาเนินงาน
ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา

๙๗
๓. สถาบันกันตนา
๑) ข้อมูลพื้นฐานสาคัญ
๑.๑) ชื่อที่ตั้ง วัตถุประสงค์ ภารกิจ
สถาบั น กัน ตนา เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนประเภท “สถาบัน ” จัดตั้งขึ้นเมื่ อวั นที่ ๒๑
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีบริษัท กันตนา เอ็ดดูเทนเมนท์ (อินเตอร์เนชั่ นแนล) จากัด เป็นผู้รับ
ใบอนุญาต มีที่ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๙๙๙ หมู่ที่ ๒ ตาบลคลองโยง อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมี
วัตถุประสงค์ มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยดาเนินการตามภารกิจต่อไปนี้
๑) ผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมด้านวิชาการและวิชาชีพขั้นสูง สอดคล้องกับ ความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมการสร้างสรรค์สื่อ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
๒) ค้น คว้า วิจั ย และพัมนาองค์ความรู้ใหม่ซึ่ งสามารถน าไปใช้ใ นการพัฒ นาบุ คลากรและ
งานผลิต
๓) ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และชุมชนต่างๆ
๔) ปลูกฝังให้บัณฑิตมีแนวคิด และค่านิยมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติและส่งเสริมให้
มีการสืบทอดต่อไป
๑.๒) ปรัชญา วิสัยทัศน์ ปณิธาน
สถาบันกันตนามีปรัชญาที่มุ่งจัดการศึกษาเฉพาะทางด้านการผลิตสื่อบันเทิงโดยเน้น
ทักษะการปฏิบัติบนรากฐานของทฤษฎีและหลักการ และเน้นการสร้างความบันเทิงบนสาระที่สะท้อน
แนวคิดค่านิยมที่ถูกต้อง และความเป็นไทย
วิสัยทัศน์ของสถาบันคือ จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านศิลปะการผลิตสื่อบันเทิง ซึ่งมุ่ง
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงานมืออาชีพผู้ยึดมั่นในกรอบศี ลธรรม จริยธรรม และเอกลักษณ์
ความเป็นไทย มีความพร้อมปฏิบัติงานทั้งในตลาดแรงงานและในการสร้างงานของตนเอง
ปณิธ านของสถาบั น คือ มุ่งที่จะส่ งเสริมและพัฒ นานักศึ กษาให้ มีความเป็นเลิ ศ ใน
การปฏิบัติงานในลักษณะมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถทั้งในเชิงวิชาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
และในด้านเทคโนโลยี โดยอยู่บนพื้นฐานเชิงวิชาการที่ถูกต้อง พร้อมทั้งยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
ด้านสื่อมวลชน สร้างผลงานโดยคานึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ขวนขวายใฝ่รู้เพื่อให้ทันต่อองค์ความรู้
และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และนามาพัฒนาคุณภาพผลงานอย่างต่อเนื่อง
๑.๓) หลักสูตร/สาขาวิชา ที่เปิดสอน ในช่วงเริ่มต้น
หลั กสู ตรที่เปิ ดสอน หลั กสู ตรศิล ปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิช าที่เปิดสอน สาขา
การผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชั่น ระดับปริญญาตรี ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การผลิตภาพยนตร์และ
แอนิเมชั่น) โดยใช้ชื่อปริญญา ภาษษไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้
ภาษาไทย
: ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (การผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชั่น)
: ศป.บ.(การผลิตภาพยนตร์และแอนิเมชั่น)

๙๘
ภาษาอังกฤษ

: Bachelor of Fine and Applied Arts (Film and Animation)
: B.F.A. (Film and Animation)
๑.๔) จานวนนักศึกษา ตามคณะ หลักสูตร และ สาขาวิชา ของสถาบันกันตนา ระหว่าง
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑
ตารางที่ ๑๓ จานวนนักศึกษา ตามคณะ หลักสูตร และ สาขาวิชา ของสถาบันกันตนา ระหว่างปี
พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑
จานวนนักศึกษาแยก ตาม คณะ หลักสูตร และสาขาวิชา ของสถาบันกันตนา
คณะ/หลักสูตร/สาขาวิชา
คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
-ไม่ระบุสาขาวิชา
รวมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ปี 2558

ปี 2559
ปริญญาตรี

ปี 2560

ปี 2561

47
47

29
29
ปริญญาโท

25
25

24
24

หมายเหตุ

คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
-การจัดการสื่อบันเทิง
6
5
5
4
รวมนักศึกษาระดับปริญญาโท
6
5
5
4
รวมนักศึกษาทั้งหมด
53
34
30
28
ที่มา: สานักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ข้อมูล ณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

๑.๕) จานวนอาจารย์ ของสถาบันกันตนา แยกตามสายงาน ระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘๒๕๖๑
ตารางที่ ๑๔ จานวนอาจารย์ ของสถาบันกันตนา แยกตามสายงาน ระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑
จานวนอาจารย์แยกตามสายงาน ปีการศึกษา 2558-2561 ของสถาบันกันตนา
แบ่งตามสายงาน
ปี 2558 ปี 2559
ปี 2560 ปี 2561 หมายเหตุ
อาจารย์สายวิชาการ
16
17
14
14
อาจารย์สายสนับสนุน
2
7
2
2
รวมทั้งหมด
18
24
16
16
ที่มา: สานักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ข้อมูล ณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

๒) ข้อมูลการประกันคุณภาพ การรับรองวิทยฐานะ
๒.๑) ผลการประกันคุณภาพภายในและการประกันภายนอก
๑) ผลการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันและระดับหลักสูตร
ผลการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันและระดับหลักสูตรของ
สถาบันกันตนาดังแสดงในตารางที่ ๑๕ และ ๑๖

๙๙

ตารางที่ ๑๕ แสดงผลคะแนนการประกันคุณภาพภายในระดับสถาบันของสถาบันกันตนา
ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐
ปี
องค์ประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบ
รวม
การศึกษา
ที่ ๑
ที่ ๒
ที่ ๓
ที่ ๔
ที่ ๕
๒๕๕๙
๓.๘๔
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๔.๔๙
๔.๔๔
๒๕๖๐
๓.๖๖
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๔.๑๑
๔.๒๘
ที่มา: สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ข้อมูล ณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

ตารางที่ ๑๖ แสดงผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของสถาบันกันตนา ปีการศึกษา
๒๕๕๙-๒๕๖๐
รวมคะแนน
รวมคะแนน
ชื่อหลักสูตร
ของกรรมการ
ของกรรมการ
ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ปีการศึกษา ๒๕๖๐
๓.๖๒
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
๓.๕๕
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสื่อบันเทิง

๓.๕๕

๓.๖๕

ที่มา: สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ข้อมูล ณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

๒) ผลการประกันคุณภาพภายนอก
ระบบประกันคุณภาพภายนอก ซึ่งดาเนิน การโดยสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ทุก รอบ ๕ ปีโดยล่าสุด มีผลประเมินซึ่งเป็น
รอบที่ ๓ เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีผลการประเมินระดับดี (๓.๗๓)
๒.๒) ผลการรับรองวิทยฐานะ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๓
มิถุนายน ๒๕๖๑ ได้มี มติ ๑.ให้การรับรองวิทยฐานะ ระดับหลักสูตร เป็นการ “รับรองแบบมีเงื่อนไข”
ในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบั ณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสื่ อ
บันเทิง และ ๒. ให้การรับรองวิทยฐานะ ระดับสถาบัน เป็นการ “รับรองแบบมีเงื่อนไข” เนื่องจากผล
การดาเนินงานของหลักสูตรที่เสนอขอรับรองยังอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง โดยให้สถาบันดาเนินการ
ปรับปรุงผลการดาเนินงาน ดังนี้
๑) ระดับสถาบัน

๑๐๐
จัดทาแผนกลยุทธ์ พร้อมแผนปฏิบัติการที่สามารถถ่ายทอดนโยบาย
ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพใน
ระดับที่ยอมรั บ ได้ ในวงการวิช าชีพและวงการวิชาการที่เกี่ยวข้อง พร้อมกาหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ
ในการดาเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใน ๑ ภาคการศึกษา และแสดงผลลัพธ์การดาเนินการภายใน
๑ ปีการศึกษาหลังจากกาหนดแผนกลยุทธ์ดังกล่าว
๒) ระดับหลักสูตร
จั ด ท าแผนพั ฒ นาคณาจารย์ ใ ห้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง ทางวิ ช าการ โดย
เฉพาะประเด็นผลงานทางวิชาการ งานสร้างสรรค์ หรืองานนวัตกรรมต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ อันจะส่งผลให้งานวิจัยของนักศึกษามีคุณภาพ เป็นประโยชน์ สามารถ
อ้างอิงได้ และต่อยอดองค์ความรู้ต่อไปในอนาคต รวมทั้งสะท้อนให้เห็นศักยภาพของสถาบันในการบรรลุ
ตามนโยบายที่ก าหนดไว้ ภายใน ๑ ภาคการศึกษา และแสดงผลลั พธ์ การด าเนิ น การภายใน ๑ ปี
การศึกษาหลังจากกาหนดแผนกลยุทธ์ดังกล่าว
๔. ข้อมูลด้านการเงินของกรณีศึกษา ทั้ง ๓ แห่ง
๔.๑ ข้อมูลงบแสดงฐานทางการเงิน ของ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (แบบ รกอ.๕/๒)
ตารางที่ ๑๗ แสดงข้อมูลงบแสดงฐานทางการเงิน ของวิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์และสถาบันกันตนา ในปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐
มหาวิทยาลัย/
วิทยาลัย/
สถาบัน
ดุสิตธานี
การจัดการ
ปัญญธิวัฒน์

กันตนา

สินทรัพย์รวม

ปีการศึกษา 2558
หนี้สินรวม

ทุน

สินทรัพย์รวม

ปีการศึกษา 2559
หนี้สินรวม

ทุน

สินทรัพย์รวม

ปีการศึกษา 2560
หนี้สินรวม

ทุน

441,106,939.06
410,103,436

743,110,524.94
777,411,308

121,636,726.97
1,506,158,022

491,446,422.85
514,567,677

724,919,304.12
991,590ล345

1,595,732.01

61,013,992.55

59,227,229.27

2,140,283.39

57,086,945.88

1,102,734,531.34
110,557,549

406,973,586.94
421,514,550

695,760,944.40
689,042,999

1,184,217,464.03
1,185,514,744

68,480,890.13

1,937,650.96

66,543,239.17

62,609,724.56

ที่มา: สานักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ข้อมูล ณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

จากตารางข้างต้น จะเห็นว่า สถาบันอุดมศึกษาทั้งสามแห่ง มีทรัพย์สินรวม มากกว่า
หนี้สินรวม โดยมีทุน ในปี ๒๕๖๐ ของวิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และสถาบัน
กั น ตนาอยู่ ที่ ๗๒๔,๙๑๙,๓๐๔.๑๒ บาท ๙๙๑,๕๙๐,๓๔๕ บาท และ ๕๗,๐๘๖,๙๔๕.๘๘ บาท
ตามล าดั บ โดยที่ ทุ น ของ สถาบั น การจั ด การปั ญ ญาภิ วั ฒ น์ เพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี ระหว่ า งปี ก ารศึ ก ษา
๒๕๕๘-๒๕๖๐ ส่วนวิทยาลัยดุสิตธานี ทุนลดลงจาก ปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ และ สถาบันกันตนา มี
ทุนลดลงทุกปี ระหว่าง ปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐

๑๐๑
๔.๒ ข้อมูลแสดงรายได้ -ค่าใช้จ่าย ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (แบบ รกอ.๕/๓)
ตารางที่ ๑๘ ข้อมูลแสดงรายได้ -ค่าใช้จ่าย ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (แบบ รกอ.๕/๓)
มหาวิทยาลัย/
วิทยาลัย/
สถาบัน
ดุสิตธานี
การจัดการ
ปัญญธิวัฒน์

กันตนา

รายได้

ปีการศึกษา 2558
รายจ่าย

รายได้สูง(ต่า)
กว่าค่าใช้จ่าย

รายได้

ปีการศึกษา 2559
รายจ่าย

415,591,785.28
852,443,794
20,975,120.38

รายได้สูง(ต่า)
กว่าค่าใช้จ่าย

รายได้

ปีการศึกษา 2560
รายจ่าย

310,621,457.02
778,117,512

104,970,328.26
74,326,282

418,416,661.93
1,049,730,895

330,355,675.28
961,362,586

88,060,986.65
88,368,309

403,837,016.12
1,216,561,926

377,511,096.12
1,002,382,889

26,325,920
214,179,037

21,491,136.67

(516,196.29)

12,712,664.86

18,241,911.48

(5,529,246.62)

11,475,732.74

15,402,779.41

(3,927,046.67)

ที่มา: สานักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ข้อมูล ณ พ.ศ. ๒๕๖๒)

จากตารางข้างต้น วิทยาลัยดุสิตธานี และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มีรายได้สูง
กว่าค่าใช้จ่าย ในปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยกเว้นสถาบันกันตนา
ตอนที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร และ ผู้ทรงคุณวุฒิ และการเยี่ยมชม
สถาบัน
ผู้ ศึ ก ษาได้ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห าร และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การกาหนดนโยบายด้านการอุดมศึกษา จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งเป็น
ตัวแทนภาคเอกชน เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย อดีตนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
พระบรมราชูป ถัมภ์ ผู้ บ ริ ห ารของสถาบัน อุ ดมศึ กษาที่ เป็น กรณีศึ ก ษา และผู้ บริห ารที่เป็นผู้ บ ริ ห าร
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนที่ ไ ม่ ใ ช่ ก รณี ศึ ก ษา รวมทั้ ง สิ้ น ๑๓ ท่ า น ทั้ ง นี้ โ ดยใช้ ป ระเด็ น ค าถามจาก
การสัมภาษณ์ เป็นกรอบในการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้
๒.๑ ความคิดเห็นเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย ต่อการที่จะทาให้สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนยังคงสถานะอยู่ได้ ท่ามกลางวิกฤตตัวป้อนเข้าที่ลดลง
ในประเด็นนี้ มีความเห็นหลักประกอบด้วย
๒.๑.๑ ความเข้าใจในเรื่องความหมายของมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย ยังมี
ความหลากหลาย
จากข้อคิดเห็นของผู้ให้สัมภาษณ์ พบความเข้าใจในเรื่องความหมายของมหาวิทยาลัยบรรษัท
ที่หลากหลายกล่าวคือ
“สิ่ ง ส าคั ญ อย่ า งแรกคื อ ปั จ จุ บั น มี ค วามไม่ เ ข้ า ใจนิ ย ามของค าว่ า Corporate university
ที่ชัดเจน และอาจจะเข้าใจผิด รวมถึงสถาบันอุดมศึกษาเอง ก็อาจไม่ เข้าใจความหมายว่าจริงๆ คืออะไร
ซึ่ ง Corporate university เกิ ด มาเมื่ อ ประมาณ ๖๐ ปี ที่ แ ล้ ว โดยมี บ ริ ษั ท เช่ น AT&T, Disney,
MacDonald เริ่มต้นมาจากแผนกฝึกอบรมให้การอบรมทักษะแก่พนักงาน เพื่อให้ทางานดีขึ้น ซึ่งอาจ
เป็ น แรงจู ง ใจให้ ห ลายประเทศน ามาพั ฒ นาพนั ก งานของบริ ษั ท ดั ง นั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า เป้ า หมายของ
Corporate university กับ Traditional university จึงไม่เหมือนกัน ซึ่ง Traditional university จะมี
การวิจัยและมีสาขามากมายตามที่ผู้เรียนสนใจ ส่วน Corporate university มีเป้าหมายหลักคือ เพื่อให้

รายได้สูง(ต่า)
กว่าค่าใช้จ่าย

๑๐๒
พนั กงานในองค์ก รเข้า ใจนโยบายขององค์ กร ส่ งผลให้ องค์กรบรรลุ ต่ อ พันธกิจต่ อ ไป โดยสรุปแล้ ว
Corporate university จึ งสร้ างขึ้น มาเพื่อตัว เองเป็นหลั กส าคัญและเพื่อตอบโจทย์ขององค์กร เมื่อ
กล่าวถึงมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย จึงไม่ตรงตามคานิยามในเบื้องต้น ” (ธนู กุลชล สัมภาษณ์
๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒)
ในขณะที่ บางท่านให้ความหมายมหาวิทยาลัยบรรษัทที่แตกต่างออกไปว่า มหาวิทยาลัยบรรษัท
ไม่ใช่จัดตั้งเพียงตอบโจทย์ความต้องการ ผลิตและพัฒนาบุคลากรขององค์กรธุรกิจเท่านั้น แต่ยังครอบ
คลุมห่วงโซ่ธุรกิจ รวมทั้งคู่ค้าขององค์กรธุรกิจนั้นด้วย ดังที่ เลิศชัย สุธรรมานนท์ (สัมภาษณ์ ๒๑
มิถุนายน ๒๕๖๒ ) ให้ความเห็นไว้ว่า
“ถ้าเราศึกษาเรื่ องมหาวิทยาลัยบรรษัทจริงๆ แนวความคิดเรื่องเอกชนมาทามหาวิท ยาลั ย
บรรษัทมีมาเป็น ๑๐๐ ปีแล้ว ถ้าความหมายในเชิงสากล หมายถึง Learning Centre ที่ทาให้กับตลาด
ห่วงโซ่ธุรกิจ พนักงาน และภายในห่วงโซ่ธุรกิจของเขาด้วย เช่น เซเว่น ทาให้กับเฟรนชาย ซัพพายเออร์
ดังนั้นในเมืองนอกเป็นความหมายนี้ส่วนใหญ่ แต่ก็เป็นหน่วยธุรกิจที่เลี้ยงตัวเองได้ อันนี้มีเป็น ๑๐๐ ปี
แล้ว แต่ในเครือของ CP เองมีประมาณ ๒๐ ปี ที่ประธานเกิดแนวคิดนี้มา แต่เมื่อไม่ถึง ๑๐ ปีที่คุณ
ก่อศักดิ์มาทาให้เป็นรูปแบบที่นี่ เพราะตอนนั้นองค์กรอยากทาเป็นออนไลน์ ภาคธุรกิจคิดเรื่องนี้มานาน
แล้ว เพราะการพัฒนาคนเป็นเรื่องสาคัญมาก และการศึกษาอาจไม่สามารถตอบสนองได้ทั้งหมด แต่บ้าน
เราทาน้อยเพราะมหาวิทยาลัยบรรษัทลงทุนเยอะ และเห็นผลช้า เพราะเป็นการลงทุนด้านคน ที่ทาให้
ขับเคลื่อนช้า เรามี Learning Centre ที่เป็นทุนฝึกอบรมในองค์กรตัวเอง ทาเฉพาะในองค์กรตัวเอง แต่
ไม่ได้ขยายมาทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ .....ในความหมายสากลครอบคลุมทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ คู่ค้า ไม่ใช่เฉพาะองค์กร
แม่ ยิ่งเป็นรูปธรรม บางครั้งไม่ใช่ในห่วงโซ่ธุรกิจ ไม่ใช่คู่แข่งโดยตรง เช่น Santa Fe' Steak ก็ไม่ใช่ธุรกิจ
ในเครืออาจเป็นลูกค้าในการซื้อเนื้อไปทา มิตรผล ก็ไม่ใช่ลูกค้า แต่เราให้บริการเขาด้วย ให้บริการบริษัท
แม่ ให้บริการธุรกิจ และให้บริการสังคมที่ไม่ใช่ธุรกิจของเราเลย.....ต้องตีความให้กว้างกว่านี้ เพราะโลก
ค่อนข้างมีความซับซ้อนขึ้น นี่คือธุรกิจที่เป็น Social Enterprise”
และมีบางท่านให้ทัศนะในเรื่องนี้ว่า มหาวิทยาลัยบรรษัทที่เกิดขึ้นในประเทศไทย อาจมีลักษณะ
ที่ต่างจากมหาวิทยาลัยบรรษัทที่เกิดขึ้นเริ่มแรกในต่างประเทศที่เน้นการนาบุคลากรของบริษัทมาเรียน
ความเข้าใจในเรื่องมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยยังเป็นที่ถกเถียง จึงต้องมานิยามกันใหม่ ดังที่
กล่าวว่า
“มหาวิทยาลัยบรรษัทต้องเป็นสถาบันของบริษัท ตั้งเพื่อพัฒนากาลังคนให้บริษัทเหมือนเช่น
มหาวิทยาลัยแฮมเบอร์เกอร์ของแมคโดนัล หรือมหาวิทยาลัยโมโตโรล่า หรือมหาวิทยาลัยดิสนี่ย์ ซึ่งตั้ง
โดยบรรษัทของตน หลักสูตรไม่ได้มีมาตรฐานมาก งานที่บริษัทต้องการกาลังคน บริษัทจะจัดโปรแกรม
ฝึ ก พั ฒ นา เมื่ อ จบก็ ท างานตามต าแหน่ ง ซึ่ ง หลายหลั ก สู ต รไม่ ถึ ง ระดั บ ปริ ญ ญา นี่ คื อ แนวคิ ด ของ
มหาวิทยาลัยบรรษัท แต่ของประเทศไทย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์มีหลักสูตรเน้นผลิตกาลังคน
เพื่อสนับสนุน CP All แต่ไม่ได้นาบุคลากรของบริษัทมาเรียน แต่รับผู้เรียนสาธารณะทั่ว ไป เมื่อจบแล้ว

๑๐๓
จะท างานที่ บ ริ ษั ท หรื อ ไม่ ก็ ไ ด้ มี ห ลั ก สู ต รตามมาตรฐานของ สกอ. แต่ เ ป็ น หลั ก สู ต รที่ ต รงตาม
ความต้องการของบรษัท จึงทาให้กลายเป็นมหาวิทยาลัยทั่วไป ไม่ใช่มหาวิทยาลัยบรรษัท แต่ความเป็น
มหาวิทยาลัยบรรษัทของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ คือ องค์ความรู้ หลักสูตรที่นาองค์ความรู้ต่างๆ
ที่ เ ป็ น วิ ช าแกนเข้ ามา เพื่ อ ผลิ ต คนที่ มี คุ ณ สมบั ติ ตรงตามความต้ อ งการออกมา……ต้ อ งนิย ามคาว่า
มหาวิทยาลัยบรรษัทใหม่ ถ้าจะนาคานี้มาใช้ ซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันมาก ผู้ที่ไม่อยากให้ใช้คานี้คือผู้ที่อยู่ใน
มหาวิทยาลัย เพราะไม่มีแก่นในความเป็นวิชาการ แต่เป็นเพียงนักปฏิบัติ เหมือนเป็นมหาวิทยาลั ย
นั ก ปฏิ บั ติ เป็ น เพี ย งสายอาชี พ ไม่ ใ ช่ ส ายวิ ช าการ แต่ ถ้ า น าแนวคิ ด นี้ ม าใช้ ต้ อ งนิ ย ามใหม่ ว่ า เป็ น
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ด าเนิ น กิ จ การโดยสถานประกอบการและมุ่ ง ตอบสนองความต้ อ งการของ
สถานประกอบการเป็นหลัก ไม่ใช่ทั้งหมด ซึ่งคาว่าสถานประกอบการหมายถึงว่า เดิมผู้ถือใบอนุญาตคือ
คนเดียว แต่ภายหลังกลายเป็นนิติบุคคลเป็นบริษัทมาซื้อกิจการแทน” (สุเมธ แย้มนุ่น สัมภาษณ์ ๑๐
กรกฏาคม ๒๕๖๒)
“มหาวิทยาลัย บรรษัทในประเทศไทยที่ทราบคือ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒ น์
สาหรับสถาบันกันตนาเป็นสถาบันขนาดเล็กที่มีความเฉพาะทางอย่างมาก แต่ของที่อื่นเช่น สถาบันวิทย
สิริเมธีในเครือ ปตท. ก่อตั้งภายหลังจากการศึกษาดูงานที่สถาบันกันตนา” (ปนัดดา ธนสถิตย์)
๒.๑.๒ มหาวิทยาลัยบรรษัทจะช่วยสนับสนุนบัณฑิตให้ได้รับโอกาสที่จะได้ทางานและตอบโจทย์
ธุรกิจอุตสาหกรรม ในสถานการณ์ที่ตัวป้อนเข้าในระบบอุดมศึกษาลดลง
มีความเห็นที่สอดคล้องกันว่า มหาวิทยาลัยบรรษัท จะช่วยสนับสนุนการมีงานทา และ
การผลิตบัณฑิตที่เป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม (พรชัย มงคลวนิช, เลิศชัย สุธรรมานนท์,
ไทย ทิพย์สุวรรณกุล, พินิติ รตะนานุกูล , วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์, ศิริพงศ์ รักใหม่, สุเมธ แย้มนุ่น และ
จุฑา มนัสไพบูลย์ สัมภาษณ์) ดังความเห็นต่อไปนี้
“แนวคิดเรื่องมหาวิทยาลัยบรรษัทเป็นแนวความคิดที่ดี เนื่องจากเมื่อสาเร็จการศึกษา
แล้ว โอกาสที่จะได้ทางานมีมากกว่าสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป แต่จะต้องเป็น งานอย่างที่กาหนดไว้ ซึ่งใน
แง่การหาผู้เรียน มีความชัดเจนที่ผู้เรียนจะเห็นว่า พอสาเร็จการศึกษาก็จะมีงานรองรับ หรือในต่าง
ประเทศ บางทีก็เรียนจบแล้วไปทางานเลย สิ่งนี้คือจุดที่ดี.....” (พรชัย มงคลวนิช)
“ปัญหาเรื่องนักศึกษาลดลงเป็นประเด็นใหญ่ ที่เป็นประเด็นร่วมคือ มหาวิทยาลัยใน
ปัจจุบันอาจจะตอบโจทย์ทางธุรกิจไม่ได้.....” (เลิศชัย สุธรรมานนท์)
“ความจาเป็นที่ต้องมีมหาวิทยาลัยบรรษัทเนื่องจากลักษณะการผลิตบัณฑิตในปัจจุบัน
นี้มีความโน้มเอียงไปทางวิชาการ จึงเกิดคาพูดที่ว่า “บัณฑิตไม่ตรงต่อความต้องการ” บริษัทที่มีขนาด
ใหญ่ มีกาลังและมีประสบการณ์สูงจึงเริ่มนาอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เกษียณเข้าไป ซึ่งตนคิดว่ามีความ
จาเป็นและต้องส่งเสริมด้วย.....” (ไทย ทิพย์สุวรรณกุล)
“.....ภายหลังที่ดาเนินการเป็นกิจลักษณะมากคือ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ที่มี
ความชัดเจนว่าเปิดเพื่อป้อนเข้าสู่ระบบการค้าปลีกทั้งหมด ลักษณะนี้เป็นการจัดการศึกษาเพื่อตอบ

๑๐๔
โจทย์เพื่อความต้องการของบริษัท เรื่องของทวิภาคจึงเข้ามา มีการทางานและเรียนอย่างละครึ่ง หรือ
เอกชนบางด้านที่เฉพาะทางมาก เช่น ด้าน ภาพยนตร์และแอนนิเมชั่น ก็จะมีสถาบันกันตนาเข้ามาจัดตั้ง
เพื่อไปใช้สิ่งอานวยความสะดวกในการพัฒนาคนและตอบโจทย์ตรงไปตรงมา ถ้าทาแบบนี้จะไม่เป็น
ปัญหาเรื่องความอยู่รอด เพราะผลิตเพื่อป้อนในส่วนที่บริษัทต้องการ เมื่อกล่าวถึงมหาวิทยาลัยบรรษัท
ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยปรัชญา คือการศึกษาที่ไม่หวังผลกาไร” (พินิติ รตะนานุกูล)
“มหาวิ ท ยาลั ย บรรษั ท ตั้ ง มาเพื่ อ ตอบโจทย์ ก ลุ่ ม บริ ษั ท ซึ่ ง ช่ ว ยในแง่ ก ารพั ฒ นา
ทรัพยากรของส่วนอุตสาหกรรมนั้นๆ” (วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ )
“ในมุมมองตนคิดว่าการก่อตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยมีบริบท ๒-๓
เรื่อง อย่างแรกคือการก่อตั้งโดยบุ คคลชั้นนาที่มีฐ านะและมีชื่อเสียงในประเทศไทย แต่ในเรื่องของ
มหาวิทยาลัยบรรษัท ซึ่งก่อตั้งเพื่อผลิตบุคลากรตามความเชี่ยวชาญของตนเอง ดังนั้นบริบทหรือปัจจัยที่
ทาให้ทิศทางหรือวิสัยทัศน์ของสถาบันจึงเปลี่ยนไป ตนคิดว่าปัจจัย เช่น ผู้ ก่อตั้งลงทุนระดับหนึ่ง แล้ว
ต้องยื น ด้ว ยขาของตัว เอง ซึ่งบั งคับ ด้ว ยจานวนนัก ศึ ก ษาหรื อรายได้ ที่จาเป็ นต้ อ งมี และบริ บ ทจะ
เปลี่ยนไปตามนโยบายและผู้บริหารที่กากับดูแล และบางสถาบันก็เปลี่ยนไปด้วยข้อบังคับเรื่องการเงินที่
ต้องขายกิจการ ซึ่งอีกรูปแบบหนึ่งที่เห็นคล้ายเป็ น CSR คือเจ้าของหรือบรษัทดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม
ในรูปของมูลนิธิ ตั้งขึ้นมาผลิตคนตามความเชี่ยวชาญของตนออกไปสู่สังคม.ซึ่งถามว่าจานวนนักศึกษาที่
เริ่มลดลงในปัจจุบันมีผลกระทบหรือไม่ ในมุมมองของตน ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยบรรษัทแบบดั้งเดิมที่ไม่ได้
ขยายเป็นมหาวิทยาลัยครบวงจร คงมีความต้องการนักศึกษาไม่มาก เนื่องจากมีขนาดเล็ก ถ้ามีศาสตร์ดี
หรื อ หลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพตอบโจทย์ ต ลาดแรงงาน คิ ด ว่ า สามารถอยู่ ร อดได้ ดั ง นั้ น ความเป็ น
มหาวิทยาลัยบรรษัทจึงตอบโจทย์ของอาชีพอยู่แล้ว เพียงแต่ว่ามีการดาเนินไปตามยุทธศาสตร์ห รื อ
วิสัยทัศน์ที่ตั้งขึ้นตั้งแต่แรกหรือไม่” (ศิริพงศ์ รักใหม่)
“......เห็นด้วยว่ามหาวิทยาลัยบรรษัทเป็นวิธีคิดหนึ่ง ถ้าเรียบเรียงให้ดีจะเป็นทางออก
หนึ่งของมหาวิทยาลัยเอกชนที่จะถือเป็นนโยบายได้.....” (สุเมธ แย้มนุ่น)
“มหาวิทยาลัยบรรษัทจะมีผลต่อการที่จะทาให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนยังคงสถานะ
อยู่ ไ ด้ ท่ า มกลางวิ ก ฤตตั ว ป้ อ นเข้ า ที่ ล ดลง เนื่ อ งจากการพั ฒ นาหลั ก สู ต รสามารถตอบสนองต่ อ
ตลาดแรงงานได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม รวมทั้งสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใน
ยุคดิจิทัลได้รวดเร็วขึ้น” (จุฑา มนัสไพบูลย์)
๒.๑.๓ การเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย มาจากความต้องการผลิตบัณฑิตให้
ตอบโจทย์ธุรกิจของภาคเอกชน ที่สถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู่ยังไปไม่ถึง
“สาหรับสถาบันกันตนาซึ่งเป็นเฉพาะทางมาก และมีสไตล์ของกันตนาในการทางานใน
องค์กร เมื่อก่อตั้งสถาบัน นอกจากที่คุณพ่อของตนซึ่งเป็นผู้ที่ชอบฝึกอบรม ทาให้มีบุคลากรเบื้องหน้า
เบื้องหลัง และท่านคงมองเห็นประเด็นปัญหาเรื่องคนที่จะเข้ามาทางานได้ ต้องมีการฝึกฝน เรียนรู้และ
ถ่ายทอด แต่เมื่อถึงยุคของตนที่ดาเนินงานในระดับบริษัทพบว่า ช่วงที่อุตสาหกรรมมีการเติบโต ต้องการ

๑๐๕
กาลังคนเป็นจานวนมากโดยส่วนหนึ่งมาจากนิเทศศาสตร์ โดยพบว่าเมื่อเข้ามาทางานจริงก็ยังต้องเรียนรู้
และฝึกฝนกันใหม่ จึงคิดว่าถ้าสร้างผู้เรียนให้มีการเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นปีแรก และระหว่างเรียนก็ได้ทางาน
ด้วย จะทาให้มีแนวคิดในเรื่องการมีความคิดสร้างสรรค์ผสมกับทักษะ จึงเป็นที่มาของสถาบั นกันตนาว่า
ถ้าสร้างบุคคลากรเองแล้วน่าจะได้บุคลากรที่ตรงตามความต้องการมากกว่า” (ปนัดดา ธนสถิตย์)
“จากปณิธานของท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย วิทยาลัยดุสิตธานีสืบมาจากการประสบ
ความสาเร็จในธุรกิจการโรงแรมและสร้างแบรนด์ไทยให้ขึ้นติดระดับสากล และที่สาคัญอย่างมากคือ
เรื่ อ ง Human resources หรื อ ก าลั ง คน ซึ่ ง ต้ อ งได้ รั บ การพั ฒ นาอย่ า งถู ก ต้ อ ง ท่ า นเลยคิ ด จั ด ตั้ ง
สถาบันการศึกษา โดยจัดตั้งโรงเรียนดุสิตการโรงแรมก่อน รับผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ๖ เข้า
ศึกษาเล่าเรียนหลักสูตร ๒ ปี ในระยะแรก มีหลักสูตรที่จัดเรียน จานวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตร
การโรงแรมและหลักสูตรการประกอบอาหาร” (พิศาล สร้อยธุหร่า)
“.....ในเครือของ CP เองมีประมาณ ๒๐ ปี ที่ประธานเกิดแนวคิดนี้มา แต่เมื่อไม่ถึง ๑๐
ปีที่คุณก่อศักดิ์มาทาให้เป็นรูปแบบที่นี่ เพราะตอนนั้นองค์กรอยากทาเป็นออนไลน์ ภาคธุรกิจคิดเรื่องนี้
มานานแล้ว เพราะการพัฒนาคนเป็นเรื่องสาคัญมาก และการศึกษาอาจไม่สามารถตอบสนองได้ทั้งหมด
แต่บ้านเราทาน้อยเพราะมหาวิทยาลัยบรรษัทลงทุนเยอะ และเห็นผลช้า เพราะเป็นการลงทุนด้านคน ที่
ทาให้ขับเคลื่อนช้า....” (เลิศชัย สุธรรมานนท์)
๒.๑.๔ มหาวิทยาลัยบรรษัท เป็นทางเลือกหนึ่ง ที่มีวัตถุประสงค์ที่ต่างจากมหาวิทยาลัยของรัฐ
และเอกชนอื่นๆ ยังมีความจาเป็นต้องมีสถาบันอุดมศึกษาประเภทอื่นๆด้วย
มีความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ที่คิดว่า มหาวิทยาลัยบรรษัท เป็นทางเลือกหนึ่ง ที่
จาเป็นต้องมี แต่อาจมีวัตถุประสงค์ที่ต่างไปจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ และในอุดมศึกษาควรมี
ความหลากหลายจากการคงอยู่ของสถาบันอุดมศึกษาประเภทอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบัน ดังความเห็นที่ว่า
“ส่วนตัว มองว่าต่างกันมากในแง่ของมหาวิทยาลัยบรรษัทกับมหาวิทยาลัยเอกชน
ทั่วไป อาจต้องแยกกันพิจารณา ตั้งแต่วั ตถุประสงค์ของการดาเนินการที่ต่างกัน เมื่อนามาเชื่อมโยงกัน
อาจไม่ตรง เพราะจุดตั้งต้น เป้าหมายต่างกัน ทาให้เรื่องการได้รับงบประมาณที่ต่างกันจึงส่ งผลต่ อ
การพัฒนา มหาวิทยาลัยเอกชนทั่วไปและมหาวิทยาลัยบรรษัทจึงเป็นคนละแนวทางกัน ดังนั้น อาจไม่ได้
ไปด้ว ยกัน บรรษัทอาจไม่ช่ว ยมหาวิทยาลั ยเอกชนแบบปกติ เนื่องจาก agenda แตกต่างกัน จึงไม่
สามารถเชื่อมโยงกันได้ หลักของมหาวิทยาลัยบรรษัทจะตอบโจทย์การพัฒนาทรัพยากรของบริษัทแม่
กระบวนการที่ต่างกันสิ้นเชิง จึงไม่สามารถเทียบหรือเชื่อมโยงกันได้โดยตรง” (วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ )
“มหาวิ ท ยาลั ย บรรษั ท ไม่ ใ ช่ ค าตอบเดี ย ว ถ้ า ประเมิ น จากสถานการณ์ พบว่ า
มหาวิทยาลัยที่อยู่รอดมีมหาวิทยาลัยเอกชนอยู่ ๑๐ แห่ง ซึ่งเกือบจะไม่ต้องไปกากับ เพียงแต่ไม่ควรออก
กฎระเบียบเพื่อทาลายมหาวิทยาลัยเหล่านั้น เนื่องจากปรับตัวได้เองตามสถานการณ์ มหาวิทยาลัยจะ
เน้นงานวิจัย เน้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างหลักสูตรที่เป็น e-Learning มากขึ้น และจะปรับ
หลักสูตรเข้ากับสภาพปัจจุบัน ถ้ามหาวิทยาลัยมีศักยภาพ” (สุเมธ แย้มนุ่น)

๑๐๖
๒.๒ ปัจจัยหรือเงื่อนไข ที่ทาให้มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยดาเนินการไปได้โดยสาเร็จ
ปัจจัยหรือเงื่อนไข ที่ทาให้มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยดาเนินการไปได้โดยสาเร็จ นั้น
ประกอบด้วย ๑ ธุรกิจที่ทาต้องใหญ่โตหรือมีความพร้อมพอที่จะทุ่มสรรพกาลังให้ ๒. องค์กรต้องใจกว้าง
พอที่จะนาความรู้ขององค์กรนาไปสู่ห้องเรียน ๓.มีผู้บริหารที่อยากผลักดันในเรื่องนี้ ๔. จัดการศึกษาโดย
มีการกาหนดผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน ๕. หาพันธมิตร และมีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด
๖. การสนับสนุนจากนโยบายของรัฐ และหน่วยงานของรัฐที่ควบคุม กากับดูแลต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
ก้ า วทั น ความเปลี่ ย นแปลง ๗. การบริ ห ารโดยองค์ ก รโดยคุ ณ สมบั ติ ข องบริ ษั ท ที่ จ ะเป็ น เจ้ า ของ
มหาวิทยาลัยจะต้องเป็นบริษัทในอุตสาหกรรมในอนาคต (๑๐ S-curve) และมีแนวคิดในเรื่อง CSR ดังมี
ผู้ให้ความเห็นไว้ดังนี้
“เงื่อนไขจากประสบการณ์ที่นี่ คือ ๑. ธุรกิจที่ทาต้องใหญ่โตพอที่จะทุ่มสรรพกาลังให้
เพราะการลงทุนเรื่องคนสูงมาก ซึ่งการให้ได้แหล่งทรัพยากรมาเพิ่ม ถ้าไม่ใช่บริษัทใหญ่โอกาสที่จะเกิด
มหาวิทยาลัยบรรษัทมันน้อย....... สรุปแล้ว จะประสบผลสาเร็จ ได้ บริษัทแม่ต้องใหญ่พอ มีกาลังที่มาก
พอ ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งสนั บ สนุ น เรื่ อ งคนจริ ง ๆ แนวความคิ ด ของผู้ บ ริ ห ารมุ่ ง มั่ น ว่ า คนส าคั ญ กว่ า Core
Business ๒. องค์กรต้องใจกว้างพอที่จะนาความรู้ขององค์กรนาไปสู่ห้องเรียน เพราะว่า หลายๆที่ ........
ก็ไม่ได้ถ่ายโอนจากองค์กรสู่ ห้องเรี ย น ดังนั้น การตีความต้องกว้างพอที่จะยอมถ่ายโอนความรู้ไปสู่
ห้องเรียน ปัญหาเหล่านี้ทาให้มหาวิทยาลัยบรรษัทในไทยเดินช้า เพราะแยกส่วนกัน ...... โดยสรุปคือ ๑.
Resource ๒. Knowledge ที่มีในองค์กรไปสู่ห้องเรียน โดยมีผู้บริหารที่อยากผลักดันในเรื่องนี้” (เลิศชัย
สุธรรมานนท์ สัมภาษณ์)
“ถ้ากลุ่มบริษัทแม่แข็งแรงและชัดเจนในการสนับสนุน กลุ่มมหาวิทยาลัยบรรษัทไม่
น่าจะมีปัญหา อาจต้องปรับตัวเรื่องตัวป้อน จึงต้องเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงของนักศึกษารุ่นใหม่ที่มีมิติ
วิธีคิดที่เปลี่ยนไป” (วิรัตน์ เลิศไพฑูรย์พันธ์)
“อย่ างที่กล่ าวคือ Product ต้องชัดเจนว่าจะตอบโจทย์อะไร ถ้าไม่ชัดเจน การจัด
ทาการศึกษาในลักษณะนี้ไม่สาเร็จ เพราะว่ายุคต่อไปเป็นยุคที่ผู้เรียนเป็นฝ่ายที่มีอานาจในการเลือก
มากกว่าสถาบัน การศึกษา.......” (พินิติ รตะนานูกูล)
“ ปัจจัยคือหาพันธมิตรให้มากที่สุด ตอนนี้แปรเปลี่ยนไปแล้ว มันไม่ใช่มหาวิทยาลัย
บรรษัทในความหมายนัยสากล เป็นลักษณะ Multi-Corporate University ที่ทาให้เขาอยู่รอด ถ้าไปติด
อยู่กับนิยามสากลจะทาให้ขาดทุนแน่นอน แต่ถ้าแปรสภาพบ้างแล้วเอาพันธมิตรมา เป็นแนวคิดที่ดีใน
การดาเนินการ แต่ต้องมีความใส่ใจ ไม่ใช่พูดแต่ทฤษฏีแต่ทาไม่ได้ ต้องมีการติดต่อ ต้องให้สถาบันอื่นๆ ที่
จะร่วมต้องมีตาแหน่งเพียงพอที่จะรองรับ.......” (ธนู กุลชล)
“........ความเข้าใจไม่ได้หมายความเฉพาะแค่หน่วยปฏิบัติหมายรวมถึงหน่วยที่เกี่ยว
ข้องทั้งหมดโดยเฉพาะหน่วยที่ทาหน้าที่ตรวจสอบซึ่งอาจไม่พิจารณาถึงเจตนา พิจาณาที่กฎหมายอย่าง
เดียว ซึ่งมีความไม่เข้าใจหน่วยปฏิบัติจะลาบาก กฎหมายควรจะเปิดช่องและการสนับสนุนของภาครัฐ

๑๐๗
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทาวิจัยที่สามารถนาค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษี ถึงแม้เป็นเพียงเล็กน้อยในมุมของ
บริษัท แต่เชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สามารถเพิ่มขยายได้ เพื่อเป็นการสนับสนุน.........ถ้าแยกดาเนินการ
อาจล าบาก ต้ อ งเป็ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานโดยมี อ งค์ ก ร อาจจะใช้ อ งค์ ก รที่ มี อ ยู่ ซึ่ ง มี
ความเข้มแข็งอยู่แล้ว เช่น สภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม เป็นต้น โดยต้องมีการวางแผนระยะยาวที่มี
คุณภาพ” (ไทย ทิพย์สุวรรณกุล)
“ อีกปัจจัยหนึ่งที่คิดว่าไปกระทบกับมหาวิทยาลัยบรรษัทอย่างมาก คือ นโยบายรัฐ ใน
แง่ของนโยบายรัฐเรื่อง QA เรื่องการกาหนดมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติ ทาให้วิทยาลัยต้องบิดออกไปจาก
มหาวิทยาลัยบรรษัทมาก เช่น เรื่องคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งสิ่งเหล่านี้วิทยาลัยต้องบริหารจัดการให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่ออกมา ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง” (ศิริพงศ์ รักใหม่)
“ ปัจจัยภายใน คื อ การที่ มี อ งค์ ก ารเอกชนช่ ว ยส่ ง เสริ ม ทางด้ า นทั ก ษะฝึ ก ปฏิบัติ
เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์เพื่อการเรียนการสอน และ ปัจจัยภายนอก คือหน่วยงานของรัฐที่ควบคุม กากับ
ดูแลที่ต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง” (จุฑา มนัสไพบูลย์)
“ .....รัฐจะส่งเสริมอย่างไร โดยในมุมมองคือ ๑) เรื่องการจัดตั้งอาจเริ่มจัดตั้งใหม่จาก
พระราชบัญญัติที่มีอยู่ แต่ถ้านิติบุคคลเดียวไม่เพียงพอ อาจอนุญาตให้เป็นการจดทะเบียนร่วมหลาย
นิติบุคคล ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมาย แต่ลักษณะของมหาวิทยาลั ยบรรษัทควรเน้นที่จะผลิตกาลังคนเพื่ อ
ตอบสนองความต้ อ งการของตนป็ น หลั ก ก่ อ น เพื่ อ ให้ เ ห็ น เป้ า หมายของการผลิ ต ก าลั ง คน ดั ง นั้ น
การศึกษาจะไปด้ว ยกันกับการฝึ กประสบการณ์ หรืออาจน้อยกว่าฝึ กประสบการณ์ด้ว ยซ้า ๒) เรื่อง
การวิจั ย มหาวิทยาลั ย ที่จ ะเน้ น เรื่ องการวิจัยและนวัต กรรม ต้องเป็นบรรษัทที่ ก้าวหน้า รัฐ ต้องให้
การสนับสนุนเรื่องการวิจัย อย่างกรณี สบว. เวลาจัดสรรงบประมาณ ตามกระทรวงใหม่จะไม่พิจารณา
ว่าผู้ขอรับการจัดสรรเป็นของรัฐหรือภาคเอกชน แต่จะจัดสรรตามโครงการ ซึ่งถือเป็นการเปิ ดโอกาสได้
ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยบรรษัทเน้นที่งานและเป้าหมายที่ชัดเจน ตัวนี้เป็นแรงกระตุ้นเรื่องวิจัยและนวัตกรรม
ดังนั้น จึงถือเป็นทางออก และอาจดีกว่ามหาวิทยาลัยของรัฐ เพราะเอกชนจะเป็นทั้งด้าน demand
และด้าน supply ด้วยตนเอง ตามแนวคิดของมหาวิทยาลัยบรรษัทจริงๆ กรณีมีมหาวิทยาลัยขนาดเล็กที่
จะเปลี่ยนไปเป็นมหาวิทยาลัยบรรษัท รัฐอาจต้องช่วยโดยให้มีกระบวนการคัดเลือก ต้องเลือกสถาบันที่มี
ความพร้อมพอสมควร คือ ไม่ได้เข้าไปทาลาย แต่ไปช่วยออกแบบโครงสร้างออกแบบการบริหารให้
สถาบันอยู่ได้ด้วยตนเอง เพียงแต่กรณีเป็นผู้ถือใบอนุญาต ก็ต้องพร้อมที่จะระดมทุน หาบริษัทเข้ามาร่วม
เอง เป็น demand side เพื่อ re-profile ให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการ สาหรับวิธีการ
หาบรรษัท ต้องหาบริษัทที่เหมือนกัน” (สุเมธ แย้มนุ่น)
“หัวใจสาคัญอยู่ที่มหาวิทยาลัยต้องบริหารโดยองค์กร ถ้ามหาวิทยาลัยขนาดเล็ กหลาย
แห่งรวมตัวกัน ในลักษณะของการยุบรวมเหลือเพียงหนึ่งมหาวิทยาลัย และนาภาคธุรกิจมาร่วมด้วยได้
แล้ ว ยุ บ รวมหรื อหลอมรวมก็ได้ แต่สุ ดท้ายแล้ ว ต้องมีส ถานประกอบการเข้ามาเป็นเจ้าของ ซึ่งผู้ ถือ
ใบอนุญาตเดิมอาจเป็นแบบนั้น สาหรับมหาวิทยาลัยเดิม แต่สาหรับมหาวิทยาลัยใหม่ไ ม่ควรจะมี โดย

๑๐๘
คุณสมบัติของบริษัทที่จะเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นบริษัทในอุตสาหกรรมในอนาคต (๑๐
S-curve).....ถ้าน ามหาวิทยาลั ย บรรษัทเข้ามา โดยสายเลื อดต้องเกิดจากความต้ องการของบริ ษั ท
มหาวิทยาลัยตัดสินใจเปิดหลักสูตรใหม่หรือมีการวิจัย จะขึ้นอยู่กับความต้องการ ซึ่งไม่ใช่มหาวิทยาลัย
ทั่ ว ไปที่ เ ป็ น ความต้ อ งการด้ านวิช าการ ส่ ว นมหาวิ ท ยาลั ย บรรษั ท จะเป็ น ความต้อ งการของบริษัท
แต่ปัญหาหลักที่ถกเถียงคือมหาวิทยาลัยบรรษัทจะไม่ตอบโจทย์ของสังคม ไม่ตอบวิสัยทัศน์ของประเทศ
ซึ่งมหาวิทยาลัยบรรษัทจะไม่ได้รับงบประมาณจากรัฐ เพราะมีรายได้จากบริษัทของตนเอง จึงต้องสร้าง
บริษัทให้มั่นคง ซึ่งขึ้นกับผู้บริหารของบริษัทว่าจะมองเห็นลู่ทางทางธุรกิจที่ตรงกับผู้บริหารของประเทศ
หรือไม่ ถ้าตรงก็ไปด้วยกัน แต่ด้วยสิ่งนี้ทาให้เกิดแนวคิดของ CSR ดังนั้น มหาวิทยาลัยบรรษัทจึงต้อง
ตอบสนองสั ง คม การเกิ ด Social Engagement University จึ ง เกิ ด มาจากมหาวิ ท ยาลั ย บรรษั ท ”
(สุเมธ แย้มนุ่น)
๒.๓ วิธีการ ในการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในการนาแนวคิดเรื่องมหาวิทยาลัยบรรษัทมา
ปรั บใช้ เพื่อให้สถาบัน อุด มศึกษาเอกชนมีความเชื่อมโยงกับภาคธุร กิจและภาคอุตสาหกรรมได้
รวมทั้งความเป็นไปได้ที่จะนาแนวคิดนี้มาพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในปัจจุบัน
วิธีการ ในการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในการนาแนวคิดเรื่องมหาวิทยาลัยบรรษัทมา
ปรับใช้ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมในปัจจุบัน มี
แนวคิดที่เป็นไปได้ ดังนี้ ๑.แนวคิดสหกิจศึกษา ๒.แนวความคิด “คณะเสียบปลั๊ก” ๓.สร้างเครือข่าย
มหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม ๔.มีนโยบายของภาครัฐที่ชัดเจนในการเชื่อมโยงโจทย์ในพื้นที่ และ
เชื่อมโยงให้เกิดผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคมหาวิทยาลัยเอกชน ๕. การสร้าง
ความเข้มแข็ง ให้สถาบันโดยใช้จุดแข็งร่วมกับ คู่ธุรกิจเพื่อสร้างความเข้มแข็งในบางสาขาวิชาร่ว มกับ
การวางแผนการผลิตและพัฒนากาลังคนให้เหมาะสม
“.........แนวคิดที่จ ะทาได้คือสหกิจศึกษา เชื่อมโยงกับทางภาคธุรกิจ ทา MOU ส่ง
นักศึกษาไปฝึกงาน การฝึกงานต้องไม่ปล่ อยเด็กไปตามลาพัง มีแผน มีการติดตามประเมินผล ถือเป็น
ไอเดียที่ดี และต้องจริง...........” (ธนู กุลชล)
“มองว่ามหาวิทยาลัยบรรษัทและมหาวิทยาลัยเอกชนแยกกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยเอกชนมี
ความเชื่อมโยงอยู่แล้ว เนื่องจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม มีการเชื่อมโยงของเครือข่ายกว่า ๒,๗๐๐ บริษัท ที่
เข้าร่วมกระบวน เช่น สหกิจศึกษา ที่เป็นกลไกหนึ่ง เนื่องจากเป้าหมายคือต้องตอบโจทย์อุตสาหกรรม
จึงต้องดึงภาคอุตสาหกรรมเข้ามามีส่วนร่วม เพราะฉะนั้น การที่ให้มีหุ้นส่วนจากภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม
กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตจึงเป็นกลยุทธ์ที่ดาเนินการมานานแล้ว แม้จะคนละรูปแบบ แต่มีบางมุมที่คล้ายกัน ตรงที่
มีการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมเช่นกัน” (วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์)
“ใช้แนวความคิด “คณะเสียบปลั๊ก” มาคุยกันลงตัว บางสาขาวิชาที่ตนเองอยากได้ก็
มาร่วมเปิด จุดเริ่มต้นต้องมี Network ที่ใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัย มีความไว้ใจเป็นพื้นฐานกับองค์กรต่างๆ
ในโมเดลบอกว่า Networking เป็นสิ่งสาคัญ บางทีต้องผูกพันมายาวถึงตัดสิ นใจมาร่วม มีการให้ ทุน

๑๐๙
การศึกษากับนักศึกษาบางส่วน การฝึกงาน การคบหาสมาคม ซึ่งโมเดลนี้ มหาวิทยาลัยในประเทศไทย
ทาได้ทันทีเลย เกี่ยวข้องกับ Network พวกนี้ แต่ปัญหาคือทัศนคติต่างหาก ฉะนั้น Network จึงสาคัญ
ปัญหาเอกชนที่อยู่ไม่ได้คือไม่ได้เชื่อมโยงกับธุรกิจภาคอุตสาหกรรมจริง และปัญหาใหญ่คือทัศนคติของ
อาจารย์ที่ไม่ได้ฝึกมาในด้าน Business Mind การเปิดกว้างที่จะไปเชื่อมต่อกับภาคอื่นๆ เพื่อประโยชน์
กับงานที่ตัวเองทา ทัศนคติของบุคลากรในมหาวิทยาลัยที่ไม่ทา ซึ่งสามารถทาได้ดีกว่าเราอีกเพราะมี
ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยที่น่าเชื่อถือมาแต่เดิมอยู่แล้ว” (เลิศชัย สุธรรมานนท์)
:
“ แบ่งเป็น ๒ ประเด็น ประเด็นแรกคือ ในการเปิดสาขาใดก็ตาม ควรมีผู้แทนจาก
ภาคอุตสาหกรรมเข้ามา และอาจสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม เหมือนเช่นการนา
สมาคมสถาบั น อุด มศึ ก ษาเอกชนแห่ งประเทศไทย (สสอท.) เข้ามาร่ว มกับภาคอุตสาหกรรม และ
มีการแตกออกไปเป็นอุตสาหกรรมด้านต่างๆ และตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ มีการหารือแลกเปลี่ ยนกัน
ไม่ใช่นาเฉพาะอาจารย์มาแลกเปลี่ยนกันอย่างเดียว คิดว่าน่าจะทาได้ และนามหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและ
เอกชน มาเป็นฟอรั่มที่จะให้แลกเปลี่ยนกัน จะเกิดความร่วมมือกันมากขึ้น ภาคอุตสาหกรรมต่อไปเป็น
ผู้มีส่วนได้เสียของการศึกษา ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จะช่วยตัวเองได้ เพราะมีส่วนวิจัยอยู่แล้ว แต่
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก SME ยังมีความต้องการในการวิจัย อุตสาหกรรม และบุคลากร ซึ่งไม่สามารถทา
เรื่ อ งทั้ ง ๓ อย่ า งนี้ ไ ปด้ ว ยกั น ได้ และอุ ต สาหกรรมขนาดเล็ ก มี จ านวนมากกว่ า บริ ษั ท ใหญ่ ดั ง นั้ น
ความร่วมมือจะยั่งยืนได้ ต้องเกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่า ย ถ้ามีประโยชน์กับฝ่ายเดียว ภาคอุตสาหกรรม
คงไม่อยากให้ความร่วมมือ สิ่งที่จะสนับสนุนได้คือ การนาแนวคิดของมหาวิทยาลัยบรรษัท โดยอาศัย
การสร้างเครือข่ายอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมร่วมกัน อาจเป็นเครือข่ายใหญ่ และมีเครือข่ายเฉพาะ
ของอุตสาหกรรมแต่ละประเภท และเป็น partnership ซึ่งกันและกัน และ สกอ. อาจให้สิ่งสนับสนุนที่
ทาให้ทั้งสองส่วนอยากทางานร่วมกัน ซึ่งอาจเป็นทางออกที่สาคัญ.........เห็นด้วย เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สาคัญ
เพราะคุณภาพของการศึกษาไม่ได้ขึ้นกับว่าอาจารย์จบปริญญาเอกเท่าไร มีการตีพิมพ์เท่าไร มีห้องสมุด
ขนาดใหญ่แค่ไหน แต่ควรต้องรู้ว่าในสภาพความเป็นจริงของประเทศตอนนี้เป็นเช่นไร ถ้าสามารถเป็น
คู่ กั น ได้ จ ะท าให้ คุ ณ ภาพดี ขึ้ น และนั ก ศึ ก ษาก็ อ ยากมาเรี ย น ส่ ง ผลให้ โ ลกของการท างานและโลก
การศึกษาเชื่อมโยงกัน การหารือกับภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อาจเข้ามาร่วมเพื่อภาพลักษณ์ของ
องค์กรที่ดี แต่อุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อม อาจส่งเสริมโดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ แลกเปลี่ยนกับ
การฝึ ก งานของนั ก ศึ ก ษา ดั ง นั้ น จึ ง มองเป็ น เรื่ อ งของการยกระดั บ ธุ ร กิ จ ตามความเชี่ ย วชาญของ
มหาวิทยาลัย” (พรชัย มงคลวนิช)
“น่าจะเป็นนโยบายที่ชัดว่าภาคอุตสาหกรรมและภาคมหาวิทยาลัยเอกชนต้ องทางาน
ร่วมกัน และให้เกิดผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคมหาวิทยาลัยเอกชน เพื่อให้เกิด
ความร่วมมืออย่างยั่งยืน ถ้าทาได้ผลสาเร็จต่อไป อาจขยายไปยังภาคธุรกิจเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ก็จะทา
ให้การลงทุนการศึกษาเป็นเรื่องเดียวกันหมด สรุปแล้วต้องมีการเชื่อ มโยงโจทย์ในพื้นที่ และเชื่อมโยงใน
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แง่สองภาคส่วนให้มีการแลกเปลี่ยนกันระหว่างภาคส่วนได้ เพื่อทาให้ร่วมมือกันได้ในหลายมิติมากขึ้น ”
(พรชัย มงคลวนิช)
“คล้ า ยกั บ ที่ สกอ. ได้ ด าเนิ น การแบ่ ง ประเภทของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ไ ม่ ใ ช่
มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ทั้งหมด หรืออาจเป็นก็ได้ แต่ต้องมีจุดแข็ง
เรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง โดยเฉพาะและแสวงหาคู่ ธุ ร กิ จ เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง เช่ น เลื อ กสาขาที่ มี
ความเชี่ยวชาญเพื่อหาคู่ธุร กิจ พอหมดความต้องการก็ปิด ลักษณะนี้เป็นไปได้ในกรณีของเอกชนที่
ต้องการใช้คนโดยไม่ต้องลงทุนมากนัก มหาวิทยาลัยที่ขาดคนก็สามารถทางานต่อได้ แต่สิ่งสาคัญต้อง
สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันการศึกษา แต่อาจไม่สามารถครอบคลุมสาขาที่ต้องมีการลงทุนในเรื่อง
เครื่องมือที่มีราคาสูง ซึ่งหลายบริษัทอาจชอบเนื่องจากไม่ต้องลงทุนแต่ต้องวางแผนการผลิตและพัฒนา
กาลังคนให้เหมาะสม” (ไทย ทิพย์สุวรรณกุล )
“ ไม่ ง่ า ย เพราะว่ า ถ้ า จะท าเช่ น นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งมี ฐ านธุ ร กิ จ หรื อ เครื อ ข่ า ย
ด้านธุรกิจในมือ ซึ่งถ้าไม่มีจุดนี้ คิดว่ายากที่จะทา ที่ตนมอง ในเมื่อตัวป้อนเข้าด้านประชากรไทยไม่มี
ต้องคิดต่างจากเดิม คือ ๑) จัดทาโปรแกรมการเรียนการสอนในลักษณะ non-degree program หรือ
short course หรือเน้นลักษณะการฝึกอบรมเฉพาะบางอย่าง หรือ การบริการวิชาการ ๒) เมื่อไม่มีตัว
ป้ อนด้านประชากรไทย ต้องพิจ ารณาหาตัว ป้ อนต่า งชาติ ซึ่งจะดาเนินการได้ มหาวิทยาลั ย ต้ อ งมี
ความพร้ อ มในเรื่ อ งของสถานที่ คณาจารย์ ที่ ส อน บุ ค คลที่ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ฝ่ า ยสนั บ สนุ น สิ่ ง อ านวย
ความสะดวกที่มี และ ๓) มหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่งจับมือร่วมกับประเทศจีนเปิดสอนเป็นภาษาจีน ใน
ลักษะคล้ายยืมมหาวิทยาลัยให้บริหารจัดการเพื่อความอยู่รอด” (พินิติ รตะนานุกูล)
“ มองว่ามหาวิทยาลัยบรรษัทและมหาวิทยาลัยเอกชนแยกกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยเอกชน
มีความเชื่อมโยงอยู่แล้ว เนื่องจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม มีการเชื่อมโยงของเครือข่ายกว่า ๒,๗๐๐ บริษัท
ที่เข้าร่วมกระบวน เช่น สหกิจศึกษา ที่เป็นกลไกหนึ่ง เนื่องจากเป้าหมายคือต้องตอบโจทย์อุตสาหกรรม
จึงต้องดึงภาคอุตสาหกรรมเข้ามามีส่วนร่วม เพราะฉะนั้น การที่ให้มีหุ้นส่วนจากภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม
กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตจึงเป็นกลยุทธ์ที่ดาเนินการมานานแล้ว แม้จะคนละรูปแบบ แต่มีบางมุมที่คล้ายกัน ตรงที่
มีการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมเช่นกัน เช่นการให้ภาคอุตสาหกรรมเข้ามาร่วมการจัดการเรียนการ
สอน ซึ่งแต่ละอุตสาหกรรมมีลักษณะเฉพาะเจาะจง เช่น กลุ่มดิจิทัลที่มีทักษะเฉพาะทาง จาเป็นต้องสรร
หาภาคอุตสาหรรมเข้ามาร่วมในกระบวนการผลิต อีกส่วนคือเข้ามาช่วยในการวิจัยหรือแก้ไขปัญหา
บางอย่างในลักษณะโครงการร่วม บางส่วนต่อยอดจากสหกิจศึกษา โดยให้นักศึกษาเข้ าไปช่วยบริษัท
และต่อยอดทาเป็นโครงการแก้ปัญหาในภาพใหญ่ บางกลุ่มบริษัทใช้ WIL การเรียนร่วมกับการทางาน
ซึ่งเหล่านี้จะประสบความสาเร็จเมื่อบริษัทและมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือที่ดี เนื่องจากบางบริษัทถือ
เป็ น ภาระที่ ต้ อ งดู แ ล ความร่ ว มมื อ เป็ น ทั้ ง หมดของกระบวนการ เริ่ ม ตั้ ง แต่ ก ารจั ด ท าหลั ก สู ต ร
การวิ พ ากษ์ เชิ ญ ร่ ว มกระบวนการสอนในทุ ก ระดั บ โดยปรั ช ญาคื อ ให้ ผู้ เ รี ย นเรี ย นจากตั ว จริ ง
ประสบการณ์จริง ผู้เรียนจะต้องได้สัมผัสของจริง ผู้สอนก็เป็นมืออาชีพจริงๆ” (วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์)

๑๑๑
“:ภาครั ฐ ควรเล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ของภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคธุ ร กิ จ และ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งควรมีการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ลดกฏเกณฑ์ข้อบั งคับ หรื อใช้ร ะบบราชการเข้ามาตรวจสอบมากเกินไปจนทาให้ภาคเอกชน
รวมทั้งสถาบันการศึกษาเอกชนไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้ “ (จุฑา มนัสไพบูลย์)
๒.๔ “จุดแข็ง” ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย
จุดแข็ง ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย สรุปได้ดังนี้ จุด
แข็งของทั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยคือ ๑.ประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ เนื่องจากมีความคล่องตัวในการตัดสินใจที่รวดเร็ว (ธนู กุลชล, เลิศชัย สุธรรมานนท์,
พรชัย มงคลวนิช, วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ ,ศิริพงศ์ รักใหม่,พิศาล สร้อยธุหร่า) ๒.ระเบียบมีความยืดหยุ่น
(ธนู กุลชล) ๓. มีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายและรวดเร็ว (เลิศชัย สุธรรมานนท์ , พรชัย มงคล
วนิช, ศิริพงศ์ รักใหม่, พิศาล สร้อยธุหร่า) ๔. ความก้าวหน้าทางวิทยาการและการปฎิบัติงานเพื่อเสริม
ทักษะของผู้เรียน ควบคู่กับการเน้นพื้นฐานภาคทฤษฎีและวิชาการ (จุฑา มนัสไพบูลย์)
และที่เป็นจุดแข็งของมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยคือ มหาวิทยาลัยบรรษัทผลิตคนและ
สามารถน าไปใช้ ง านได้ เ ลย (ไทย ทิ พ ย์ สุ ว รรณกุ ล ) และ มี บ ริ ษั ท ที่ เ ป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น ชั ด เจน (วิ รั ช
เลิศไพฑูรย์พันธ์)
๒.๕ “จุดอ่อน” ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย
จุดอ่อน ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย สรุปได้ดังนี้
จุดอ่อนของทั้งสถาบั น อุดมศึกษาเอกชน และ มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยคือ ๑. พระราช
บัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ไม่ได้กาหนดให้มี “กองทุนคงยอดเงินตน (Endowment Fund)”
สนับสนุนการจั ดตั้งมหาวิทยาลัยเอกชน ที่เป็นการตั้งแบบเป็นกุศลเจตนาตั้งแต่เริ่มแรก (ธนู กุลชล)
๒. การที่มีพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฉบับเดียวบังคับใช้กับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุก
แห่ง ซึ่งมีความแตกต่างทั้งคุณสมบัติและ อายุของสถาบัน (ธนู กุลชล) ๓. ต้องเลี้ยงตัวเอง ไม่ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ (พรชัย มงคลวนิช,วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์, เลิศชัย สุธรรมานนท์,
ศิริ พงศ์ รั กใหม่ , จุ ฑา มนั ส ไพบู ล ย์ ) ๔. มหาวิทยาลั ยเอกชนต้องรับนักศึ กษาส่ ว นหนึ่ งที่ พลาดจาก
มหาวิทยาลัยของรัฐ มีโอกาสในเรื่อง input น้อย (พรชัย มงคลวนิช) ๕. ชื่อเสียงของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่ต้องสร้างขึ้นมาเอง และทัศนคติในการตีความไม่เท่ากันว่ารัฐและเอกชนต่างกัน(เลิศชัย สุธรรมา
นนท์) ๖. ค่าเล่าเรียนที่สูงกว่าภาครัฐ (อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร) ๖. การขาดแรงสนับสนุนจากหน่วยงาน
ที่ควบคุมดูแลของรัฐเท่าที่ควร (จุฑา มนัสไพบูลย์ )
และที่เป็นจุดอ่อนของมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยคือ ๑.การตีความว่าทุนมนุษย์สาคัญ
แค่ไหน เราตีความเรื่องนี้ไม่เหมือนที่ควรจะเป็น เป็นการตีความเฉพาะหน้า ( เลิศชัย สุธรรมานนท์)
๒. ต้องพึ่งพาองค์กรแม่ และตอบสนองต่อความต้องการของธุรกิจที่เป็นองค์กรแม่ ในขณะที่ธรรมชาติ
ของธุ ร กิ จ มี ค วามไม่ แ น่ น อน และในยุ ค ที่ พ ลิ ก โฉมเร็ ว ความเสี่ ย งก็ จ ะมากขึ้ น (พรชั ย มงคลวนิ ช )

๑๑๒
๓. การสรรหาอาจารย์ที่มีความต้องการสอดคล้องกับความต้องการของบริษัท ที่อาจต้องการจ้างเป็น
ระยะเวลาสั้น ๕-๑๐ ปี และอาจเลิกไปเนื่องจากธุรกิจเปลี่ยน(ไทย ทิพย์สุวรรณกุล) ๔.บริษัทจะได้แต่คน
ที่มีทักษะที่ดีกับความพร้อมของบริษัท ณ ขณะนั้น ถ้ามีการเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนการทางาน
หมดให้ ทัน สมัย จะเกิดปั ญหากับ คนที่ผ ลิ ตไปแล้ ว (ไทย ทิพย์สุ ว รรณกุล ) ๕.ขาดความหลากหลาย
เนื่องจากชื่อของมหาวิทยาลัยบ่งบอกชัดเจนว่าเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วต้องประกอบอาชีพแบบนี้ (วิรัช
เลิ ศไพฑูร ย์ พัน ธ์) ๖. การที่ต้องมีอาจารย์ ที่มี คุณวุฒิ ระดับปริ ญญาเอกเพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งตามเกณฑ์
มาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพ แต่อาจลงทุนแล้วใช้ประโยชน์ไม่ได้ ไม่ได้สนับสนุนคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาเฉพาะที่ต้องการประสบการณ์มากกว่า และเมื่อผลิตแล้วถูกดึงไปอยู่ที่
อื่ น หรื อ อยู่ ภ าครั ฐ (ศิ ริ พ งศ์ รั ก ใหม่ , อรรถเวทย์ พฤกษ์ ส ถาพร) ๗. การก าหนดสถานภาพ
สถาบันอุดมศึกษา เป็น มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบัน ซึ่งสังคมไม่ค่อยเข้าใจภาพว่ามหาวิทยาลัย
ต่างจากวิทยาลัยอย่างไร (ศิริพงศ์ รักใหม่)
๒.๖ “โอกาสและความท้าทาย” ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศ
ไทย
โอกาส ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย สรุปได้ดังนี้
๒.๖.๑ โอกาสของทั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย
โอกาสของทั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย คือ
๑) ทักษะของคนต้องเปลี่ยนเร็วมาก มีความจาเป็นในการพัฒนาทักษะ ทาให้โอกาส
ของมหาวิทยาลัยบรรษัทและความร่วมมือจะเกิด เพื่อพัฒนาทักษะ (เลิศชัย สุธรรมานนท์)
๒) การจัดการศึกษาให้กับประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศที่มีความต้องการการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา เช่นประเทศพม่า และ ประเทศบังคลาเทศ (พรชัย มงคลวนิช) ซึ่งประเทศไทยมีจุด
แข็ ง หลายประการกล่ า วคื อ สภาพภู มิ ป ระทศของไทยได้ เ ปรี ย บ เพราะว่ า เป็ น จุ ด ศู น ย์ ก ลางของ
การเดินทาง ประเทศไทยเป็นสังคมเปิด ผู้ที่มาอยู่จึงไม่รู้สึกอึดอัด ไม่มีเกณฑ์กติกาด้านศาสนา และ
ค่าใช้จ่ายยังไม่แพงเมื่อเทียบกับค่าครองชีพในประเทศอื่น
๓) ความเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนและสังคมในแง่ของการให้ความสาคัญกับสมรรถนะ
มากกว่าปริ ญญาที่จ ะเกิดขึ้น ในไม่ช้า เป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย มุมมองของคนที่ม องค่ า ของ
การอยากได้ปริญญาจะเปลี่ยนไป ถ้ามหาวิทยาลัยที่ไม่พร้อมต่อการปรับตัว จึงเป็นความท้าทายที่รุนแรง
มหาวิทยาลัยอาจต้องปิดตัวลงไป (วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์)
๔) การเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนที่ลดลง และเรื่องของรูปแบบการเรียนรู้ที่ปรับเปลี่ยน
ไป จุดนี้ทาให้มหาวิทยาลัยบรรษัทอาจหาโอกาสได้ง่าย เพราะอาจเป็นความเฉพาะทาง ถ้าสามารถสร้าง
เอกลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักได้ จะต้องให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ต้องสร้างหลักสูตรรองรับการ
เปลี่ยนอาชีพ และรูปแบบการเรียนรู้ต้องนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพื่อให้ผู้เรียนง่ายและรวดเร็วมากที่สุด
สาหรับผู้ที่ไม่ต้องการใช้เวลามาก (ศิริพงศ์ รักใหม่)

๑๑๓
โดยที่ โอกาสที่เป็นของมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยคือ ๑)มหาวิทยาลัยบรรษัท
ในประเทศไทยยังมีไม่มาก (ไทย ทิพย์สุวรรณกุล) ๒) ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเรื่องของคน ในอนาคตจะมี
หุ่นยนต์มาแทนที่ หลายอาชีพอาจจะหายไปพร้อมกับเกิดอาชีพใหม่ โลกเป็นแบบนี้มาตลอด ซึ่งอาชีพที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ soft skill อาชี พ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ก าร ย่ อ มเป็ น โอกาสส าหรั บ วิท ยาลั ยดุสิ ตธานี
(อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร)
๒.๖.๒ ความท้าทายของทั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย
ความท้าทายของทั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศ
ไทยคือ
๑) การลงทุน และ ทรัพยากรที่จะมีมาให้ รวมทั้งการสร้างทัศนคติที่ตีความว่าคนคือ
ศูนย์กลางของการพัฒนาและความสามารถในการแข่งขัน (เลิศชัย สุธรรมานนท์)
๒) การแข่งขันจากภายนอกประเทศที่มีความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ในการจัดการ
เรียนการสอนจากหลักสูตรออนไลน์ ที่สอนได้ทั่วโลก (เลิศชัย สุธรรมานนท์,จุฑา มนัสไพบูลย์ ) และ
ข้อจากัดเรื่องเรื่องภาษาอังกฤษ (เลิศชัย สุธรรมานนท์)
๓) ความแตกต่างในการที่ภาครัฐปฏิบัติต่อสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และ เอกชน
“การแปลความจากภาครัฐ ยังแปลความแบบดั้งเดิมว่าการจัดการศึกษาเป็น
หน้าที่รัฐ เอกชนแค่แบ่งเบา ถ้าไม่ต้องการให้ช่วย ก็ไม่ควรจะมายุ่ง รัฐควรมองว่ากลไกใดมีประโยชน์ต่ อ
ประเทศหรือขับเคลื่อนได้ ควรมองให้เป็นแบบเดียวกัน ตีความระหว่างภาครัฐและเอกชนเหมือนกัน ไม่
สองมาตรฐาน จะทาให้เป็นอุปสรรคของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน” (เลิศชัย สุธรรมานนท์)
“จากประสบการณ์การบริหารงานมหาวิทยาลัยของรัฐ และในกากับของรัฐ
สกอ. จะไม่เข้ามามีบทบาทมากกับหน่วยงานของรัฐ ต่างจากมหาวิทยาลัยเอกชน ส่งผลให้มหาวิทยาลัย
เติบโตไม่ได้ โดยเฉพาะในเรื่องการปรับแก้ไขหลักสูตร ยังไม่เกิดการบูรณาการเท่าที่ควร....” (จุฑา มนัส
ไพบูลย์)
๔) แนวความคิดของผู้บริหารกระทรวง ต้องยึดหลักว่า ทุกสังคมมีทั้งคนดีและคนไม่ดี
ฉะนั้นกฎระเบียบต้องมองก่อนว่าทุกคนเป็นคนดี และถ้าใครผิดต้องลงโทษให้จริงจัง ฉะนั้นการออก
กฎหมายต้องชัดเจน และต้องทาความเข้าใจซึ่งกันและกัน ทุกฝ่ายต้องมองด้วยสายตาที่ดีซึ่งกันและกัน
และมองในจุดที่ไม่อคติ (ธนู กุลชล )
๕) การปรับตัวให้ทันต่อโลกดิจิทัล กระทรวงต้องเป็นผู้นาในเรื่องการปรับตัวด้านดิจิทัล
ว่าอะไรได้ไม่ได้ มีกฎระเบียบอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องรีบดาเนินการ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเข้าสู่
Digital Disruption ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาคมในสังคมไทย รวมทั้ง
การแข่งขันจากต่างประเทศ(ธนู กุลชล, จุฑา มนัสไพบูลย์ )
๖) หากจะเปิดให้มีการจัดการศึกษาให้คนจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีอยู่ในประเทศไทย
จานวนมาก และ ประเทศที่มีความต้องการการศึกษาในระดับอุดมศึกษา จาเป็นต้องมีปัจจัยสนับสนุนใน

๑๑๔
เรื่องความสามารถของอาจารย์ที่จะสอนนักศึกษาต่างชาติ และต้องมีนโยบายรองรับในเรื่องการรับรอง
คุณวุฒิ และการเข้าออกประเทศ ซึ่งต้องเป็น vision ของประเทศ (พรชัย มงคลวนิช) และสถานศึกษา
ต้องมีความพร้อมรองรับ ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ สิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ (พินิติ รตะนานุกูล)
๗) การปรับตัวเพื่อให้มีพันธมิตรกับภาคธุ รกิจอุตสาหกรรม ที่สามารถจัดการศึกษา
ควบคู่ไปกับการทาธุรกิจของภาคเอกชนอย่างเป็นเพื่อนร่วมทางกัน (ไทย ทิพย์สุวรรณกุล)
๘) การบริหารจัดการเรื่องตัวป้อนเข้าในระบบอุดมศึกษา ทั้งจากจานวนตัวป้อนเข้าใน
ระบบอุดมศึกษาที่ลดลง (ศิริพงศ์ รักใหม่) และ การรักษาทรัพยากรบุคคลลที่สรรหาและพัฒนาแล้ว
๙) นโยบายรัฐ ในแง่ของนโยบายรัฐเรื่อง QA เรื่องการกาหนดมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติ
ทาให้วิทยาลัยต้องบิดออกไปจากมหาวิทยาลัยบรรษัทมาก (ศิริพงศ์ รักใหม่ , ปนัดดา ธนสถิตย์) รวมทั้ง
ระบบการเทียบโอนประสบการณ์ และหลักเกณฑ์ในการเทียบโอน ที่ไม่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ในทางปฏิบัติ
๑๐) สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเปิ ด คณะตามความต้ อ งการ ณ ปั จ จุ บั น โดยไม่ ค านึ ง ถึ ง
ความต้องการในอนาคต ขาดการวางแผนกาลังคนในอนาคต (อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร)
๒.๗ การนากลยุทธ์ในการบริหารงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยบรรษัทที่เชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ
กลยุ ท ธ์ ใ นการบริ ห ารงานด้ า นวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย บรรษั ท ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ภาคธุ ร กิ จ
สามารถนามาใช้ได้โดยมีข้อคิดเห็นดังนี้
“กลยุ ทธ์ ตามโมเดล การบริห ารแบบมหาวิทยาลั ยบรรษั ท ต้องมีก ารสอนแบบมี
ส่วนร่วมจากภาคธุรกิจ มีกระบวนการฝึกงานที่ชัดเจน มีการทาวิจัยจากโจทย์จริงๆ เป็นกระบวนการ
หลัก ต้องมีทีม สร้าง Network ปลูกฝังวัฒนธรรมของการรู้จักสร้าง Network ในตัวอาจารย์ทุ ก คน
ฉะนั้น กลยุทธ์ตอบได้ตาม PIM work-based education ที่มีรายละเอียดในหนังสือ “การเรียนรู้จาก
ประสบ การณ์จริง ทางเลือกใหม่ของอุดมศึกษาไทย” ของสถาบันฯ” (เลิศชัย สุธรรมานนท์)
“ถ้านามหาวิทยาลัยบรรษัทเข้ามา โดยสายเลือดต้องเกิดจากความต้องการของบริษัท
มหาวิทยาลัยตัดสินใจเปิดหลักสูตรใหม่หรือมีการวิจัย จะขึ้นอยู่กั บความต้องการ ซึ่งไม่ใช่มหาวิทยาลัย
ทั่วไปที่เป็นความต้องการด้านวิชาการ ส่วนมหาวิทยาลัยบรรษัทจะเป็นความต้องการของบริษัท แต่
ปัญหาหลักที่ถกเถียงคือมหาวิทยาลัยบรรษัทจะไม่ตอบโจทย์ของสังคม ไม่ตอบวิสัยทัศน์ของประเทศ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยบรรษัทจะไม่ได้รับงบประมาณจากรัฐ เพราะมีรายได้จากบริษัทของตนเอง จึงต้องสร้าง
บริษัทให้มั่นคง ซึ่งขึ้นกับผู้บริหารของบริษัทว่าจะมองเห็นลู่ทางทางธุรกิจที่ตรงกับผู้บริหารของประเทศ
หรือไม่ ถ้าตรงก็ไปด้วยกัน แต่ด้วยสิ่งนี้ทาให้เกิดแนวคิดของ CSR ดังนั้น มหาวิทยาลัยบรรษัทจึงต้อง
ตอบสนองสั ง คม การเกิ ด Social Engagement University จึ ง เกิ ด มาจากมหาวิ ท ยาลั ย บรรษั ท ”
(สุเมธ แย้มนุ่น)
“ประเทศไทยยังคงใช้แนวคิดนี้ได้มาก แต่ที่อื่นใช้ได้บ้าง ดังนั้นมหาวิทยาลัยเอกชนจึง
ควรที่มีเครือข่ายในทุกวงการ จะประสบความสาเร็จได้ คือ ๑. ผู้บริหารต้องกระจายออกไปสู่ทุกวงการ

๑๑๕
เพื่อสร้ างเครื อข่ าย และบั ณฑิต ของเขาก็จ ะได้ มี ที่ ไป ๒. สร้างอาจารย์ขึ้น มา คืออย่าพึ่ง พาเฉพาะ
ช้างเผือกที่จะเดินเข้ามา เวลานี้อาจจะหาง่ายจากการเกษียณจากราชการ ดึงมาได้ แต่หวังพึ่งไม่ได้ ต้อง
สร้างขึ้นมาด้วย เพราะอาจารย์เหล่านี้ อายุมากแล้ว ซึ่งพลันที่เขาออกจากราชการเขาก็จะเข้า ใจใน
ภาคเอกชนทันที ไม่มีปัญหาเรื่องแนวความคิด มุมมองของแต่ละฝ่ายต้องมองและเข้าใจซึ่งกันและกัน ทั้ง
ของรัฐและเอกชน ซึ่งการเกิด mobility จากภาครัฐถือเป็นส่วนช่วยสนับสนุน เพราะสร้างความเข้าใจ
แต่มหาวิทยาลัยเอกชนต้องสร้างคนใหม่ขึ้นมาด้วย คือมหาวิท ยาลัยเอกชนหลายแห่งไม่สร้างอาจารย์
ใหม่ เพราะค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานาน มหาวิทยาลัยเอกชนจะอยู่ได้ด้วยกุศลเจตนา และมีเงินทุนมาก
พอ และทางรัฐสามารถช่วยได้ เวลานี้มีกองทุนหมุนเวียนเพื่อการพัฒนา ซึ่งไม่มีคนกู้เนื่องจากเงื่อนไข
ที่ตั้งมาลาบาก ในมุมมองถือว่ายังมีประโยชน์ แต่ต้องปรับเงื่อนไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ต้องเป็นเงื่อนไขที่จูงใจ และปรับให้เข้ากับพวกธนาคารที่เปลี่ยนไปแล้ว” (ธนู กุลชล)
“ ในส่ ว นของมหาวิทยาลั ยสยามจะดาเนินการเปิดหลั กสู ตรใหม่ อาจนาผู้ ที่อยู่ใ น
ภาคอุตสาหกรรม หรือบริษัทมาช่วยร่างหลักสูตร แต่ที่มีส่วนช่วยมากคือ ต้องหารือร่วมกันว่าสาขานี้จะ
ตอบสนองใคร เกิดหลักสูตรใหม่ ทาให้มหาวิทยาลัยมีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จะดาเนินการมากขึ้น
ไม่ใช่ให้อาจารย์ที่สาเร็จการศึกษาใหม่มาร่างหลักสูตร จะทาให้เป็นความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยและ
ผู้เรียนด้วย เกณฑ์มาตรฐานฯ ใช้อาจารย์วิชาการน้อยลง และนาอาจารย์ที่มีผลงานด้านภาคอุตสาหกรรมเข้ามาบ้ าง คิดว่าช่ว ยได้ แต่เป็ น เฉพาะในบางสาขาเท่านั้น ในทางปฏิบัติจริง สกอ. อาจออก
แนวทางให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งร่วมกับภาคอุตสาหกรรม อาจมีแรงจูงใจ มี case of push practice
มีรางวัลด้านอืน่ ๆ น่าจะได้” (พรชัย มงคลวนิช)
“ความยากที่กล่าวตั้งแต่ต้นว่า ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยบรรษัทจะมองคนที่พร้อมไปทางาน
กับบริษัททันทีเมื่อสาเร็จการศึกษา แต่ถ้ามองในเชิงวิชาการจะต้องการสร้างคนที่มีมาตรฐานทางวิชา
การขั้นต่าตามที่กาหนดเอาไว้ สิ่งที่ต้องยอมรับคือ ถ้าบรรษัทจัดเองก็ต้องยอมรับความก้าวหน้าทาง
วิชาการด้วย จะมุ่งแต่ผลิตคนไปอยู่กับปัจจุบันไม่ได้ การผลิตบัณฑิตต้องเข้าใจว่าไม่ได้ผลิตเพื่อวันนี้ แต่
เป็นการผลิตเพื่อ ๔-๕ ปีข้างหน้า ดังนั้นจึงต้องออกแบบหลักสูตรเพื่ อให้สอดรับกับรูปลักษณ์ระบบการ
จั ดการบริ ห ารของบริ ษัท ซึ่งหมายความว่าการเปลี่ ยนแปลงการทางานของบริษัทต้องควบคู่ไปกับ
การพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยตนเอง ไม่เช่นนั้นอาจทาให้บัณฑิตที่จบไป อาจไม่ได้มาตรฐาน
ขั้นต่าตามที่ควรจะเป็น ดังนั้น สิ่งที่ต้องพิจารณาคือต้องมองภาพธุรกิจใน ๕-๑๐ ปี ข้างหน้าแล้วจับคู่กับ
วิชาการที่มีมาตรฐานให้สอดคล้องกับการพัฒนาทางธุรกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งต่างกับมหาวิทยาลัย
ปัจจุบันที่ไม่ได้มองสภาพของธุรกิจ แต่จะพัฒนาตามเรื่องของวิชาการ ซึ่งสหกิจศึกษาก็จะมาช่วยตรงนี้ ”
(ไทย ทิพย์สุวรรณกุล )
“ตนคิดว่า ต้องเริ่มจากความต้องการในภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเป็นหลัก ไม่ใช่เริ่ม
จากฝ่ายการศึกษา ถ้ามาจากจุดนี้จะก่อให้เกิดมหาวิทยาลัยบรรษัท เพราะบริษัทอยากได้ตัวป้อนให้
สามารถดาเนินต่อไปได้ ถ้าคิดเฉพาะการจัดทาโดยมุ่งหวังเฉพาะผู้เรียนไทย อาจต้องมีผู้เรียนจากกัมพูชา

๑๑๖
ลาว พม่า เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ถ้าทาได้ตนคิดว่าดีและจะสามารถตอบโจทย์
อุตสาหกรรมหรือธุรกิจ เนื่องจากมีความชัดเจน บริษัทข้ามชาติอาจมีธุรกิจของตนที่ต้องการผลิตตัวป้อน
ด้วยซ้า” (พินิติ รตะนานุกูล)
“เป้าหมายของวิทยาลัยดุสิตธานีเมื่อเริ่ มก่อตั้งคือ เมื่อเปิดสาขาเฉพาะ ถ้าทางนั้นมี
แรงงานจะเปิดสถาบันการศึกษาร่วมด้วย ซึ่งเป็นนโยบายที่วิทยาลัยและผู้รับใบอนุญาตเห็นว่า เมื่อใดที่
วิทยาลัยเกิดและไม่มีสถานประกอบการอยู่ด้วย การเชื่อมโยงก็จะไม่เกิดขึ้น สิ่งนี้คือกลยุทธ์หลักที่ต้องมี
คงไม่ใช่ว่าเปิดขึ้นมาและจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้ ต้องมี Mock-up ที่จะใช้กับธุรกิจจริงๆ” (ดร.อรรถเวทย์
พฤกษ์สถาพร)
“ในแง่ของสถาบันอุดมศึกษา สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมคือต้องมีองค์ความรู้ทางวิชาการเข้ามา
ช่วยสอน ช่วยวิจัย ช่วยเรื่องของบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ทางวิทยาลัยต้องใช้องค์ความรู้ไปช่วย ซึ่ง
เรื่องวิชาการกับเรื่องทักษะปฏิบัติ ต้องแลกเปลี่ยนกันระหว่างกัน เกิดเป็นงานวิจัยในอนาคตที่ควรจะ
เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยบรรษัท เพราะทุกอย่างที่ทาจะกลับเข้าไปอยู่ในอุตสาหกรรมและนามาใช้จริง
เกิดเป็นวงจรที่ก่อให้เกิดความรู้ ใหม่ๆ และก่อให้เกิดการพัฒนาในอุสาหกรรมหรือธุรกิจอันนั้นไปพร้อม
กัน” (ศิริพงศ์ รักใหม่) รวมทั้งพัฒนางานวิจัยเน้นด้าน R&D และงานสร้างสรรค์แท้จริง มิใช่งานวิจัย
เชิงวิชาการเพื่อขอผลงานแล้วใช้ประโยชน์ไม่ได้(จุฑา มนัสไพบูลย์ )
“วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาหลั กสูตร การจัดการเรียนการสอนให้ส อดคล้ องกับ
ภาคธุรกิจ ซึ่งควรมีความเชื่อมโยงกันทางด้านการฝึกปฏิบัติงานอาชีพ” (จุฑา มนัสไพบูลย์ )
๒.๘ การสนับสนุนเทคโนโลยีด้านการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
บรรษัทให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร และก่อให้เกิดความคุ้มค่า
การสนั บ สนุ น เทคโนโลยี ด้านการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
บรรษัทให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร และก่อให้เกิดความคุ้มค่า สามารถทาได้ดังนี้
๒.๘.๑ การหารือร่วมกันระหว่างผู้รับผิดชอบของกระทรวง กับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เพื่อกาหนดกฎระเบียบที่ชัดเจน ร่วมกันคิดทางออกของประเทศ เช่นกรณี การใช้เทคโนโลยีออนไลน์
ดังที่มีผู้ให้ความเห็นไว้ว่า
“ เอาผู้ที่รับผิดชอบของกระทรวงมานั่งคุยกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนว่าอะไร
ทาได้ไม่ได้ เวลานี้ทาไม่ได้ เพราะทาแล้วจะผิดระเบียบอีก เช่น การใช้เทคโนโลยีออนไลน์ ไม่ต้องเรียนที่
มหาวิทยาลัยหาว่าเอาเปรียบมหาวิทยาลัยรัฐ ลดต้นทุนโดยไม่ต้องจัดการเรียนการสอน จ้างอาจารย์เพิ่ม
ให้นักศึกษาเรียนที่บ้าน เสียค่าเทอมเท่าเดิม สามารถทาได้ ไหม มาปรึกษากันว่ากฎเป็นอย่างไร ให้เป็น
เชิงรุกก่อน ไม่ใช่ปฏิบัติแล้วมาแย้ง ต้องมีกฎระเบียบที่ชัดเจน ซึ่งความคิดริเริ่มของภาคเอกชนมีมาก แต่
ติดที่กฎระเบียบ ดังนั้นต้องหารือร่วมกันว่าสามารถทาได้ไหม แค่ไหน แล้วออกมาเป็นโครงการนาร่องให้
ลองทา ประเมินผล แล้วขยายให้ทุกแห่งทาก็ได้ แต่ต้องหารือกันตั้งแต่แรกเริ่ม ถ้ารอให้ฝ่ายใดคิดเอง
เท่านั้นจะไปไม่รอด เอาฝ่ายกากับดูแลกับฝ่ายปฏิบัติมาคุยกัน เปลี่ยนแนวคิด mindset เป็นร่วมกันคิด

๑๑๗
ทางออกของประเทศ การศึกษาของไทย เพื่อผลประโยชน์ของนักศึกษา มีคนดีมากกว่าคนเลว คนดี
เหล่านี้จะบอกว่าจะมีคุณภาพได้ต้องเป็นแบบนี้ ใครผิดจากนี้ก็ลงโทษไป” (ธนู กุลชล)
๒.๘.๒ การใช้ทรัพยากรร่วมกันจากเครือข่ายมหาวิทยาลัย โครงสร้างพื้นฐาน platformรวม
เทคโนโลยีที่อยู่ในกระแส (โทรศัพท์มือถือ) โดยไม่ต้องลงทุนใหม่
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน จากสิ่งที่มีอยู่ ดังความเห็นต่อไปนี้
“ การลงทุนด้านเทคโนโลยีค่อนข้างสูง การเป็นมหาวิทยาลัยบรรษัทมีข้อดีคือ สามารถ
ยืมใช้ห้องทดลองในเครือข่ายเราเอง เช่น CPF มีเรื่องไก่และวัคซีนที่ล้าหน้า ในการฝึกสามารถเชื่อมโยง
ไปหาเขาได้ โดยไม่ต้องลงทุนใหม่เองทั้งหมด จะได้เปรียบมาก ต้องตีความใหม่ว่า ทุกที่ในห่วงโซ่ธุรกิจ
เป็นห้องเรียนของเรา ไม่ใช่เฉพาะในตึกเรียน ฉะนั้นการลงทุนในมหาวิทยาลัยอย่างไรก็ไม่ทันเทคโนโลยี
อยู่แล้ว แม้จะลงทุนเป็ นหลายหมื่นล้ าน ใช้สิ่งที่เขาทาธุรกิจแล้ว ชนะในสนามตอนนี้ไม่ดีกว่าเหรอ ”
(เลิศชัย สุธรรมานนท์)
“การน าเทคโนโลยี ม าใช้ กั บ มหาวิ ท ยาลั ย บรรษั ท มี ๒ นั ย ยะ นั ย ยะแรกต้ อ งน า
เทคโนโลยีมาใช้กับโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากอุปกรณ์อื่นๆ ในอนาคตอาจหมดไป การใช้เทคโนโลยีจะ
เอื้ออานวยต่อนักศึกษาเพราะเมื่อสาเร็จการศึกษา ผู้เรียนยังต้องเรียนต่อไป ผู้เรียนจะรู้วิธีในการเรียน
และพัฒนาตัวเองได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น คงหลีกเลี่ ยงเทคโนโลยีไม่ได้ แต่เราอาจใช้ระบบการทดสอบดู
ผลสัมฤทธิ์ว่าเป็นแบบใด ต่อไป อาจไปสู่ระบบการรับรองการให้ปริญญา แทนที่จะทาคอร์สออนไลน์เอง
อาจไปร่วมเรียนกับ MOOC ของมหาวิทยาลัยอื่น แล้วทดสอบให้เกรด ซึ่งคอร์สออนไลน์ในปัจจุบันมีมาก
แต่ปัญหาคือส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ ทาให้ผู้เรียนภาษาไทยมีทางเลือกน้อยลง ผมมองว่าในอนาคต
เราจาเป็นต้องใช้เทคโนโลยีกับการเรียนรู้ เนื่องจากถ้าผู้เรียนไม่เคยชินกับเรื่องแบบนี้ เมื่อสาเร็จจาก
มหาวิทยาลัยแล้วจะไม่สามารถมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ ผู้เรียนจะได้รู้วิธีในการพัฒนาตนเองโดยใช้
เทคโนโลยี เพราะทาให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงที่มีการพลิกโฉมมากๆ
บริ ษัทต่างๆ อาจหายไป ทาอย่ างไรจึ งจะพัฒ นาตัว เองได้ต่อเนื่อง และคอร์ส ออนไลน์มีมาก ควรมี
การสนับสนุนให้นามาใช้ในการเรียนการสอน แต่ตอนสรุปสอบอาจเน้นเรื่องการวัดผลที่ปลายทาง ซึ่งถ้า
มหาวิทยาลัยอื่นมีคอร์สออนไลน์ที่ดี ก็ไม่ควรทาซ้าซ้อนกับมหาวิทยาลัยอื่น ควรเน้นทาคอร์สเฉพาะที่ทา
ได้ดี การใช้ทรัพยากรร่วมกันจะได้เกิดความคุ้มค่า....”(พรชัย มงคลวนิช) :
“ ต้องยอมรับว่าเราไปไม่ถึงจริงๆ แต่เราเรียนจากสิ่งที่มันล้าอยู่แล้วได้ไหม เช่น ถ้าเรา
สอนด้าน AI ทาไมไม่ใช่ห้องเรียนของ Huawei ซึ่งเราก็มี Network กับ Huawei ส่งเด็กไปทดลองกับ
Huawei คือถ้าใช้เฉพาะพื้นที่ในสมหาวิทยาลัย ยังไงก็ไม่ทันเทคโนโลยีอยู่ดี” ( เลิศชัย สุธรรมานนท์)
“เป็นไปตามธรรมชาติที่เราตามไม่ทัน อย่างไรก็ต้องทา Social Education อย่างที่
กล่าว สิ่งนี้จะสอดรับกับมหาวิทยาลัยบรรษัทมากสุด โลกการศึกษากับโลกการเรียนรู้และโลกของการ
ทางานเป็นสิ่งเดียวกันทั้งหมด เช่น ถ้าจบ ม. ๖ แล้วตัดสินใจไม่ศึกษาต่อ แต่เข้าสู่การทางานครบ ๔ ปี
ก็จะได้ความรู้เท่ากับปริญญาตรี เพราะเกิดการเรียนรู้จากการทางาน ซึ่งในขณะที่ทางานจะต้องเรียนรู้

๑๑๘
ไปด้วย ไม่ได้แยกส่วนว่าตอนนี้ทางานหรือเรียน และทักษะที่ใช้ในการทางานกับการเรียนเกิดขึ้นพร้อม
กัน กรณีที่ศึกษาจนครบ ๔ ปี เมื่อเข้าสู่การทางานก็ต้องเริ่มฝึกงาน ดังนั้น ๔ ปีที่ศึกษาจึงไม่ได้อะไรเลย
และเมื่อทางานไปได้ ๒ ปี ก็ต้องฝึกประสบการณ์ใหม่ ฉนั้น เมื่อจบ ม.๖ แล้วเข้าทางานและเรียนรู้ไป
ด้วย ความรู้ที่ได้จึงไม่ต่างจากการเรียนปริญญาตรี ซึ่งสองโลกมันทับกัน ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะไร้ผู้เรียน
เพราะจะเกิด off-campus มากขึ้น ซึ่งอาจเกิดขึ้นอีกไม่นาน มหาวิทยาลัยบรรษัทจึงมีความหมาย และ
ต่อไปบริษัทจะไม่ได้มี campus ที่สร้างจะกลายเป็นที่พักอาจารย์ ถึงเวลาจะมาเรียนรู้ด้วยกัน ซึ่งในคน
รุ่นใหม่ campus life คือโลกของการทางาน (work life) เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ยกการเรียนรู้ระบบรางมาใช้ในการเรียนการสอน ไม่ใช่แค่ระบบจาลองในคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้
ถึงสถานการณ์จาลองเสมือนจริง ดังนั้น เทคโนโลยีจึงทาให้ชีวิตการเรียนและการทางานซ้อนกันได้ และ
เป็นตัวจัดการเวลา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา” ( สุเมธ แย้มนุ่น) :
“เรื่องการจัดการศึกษาถ้าภาครัฐที่มีความพร้อมในเรื่องเครื่องมือพื้นฐานโดยที่บริษัท
ไม่ต้องลงทุน มาก แต่ต้องให้ เกิดความสะดวกและไม่มีปัญหาเรื่องในเชิงกฎหมายเข้ามาสามารถใช้
อุปกรณ์ร่วมกันได้ใช้ทรัพยากรด้วยกันได้ ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ไม่จาเป็นต้องเข้าเรียน ซึ่งสามารถข้ามไป
ได้ถ้าไปศึกษาด้วยตัวเองผ่านการใช้เทคโนโลยีทั้งหลาย ลักษณะเช่น นี้จะช่วยผ่อนคลายในกรณีของ
การเรียนการสอนในบางเรื่องในบางวิชาโดยเฉพาะวิชาเชิงบรรยายที่เป็นพื้นฐาน จะสะดวก ประหยัด
รวดเร็ ว ขึ้น และสิ่ งส าคัญคือต้องมีคุณภาพในเรื่องของการเทียบประสบการณ์ต้องนามาใช้ ” (ไทย
ทิพย์สุวรรณกุล) :
“ปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องเทคโนโลยีที่เข้ามา บางมหาวิทยาลัยเป็น paperless มีแบบฝึก
หัดที่ผ่านเนตเวิค ซึ่งบางมหาวิทยาลัยเอกชนดาเนินการแล้ว มีแต่ของรัฐที่ไม่ทา การดาเนินการเช่นนี้จะ
ทาให้ผู้เรียนรู้สึกทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการในผู้เรียนยุคเจน Z ที่ต้องการ up to date ต่อเทคโน
โลยีทั้งหลาย สาหรับในเรื่องการเรียนการสอน เทคโนโลยีอาจช่วยให้มีความเข้าใจมากขึ้น สะดวกรวด
เร็วขึ้น โดยตนมองว่าเทคโนโลยี มีส่วนเสริมในการเรียนการสอน ถ้าใช้ในทางที่ถูก” (พินิติ รตะนานุกูล)
“: จาเป็นมากในเรื่องการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการแทบทุกเรื่อง ถ้าเฉพาะ
เรื่ องการเรี ย นการสอนด้ว ย E-Learning มหาวิทยาลั ยด าเนิน การมาอย่ างต่ อเนื่ อ ง ทุกห้ องเรี ย นมี
การบันทึกการสอน และดูย้อนหลังผ่านระบบเพื่อทบทวนได้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยต้องตามให้ทัน และ
นามา ใช้ในกระบวนการเรียนการสอน บางครั้งเหมือนเป็นเครื่องมือที่ทาให้เกิดการ active learning ซึง่
จา เป็นต้องแนะแนวอาจารย์เพื่อนาไปใช้ และต้องมี partner เป็นภาคอุตสาหกรรม ร่วมมือกันจัดผึกอ
บรมให้ผู้เรียน ในอีกมุมคือ การนาเทคโนโลยีมาช่วยฝ่ายสนับสนุนด้วยนะบบ E-document การเลิกใช้
กระดาษ ในมุมของผู้เรียน การจัดทาคาร้องออนไลน์และการบริการนักศึกษา ถ้ามหาวิทยาลัยขนาดใหญ่
และเล็กอาจเกิดการเสียเปรียบกัน ของมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ มีการลงทุนสูงแต่มีการคุ้มทุนเร็ว ซึ่ง
มหาวิทยาลั ยเอกชนต้องจ่ ายเงิน ด้ว ยความคุ้มค่า เมื่อลงทุนแล้ วต้องมีการดาเนินการและใช้งานได้
จึงถือเป็นข้อดี” (วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์)

๑๑๙
“ตามที่หารือกับ UniNet ตนคิดว่าสิ่งที่เป็นโครงสร้างและรัฐไม่ได้เสียค่าใช้จ่าย น่าจะ
ให้มหาวิทยาลัยเอกชนใช้ ซึ่งตนมองว่าทุกคนคือคนไทย และควรจะมีสิทธิ์ใช้ได้ทุกคน อีกประเด็นคือ
เรื่องการเข้าถึงฐานข้อมูลวารสาร ตนเข้าใจว่าเป็นงบประมาณ ถ้ารัฐเสียค่าใช้จ่ายต่อหัวให้ม หาวิทยาลัย
ของรัฐไปเท่าไร มหาวิทยาลัยเอกชนยินดีเข้ามาร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วย ถ้าจะให้เกิดประโยชน์อย่าง
มากต่อผู้เรียน แต่สาหรับมหาวิทยาลัยขนาดเล็กคงไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน จึงทาให้ผู้เรียนเสียโอกาส
ดั ง นั้ น มหาวิ ท ยาลั ย ควรสนั บ สนุ น ตามจานวนผู้ เรี ย นที่ ต้ อ งใช้ ฐ านข้ อ มู ล ท าให้ น่ า จะสนั บ สนุนงบ
ประมาณเพื่อประโยชน์ของผู้เรียนได้” (วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์) :
“ ในแง่ ข้ อ จ ากั ด ของมหาวิ ท ยาลั ย ขนาดเล็ ก คื อ งบประมาณ ถ้ า น าเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยที่มีจานวนนักศึกษามากเมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยที่มีนักศึกษาน้อย มีการลงทุนเท่ากันแต่
จะต่างกันกับเทคโนโลยีที่นาไปใช้ ซึ่งอาจจะเป็นข้อจากัด แต่ปัจจุบันได้มี platform ที่สามารถนามาใช้
ได้ เช่น สกอ. มี Thai-MOOC มหาวิทยาลัยมีไซเบอร์ยู (CyberU) ที่สนับสนุนเรื่องเทคโนโลยี ซึ่งตนคิด
ว่าภาครัฐช่วยและสนับสนุน platform ให้มหาวิทยาลัยจัดทาเนื้อหาใน platform ของไซเบอร์ยูก็ได้”
(ศิริพงศ์ รักใหม่)
“แต่เมื่อพิจ ารณาเรื่ องงบประมาณอาจถือเป็นข้อจากัด ส าหรับวิทยาลัย ....มองว่า
การนาเทคโนโลยีมาใช้จะเป็นประโยชน์ต่อการที่ฝึกอบรมพนักงานใหม่แบบออนไลน์ และสามารถจะ
พัฒนาทักษะต่อไปได้เรื่อยๆ การเรียนผ่านออนไลน์ก็จะจาเป็นมากขึ้น เพราะผู้เรียนใช้การออนไลน์มาก
ขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งทางวิทยาลัยเองกาลังพัฒนาระบบ E-learning สาหรับการเรียน เพื่อไปเชื่อมโยงกับ
โรงแรม ซึ่งคิดว่านโยบายแบบนี้จะเกิดประโยชน์ (.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร ) :
๒.๘.๓ การสนั บ สนุ น เทคโนโลยี ด้ า นการศึ ก ษาที่ ม าใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนของ
มหาวิทยาลัยบรรษัทควรเป็นเทคโนโลยีที่ใช้จริงขององค์กร
“การสนั บ สนุ น เทคโนโลยี ด้ า นการศึ ก ษาที่ ม าใช้ ใ นการจั ด การเรี ย นการสอนของ
มหาวิทยาลั ย บรรษั ท ควรเป็ น เทคโนโลยีที่ ใช้จ ริง ขององค์ กร และมีประโยชน์ต่ อ การเพิ่ มผลิ ต ภาพ
(Productivity) ขององค์กรรวมทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
จะเป็นความคุ้มค่า เพราะสามารถเพิ่ม ทักษะของผู้เรียนและมีผลต่อการเพิ่มผลงานให้แก่องค์กร” (จุฑา
มนัสไพบูลย์ )
๒.๙ ปัญหาเร่งด่วนและวิธีการที่ภาครัฐจะต้องเร่งแก้ไขในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปัญหาเร่งด่วนและวิธีการที่ภาครัฐจะต้องเร่งแก้ไขในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีดังนี้
๒.๙.๑ การทาให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนดารงอยู่ได้ อย่างมีคุณภาพตามที่ประเทศต้องการ
“ในการที่จะแก้ไข มี ๒ เรื่อง คือ ๑. เรื่องที่ทาอย่างไรให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยู่
ได้ และ ๒. ทาอย่างไรให้คุณภาพดีตามต้องการ แต่เรื่องเร่งด่วนคือ ต้องให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยู่
ได้ก่อน และต้องอยู่ได้อย่างดีด้วย ฉะนั้นปัญหาต้องมาคุยกันว่าสิ่งที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถทา
และทาได้ดี รัฐไม่ควรจะต้องทา เช่น สาขาบริหารธุรกิจ สาขานิเทศศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและ

๑๒๐
โรงแรม ควรปล่อยให้มหาวิทยาลัยเอกชนทา รัฐควรนางบประมาณมาทาอย่างอื่นที่ควรทา และเป็นสิ่งที่
เอกชนทาได้ไม่ดี เพราะลงทุน สู ง แต่เป็ นไปได้ยากเนื่องจากมหาวิทยาลั ยทุกแห่ งเปิดนิเทศศาสตร์
บริ ห ารธุร กิจหมด เพราะลงทุน ไม่มาก ซึ่งสิ่ งที่ทาให้ ส ถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยู่ยากซึ่งเป็นไปตาม
ธรรมชาติคือ ปัญหาการเกิดต่า อันนี้ กระทบทั้งเอกชนและรัฐ ช่วยไม่ได้ แต่สิ่งที่จะช่วยได้คือสาขาวิชาที่
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐเปิดไปแย่งเอกชนหมด ฉะนั้น ในเมื่อทรัพยากรมีจากัด ควรเน้นคนละด้าน ด้าน
ไหนเอกชนทาได้ดี สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ไม่ควรเปิดด้วย แต่ในทางปฏิบัติคงยาก เพราะรัฐ หรือ
กระทรวงไปบังคับ ได้ยาก สถาบันอุดมศึกษาของรัฐก็มีสภาของตนเอง เพื่อความอยู่รอดก็จาเป็นต้อง
หาทางที่ จ ะดึ ง นั ก ศึ ก ษาเข้ า มาศึ ก ษา ทางออกอื่ น ๆ คื อ ทางสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนไม่ ไ ด้ รั บ
ความช่วยเหลือทางการเงินเลย ซึ่งเงินที่ได้รับเป็นทางอ้อมหมด และไม่มากพอ ฉะนั้น รัฐบาลสามารถ
ช่วยได้ ยกตัวอย่างเช่น มีกองทุนที่จะส่งเสริมให้พัฒนาอาจารย์ เวลานี้มีบ้างแต่ว่ามีเงื่อนไขและหลาย
อย่างทาให้ไม่สะดวก ถ้าสมมุติว่ามีกฎระเบียบสนับสนุนโดยตรงให้ไปเรียน โดยออกค่าใช้จ่ายให้ ไม่ใช่
เงินกู้ แล้วกาหนดเงื่อนไขว่าต้องมาอยู่ที่สถาบัน ถ้าผิดสัญญาก็ลงโทษให้หนัก อาจมี การทบทวนกองทุน
หรือสิ่งที่ภาครัฐให้การสนับสนุนให้มีเงื่อนไขที่สนับสนุนจริงๆ ไม่ยากต่อการปฏิบัติ” (ธนู กุลชล)
๒.๙.๒ บทบาทของภาครัฐที่ควรเป็นการสนับสนุน มากกว่าเป็นการควบคุม
“........การควบคุ ม น่ า จะมี ห ลั ก การในการควบคุ ม มากกว่ า จะออกระเบี ย บ
ในการควบคุม มีหลักการบางอย่างที่จะตกลงกัน ซึ่งตอนนี้ภาครัฐเน้นควบคุมมาก ไม่ใช่แค่การศึกษา
มีระบบจัดซื้อจัดจ้างกับภาคเอกชน ยากขึ้น ควบคุมหนักขึ้นเรื่อยๆ การควบคุมบางครั้งถ้าเกิดเหตุบางที่
บางมหาวิทยาลัยก็แก้ปัญหาเฉพาะจุด แต่อย่าไปออกระเบียบเหมารวมทั้งหมด ควรโฟกัสเฉพาะจุด
หากลยุ ท ธ์ ที่ ใ ช้ เ ฉพาะตรงนั้ น ไม่ บั ง คั บ ทั้ ง หมด ใครเกเรก็ ไ ปจั ด การคนเกเร ก็ จ บไป ให้ ลั ก ษณะ
การควบคุมของภาครัฐเป็นแนวคิด มีกลยุทธ์ในการบังคับใช้ มีเป้าของการควบคุมที่ชัดเจน และโฟกัส
ตรงนั้นมากกว่ากระจายไปถึงที่อื่นๆ และได้รับผลกระทบ การออกระเบียบแบบเดียวใช้ได้หมดคงยาก
ควรแยกส่วนในการดูแล” (เลิศชัย สุธรรมานนท์)
“ ภาครั ฐ ควรเป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น เพราะความร่ ว มมื อ กั บ ภาคอุ ต สาหกรรม ถ้ า เป็ น
สถาบันอุดมศึกษาที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงจะยากที่เกิดความร่วมมือ ถ้าภาครัฐเข้ามาช่วยในเรื่องการพบกัน
สร้างหลักสูตรร่วมกัน ทาให้มหาวิทยาลัยเอกชนรู้สึกว่าภาครัฐให้ความช่วยเหลือ นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
ใดที่มีศักยภาพในการสอนเป็ นภาษาอังกฤษให้กับประเทศเพื่อนบ้าน ภาครัฐอาจเปิดเฉพาะในบาง
ประเทศที่เป็นยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน เช่น ประเทศพม่า สาหรับในเรื่องที่เป็นปัญหาเร่งด่วน คือเปลี่ยน
บทบาทภาครัฐ จากที่เป็นผู้ตรวจตราเป็นผู้สนับสนุนให้ความช่วยเหลือ นอกจากนี้ การพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์เป็นเรื่องสาคัญ รวมทั้งเรื่องภาษาและวิธีการสอน” (พรชัย มงคลวนิช )
“ ลดกฎเกณฑ์การควบคุม หรือการใช้ระเบียบต่างๆ เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษา
ทั่วไป ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อ R&D รวมทั้งการจัดการด้านงานปฏิบัติ หรือฝึกทักษะต่างๆ

๑๒๑
การใช้ น โยบายภาษี เ พื่ อ ช่ ว ยให้ อ งค์ ก รเอกชนสามารถสนั บสนุ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน ” (จุ ฑ า
มนัสไพบูลย์)
๒.๙.๓ การวางแผนผลิ ตกาลั งคนที่เชื่อมโยงกับ ระบบการสนับสนุน งบประมาณ ตามกลุ่ ม
สถาบัน
“ความชัดเจนเรื่อง simple standard และการสนับสนุนจากภาครัฐ โยงไปถึงเรื่องที่
ภาครัฐไม่สามารถจัดการกับมหาวิทยาลัยเอกชนและรัฐได้ ไม่มีข้อมูลว่าปีนี้จะผลิตแพทย์ ครู พยาบาล
มีความต้องการเท่าไร สถาบันแต่ละแห่งผลิตเท่าไร นี่คือปัญหาเชิงนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องจัด การ
ถือเป็นต้นน้าที่ทาให้เกิดเรื่องมาตรฐานการศึกษาตามมา ซึ่งมาตรฐานคือทรัพยากร ถ้ากาหนดมาตรฐาน
แปลว่าต้องมีทรัพยากร เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร การนามาตรฐานไปกากับกระบวนการแปลว่ารัฐ
กาลังบีบมหาวิทยาลัยที่ยากจน ให้ต้องมีทรัพยากร แต่กลับไม่สนับสนุนเขา ถ้ารัฐกาหนดต้องสนับสนุน
มหาวิทยาลัยให้ได้ตามมาตรฐาน ฉะนั้นเรื่องนี้คือปัญหา แล้วการสนับสนุนจะเป็นปัญหาต่อไปถึงเรื่อง
จานวนนักศึกษา เพราะไม่มีข้อมูลเรื่องจานวนผู้เรียน ทาให้การควบคุ มและออกนโยบายไม่ได้ สาหรับ
การเปิดสาขาที่มหาวิทยาลัยเอกชนที่เชี่ยวชาญควรให้มหาวิทยาลัยเอกชนผลิตเป็นสัดส่วน การวางแผน
กาลังคน การกาหนดนโยบายให้เกิดความเป็นธรรม ก็ถือเป็นปัญหาเรื้อรังและเร่งด่วน ทางแก้ปัญหาคือ
ต้องกลับมาพิจารณาเรื่องการผลิตกาลัง การวางแผน ต้องมี ข้อมูลความต้องการ กาลังการผลิต และ
กาหนดลงไปในกลุ่มสถาบัน หรือใช้วิธีการกากับจากการจัดสรรงบประมาณผ่านคน ผ่านทรัพยากร
ดังนั้ น มหาวิทยาลั ย ต้องยื น ยั น ผลผลิ ต เพื่อให้ รัฐ ใช้เงินสนับสนุนเป็นตัว กาหนด แล้ ว กาหนดว่าจะ
พิจ ารณาสิ่ งใดบ้ าง อาทิ จ านวนนั กศึกษาเต็มเวลาในสาขาวิทยาศาสตร์สุ ขภาพ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสายสังคมศาสตร์ ให้ค่าน้าหนักแล้ วกาหนดว่าในแต่ล ะภาคเรียน แต่ละสาขาควรมี
ผลลัพธ์อย่างไร เพื่อนาไปจัดสรรงบประมาณต่อไป สาหรับของประเทศออสเตรเลียจะคุมจานวนรับ
นักศึกษาเท่ากัน เลย ถ้าจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเพิ่มเกินกว่าร้อ ยละ ๕ แปลว่า จะขยายการผลิ ต
ต้องอภิปรายหารือกัน เนื่องจากส่งผลกระทบกับงบประมาณและโครงสร้างการผลิตกาลังคน จึงควบคุม
ไม่ให้เพิ่ม ซึ่งตรงนี้ประเทศไทยไม่ควบคุม อย่างน้อยสุดควรจะคลุมภาพรวม แต่ถ้าแตกกลุ่มสาขาหรือ
เกิ ด ศาสตร์ ใ หม่ ต้ อ งหารื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานรั ฐ กั บ ผู้ จ่ า ยเงิ น ที่ มี ค วามต้ อ งการอยู่ ซึ่ ง ในประเทศ
ออสเตรเลียบางหลักสูตรมีการแสดงผลสาเร็จการดาเนินงาน ฝ่ายแผนจะทราบถึงความต้องการ และ
สามารถแนะนามหาวิทยาลัยให้เพิ่มสาขาใหม่ในปีต่อไป และจะมีการติดตามว่าเริ่มดาเนินการหรือไม่ ถ้า
ไม่เริ่มจะแนะนามหาวิทยาลัยอื่น ซึ่งการคุมแบบนี้ส่งผลให้งบประมาณมีความชัดเจน ไม่มีการโกง โดย
หน่วยกองทุนและหน่วยแผนต้องไปด้วยกัน ผมถึงอยากให้มีหน่วยกองทุนมาดูแลตรงนี้ (สุเมธ แย้มนุ่น)
๒.๙.๔ ใช้หลักกฎหมายเป็นตัวตั้งควบคู่กับหลักรัฐศาสตร์
“ปัญหาหมดไปโดยใช้กฎหมายเป็นตัวตัดเอาหลักนิติศาสตร์เป็นตัวจัด เราไม่ได้เอา
หลักนักศึกษามาจัด : กฎหมายถ้าใช้กฎรัฐศาสตร์คู่ไปด้วยโดยดูความจาเป็นไม่ใช่ดูว่ามีสิทธิ์ทุกอย่าง ดู
ความเหมาะสมในบริบทเทียบเคียง (ไทย ทิพย์สุวรรณกุล)

๑๒๒
๒.๙.๕ ปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร : ความล่าช้าในการรับทราบ
หลักสูตร และเกณฑ์มาตรฐานที่ไม่ทันสมัย
“ ระดับนึงที่ตนมอง มหาวิทยาลัยกล่าวถึงกระบวนการที่ช้า ต้องปรับกระบวนการ
ให้บริการ ต้องมีกติกาว่า เรื่องบางเรื่องมีระยะเวลาดาเนินการที่ชัดเจน ใช้เวลากี่วันจึงได้คาตอบ สาหรับ
วิธีการแก้ไข คือมีระยะเวลาที่ชัดเจน มหาวิทยาลัยต้องการทราบว่ายื่นเรื่องมา จะใช้เวลาเท่าไร เช่น
ยื่นเรื่องต้องการซื้อที่ดินเพื่อมาขยายมหาวิทยาลัย” (พินิติ รตะนานุกูล)
“.......สิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่เฉพาะของมหาวิทยาลัยเอกชน ในภาพรวมที่ตนคิดว่าภาครัฐจะ
ช่วยทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนในเรื่องของเกณฑ์ต่างๆ ที่จะเอื้อให้ทันสมัยมากขึ้น เช่น เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ ยังคงออกแบบบนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบเก่า แต่เมื่อมีการเรียนการสอน
ในรูปแบบใหม่มา กลับไม่สอดคล้องตามเกณฑ์แล้ว ดังนั้น รัฐควรสร้างกลไกที่จะเอื้อให้เกิดประโยชน์
และดาเนินต่อไปข้างหน้าด้วย เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อไปได้ เรื่องความท้าทายของเกณฑ์ฯ เหล่านี้จะ
เป็นการผูกมัดมหาวิทยาลัยที่ทาอะไรไม่ได้ มหาวิทยาลัยจะถูกรบกวนและทาให้ปรับตัวไม่ได้ เนื่องจาก
เกณฑ์ บั ง คั บ ฉะนั้ น ถ้ า ภาครั ฐ ต้ อ งการความเปลี่ ย นแปลงในอนาคตที่ อ าจมี ก ารพลิ ก โฉมมากขึ้ น
กรอบต้องไม่ตายตัวจนเกินไป” ( วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ )
“ ....สกอ. ยังขาดความเข้าใจ ในหลักสูตรที่เป็นการเฉพาะทางมาก เช่น การผลิต
ภาพยนตร์ แอนนิเมชั่น สามมิติ (๓D) สถาบันจะจัดหลักสูตรทางด้านเศรษฐศาสตร์ เนื่องจากเห็นว่า
ศิล ปิ น ขาดความเข้า ใจทางการเงิน จึ งคิดเปิ ดหลั กสู ตรเฉพาะทางในระดับปริ ญญาโทและเอกเป็ น
หลั ก สู ต รการจั ด การสื่ อ บั น เทิ ง อี ก เรื่ อ งคื อ การรั บ ทราบหลั ก สู ต รใช้ เ วลามาก ท าให้ ห ลั ก สู ต รมี
ความล้ า สมั ย กว่ า จะอนุ มั ติ และที่ ส าคั ญ คื อ เรื่ อ งคุ ณ วุ ฒิ อ าจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร ที่ มี ปั ญ หาเรื่ อ ง
การพิจารณาคุณวุฒิอาจารย์ประจาหลักสูตร เนื่องจากไม่มีอาจารย์ที่สาเร็จสาขาวิชาที่เป็นสายทาง
การจัดการสื่อบันเทิงโดยตรง เนื่องจากเป็นสาขาเฉพาะทาง แต่อาจารย์มีประสบการณ์ทางด้านนี้มานาน
มาก ซึ่งทางนักการศึกษาไม่ผ่าน สิ่งนี้เป็นสิ่งที่บั่นทอนการศึกษาไทย” (จุฑา มนัสไพบูลย์)
“ ต้องแก้ในเรื่ องของ ๑) หลั กสู ตร ๒) การควบคุมหลั กสู ตร และ ๓) วิธีการเรียน
การสอน กระบวนการการจัดการเรียนการสอนไม่ใช่แบบที่ สกอ. คิดควรเป็นกรอบกว้างได้ แต่ควรเอื้อ
ให้ทาตามความเป็นจริงได้ ตัวอย่างเช่น ดุษฎีนิพนธ์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่เป็นการ์ตูนทั้งเล่ม หรือ
กรณี แ ต่ ง เพลงปริ ญ ญาโท แต่ ก ลั บ ต้ อ งให้ เ ขี ย นออกมาเป็ น รู ป แบบที่ สกอ. ก าหนดเป็ น รู ป เล่ ม ”
(จุฑา มนัสไพบูลย์)
๒.๙.๖ โอกาสความเท่าเทียมที่ต่างกัน รวมทั้งความต่างของกฎระเบียบของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน และ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
“สถานการณ์ บ างอย่ า งและกฎหมายในพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ ใหม่ ส ามารถช่ ว ยได้
ระดับนึง ถ้าเป็นในภาพใหญ่ ตนคิดว่าเป็นเรื่องของโอกาสที่เท่าเทียมกันของแต่ละมหาวิทยาลัย เช่น
เรื่องการขอทุนวิจัย เนื่องจากหลายครั้งโครงการในลักษณะ G๒G สามารถขอทุนวิจัยได้ แต่เอกชนกลับ

๑๒๓
ขอทุนวิจัยไม่ได้ หรืองบประมาณบางอย่างต้องขอผ่านมหาวิทยาลัยของรัฐ แต่ให้มหาวิทยาลัยเอกชน
เป็นผู้ดาเนินการทาวิจัย ซึ่งซับซ้อนและไม่เอื้อต่อการพัฒนางานวิจัย เรื่องแบบนี้ต้องมองว่ามหาวิทยาลัย
เอกชนเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของรั ฐ ควรให้ โ อกาสที่ เท่ าเทีย มกัน ในเรื่ อ งงบประมาณ โอกาสในการพั ฒ นา
เชิงศักยภาพก็จะสูงขึ้นด้วย” (วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ )
“.........อี ก เรื่ อ งคื อ ความเท่ า เที ย มกั น ตามกฎหมายเช่ น มหาวิ ท ยาลั ย เอกชนมี
การรับรองวิทยฐานะ ซึ่งเป็นภาระที่ต้องดาเนินการที่ไม่เท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ วิธีการบริหาร
จัดการควรมีกระบวนการที่เท่าเทีย มกันทั้งรัฐและเอกชน โดยเฉพาะเรื่องการประกันคุณภาพที่งอกเกิน
ความจาเป็น.....” (วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ )
๒.๙.๗ การมีส่วนร่วมที่เหมาะสมของสภาวิชาชีพ
“ .....เช่นการจัดหลักสูตรแพทย์ เมื่อศึกษาครบ ๓ ปีก็สามารถดาเนินการวัดผลได้
ไม่ใช่วัดผลเฉพาะตอนท้าย การวัดคุณภาพไม่ได้หมายความว่า วัดตอนสาเร็จการศึกษาอย่างเดียว ซึ่งตน
มองว่าเรื่องการออกแบบหลักสูตร ไม่ควรเกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพ” (พินิติ รตะนานุกูล)
๒.๑๐. รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน ภายใต้กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ควรดาเนินการดังนี้
๒.๑๐.๑ การที่กระทรวงฯมีระบบการทางานที่ยืดหยุ่น รองรับความหลากหลาย มีหน่วยงาน
พิเศษเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
“ถ้ากระทรวงยืดหยุ่นในการทางานมากขึ้น.....” (เลิศชัย สุธรรมานนท์)
“ รูปแบบที่เหมาะสม ตนมองว่าต้องมีความหลากหลาย ที่ผ่านมายังติดกับเรื่องของ
ความต้องการคาตอบเรื่องนึงแต่ใช้วิธีการนั้นกับทุกเรื่องจึงเกิดปัญหา ต้องยอมรับความหลากหลาย โดย
ในภาคอุตสาหกรรมก็ต้อ งการความหลากหลายของการพัฒนาทรัพยากร อย่างเช่น บางกลุ่มธุรกิจ
ต้องการเชิงเทคนิ คมาก บางกลุ่ มต้องการนักคิดมาก บางกลุ่ มต้องการ Hand-on ฉะนั้นแต่ล ะกลุ่ ม
ต้องการคนระดับต่างกัน มีความสามารถต่างกัน ตนเชื่อว่า ถ้าให้ทาในความหลากหลายจะเกิดการตอบ
โจทย์ที่สมบูรณ์กว่า พัฒ นาในแบบของตนให้มากสุดเท่าที่เป็นไปได้ ภาพรวมในระดับประเทศจึง ได้
ประโยชน์ สู งสุ ด เช่น มีรู ป แบบการสอนที่แตกต่างในแต่ล ะสาขาวิช า เนื่องจากแต่ล ะอุตสาหกรรม
ต้องการทักษะที่แตกต่างกัน ตนมองว่าการพัฒนาต่อไปบนกฎหมายใหม่ที่เปิดกว้างมากขึ้น ในแง่เชิง
ความคิด เชิงนโยบายก็อ ยากได้ความหลากหลาย ต้องทาให้เกิดการปฏิบัติได้ เห็นภาพได้ชัด ในทาง
ปฏิบัติต้องเกิดขึ้นได้ ถ้ามีกระบวนการส่งผ่านเชิงนโยบายไปสู่การปฏิบัติบนพื้นฐานที่หลากหลาย และ
เก่งในแบบของตนเองจะทาให้อุดมศึกษางอกงามกว่านี้” (วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์)
“ รู ป แบบที่ เ หมาะสมในการพั ฒ นาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนภายใต้ ก ระทรวง
การอุดมศึก ษา วิทยาศาสตร์ วิจั ย และนวัตกรรมควรมีห น่ว ยงานพิเ ศษที่ มี การขับ เคลื่ อ นได้ ทั น กั บ

๑๒๔
การเปลี่ ย นแปลง เนื่ อ งจากภาคเอกชนจะต้ อ งอาศั ย ความรวดเร็ ว ไม่ ค วรใช้ รู ป แบบราชการที่ มี
ความล่ า ช้ า (Red Tape) ...นอกจากนี้ ผู้ ที่ ดู แ ลเรื่ อ งกฏเกณฑ์ ฯ ต้ อ งมี ค วามรู้ เ รื่ อ งเอกชน ผู้ ที่ ท า
ภาคเอกชนจะทราบความต้องการ เหมือนมหาวิทยาลัยบรรษัทต้องทราบเรื่องตลาดแรงงานเป็นอย่างไร
นาทรัพยากรมนุษย์มาใช้อย่างไรถึงจะตอบโจทย์ ไม่ใช่ให้ปริญญาเฟ้อแต่กลับศูนย์เปล่า และนอกจากนี้
ภาครัฐต้องปรับเปลี่ยน mind-set ตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่เป็นต้นไป” (จุฑา มนัสไพบูลย์)
๒.๑๐.๒ การมีระบบสนับสนุนที่เป็นแรงจูงใจ ระบบการจัดสรรงบประมาณ และการจัดสรรทุน
วิจัย
“ สถานการณ์ปั จ จุ บั นเป็นแบบวัว ค่อนข้างพันหลั กพอสมควร ถ้าเริ่มต้นโดยการมี
มาตรการต่างๆ เช่น มี Endowment fund ก็ไปได้ แต่เวลานี้เกือบทุกแห่งมาจากธุรกิจทั้งสิ้น มันไม่มี
ทุนโดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาเล็กๆ และมาโดยอาศัยว่าต้องมีจานวนนักศึกษาของรัฐคงไปช่วยทุกแห่ง
ไม่ได้ แต่อาจที่จะมีสิ่งจูงใจที่เป็นรางวัลที่ให้ฟรีที่มากพอสมควร ถ้าสามารถบรรลุพันธกิจบางอย่างที่ รัฐ
ตั้งเป้าไว้ ตอบยุทธศาสตร์ชาติก็ให้เงินสนับสนุนไป มีเงินกู้เพื่อการศึกษาของนักศึกษาก็ช่วยบ้าง แต่ที่จะ
ไปแก้ให้เสร็จสมบูรณ์ ไม่สามารถทาได้ สามารถช่วยได้บ้าง เพราะประวัติศาสตร์ ความเป็นมาเป็นแบบ
นั้น ต้องค่อยเป็นค่อยไปกว่าที่จะแก้ได้...” (ธนู กุลชล)
“รูปแบบที่เหมาะสมควรให้มหาวิทยาลัยเอกชนเป็นแรงกระตุ้นของระบบ หมายถึงรัฐ
ควรจัดสรรงบประมาณในการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน แต่ในส่วนของเงินทุนเพื่อการวิจัย โครงการ
ต่างๆ นวัตกรรม ควรให้ทั้งมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนแข่งขันกัน ไม่ผูกขาดกับมหาวิทยาลัยของรัฐ
หรือมหาวิทยาลัยเอกชนอาจร่วมกับมหาวิทยาลัยของรัฐในบางเรื่อง ให้มหาวิทยาลัยเอกชนสามารถ
สร้ า งนวั ต กรรม องค์ ค วามรู้ ใ หม่ ท าให้ ก ารเรี ย นการสอนดี ขึ้ น มี โ อกาสมากขึ้ น เพราะที่ ผ่ า นมา
มหาวิทยาลัยเอกชนจะไม่ได้เรื่องเหล่านี้ ทาให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเอกชนไม่มีโอกาส ประสบการณ์
ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และการออกกฎหมายลูกไม่ควรสกัดกั้นในเรื่องตรงนี้ หากมีการแข่งขันกัน
จริ ง คนมี คุ ณ ภาพก็ จ ะได้ จ ริ ง มหาวิ ท ยาลั ย เอกชนใดที่ มี คุ ณ ภาพงบประมาณก็ จ ะเข้ า มา หรื อ
มหาวิทยาลัยที่ไม่เชี่ยวชาญแต่มีระบบการจัดการที่คล่องตัวสามารถไปร่วมกับ มหาวิทยาลัยของรัฐ ก็ จะ
ได้งบประมาณเช่นกัน” (พรชัย มงคลวนิช)
“.....การสนับสนุนผ่านการวิจัยจะทาให้มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีจุดยืนอยู่ในสภาพที่
เป็นมากขึ้น....” (สุเมธ แย้มนุ่น)
“ สิ่งที่อยากให้กระทรวงช่วยสนับสนุนมหาวิทยาลัยบรรษัท คือต้องมีนโยบายภาษี
เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท แม่ ใ ช้ ล ดหย่ อ นภาษี ไ ด้ สิ่ ง ที่ ด าเนิ น การกั บ ภาคเอกชนใช้ ล ดหย่ อ นภาษี ไ ม่ ไ ด้ เ ลย
ให้ทุนการศึกษาก็ลดหย่อนไม่ได้เพราะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สิ่งนี้สาคัญ” (ปนัดดา ธนสถิตย์)
“สาหรับสถาบันศึกษาเอกชน บริษัทจะไม่กล้าบริจาคให้เพราะลดหย่อนภาษีไ ม่ ได้
ซึ่งต่างกับของรัฐได้ ทาการศึกษาเหมือนกัน แต่เอกชนกลับไม่ได้...ควรหักภาษีได้ ทั้งนี้ สถาบันเองต้อง

๑๒๕
เปิ ด เผยได้ ว่ า น ามาสนั บ สนุ น เรื่ อ งการศึ ก ษาจริง ไม่ ใ ช่ น ามาเลี่ ย งภาษี ...ถ้ า คุ ณ เอามาบริ จ าคเพื่อ
การศึกษา ไม่ว่ามหาวิทยาลัยของรัฐหรือเอกชน ก็ควรจะได้เช่นกัน” (จุฑา มนัสไพบูลย์)
๒.๑๐.๓ มีร ะบบรองรั บ กรณีที่ส ถาบันอุดมศึกษาไม่ส ามารถดารงอยู่ได้ และมีระบบสร้าง
ความเข้มแข็งในสาขาวิชาที่มีความจาเป็น
“รูปแบบที่จะดาเนินการกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ต้องแยกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่
๑ ถ้ามหาวิทยาลัยไม่สามารถอยู่ได้ หรือจาเป็นต้องยุบเลิกไป ต้องวางแผนรองรับเรื่องนักศึกษาที่คงค้าง
ส่วนนี้ตนคิดว่าเป็นการประสานงานเนื่องจากเป็นหน้าที่ของ สกอ. ที่ต้องประสานกับสถาบันที่จะเป็น
ฝ่ายรับเช่นกรณีปัญหาเรื่องพยาบาล ดังนั้น จึงต้องเร่งดาเนินการก่อนเกิด เหตุขึ้น ส่วนที่ ๒ ในสาขาที่
วิเคราะห์แล้วยังมีความจาเป็นต้องหาแนวทางที่สนับสนุนให้เข้มแข็ง เพราะตนเชื่อว่า ถ้าในสภาวะ
นักศึกษามีจานวนลดลงจะส่งผลต่อรายได้ที่จะนามาใช้ในเรื่องการจัดการศึกษา ทาเช่นไรจึงจะช่วยให้
มหาวิทยาลัยสามารถอยู่รอดและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้ระยะนึง เพื่อให้เตรียมตัวพิจารณายุบเลิก
ต่อไป กรณีที่จะยุบต้องวางแผนรับของมหาวิทยาลัยที่ยังพอรับได้ ซึ่งตนไม่ค่อยห่วงมหาวิทยาลัยเอกชน
เนื่องจากถ้าเอกชนอยู่ไม่ได้คงมีการยุบเลิก จึงห่วงที่มหาวิทยาลัยรัฐที่มีผู้เรียนลดลงต่ากว่าแผนอย่างมาก
ซึ่งจะกระทบกับการปรับแผนงบประมาณที่ได้รับต่อไป” (ไทย ทิพย์สุวรรณกุล )
๒.๑๐.๔ การหารือร่วมกันระหว่างภาคส่วนที่ดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กับสถาบันอุดม
ศึกษาเอกชน เพื่อหาแนวทางดาเนินการเพื่อประโยชน์ด้านการศึกษาของประเทศ
“ผมว่าเอาคนที่ดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และผู้แทนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มานั่งคุยกัน และมีหลายเรื่องต้องเปลี่ยนแนวคิดของทั้ง ๒ ฝ่าย เพื่อผลประโยชน์การศึกษาของชาติ ให้
เกิดแนวทาง แล้วค่อยๆ ดาเนินการจะดีขึ้น” (ธนู กุลชล)
๒.๑๐.๕ กระบวนการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ
“.....มหาวิทยาลัย การใกล้ชิดกับผู้ที่ใช้บัณฑิต องค์กรเล็กๆ ทาให้เกิดความร่วมมือมาก
ขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีตัวป้อนเข้าน้อยลง แต่คงอยู่ได้ เพราะเรามีการพัฒนาทักษะ โดยเฉพาะเรื่อง IT ต้อง
พัฒนาทักษะมาก IT มีการตกยุค วิชาชีพอื่นก็เหมือนกัน ต้องมีการพัฒนาทักษะ จึงจะไปได้”
๒.๑๐.๖ การมองภาพรวมที่ไม่มองแยกเป็นรัฐและเอกชน
“เห็นเป็น ๒ ภาค ภาคแรก ไม่อยากให้มองรัฐและเอกชนแยกกัน ควรใช้มาตรฐาน
เดียวกัน ส่วนเรื่องการสนับสนุน กฎหมายได้เปิดให้สนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน แต่ยังคงมีขีดจากัดใน
การสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชน เนื่องจากสนับสนุนผ่านผู้เรียนเป็นหลัก การสนับสนุนผ่านการวิจัย
จะทาให้มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีจุดยืนอยู่ในสภาพที่เป็นมากขึ้น...” (สุเมธ แย้มนุ่น)
๒.๑๐.๗ ระบบธรรมาภิบาล
“ ...ตราบใดที่ภาคธุรกิจที่เข้ามาเป็นเจ้าของบริหารมหาวิทยาลัยแบบมีธรรมาภิบาล
ภายใต้พระราชบัญญัติสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน ไม่ได้ห วังกอบโกยผลประโยชน์ และตามพระราช

๑๒๖
บัญญัติฉบับใหม่ ทาให้มหาวิทยาลัยที่แข่งไม่ได้ก็จะล้มไปเอง การที่มหาวิทยาลัยเอกชนจะมาแข่งกับ
มหาวิทยาลัยของรัฐ ภาครัฐก็ต้องมีการสนับสนุน...” (สุเมธ แย้มนุ่น)
๒.๑๐.๘ คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการต่างๆ
“ คณะกรรมการที่มีบทบาทในความรับผิดชอบพิจารณาก็ควรต้องเลือกคนที่มีความคิด
คนที่มองโลกกว้าง” (ธนู กุลชล)
“ในกฎข้อบังคับที่เขียนมามากมาย ไม่ใช่สิ่งที่จะสร้างสมรรถนะของคน ตนคิดว่าบอร์ด
การศึ ก ษาส่ ว นหนึ่ ง ต้ อ งมี ภ าคเอกชนเนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ที่ ต้ อ งใช้ ผ ลิ ต ผล ปั ญ หาของประเทศไทยคื อ
community ของการศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาขึ้นมา ที่เข้ามาเป็น community
board แต่ของประเทศไทยในต่างจั งหวัดจะใช้กรรมการท้องถิ่นเข้ามาซึ่งมีอิทธิพลมาเป็นกรรมการ
การศึ ก ษาจึ ง ไม่ ไ ด้ ต อบโจทย์ ท้ อ งถิ่ น และเกิ ด การบู ร ณาการกั น รวมทั้ ง ไม่ เ ข้ า ใจเจตนารมณ์ ท าง
การศึกษา” (จุฑา มนัสไพบูลย์)
๒.๑๑ เกณฑ์ กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ และกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีส่วนสนับสนุนหรือเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและมหาวิทยาลัยบรรษัท
ความคิ ด เห็ น ต่ อ เกณฑ์ กฎกระทรวง พระราชบั ญ ญั ติ และกฎหมายที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น
ต่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและมหาวิทยาลัยบรรษัทมีดังนี้
๒.๑๑.๑ ความคิดเห็นว่าเกณฑ์ กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ และกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน
มีส่วนสนับสนุนต่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและมหาวิทยาลัยบรรษัท มีดังนี้
๑) เรื่อง Sandbox เป็นเรื่องสนับสนุน โดยต้องมีกลไกรองรับกรณีไม่ประสบผลสาเร็จ
“ทั้งสนับสนุนและเป็นอุปสรรคด้วย โดยต้องพิจารณาเป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งคิดว่าเรื่อง
Sandbox ถ้าเห็นว่าสาคัญต้องเปิดโอกาสให้เกิดความคล่องตัว แต่ในท้ายสุดต้องคุ้มครองผู้เรียน ต้องหา
วิธีการในกรณีล้มเหลวขึ้นมา....คิดว่าทาได้ แต่อาจต้องมีการปกป้องผู้บริโภค Sandbox มีการล้มเหลวได้
แต่ถ้าล้มเหลวแล้วจะคุ้มครองคนในระบบที่ล้มเหลวได้อย่างไร เห็นด้วยกับการทดลอง แต่ถ้าล้มเหลว
ต้องหาวิธีการแก้ไขใหม่ ทาใหม่ แต่ผู้ที่เรียนในระบบที่ล้มเหลว จะมีวิธีการอย่างไร ถ้าห้ามไม่ให้เกิด
ความล้มเหลวก็จะไม่มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ คงต้องพิจารณาว่าถ้าผู้เรียนพลาดแล้วจะดาเนินการ
อย่างไร อาจมีโอกาสพิเศษในการเทียบโอนไปหลักสูตรที่มีความนิยมสูง หรือเรียนมหาวิทยาลัยรัฐแทน
ได้ และควรมีการเยียวยาเพื่อหาทางออกอื่นๆ.” (พรชัย มงคลวนิช)
๒.๑๑.๒ ความคิดเห็นว่าเกณฑ์ กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ และกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน
มีส่วนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและมหาวิทยาลัยบรรษัท
๑) พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
“ต้ อ งทบทวนใหม่ ที่ ส าคั ญ กฎหมายที่ เ ขี ย น บั ง คั บ ไม่ ไ ด้ ทุ ก กรณี แต่ ค นที่ แ ปล
ความกฎหมายต้องมีทัศนคติเชิงสนับสนุนจริงๆ จึงกลับมาที่ทีมงานที่ดูแลคุมกฎว่าตีความ และเชื่อมั่นใน
สิ่งที่ทา เชื่อในจุดยืนของผู้อื่นในสังคม ว่ามีการดูแลคุณภาพ มีการตรวจสอบแม้ไม่ใช่จาก สตง. แต่เราถูก

๑๒๗
ตรวจสอบโดยสังคมอยู่แล้ว เรามีธรรมาภิบาลองค์กร กรรมการตรวจสอบภายนอก ต้องเชื่อในกลไกของ
เรา ภาครัฐจึงไม่จาเป็นต้องแข็งตัวต่อเราขนาดนั้น ตอนนี้ทัศนคติในเชิงตรวจสอบต้องกว้างกว่าเดิม ”
(เลิศชัย สุธรรมานนท์)
“คงต้องปรับ เนื่องจากเป็นแบบเก่า เขียนเพื่อวัตถุประสงค์ในอดีต ถ้ามุมมองใหม่ว่า
ถ้าอยากเห็นอะไรในเชิงก้า วหน้า และใส่เข้าไปเพื่อชี้ทางไปข้างหน้า อาจเห็นอะไรที่ดีขึ้น ” (วิรัช เลิศ
ไพฑูรย์พันธ์)
“ เกณฑ์ กฎกระทรวง พรบ. และกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันบางข้อเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒ นาสถาบั น อุดมศึกษาเอกชน และมหาวิทยาลั ยบรรษัท เนื่องจากมีการบังคับใช้มากเกินไป
ไม่ส ามารถยื ดหยุ่ น ได้ เป็ น การขัด ขวางความก้ าวหน้า ในการพัฒ นาวิ ช าการของเอกชน ซึ่งต้อ งใช้
ความรวดเร็วทั้งมีการแข่งขันสูง” (จุฑา มนัสไพบูลย์)
๒) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘
“ คือเกณฑ์เช่นนี้ ตนคิดว่าคือควรลดความตรงตามสาขา เช่น หลักสูตรการโรงแรม
ไม่สามารถนาอาจารย์ที่สาเร็จการศึกษาด้านการศึกษามาเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรได้ ซึ่งการหาผู้ที่
จบการโรงแรมอย่างเดียวเป็นเรื่องยาก เนื่องจากในประเทศไทยมีหลักสูตรเอกการโรงแรมไม่กี่แห่ง ทา
ให้วิทยาลัยไม่สามารถเปิดหลักสูตรใหม่ที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจต่ออุตสาหกรรม .....คงเป็นเรื่องคุณภาพ
อาจารย์ ไม่ควรพิจารณาในเรื่องของคุณวุฒิอย่างเดียว อาจพิจารณาให้ตรงกับบริบทของสถาบัน อาจใช้
ประสบการณ์ของอาจารย์เป็นตัวอ้างอิงและสามารถเทียบเคียง ซึ่งได้พิสูจน์จากประสบการณ์ว่าอาจารย์
ที่จบปริญญาเอกแล้ว ก็ไม่ได้สอนดีกว่าอาจารย์ที่มีประสบการณ์ ในการประเมินหรือนาผลประเมินมา
เทียบเคียงกัน ซึ่งบางครั้งอาจารย์ปริญญาเอกจะอยู่ในบริบทวิชาการ แต่ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้อะไร
ให้ผู้เรียนได้ดีเท่าอาจารย์ที่มีประสบการณ์ แต่เกณฑ์มาตรฐานฯ ยังกาหนดแบบนั้น จึงทาให้การทางาน
ค่อนข้างยากพอสมควรและเป็นอุปสรรค” (ศิริพงศ์ รักใหม่)
“สถาบันมีผู้เชี่ยวชาญด้านเสียงที่มีชื่อเสียงระดับโลก แต่คนไทยไม่รู้จัก จะขอแต่งตั้ง
เป็นผู้เชี่ยวชาญยาก จะต้องมีปริญญาด้านภาพยนตร์ ซึ่งหาคุณวุฒิด้านนี้ยาก และงานบางอย่างต้องฝึก
ปฏิบัติมา” (ปนัดดา ธนสถิตย์)
“เรื่องคุณวุฒิอาจารย์ประจาหลักสูตร และในเรื่องของการเปิดให้มีการหมุนเวียนของ
อาจารย์ต่างชาติ ไม่เอื้อในการบริหารจัดการ ในเรื่องอาจารย์พิเศษ รวมทั้ง เกณฑ์เรื่องอาจารย์ต่างชาติที่
มีความขัดกันเองในระดับนโยบายของหน่วยงาน ทางความรู้สึกต้องลงละเอียดมากกว่านี้ มหาวิทยาลัย
เฉพาะทางที่เน้นการปฏิบัติ เรื่องประสบการณ์ การสรรหาอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงเป็นเรื่องที่ยาก...ใน
เรื่ อ งของการศึ ก ษาไม่ ใ ช่ เ รี ย นอะไรมาต้ อ งเป็ น แบบนั้ น แต่ เ รี ย นเพื่ อ น าไปประยุ ก ต์ และขอให้
ความยื ดหยุ่ น เอื้อในเรื่ องสหสาขาวิช าชีพ (multidisciplinary) และอย่าตีกรอบในเรื่องการจบตรง
คุ ณ วุ ฒิ จบสั ม พั น ธ์ คุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง มี ผ ลมาก...กรณี ป ริ ญ ญาตรี ส ายภาพยนตร์ ต้ อ งเรี ย นกั บ หม่ อ มน้ อ ย

๑๒๘
(หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ เทวกุล) ทางสถาบันก็พบปัญหาเรื่องคุณวุฒิการศึกษาของหม่อมน้อย จะเชิญ
มาเป็นอาจารย์พิเศษก็ไม่ได้.” (จุฑา มนัสไพบูลย์)
“จริ ง แล้ ว หลั ก สู ต รอย่ า งแรกที่ อ ยากท าคื อ หลั ก สู ต รประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต และ
ปริญญาโท ไม่ใช่ระดับปริญญาตรี เนื่องจากมีหลักสูตรนิเทศศาสตร์ในระดับปริญญาตรีเป็นจานวนมาก
ในประเทศไทย แต่ผู้ที่เรียนนิเทศศาสตร์ทั้งหมด ไม่สามารถผลิต ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ได้ แม้แต่
ผู้เรียนที่เลือกสาขาภาพยนตร์ก็ไม่ได้มาก ซึ่งจะเลือกสาขาโฆษณาเป็นส่วนใหญ่ แต่สาขาภาพยนตร์เป็น
สาขาเฉพาะทางที่ผู้เรียนมีความสนใจ และสถาบันต้องการผลักดันกลุ่มคนเหล่านี้ ซึ่งมีความรู้พื้นฐาน แต่
ต้องการการฝึกทักษะ ดังนั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโทจะสามารถรับผู้เรียนเข้ามา
ทางานต่อได้ แต่สถาบันไม่สามารถเปิดได้ เนื่องจากเป็นข้อบังคับว่าต้องเปิดระดับปริญญาตรีก่อน ทาให้
ได้ผู้ เรี ย นที่ยั งไม่มีวิธีคิดหรือทักษะมาบ้ าง จึงจะสามารถเรียนได้ดี และด้ว ยเรื่องของค่าหน่ว ยกิตที่
ค่อนข้างสูง จึงเป็นปัญหาการตัดสินใจของผู้ปกครอง ดังนั้น ตอนนี้จึงแก้ปัญหาโดยการสนับสนุนเงินเพื่อ
เป็นทุนการศึกษาให้ผู้เรียนด้วย กลายเป็นการขาดทุนค่อนข้างมาก” (ปนัดดา ธนสถิตย์)
“ต่างประเทศจะพิจารณาที่ทักษะและประสบการณ์ คนจึงเก่งจริง แต่ของประเทศไทย
พิ จ ารณาจากปริ ญ ญาก่ อ น แต่ ค วามสามารถไม่ รู้ จึ ง ควรพิ จ ารณาเกณฑ์ ฯ ดั ง กล่ า ว เพื่ อ ให้ ร ะบบ
การศึกษาไทยแข็งแรง ของประเทศไทยยากที่ว่าหน่วยงานที่กากับตามไม่ทันโลก อีกเรื่องเช่น ในงานวิจัย
จะพบว่า ภาครัฐควรทางานคู่กับภาคเอกชน เพราะมหาวิทยาลัยไม่สามารถลงทุนอุปกรณ์เครื่องมือได้
ทันเวลา โดยเฉพาะยุคในดิจิทัล สื่อเปลี่ยนไปเร็วมาก มหาวิทยาลัยรัฐลงทุนสูงจะไม่คุ้มค่า จึงควรมาร่วม
กับมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่ภาครัฐจะลงทุนในเรื่องอาคาร ลงทุนเรื่องรั้วและป้าย ซึ่งแตกต่าง
กับของต่างประเทศ เช่น โรงเรียนฟิล์มในลอนดอน ไม่มีป้ายโรงเรียนแต่มีนักเรียนที่ได้รางวัลออสการ์
มากมาย อาจารย์ไม่ต้องมีวุฒิปริญญาเอก แต่รับได้รับการแต่ งตั้งให้เป็นท่านเซอร์ เนื่องจากเก่งมาก ซึ่ง
ต่างจากประเทศไทยที่พิจารณาจากตาแหน่งวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา” (จุฑา มนัสไพบูลย์)
๓) เกณฑ์การประกันคุณภาพ
“ เห็นด้วยกับการประกันคุณภาพเพราะอาจเกิดสถาบันเถื่อนได้” (จุฑา มนัสไพบูลย์)
“อี ก เรื่ อ งเป็ น เรื่ อ งการประกั น คุ ณ ภาพที่ ค่ อ นข้ า งมี ค วามจุ ก จิ ก และเป็ น ภาระ..
โดยเฉพาะสถาบันขนาดเล็ก เช่นกันตนาที่ต้องดาเนินการเหมือนสถาบันขนาดใหญ่ ซึ่งตนคิดว่าไม่ได้
เนื่องจากเป็นสถาบันขนาดเล็กมีบุคลากรน้อยแต่ต้องทาทุกสิ่งเหมือนกันสถาบันขนาดใหญ่ ” (ปนัดดา
ธนสถิตย์)
“อีกปัจจัยหนึ่งที่คิดว่าไปกระทบกับมหาวิทยาลัยบรรษัทอย่างมาก คือ นโยบายรัฐ ใน
แง่ของนโยบายรัฐเรื่อง QA เรื่องการกาหนดมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติ ทาให้วิทยาลัยต้องบิดออกไปจาก
มหาวิทยาลัยบรรษัทมาก เช่น เรื่องคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งสิ่งเหล่านี้วิทยาลัยต้องบริหารจัดการให้
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่ออกมา ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง” (ศิริพงศ์ รักใหม่)

๑๒๙
“จากประสบการณ์ที่มหาวิทยาลัยของรัฐ ตนคิดคล้ายกรอบแนวคิดของ สกอ. ที่มอง
ว่ามหาวิทยาลัยเอกชนจัดตั้งขึ้นเพื่อค้ากาไร จึงต้องตีกรอบไว้เพื่อไม่ให้มหาวิทยาลัยเอกชนดาเนินการ
ต่างๆ แต่เมื่อมาอยู่ ที่ส ถาบั น กัน ตนาพบว่า บริษัทมีแนวคิดที่ต่า งออกไป และภาครัฐ ควรต้อ งออก
กฎระเบียบมาช่ว ย จะเป็นส่วนเสริมการศึกษาในอีกรูปแบบ จะใช้เกณฑ์หรือกฎเดียวกันไม่ได้ เมื่อ
พิจารณาในมุมกว้างจะพบว่า มีความแตกต่างกัน เช่น จานวนนักศึกษาน้อยกว่าแต่ใช้มาตรฐานเท่ากับ
ขนาดใหญ่ ฉะนั้นวิธีการมองปัญหาและวิธีการบริหารต้องใช้อีกรูปแบบ เช่น การประกันคุณภาพ และ
ธรรมชาติของการเรียนการสอนที่มีวัตถุประสงค์ต่างกัน วิธีการประกันคุณภาพคงต้องพิจารณาให้เข้ากับ
วัตถุประสงค์สถาบันนั้นว่า ต้องการผลิตบัณฑิตให้เป็นแบบใด และควรจะมีตัวชี้วัดแบบใด อย่างที่ตนเคย
สอนที่มหาวิทยาลัยของรัฐ เมื่อบัณฑิตไปทางานได้จริง แต่ความลึกของศาสตร์ จะเทียบไม่ได้กับสถาบัน
กันตนา เนื่องจากผู้เรียนได้ปฏิบัติมากกว่า เครื่องมือทันสมัยกว่า และอยู่ในธุรกิจจริง มีการฝึกงานทุกวัน
ทาให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวนการและเห็นของจริงตั้งแต่เริ่มเรียนและเข้มข้นกว่า” (ณาณัฏฐ์ธัญ วงศ์บ้านดู่)
๔) เกณฑ์การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
“กรณีเช่นตนเป็น ผศ. ไม่มีเวลาทางานวิจัย และในอดีตเกณฑ์ผลงานวิชาการจะไม่รวม
วีดีโอหรือเทปต่างๆ เป็นงานวิจัย ซึ่งตนได้มีผลงานดังกล่าวเป็นจานวนมาก เมื่อต้องเป็นกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์ จึงตกคุณสมบัติในข้อนี้ ซึ่งพิจารณาในแง่วิชาการ ผู้ที่เป็นกรรมการอาจไม่มีประสบการณ์
มากเท่ากับอาจารย์ที่สอนจริงๆ ซึ่งผู้ที่เป็นกรรมการกลับเป็นลูกศิษย์ที่เป็น ดร. ทั้งนั้น ” (ณาณัฏฐ์ธัญ
วงศ์บ้านดู่)
“ควรเป็ น รู ป เอกสารที่ ไ ม่ ห นา เป็ น รู ป แบบซี ดี เป็ น ยู ทู ป มิ ว สิ ค หรื อ เป็ น ผลงาน
ซึ่งปรากฏตามสื่อก็ได้ แต่ต้องมาติดตามรูปแบบเล่มของ สกอ. จึงไม่ได้นักวิจัยเชิงสร้างสรรค์ เพราะข้อ
ควบคุม” (จุฑา มนัสไพบูลย์)
๔) องค์ประกอบของ กมอ ที่จะมีบทบาทตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ.๒๕๖๒ จะเป็นตัวกาหนดว่าจะสนับสนุนหรือเป็น
อุปสรรค
“ขณะนี้ยังไม่เห็นว่า กมอ. จะออกมารูปแบบใด ตรงนี้น่าจะเป็นสิ่งที่สาคัญพอสมควร
ถ้าออกมาในมุมของการควบคุมเพื่อให้เป็นแบบเดียวกัน จะกลายเป็นแบบเดิมที่ไปข้างหน้าได้ยาก ถ้ามา
ในแนวทันสมัย ก็น่าจะเกิดสิ่งใหม่ออกมาและตอบโจทย์อนาคตได้ ซึ่งการเปลี่ยน แปลงแบบก้าวกระโดด
บนเกณฑ์ฯ ที่เข้มงวดจะทาให้จัดการไม่ได้ เช่น ระบบออนไลน์ ถ้าจาเป็นที่ต้องนามาใช้พัฒนาคน แต่
เกณฑ์ฯ ยังไปต่อไม่ได้ ถ้าไม่ออกแบบให้มีความยืดหยุ่นจะอันตรายต่อการพัฒนา และมีมหาวิทยาลัยที่
ไม่ได้คุณภาพยังมีอยู่มาก ถ้าไม่มีเกณฑ์ก็จะควบคุมไม่ได้ สิ่งนี้จึงเป็นความท้าทายของผู้กากับดูแลเพื่อหา
มาตรการอื่นสาหรับเฉพาะมหาวิทยาลัยกลุ่มนี้ เนื่องจากตนเห็นว่ามหาวิทยาลัยที่ไม่ได้คุณภาพจะหาทาง
เลี่ยงไปเรื่อยๆ มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพไม่กล้าเลี่ยง เพราะอายที่จะต้องดาเนินการอย่างนั้น จึงเกิด
การหยุดอยู่กับที่ ทั้งที่ความจริงสามารถไปได้ไกลกว่านี้ มหาวิทยาลัยเอกชนที่ไม่ได้คุณภาพจะทาให้

๑๓๐
มหาวิทยาลัยอื่นเสียหาย และถูกเหมารวมไปด้วย อาจต้องมาหากลไกใหม่ที่จะจัดการมหาวิทยาลัยที่ไม่มี
คุณภาพ” (วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์)
๕) กระบวนการออกกฎหมายลูก และแนวปฏิบัติ ที่ อาจไม่สอดคล้องกับหลักการใน
กฎหมายแม่
“....และการออกกฎหมายรอง เช่น กฎกระทรวง แนวปฏิบัติต่างๆ คงต้องหารือร่วมกัน
ในแต่ ล ะเรื่ อ ง พิ จ ารณาข้ อ ดี ข้ อ เสี ย ในแต่ ล ะเรื่ อ ง กฎหมายหลั ก มี ก ระบวนการแต่ ถึ ง เวลาไปสู่
กฎกระทรวง ระเบียบ แนวปฏิบัติบางครั้งมีการหารือร่วมกัน บางครั้งอาจไม่มี จึงทาให้มองข้ามในบาง
จุดไป ทาให้ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์กับกฎหมายหลัก” (พรชัย มงคลวนิช)
๖) การควบคุมมากเกินไปของภาครัฐ
“ยกตัวอย่าง คือการควบคุมของรัฐ เราควบคุมมากเกินไป เช่น การจัดซื้อที่ดินแปลง
๑ เพื่อขยายมหาวิทยาลัย ใช้เวลานานมาก เรื่องของที่มาของเงิน มีรายงานทุกปีอยู่แล้ว ว่ามี เงินก่อตั้ง
แล้ว จะซื้อที่ดินก็อยู่ในเรื่องที่เราวิสัยทาได้ ตัวเลขนักศึกษาก็เพิ่มขึ้นทุกปี แต่ใช้เวลา ๘-๙ เดือน กว่า
เรื่องจะอนุมัติมา ๘-๙ เดือน ผู้ใหญ่ยกหูคุยกัน ถ้าเดินตามปกติ สงสัยน่าจะนานกว่านี้ การพิจารณาอาจ
ไม่ทันการ กระบวนการของท่าน ก็มีเจ้าหน้าที่ อนุกรรมการ และบอร์ดบริหาร ลงทุกเรื่องเลย จึงควรให้
มอบอานาจเลขาธิการได้ไหมในบางเรื่อง ให้หลักการเลยว่าจะซื้อที่ดินต้องมีเงินเป็นอย่างไร มีรายได้
รายจ่าย เติบโตขึ้น เงินเขาเองไม่ต้องกู้ ก็ซื้อไป” (เลิศชัย สุธรรมานนท์)
“ ตัวอย่างเช่น สถาบันได้รับโอนที่ดิน ๓ ไร่ของอุตสาหกรรมการล้างพิมพ์ฟิล์ม ติดกับ
ที่ดินของสถาบันกันตนา ซึ่งทางสถาบันมองว่ามีค่า และสามารถเป็นที่เรียนรู้ได้ แต่ สกอ. มาปรับโดย
เกณฑ์กาไร เป็นอีกเรื่องที่กฎระเบียบมีความจุกจิก ถ้าสถาบันนาที่ดินดังกล่าวไปขายจะเป็นอีกเรื่อง”
(ปนัดดา ธนสถิตย์)
๒.๑๑.๓ เสนอแนวทางในการกาหนดเกณฑ์ และการบริหารเกณฑ์
มีความคิดเห็นจากอดีตผู้บริหารสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าเกณฑ์ กฎ
กระทรวง พระราชบัญญัติ และกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน เหมาะสมดีแล้ว (สุเมธ แย้มนุ่น และ พินิติ
รตะนานุกูล ) โดยได้แสดงความคิดเห็นไว้ ให้มีกระตุ้นใหม่ วางกรอบนโยบายให้เหมาะสม พิจารณา
กฎหมาย และมีการแถลงนโยบายเสริม (สุเมธ แย้มนุ่น) และให้พิจารณาในแง่วิชาการ (พินิติ รตะนานุ
กูล) ในขณะที่มีข้อเสนอให้มีการหารือร่วมกันกับตัวแทนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพราะมีแนวคิดที่ดี
และมีประสบการณ์กับปัญหาหลากหลาย รวมทั้งเสนอให้ กกอ ตั้งกรรมการขึ้นมาศึกษา ดังความเห็น
ที่ว่า
“ผมว่าพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่ได้ปิดกั้น เพียงแต่อาจแถลงนโยบาย
ในการประสานความร่วมมือกับภาคต่างๆ หรือในมุมมองผู้ถือใบอนุญาตต้องเป็นคนเดียวกัน ถ้าสถาน
ประกอบการจับมือกันเป็น joint venture และถือใบอนุญาตร่วมกันจดทะเบียนเป็นกิจการค้าร่วม แต่
กฎหมายห้ามหรือไม่ คือ บริษัทใหญ่ๆ เช่น การบินไทย SCG ถ้าต้องการตั้งมหาวิทยาลัยแบบนี้ได้ แต่

๑๓๑
บริษัทขนาดกลางหรือขนาดย่อมที่จะรวมกันตั้งมหาวิทยาลัย อาจต้องมีหลายบริษัทมาร่วมมือกันเป็น
joint venture และจดทะเบียนใหม่เป็นหนึ่งนิติบุคคล เป็นผู้ถือใบอนุญาต ถ้าได้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์
ฉะนั้ น แนวคิ ด ของมหาวิ ท ยาลั ย บรรษั ท ก็ จ ะเกิ ด แต่ ป ระเด็ น ค าถามไปโยงกั บ การอยู่ ร อดของ
มหาวิทยาลัยเอกชนมาก คิดว่ามหาวิทยาลัยเอกชน มีจุดแข็งด้วยตัวเองในสภาพที่เป็นอยู่ มีหลายจุดที่
ต้องเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศเพื่อนบ้าน สมมุติว่า ในมุมมองของนักลงทุน เมื่อ
พิจ ารณากฎหมายแล้ ว ประเทศไทยน่ าจะมีจุด แข็ งมากกว่า เช่น เรื่องความชัดเจนในการบั ง คั บ ใช้
มาตรฐานในการคุ้มครองเท่าเทียมกันเมื่อเทียบกับประเทศอื่นเช่น ลาว กัมพูชา ซึ่งรัฐไม่ให้เงินสนับสนุน
โดยเฉพาะ กยศ. สามารถได้รับทุกคนตามเกณฑ์ และพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาฉบับใหม่มีการเปิด
โอกาสให้รัฐ โดยข้อเสนอของ กกอ. สามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนมหาวิทยาลัยเอกชนได้ ซึ่งถือ
ว่าเป็นจุดแข็ง อีกจุดแข็งหนึ่งคือเรื่องการกากับคุณภาพ.....” (สุเมธ แย้มนุ่น)
“ตอนนี้เริ่มปลดล็อคไปมาก ขณะนี้ในความเห็นตน เหลือแต่ในแง่วิชาการเท่านั้นเอง”
(พินิติ รตะนานุกูล)
“ สิ่งที่ทาได้เลยสาหรับ กกอ. ชุดนี้ โดยตั้งกรรมการขึ้นมาและมาระดมสมอง ทาวิจัย
เรื่องนี้โดยเฉพาะ และกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นมา ควรมีคนนอก ไม่มีคนที่มีผลต่อการพิจ ารณาโดยตรง คน
ในกระทรวง ต้องหารือร่วมกับเอกชน ไม่ใช่มีเฉพาะกรรมการที่มาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เพราะ
จะไม่มีแนวคิด ไม่มีความรู้เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เนื่องจากไม่รู้ปัญหา รู้แต่หลักการ แต่จะ
เกิดประโยชน์เมื่อมีผู้แทนจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและผู้แทนกากับดูแล” (ธนู กุลชล)
๒.๑๒ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ อุดมศึกษาในภาพรวม
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ อุดมศึกษาในภาพรวม มีดังนี้
๒.๑๒.๑ นโยบายและบทบาทของรัฐ ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ
ภาคเอกชน
“ตนมองว่าภาคเอกชนน่าจะมีส่วนเข้ามาร่วมจัดการศึกษาภาครัฐให้มาก โดยอาศัย
การสนับสนุนเชิงนโยบายจากรัฐบาล เพราะไม่เช่นนั้น รัฐจะสิ้นเปลืองงบประมาณมากในการจัดการ
ศึกษาภาครัฐ เพราะว่าตั้งแต่ปฐมวัยยันอุดมศึกษา รัฐสนับสนุนงบทั้งสิ้น และส่วนใหญ่เป็นการบริหาร
จัดการจากภาครัฐมากกว่าร้อยละ ๘๐ อย่างประเทศอเมริกา มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงดาเนินการโดย
ภาคเอกชนทั้ ง นั้ น รั ฐ ไม่ ต้ อ งลงทุ น โดยสรุ ป ภาพรวมงบประมาณที่ รั ฐ ลงไปแทบไม่ มี ในขณะที่
มหาวิทยาลัยของไทย ใช้งบประมาณจากรัฐทั้งนั้น” (พินิติ รตะนานุกูล)
“ .....ในฐานะรัฐต้องดูแลเกณฑ์ ข้อกาหนดเพื่อคัดกรอง supply side ที่คิดว่าเป็น
ประโยชน์ การ reposition มีมหาวิทยาลัยที่โดดเด่นทางด้านวิชาการให้ตอบสนองทิศทางของประเทศ
ถ้าจะ reposition มหาวิทยาลัยพวกนี้ ผมเสนอเข้าไปว่าภาครัฐลงทุนครึ่งนึงเพื่อเป็น State subsidies
หมายถึง ค่าเล่าเรียนของนัก ศึกษาครึ่งหนึ่งมาจากรัฐและกู้ กยศ.....ตอนนี้รัฐไม่สนับสนุนมหาวิทยาลัย
เอกชนเลย ซึ่งควรจะสนับสนุนพวกเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ re-profile และตอบสนองทิศทางของประเทศ

๑๓๒
ซึ่งต้องพิจารณาหลักสูตร วิสัยทัศน์ มีคุณภาพอาจารย์ที่ชัดเจนและตอบสนองต่อทิศทางของประเทศ
กลุ่มนี้เรียกว่า repositioning ได้ อาจมีจานวนประมาณ ๕-๖ แห่ง กลุ่มที่ ๒ คือ กลุ่มที่ตอบสนองตาม
ความต้องการไม่ใช่เฉพาะทางด้าน Art/Science แต่อาจรวมทั้งด้านบริหารธุรกิจ ด้านการจัดการโรงแรม
นี่คือทิศทางการพัฒนาประเทศ กลุ่มนี้จะเป็นมหาลัยเอกชนที่รัฐให้การสนับสนุน กับกลุ่มที่สองก็คือกลุ่ม
มหาวิทยาลัยบรรษัท ให้ผันตัวไปตอบสนองบรรษัท ซึ่งสิ่งสาคัญลาดับแรกคือตอบสนองความต้องการ
กาลังคนของบริ ษัท ต้องมีระบบการเปลี่ ยนแปลงผู้ ถือใบอนุญาต เปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัด การ
เปลี่ยนแปลงหลักสูตร ซึ่งถ้ารัฐจะสนับสนุนมหาวิทยาลัยบรรษัทแบบทางอ้อม โดยเน้น กรอ. กยศ. กับ
งานวิจัยได้ทั้งหมด และออกเป็นนโยบาย แนวปฏิบัติ ซึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนอาจจะต้องเป็น
มติ ครม.” (สุเมธ แย้มนุ่น)
“ ประเด็น ส าคั ญอีกประเด็นที่ทาให้ ส ถาบันอุดมศึกษาเอกชนหลายแห่งเดือดร้อน
คือ นโยบายรัฐ เช่น เรื่องการเปิดโอกาสให้แข่งขันกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบางแห่งที่เปิดสาขาด้าน
เดียวกับเอกชน ด้วยเงื่อนไขที่ได้เปรียบเนื่องจากมีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐส่วนหนึ่ง ทาให้เก็บค่าเล่า
เรียนได้ถูกกว่า ซึ่งในมุมมองของตน ภาครัฐควรมุ่งไปยังสาขาที่ขาดแคลนหรือจาเป็น และภาคเอกชน
ไม่ผลิต เช่น วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นความต้องการของภาครัฐ ปัญหาการแข่งขันกันเพื่อแย่งผู้เรียนจึงทาให้
แทนที่จะแข่งกันแล้วคุณภาพดีขึ้น กลายเป็นแข่งกันแล้วคุณภาพแย่ลง ซึ่งเป็นปัญหาสาคัญที่เกิดขึ้น
และสิ่งที่ภาครัฐจะช่วยเอกชนในแง่ของการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ทาดีอยู่แล้ว และต้องไป
จัดการสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ไม่ใช่จัดการเอกชนไม่ให้ขยายตัว” (ศฺริพงศ์ รักใหม่)
“....กฎหมายควรจะเปิดช่องและการสนับสนุนของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทาวิจัย
ที่สามารถนาค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษี ถึงแม้เป็นเพียงเล็กน้อยในมุมของบริษัท แต่เชื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้น
ที่ดีที่สามารถเพิ่มขยายได้ เพื่อเป็นการสนับสนุน” (ไทย ทิพย์สุวรรณกุล)
“ ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม และใช้นโยบาย
ภาษีเพื่อให้องค์กรเอกชนสามารถสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้” (จุฑา มนัสไพบูลย์)
๒.๑๒.๒ การบริหารจัดการของภาครัฐในการพัฒนาอุดมศึกษาที่ยอมรับความหลากหลาย มี
กระบวนการที่ ท าให้ เกิ ด ความยื ด หยุ่ น รวดเร็ ว ตามกลุ่ ม ประเภทสถาบั น มี ก ารบริ ห ารจั ดการที่มี
ประสิทธิภาพครบในที่เดียว (one stop service) ที่สอดคล้องกับการเป็นกระทรวงใหม่
“ ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม อุดมศึกษาในแต่ละประเทศต้องหลาก
หลาย ถึงจะครบตามความต้องการของผู้เรียน เช่น อุดมศึกษาสาหรับผลิตบัณฑิตเข้าบริษัทขนาดใหญ่
และขนาดเล็ก ควรเปิดโอกาสให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านการศึกษา แต่ต้องพิจารณาในเรื่อง
การมีเหตุผลว่า ดาเนินการเพื่อคุณภาพจริงๆ ซึ่งอาจไม่ได้มีวิธีเดียว ดังนั้น จึงควรมีความยืดหยุ่นใน
บริบทการทาเพื่อคุณภาพที่หลากหลาย มีความหลากหลายในกระบวนการ มีการเปิดให้มีการแก้ต่า งกับ
กรรมการ หรื ออาจเป็ น ผู้ บ ริ ห ารเป็ น คณะทางานในเรื่องนี้ หารือร่ว มกันว่าการดาเนินการดังกล่าว
ไม่ ส อดคล้ อ งตามเกณฑ์ แต่ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม ใหม่ ๆ มี คุ ณ ภาพ ท าให้ เ กิ ด นวั ต กรรมของหลั ก สู ต ร

๑๓๓
มีโปรแกรมใหม่ๆ และควรให้อนุญาตให้ใช้ดุลพินิจในบางเรื่องได้ ไม่เช่นนั้นหลักสูตรจะเหมือนกันหมด
โดยสรุปแล้ว สิ่งที่เป็นข้อเสนอแนะ คือ สกอ. ควรมีบทบาทสนับสนุนส่งเสริมโดยมีภาคอุตสาหกรรมเข้า
มาร่วมกับภาคมหาวิทยาลัย และในเรื่องหลักสูตรควรต้องมีกรอบมาตรฐานหลักสูตรเป็นหลัก แต่ควรมี
กระบวน การที่ทาให้เกิดความยืดหยุ่น ซึ่งจะได้สอดรับกับการเป็นกระทรวงใหม่.....” (พรชัย มงคลวนิช)
“เรื่องการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ควรเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สร้ า งเอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะด้ า นขึ้ น มา และเปิ ด โอกาสให้ มี ค วามหลากหลาย เมื่ อ มี ค วามหลากหลาย
การก ากั บ ดู แ ลก็ ต้ อ งมี ค วามหลากหลาย ซึ่ ง อาจจะต้ อ งแบ่ ง ประเภท เมื่ อ มี ค วามหลากหลายแล้ ว
การแข่งขันกันเอง ก็อาจจะมีไม่มากจนเกิดความเดือดร้อน แต่ก็มีการแข่งขันกันบ้างตามบริบทที่จาเป็น
ซึ่งจะทาให้ผู้เรียนมีทางเลือกที่ชัดขึ้นในการเลือกสถาบันอุดมศึกษา ทาให้การลงทุนหรือการมุ่งของ
สถาบันเอกชนชัดเจน” (ศิริพงศ์ รักใหม่)
“ลดขั้ น ตอนในการควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ลสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน....นอกจากนี้
การทางานของ สกอ. กับภาครัฐ ต้องมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ด้วยเหตุที่สถานการณ์ทางสังคม เทคโนโลยี
เปลี่ยนอย่างรวดเร็ว แต่สิ่งที่เปลี่ยนช้าคือ ความคิดและระบบราชการ แต่ภาคเอกชนช้าไม่ได้ เทคโนโลยี
เปลี่ยนเร็ว คนต้องเปลี่ ยนเร็ว แต่กระบวนการของ สกอ. ยังช้า และต้องเชื่อมั่นว่าภาคเอกชนไม่โกง
แต่ในความคิดราชการยังคิดแบบนั้น....ถ้าจะเข้าใจภาคเอกชน ต้องลดความเป็นราชการ ซึ่งนักการศึกษา
ของประเทศไทยตามไม่ทันประเทศอื่นแล้ว” (จุฑา มนัสไพบูลย์)
การแบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน “น่าจะแบ่งในเรื่องขนาดตามจานวนนักศึกษา
คือ มหาวิทยาลั ย ขนาดเล็ ก (ต่ากว่า ๑,๐๐๐ คน) กลาง และใหญ่ (๑๐,๐๐๐ ขึ้นไป) ซึ่งค่อนข้างมี
ความแตกต่างในตนเองพอสมควร ทาให้มีความพร้อม ความเสี่ยง และปัญหาคนละมิติ จึงไม่สามารถ
เป็นตัวแทนกันได้ นอกจากมหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่งที่เป็นเฉพาะทางจึงทาให้มีขนาดเล็ก อาจแยก
เป็นอีกเรื่อง” (วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์)
“......ตามความเป็นจริง มหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่งไม่ได้กังวลเรื่องงบสนับสนุนจาก
ภาครัฐ แต่อยากได้ความอิสระในการบริหารจัดการมากกว่า ซึ่งหลายครั้งพบว่ า ภาครัฐออกเกณฑ์ฯ
มากาหนดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจากปัญหาของสถาบันบางแห่ง คล้ายเป็นมาตรการเหวี่ยงแหเพื่อ
ควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทั้งหมด ทาให้หลายแห่งเดือดร้อนตามไปด้วย ควรมีมาตรการจัดการ
เป็นรายกรณีไป และควรมีความหลากหลายในการบริหารจัดการหรือกากับดูแลสถาบันอุ ดมศึ ก ษา
เอกชนมากกว่า มีความหลากหลายและแยกกากับไปตามประเภทตามบริบทแต่ล ะแห่ ง ” (ศิริพงศ์
รักใหม่)
“...นอกจากนี้ การมี one-stop service อาจเป็นข้อเสนอแนะอีกข้อนึงในเรื่องของ
ระบบการบริหารจัดการ แทนที่จะกระจายไปยังหน่วยงานต่างๆ การบริการ การให้คาแนะนาควรอยู่ใน
จุดเดียว” (สุเมธ แย้มนุ่น)

๑๓๔
“ระหว่างมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรหลากหลาย กับมหาวิทยาลัยบรรษัทที่เฉพาะ
ลักษณะหลักการควบคุมมาตรฐานต่างๆ ย่อมแตกต่างกัน ถ้ากาหนดตรงนี้ได้ตนคิดว่า มหาวิทยาลัย
บรรษัทจะเติบโตขึ้นมาก และจะเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมได้จริงๆ ตนเชื่อว่ามหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพกับ
มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเฉพาะทาง ไม่มีวันหายไป ถ้ามหาวิทยาลัยมีความเฉพาะและสามารถผลิต
บัณฑิตที่ตอบสนองได้ ดังนั้น ควรวิเคราะห์เรื่องเกณฑ์ต่างๆ ที่ทาให้สถาบันเฉพาะยังคงความเป็นเฉพาะ
และควรสอดรับกับนโยบายของรัฐใน ๑๐ – ๒๐ ปีข้างหน้า ว่าอาชีพที่จะเกิดขึ้นหรือสูญหายไปน่าจะ
ตรงกว่า” (อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร)
“ เรื่องรูปแบบธุรกิจที่แตกต่างกัน ทั้ง ปตท. ซีพี กันตนา จึงยากที่จะสร้างระเบียบ
ออกมาที่จะใช้กับทุกธุรกิจ ด้วยความที่ธรรมชาติธุรกิจไม่เหมือนกัน ธุรกิจบันเทิงอาจเปลี่ยนภายใน ๓
เดือน ดั งนั้ น กระบวนอนุ มัติห ลั กสู ตรยิ่ งช้า ยิ่งไม่ทัน กว่าจะประกาศใช้ก็กลายเป็นล้ าหลั ง ไปแล้ ว
โดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยี ธรรมชาติแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน ตนเกรงว่าถ้าออกระเบียบมาครอบแล้ว
ใช้ได้หมดทุกอย่าง อาจส่งผลกระทบ” (ณาณัฏฐ์ธัญ วงศ์บ้านดู่)
๒.๑๒.๓ การสร้างความร่วมมือระหว่างฝ่ายกากับนโยบาย และฝ่ายปฏิบัติ การสนับสนุนให้เกิด
เวทีการหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างภาครัฐ และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เป็นรูป
ธรรม รวมทั้งความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
“ความสาเร็จจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย คือฝ่ายกากับและฝ่าย
ปฎิบัติ และทั้งสองฝ่ายจะต้องมีความคิดไปในทางบวกด้วยกัน ไว้ใจซึ่งกันและกัน มองผลประโยชน์ของ
ชาติและการศึกษาเป็นเกณฑ์ หารือร่วมกันเพื่อกาหนดกฎเกณฑ์ออกมา มีระยะเวลาประเมินผล และ
กลับมาคุยกันอีก เป็นหลายรอบ เพื่อเป็นทิศทางที่ดีต่อไป” (ธนู กุลชล)
“ผมยังไม่เห็นบทบาทของฝ่ายวางกฎกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อก่อนจะ
เข้มแข็ง แต่ปัจจุบันนี้ไม่แน่ใจในการรวมตัวกัน สมาคมก็เหมือนที่ป ระชุมอธิการบดี ถ้าตรงนี้ไม่เข้ม แข็ง
โอกาสที่เราจะใช้เวทีนี้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะ จะดาเนินการได้ยาก ทุกอย่างถูกจัดให้ไปตามกฎหมาย
แต่กลับไม่มีเวทีที่เป็นทางการมาปรึกษาหารือกันเรื่องสาคัญ.....” (สุเมธ แย้มนุ่น)
“.....ต้องมีการพูดคุยร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย เพื่อให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเกิ ด
ความเฉพาะทางและมุ่งไปได้ชัดเจนมากขึ้น ถือเป็นการหลอมหลวมที่ดีในแง่ของภาคธุรกิจ การเอาตัว
รอด ไม่ต้องแย่งหรือแข่งขัน คุณภาพก็จะเกิดขึ้น” (อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร)
๒.๑๒.๔ การเสนอโมเดลของการจัดการศึกษาบนฐานของการทางาน ไปใช้ในการพัฒ นา
สถาบันอุดมศึกษา และให้ความสาคัญแก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และมหาวิทยาลัยบรรษัท เพื่อสร้าง
ความเจริญเติบโตต่อเศรษฐกิจของประเทศ
“ในภาพรวม ขอน าเสนอโมเดลของปั ญ ญาภิ วั ฒ น์ สามารถน าไปใช้ ไ ด้ เ ลย
ในการบริหารทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นโมเดลที่ลงตัวพอสมควร เป็นทางออกและเป็นทางเลือกใหม่ใน
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาครอบคลุมในทุกสถาบันเลย” (เลิศชัย สุธรรมานนท์)

๑๓๕
“ ให้ความสาคัญแก่ส ถาบันอุดมศึกษาเอกชน และมหาวิทยาลัยบรรษัท เพื่อสร้าง
ความเจริญเติบโตต่อเศรษฐกิจของประเทศ”(จุฑา มนัสไพบูลย์)
“..... ขณะนี้ตนคิดว่าตัวอย่างหรือรูปแบบที่เริ่มก่อแล้วชัดเจนมากขึ้นคือ สหกิจศึกษา
ซึ่งตนมองว่ายังไม่มีความร่วมมือกันอย่างแท้จริงระหว่างภาคธุรกิจกับภาคมหาวิทยาลัย รวมทั้งปัจจุบัน
ความคาดหวังหรือความเข้าใจของผู้ที่เรียนอุดมศึกษาเปลี่ยนไป ตลาดแรงงานก็เปลี่ยนรูปจากการที่ผลิต
บัณฑิตเพื่อเป็นลูกจ้างกลายเป็นไปประกอบอาชีพส่ วนตัว แต่สหกิจศึกษาคือการเตรียมตัวเป็นลูกจ้าง
ไม่ใช่สร้างคนให้มีความพร้อมที่จะไปทาประกอบอาชีพส่วนตัว หรือสามารถที่จะสร้างธุรกิจของตัวเองได้
ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าจะศึกษาตรงนี้ จากประสบการณ์ตนคิดว่าสิ่งที่หายไปคือ การให้ความรู้กับบัณฑิตในการ
เป็นผู้ประกอบการ อาจจะเป็นวิชาเลือกเสรีวิชาในวิชาโท หรืออยู่ในส่วนของการศึกษาทั่วไป ส่วนที่
ไปสหกิจศึกษาคือการรู้จักตนเอง เรียนรู้วิธีการทางาน อีกส่วนคือเรื่องของการเป็นผู้ประกอบการ ถ้าโยง
กลับมาที่มหาวิทยาลัยบรรษัท สิ่งที่ต่างจากการเป็นมหาวิทยาลัยบรรษัทคือการสร้างบัณฑิตเพื่ อ ไป
ทางานในบริษัทตัวเองเป็นหลัก ดังนั้นบริษัทจะไม่ได้คนที่มีแนวคิดใหม่หรือความสามารถสูงไปทางาน”
(ไทย ทิพย์สุวรรณกุล)
๒.๑๒.๕ การปรั บ ระบบการลงทุนด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยให้ ผู้เรียนมีส่วนร่วม
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านการอุดมศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
“ในความเห็ น ส่ วนตัวของตน การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผู้ได้ประโยชน์คือ
ผู้เรียน ดังนั้น ผู้เรียนต้องมีส่วนรับผิดชอบในการศึกษามากกว่านี้ ขณะนี้มีความบิด เบี้ยว เช่น หลักสูตร
แพทย์ ค่าใช้จ่ายจริงต่อคนต่อปี ไม่ต่ากว่า ๓ แสน ผู้เรียนแต่ละคนจ่ายไม่ถึงร้อยละ ๑๐ ทางานไม่ถึง ๒
ปี ใช้ทุน ๓ แสน เทียบกับที่รัฐลงไปมากกว่ามาก นี่คือตัวอย่างให้เห็นหมายความว่า การกระจายความ
รับผิดชอบของผู้ได้รับประโยชน์อุดมศึกษา ไม่สอดคล้องตามความเป็นจริง เพราะคนไทยคิดว่าภาครัฐยัง
ต้องสนับสนุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในความเห็นของตนรัฐควรเลือกสนับสนุน ซึ่งผู้ยากจนจะมีสิทธิ์
ผ่านกระบวนการกู้ยืมเงิน อย่างเช่นอเมริกา....ต้องมีนโยบายประกาศชัดเจนว่า จากนี้ไปใน ๕-๑๐ ปี
สัดส่วนการรับผิดชอบของผู้เรียน ในบางสาขา โดยเฉพาะสาขาที่ได้เปรียบทางสั งคม ซึ่งเรื่องตรงนี้
สาธารณะยังไม่มีความเข้าใจ” (พินิติ รตะนานุกูล)
๒.๑๒.๖ การสื่อสาร ถึงบทบาท หน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐ และเอกชน หน่วยงาน
ภาครัฐและไม่ใช่ภาครัฐ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในระดับต่างๆ
ที่จะเชื่อมโยง บูรณาการ ภารกิจด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เข้าด้วยกัน
“ตนคิดว่ากระทรวงใหม่ยังไม่มีความชัดเจน เหมือนเป็นการรวมกันเป็นกระทรวงขนาด
ใหญ่ โดยมีเรื่องของการศึกษา เรื่องของการวิจัย และเรื่องของแผน ซึ่งยังไม่ชัดเจน” (พิศาล สร้อยธุหร่า)
๒.๑๒.๗ การส่งเสริมสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันของรัฐและเอกชน
“ในความเป็นจริงใช้ได้น้อยมาก อันนี้ต้องไปแก้ การใช้ร่วมกันให้มากขึ้น การร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนยากเพราะสถาบันอุดมศึกษาของรัฐอ้างว่าไม่มีเวลาให้ แต่

๑๓๖
ถ้าเป็นส่วนกลางอาจง่ายขึ้น เช่น ระบบของ UniNet E-Book ถ้าเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ค่อนข้าง
พูดยาก คือมักอยู่ในแนวคิดว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเอาเปรียบหรือเอกชนจะได้” (ธนู กุลชล)
“.....ในงานวิจัยจะพบว่า ภาครัฐควรทางานคู่กับภาคเอกชน เพราะมหาวิทยาลั ยไม่
สามารถลงทุนอุปกรณ์เครื่องมือได้ทันเวลา โดยเฉพาะยุคในดิจิทัล สื่อเปลี่ยนไปเร็วมาก มหาวิทยาลัยรัฐ
ลงทุนสูงจะไม่คุ้มค่า จึงควรมาร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว .....” (จุฑา มนัสไพบูลย์)
“ .....ในการเปิดสาขาใดก็ตาม ควรมีผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรมเข้ามา และอาจสร้าง
เครือข่ายมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรม เหมือนเช่นการนาสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย (สสอท.) เข้ามาร่วมกับภาคอุตสาหกรรม และมีการแตกออกไปเป็นอุตสาหกรรมด้านต่ างๆ
และตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ มีการหารือแลกเปลี่ยนกัน ไม่ใช่นาเฉพาะอาจารย์มาแลกเปลี่ยนกันอย่าง
เดียว คิดว่าน่าจะทาได้ และนามหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน มาเป็นฟอรั่มที่จะให้แลกเปลี่ยนกัน
จะเกิ ด ความร่ ว มมื อ กั น มากขึ้ น ภาคอุ ต สาหกรรมต่ อ ไปเป็ น ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ของ การศึ ก ษา
ภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ จะช่วยตัวเองได้ เพราะมีส่วนวิจัยอยู่แล้ว แต่อุตสาหกรรมขนาดเล็ก SME
ยังมีความต้องการในการวิจัย อุตสาหกรรม และบุคลากร ซึ่งไม่สามารถทาเรื่องทั้ง ๓ อย่างนี้ไปด้วยกัน
ได้ และอุตสาหกรรมขนาดเล็กมีจานวนมากกว่าบริษัทใหญ่ ดังนั้น ความร่วมมือจะยั่งยืนได้ ต้องเกิด
ประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย.....” (พรชัย มงคลวนิช)
๒.๑๒.๘ แนวทางที่จะสนับสนุน sandbox
“.....สาหรับเรื่อง Sandbox มีความเห็นด้วย แต่ควรให้มีโอกาสทาในสิ่งใหม่ๆ และมี
กระบวนการรองรั บ กรณีเกิดการล้ มเหลว โดยถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่ใช่ความผิ ดของสถาบันอุดมศึกษา
ไม่เช่นนั้นมหาวิทยาลัยคงไม่กล้าดาเนินการ...” (พรชัย มงคลวนิช)
๒.๑๒.๙ การสนับสนุนใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา การสนับสนุนการจัดการศึกษา
ออนไลน์ รวมทั้งสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
“....และถ้าสามารถให้โอกาสในการเรียนแบบออนไลน์ควบคู่กับการเรียนแบบใน
ห้องเรียนน่าจะเป็นเรื่องที่ดี” (พรชัย มงคลวนิช)
“ ตนมองเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนที่ลดลง และเรื่องของรูปแบบการเรียนรู้
ที่ปรับเปลี่ยนไป จุดนี้ทาให้มหาวิทยาลัยบรรษัทอาจหาโอกาสได้ง่าย เพราะอาจเป็นความเฉพาะทาง ถ้า
สามารถสร้างเอกลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักได้ จะต้องให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ต้องสร้างหลักสูตร
รองรับการเปลี่ยนอาชีพ และรูปแบบการเรียนรู้ต้องนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพื่อให้ผู้เรียนง่ ายและ
รวดเร็วมากที่สุด สาหรับผู้ที่ไม่ต้องการใช้เวลามาก ดังนั้น เทคโนโลยีจึงต้องช่วยให้สามารถเรียนรู้จากที่
บ้านในสิ่งที่เป็นทฤษฎี และมาปฏิบัติโดยใช้เวลาไม่มาก ก็สาเร็จการศึกษาได้ กระบวนการเหล่านี้ ถ้าทา
ได้ ก็ ส ามารถตอบโจทย์ สั ง คมในอนาคตได้ และระบบการเที ย บโอนประสบการณ์ บนความรู้ จ าก
การอบรม ทาให้ ผู้ เรี ย นไม่ต้องเรีย นซ้า เรียนเฉพาะที่ขาด และได้ใบประกาศหรือได้ปริญญา แต่ว่า

๑๓๗
สังคมไทยยังขาดการรับรู้และไม่เข้ามาเรียนในสถาบันอุดมศึกษาเมื่อมีอายุเลยวัยเรียนแล้ว จึงทาให้
ค่อนข้างยากในปัจจุบัน ซึ่งตนว่าในอนาคตจะต้องปรับ” (ศิริพงศ์ รักใหม่)
๒.๑๒.๑๐ การสนับสนุนด้านวิชาการ และการวิจัย
“ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีหลายรูปแบบและมีภูมิหลังที่แตกต่างกัน สถาบันอุดม
ศึกษาที่ไม่น่ามีปัญหาและไม่มีข้อเสนอแนะมากมายก็คือ สถาบันอุดมศึกษาที่มีผู้ก่อตั้งร่วมกัน เป็นมูลนิธิ
หรือที่เป็นของสาธารณะ เนื่องจากมุมมองของผู้บริหารที่ครอบคลุมกว้างไกลกว่าผู้บริหารมหาวิทยาลัย
สาหรับมหาวิทยาลัยที่มีเจ้าของคนเดียวหรือเป็นตระกูล ถ้าสมมุติว่ามีเป้าหมายในการสร้างมหาวิทยาลัย
เพื่อเป็นธุรกิจ เหล่านี้เป็นสิ่งที่น่ากังวล เนื่องจากจะไม่คานึงถึงเรื่องคุณภาพ ดังนั้น สิ่งที่จะพัฒนาสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน ตนคิดว่าสิ่งที่ต้องช่วยพัฒนาอย่างมากคือ เรื่องวิชาการ ....” (ไทย ทิพย์สุวรรณกุล )
“ สนั บ สนุ น บุ ค ลากรในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนให้ มี ค วามก้ า วหน้ า ทางวิช าการ
เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยของรัฐ ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม”
(จุฑา มนัสไพบูลย์)
๒.๑๒.๑๑ มาตรการมุ่งเน้นคุณภาพ และมีการกากับดูแลไม่ให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นเชิงธุรกิจ
มากเกินความจาเป็น
“ ...การพิจารณาหามาตรการกากับดูแลไม่ให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นเชิงธุรกิจมากเกิน
ความจาเป็น นั่นหมายความว่า กฎกติกาที่มีอยู่ต้องเข้มงวด และที่ไม่น่ากังวลก็คือมหาวิทยาลั ยเอกชนที่
เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความรู้มีประสบการณ์สูง หรือกลุ่มบุคคลที่มีหลักฐานหรือมีแนวโน้มที่ดีในการจัด
การศึกษาเพื่อการศึกษา แต่กลุ่มที่มีแนวโน้มไม่ได้มีเป้าหมายที่การศึกษาตรงนี้น่าเป็นกังวลที่สุด ทั้งใน
เรื่องคุณภาพและนักศึกษาที่จะถูกลอยแพสู ง สิ่งสาคัญคือ ต้องช่วยดูแลเรื่องวิช าการ ช่วยสนับสนุน
เชิงวิชาการ และกากับให้ปฏิบัติตามกฎกติกาให้ได้มากที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา” (ไทย ทิพย์สุวรรณกุล )
๒.๑๒.๑๒ บทบาทที่เหมาะสมของสภาวิชาชีพ
“ นอกจากนี้ ควรพิจาณาบทบาทของสมาคมวิชาชีพ เช่น สมาคมวิศวกรรมศาสตร์แห่ง
ประเทศไทย สมาคมแพทย์ (พิศาล สร้อยธุหร่า) ซึ่งมหาวิทยาลัยพยายามลดบทบาทไม่ให้สมาคมวิชาชีพ
เข้ามาเกี่ยวข้องกับการกาหนดหลักสูตร จะทาให้สถาบันไม่มีเอกลักษณ์ของตนเอง อาจต้องมีเส้นกั้น
บทบาทที่ชัดเจน” (ศิริพงศ์ รักใหม่)
“ปัญหาเรื่องการตรวจสอบหลักสูตร ขณะนี้หมดแล้ว เพราะไปอยู่ที่สภามหาวิทยาลัย
ซึ่งเมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติก็สามารถเปิดหลักสูตรได้ แทบไม่สนใจ สกอ. แล้ว เนื่องจากอานาจอยู่ที่
สภามหาวิทยาลัยทั้งหมด สาหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสภาวิช าชีพ ตนเห็นว่า สภาวิชาชีพควรบริหาร
จัดการตรวจคุณภาพบัณฑิตอย่างเดียว ไม่ควรเกี่ยวข้องกับการบริหารวิชาการจัดการศึกษา” (พินิติ
รตะนานุกูล)
๒.๑๒.๑๓ สถาบันอุดมศึกษาต้องพร้อมปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ

๑๓๘
“ ตนคิดว่ามหาวิทยาลัยต้องปรับตัว อย่างรวดเร็ว ผู้บริห ารระดับสูงต้องจริงจังกับ
รายละเอียด และใช้จุดแข็งที่มีให้เกิดประโยชน์ ถ้าผู้บริหารระดับสูงเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องปรับเปลี่ยน
จะทาให้ปรับตัวได้ทัน ถ้าไม่ปรับตัวจะอยู่ไม่ได้ ต้องเข้าใจกติกา ความจาเป็นในตอนนี้ ว่ามีอะไรที่ต้อง
ปรับ จะอยู่บนกรอบคิดเดิมไม่ได้ เมื่อลงไปสู่การปฏิบัติต้องจริงจังกับเรื่องนั้น เช่น เรื่อง E-learning ต้อง
ผ่านอาจารย์ที่ไม่อยากเปลี่ยนแปลง แต่ต้องขับเคลื่อนคนเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องยาก ถ้าเราไม่ชัดเจนและ
จริ ง จั ง ก็ จ ะไม่ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลง เรื่ อ งการพั ฒ นาการเรี ย นการสอนต้ อ งใช้ วิ ธี คิ ด ที่ ห ลากหลาย
มีการจูงใจ มีรางวัล มีการโปรโมตที่หลายแบบ เพื่อให้ปรับตัวเองให้เป็นอาจารย์แบบใหม่ ไม่อยู่ในกรอบ
เดิม และต้องมีวิสัยทัศน์ด้วยว่าในอนาคตต้องเป็นอย่างไร ตนเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ทุกมหาวิทยาลัย
ต้องดาเนินการ และจะเป็นโอกาส...” (วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ )
“....มหาวิทยาลัยจะเน้นงานวิจัย เน้นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างหลักสูตรที่เป็น
e-Learning มากขึ้ น และจะปรั บ หลั ก สู ต รเข้ า กั บ สภาพปั จ จุ บั น .ถ้ า มหาวิ ท ยาลั ย มี ศั ก ยภาพ...”
(สุเมธ แย้มนุ่น”
“ สถาบั น ต้องปรั บ ตัว เรื่องหลั กสู ตร และวิธีการจัดการเรียนการสอนให้ เหมาะสม
ทั้งเรื่องเทคโนโลยีที่เปลี่ยน และเรื่องหลักสูตรระยะสั้น อบรมเพิ่มขึ้น การเรียนการสอนออนไลน์ เหล่านี้
เป็นกระบวนการที่ช่วยเสริมปริญญาตรี รวมทั้ง การลดค่าเล่าเรียนด้วยวิธีการให้ทุนการศึก ษา...ต้องมี
ความรับผิดชอบ ไม่เหมือนบริษัทที่ขาดทุนก็ปิดกิจการง่ายๆ เนื่องจากมีเรื่องของนักศึกษา จึงต้องมี
ความรับผิดชอบในหน้าที่ของความเป็นสถาบันการศึกษาอยู่.” (ปนัดดา ธนสถิตย์)
“.....มหาวิทยาลั ย เอกชนจึงอยู่ในภาวะที่ต้องสู้ จริงๆ การสู้ อยู่ได้ด้ว ยคุณภาพของ
บัณฑิตเท่านั้น การผลิตที่มีคุณภาพต้องมีคนมาเข้าก่อน ฉะนั้นคนเข้าแต่ละแห่งของมหาวิทยาลัยเอกชน
ต้องมองกลยุทธ์ของตนเองว่าทาไมต้องมาเข้า ซึ่งก็แพงกว่า การยอมรับบางทีน้อยกว่ามหาวิทยาลัยรัฐ
ซึ่งตั้งมานาน ทายังไงให้เขาเลือก จากประสบการณ์คือ ๑. มหาวิทยาลัยต้องมีเอกลักษณ์ ต้องไม่แข่งใน
สิ่งที่เราแข่งไม่ได้ เช่น แข่งด้านแพทย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยรัฐตั้งมานาน และมีอาจารย์ที่มีคุณภาพ ต้องแข่ง
ในสาขาที่มหาวิทยาลัยรัฐอ่อน และทาได้ดีกว่าเขา เช่น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทานิเทศศาสตร์ เมื่อก่อน
จุฬาลงกรณ์มีแห่งเดียว รับจานวนน้อย ฉะนั้นตลาดในการผลิ ตบัณฑิตออกไป เวลานี้มหาวิทยาลั ย
กรุงเทพครองสื่อ ไปที่ไหนเจอหมดเพราะผลิตจานวนมากกว่าเขา มีพรรคพวก ดังนั้นเราต้องมีอะไรที่
เรียกว่าเป็นจุดเด่น และทุ่มลงไป มีความแตกต่าง อย่าเปิดตามเขา ๒. บรรยากาศ คือ อาจารย์และ
พนักงานของมหาวิทยาลัยเอกชน จะต้องให้เขามีปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาหรือลูกค้าของเราอย่างดี ดูแล
อย่ า งดี ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย รั ฐ หลายแห่ ง ท าได้ อาจารย์ ต้ อ งดู แ ล จั ด อะไรพิ เ ศษให้ มี ค วามอบอุ่ น
๓. บรรยากาศของสถาบันต้องดี ร่มรื่น อานวยความสะดวกแก่นักศึกษา มีความเท่าเทียมกันระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษา สถานที่จัดให้สวยงาม ห้องเรียนมีแอร์ มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่เด่น ต้องลงทุนสิ่ง
ต่างๆ เหล่านี้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยเอกชนจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อ ๑. มีความแตกต่าง มีเอกลักษณ์ของตัวเอง
มีครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ใส่ใจดูแลนักศึกษา มีบรรยายกาศที่งดงาม ดึงดูดคนเข้ามา และต้องมีสาขาที่

๑๓๙
แตกต่างและโดดเด่น เวลานี้ที่โดดเด่นของ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คือนิเทศศาสตร์ การท่องเที่ยวและ
โรงแรม......” (ธนู กุลชล)
๒.๑๒.๑๔ การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ และการจัดหลักสูตรนานาชาติ
“ ....สาหรับเรื่องความร่วมมือกับต่างประเทศ ต่อไปปริญญาของมหาวิทยาลัยแทบ
ทุกใบต้องมีปริญญาหรือใบประกาศจากต่างประเทศมาประกบ เพื่อให้ผู้เรียนได้เพิ่มมูลค่าขึ้น ซึ่งต้อง
ปรับตัวตลอดเวลา” (วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ )
“....ถ้าประเทศไทยและพม่าสามารถมาเรียนร่วมกันได้ ปัญหา input น้อยลง อาจหมด
ไป แต่ปั ญหาที่ส าคัญกว่า คือ ความสามารถหลั ก (Core Competency) ของอาจารย์ว่าจะสอนได้
หรือไม่ ซึ่งประเด็นเหล่านี้อาจเป็นโอกาส เพราะในอนาคตคงไม่สามารถเลี่ยงประเทศเพื่อนบ้ านได้
เพราะคนพม่ า อยู่ ใ นประเทศไทยเพิ่ ม ขึ้ น ถ้ า เอาเส้ น แบ่ ง เขตระหว่ า งไทยกั บ พม่ า ออกไป ปั ญ หาที่
ประชากรลดลงจะไม่มี แต่ปัญหาเดียวคือ ความสามารถของอาจารย์ที่สอนและทาให้ผู้เรียนอยากเรียน
ซึ่งเมื่อเทียบการศึกษาของไทยน่าจะได้เปรียบกว่าพม่า ถ้าเกิดความร่วมกันของระบบการศึกษา เปิด
ช่องทางให้ อาจทาให้ประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาเรียนที่ประเทศไทยค่อนข้างมาก และอาจารย์ต้องสอน
เป็นภาษาอังกฤษให้ได้ ซึ่งอาจารย์เป็นเรื่องสาคัญกว่านักศึกษา แต่อาจารย์ไทยคงสามารถพัฒนาตัวเอง
ได้ ภายหลังจากพม่า อาจมีบังคลาเทศอีก ๑๕๐ ล้านคน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบการศึกษาของพม่า บังคลา
เทศ กับประเทศไทย คิดว่าประเทศไทยดีกว่า การเข้ามาเรียนของประเทศเพื่อนบ้านน่าจะเป็นโอกาส
มากกว่า แต่ทั้งนี้อาจมีปัญหาเรื่องการรับรองคุณวุฒิ และการเข้าออกภายในประเทศ ซึ่งต้องเป็นเรื่องใน
ระดับ vision ของประเทศ” (พรชัย มงคลวนิช)
“.....สาหรับ International Program มีคู่แข่งน้อย เน้นนักศึกษาต่างชาติที่มี MOU
กันระหว่างประเทศที่ส่งมาเรียน เราส่งไป ทาให้มีนักศึกษา ต่างชาติ ๕๐๐-๖๐๐ คน” (ธนู กุลชล)

๑๔๐
บทที่ ๕
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง “กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑ ศึกษาเชิงลึก กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบรรษัท ใน
ประเทศไทย และ ๒ ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทย ในบทนี้ จะเป็นการ
นาเสนอสาระสาคัญ ๔ ส่วนคือ ๑. วิธีดาเนินการวิจัย ๒. สรุปผลการศึกษา ๓. อภิปรายผล และ.๔.ข้อ
เสนอแนะ
๑. วิธีดาเนินการศึกษา
การศึกษานี้ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ เพื่อตอบวัตถุประสงค์การศึกษา จากการศึกษากรณีศึกษา
ร่วมกับการศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์ โดยมีขั้นตอนการศึกษาโดยสรุปดังนี้
๑.๑ การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรือ่ งที่ศึกษา
ศึกษา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ หลักการ แนวคิด ความเป็นมาของมหาวิทยาลัยบรรษัท และ
แนวคิดที่ เ กี่ ยวข้อ งประกอบด้วย แนวคิดในการจัดการศึก ษาระดับ อุดมศึก ษา กฎหมายหลัก ด้านการ
อุดมศึก ษา พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้องกั บการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึก ษาเอกชน
แนวคิดเกี่ ยวกั บ การเรียนรู้ตลอดชีวิต หลัก เกณฑ์ ที่เ กี่ยวข้องกั บการจัดตั้ง และเปลี่ ยนประเภทสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ และการรับรองวิทยฐานะ ข้อมูลการจัด
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ที่เข้าข่ายมหาวิทยาลัยบรรษัท ทั้งจากข้อมูลปฐมภูมิ
และข้อมูลทุติยภูมิ หลังจากนั้นก็กาหนดกรอบแนวคิดในการศึกษา และวิธีศึกษาจากการศึกษาข้อมู ล ที่
กล่าวถึงข้างต้น
๑.๒ การคัดเลือกกรณีศึกษา
พิจารณาข้อมูลพื้นฐานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยทั้งหมด ๗๒ แห่งเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่มีผู้รับใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล ในกรณีเป็นมูลนิธิ นับรวมเฉพาะมูลนิธิที่ ไม่
เกี่ยวกับเรื่องศาสนาหรือการกุศล ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น ๓๔ แห่ง แล้วคัดกรองเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่เข้าเกณฑ์การเป็นมหาวิทยาลัยบรรษัท ซึ่งมีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เข้าข่ายเกณฑ์ข้างต้น ๔ แห่งคือ
๑. วิทยาลัยดุสิตธานี ๒. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ๓. สถาบันกันตนา และ ๔. สถาบันวิทยสิริเมธี
หลังจากนั้นคัดเลือกกรณีศึกษา จากรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนข้างต้น ๔ แห่ง โดยพิจารณาเฉพาะ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ ปีซึ่งเป็นระยะเวลาบริหารสถาบัน
ประมาณ ๒ วาระ(โดยทั่วไปผู้บริหารมีวาระในการดารงตาแหน่งประมาณ ๔ ปี) และมีการผลิตบัณฑิตไป
ทางานในระยะเวลาหนึ่งแล้ว ดังนั้น จึงได้กรณีศึกษา ในการวิจัยครั้งนี้ ๓ แห่งคือ ๑. วิทยาลัยดุสิตธานี
๒. สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และ ๓. สถาบันกันตนา
๑.๓ การเก็บรวบรวมข้อมูล และสร้างเครื่องมือ
เก็ บ รวบรวมข้อ มู ล จากการศึก ษา วิเ คราะห์ สัง เคราะห์ เ อกสาร ประกอบด้วย ข้อมู ล ที่
เกี่ ยวข้องกั บ มหาวิทยาลัยบรรษัททั้ งใน และต่างประเทศ ข้อมู ล ที่ เ กี่ ยวข้องกั บ นโยบาย ระเบียบ ข้อ
กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จากแหล่งข้อมูลภายในสานักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) ที่เป็นฐานข้อมูลการปฏิบัติงาน รวมทั้ง จากแหล่งข้อมูลที่มาจากเอกสาร

๑๔๑
สิ่งพิมพ์ เว็บไซด์ งานวิจัย เอกสารการประชุมสัมมนา ข้อมูลที่เกี่ยวกับกรณ๊ศึกษา รวมทั้ง จากแหล่งข้อมูล
ภายในสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา) ที่เป็นฐานข้อมูลการปฏิบัติงาน จาการประชุมคณะกรรมการ และอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง
เครื่อ งมื อ ที่ ใช้ เป็น แบบสัม ภาษณ์ กึ่ ง โครงสร้าง ผู้บ ริห ารและผู้ท รงคุณวุฒิที่ เกี่ ยวข้องกับ
การศึกษา รวม ๑๓ ท่าน ประกอบด้วยผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เป็นกรณีศึกษา ๗ ท่าน และ
จากผู้ทรง คุณวุฒิที่เป็นคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๑ ท่าน ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ๒ ท่าน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอุดมศึกษา ๑ ท่านและอดีตผู้บริหารของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ๒
ท่านโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง ที่สร้างขึ้นโดยหารือผู้ทรงคุณวุฒิและจากการศึกษาเอกสารที่
เกี่ ยวข้อง ประกอบด้วยข้อ คาถาม ๑๒ ข้อ สัม ภาษณ์โ ดยผู้ศึก ษา และบันทึ กการสัมภาษณ์โดยเครื่อง
บันทึกเสียง และการถอดความจากเครื่องบันทึกเสียง นามาตรวจสอบความถูกต้องก่อนนามาวิเคราะห์
๑.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา จากเอกสารข้อมูลที่กล่าวถึงข้างต้น โดยกาหนดกรอบ
การวิเคราะห์ จากสาระสาคัญที่กาหนดในข้อกาหนดของสถาบัน และกรอบการประกันคุณภาพ การรับรอง
วิทยฐานะแยกตามรายสถาบันที่เป็นกรณีศึกษา แล้ววิเคราะห์ภาพรวมของกรณีศึกษา ประกอบด้วย ข้อมูล
พื้นฐานสาคัญที่ปรากฎอยู่ในข้อกาหนดของสถาบัน ข้อมูลการรายงานของสถาบันต่อ สานักงานคณะกรรม
การการอุดมศึกษา ตาม พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ข้อมูลรายงานการประกันคุณภาพภายใน และ
รายงานการประกันคุณภาพภายนอกที่ผ่านมาข้อมูลรายงานการรับรองวิทยฐานะ ร่วมกับการวิเคราะห์ข้อ
มูลจากการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร และ ผู้ทรงคุณวุฒิ และการเยี่ยมชมสถาบัน แล้วนามาจัดกลุ่มประเด็น
สาคัญ จากข้อคาถามแต่ละข้อ หลังจากนั้น นาข้อมูลที่วิเคราะห์ข้างต้นมาเรียบเรียงเพื่อตอบโจทย์การวิจยั
แต่ละข้อ แล้วนามาสรุป อภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะ
๒.สรุปผลการศึกษา
ผลการศึกษา สามารถสรุปผลตามวัตถุประสงค์ที่ตงั้ ไว้ดังนี้
๒.๑ ผลการศึกษาเชิงลึก กรณีศึกษามหาวิทยาลัยบรรษัท ในประเทศไทย
มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย ในความหมายของการลงทุนโดยองค์กรอื่นที่ไม่ได้มี
ภารกิจด้านการศึกษาโดยตรง แต่มีความต้องการในการจัดการศึกษาอบรม เพื่อพัฒนาคนในองค์กร และ
สายงานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรนั้นเป็นหลักแล้ว จะพบว่ายังมีจานวนไม่มากนัก กล่าวคือมีเพียง ๔ แห่งคือ
วิทยาลัยดุสิตธานี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สถาบันกันตนา และ สถาบันวิทยสิริเมธี ซึ่งในการศึกษา
ครั้ง นี้ ได้ศึก ษากรณี ศึกษา ๓ แห่ง คือ วิท ยาลัยดุสิตธานี สถาบันการจัดการปัญ ญาภิวัฒ น์ และสถาบัน
กันตนา ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่มีการจัดตั้งมาแล้ว
อย่างน้อย ๘ ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่นานพอที่จะเห็นผลผลิตของการจัดการศึกษา รวมทั้งเป็นระยะที่มากพอ
ในการบริหารของอธิการบดีอย่างน้อย ๒ วาระ
อนึ่ง การที่มหาวิทยาลัยบรรษั ทในประเทศไทยยังมีไม่มากนัก ทั้งนี้เนื่องจากการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยบรรษัทส่วนใหญ่เป็นการลงทุนจานวนมหาศาล เป็นการลงทุนเรื่องคน ที่เห็นผลช้า ดั งนั้น
ปัจจัยที่จะทาให้เกิดมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยได้จึงต้อง มีภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีกาลังมากพอ
ในเรื่องของทุน จาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารองค์กรธุรกิจ อุตสาหกรรมนั้นๆ ต้องสนับสนุนเรื่องการพัฒนาคน
อย่างแท้จริง และมีความมุ่งมั่นที่จะดาเนินการ องค์กรต้องใจกว้างที่จะถ่ายโอนความรู้ในธุรกิจ อุตสาหกรรม

๑๔๒
นั้นไปสู่ห้อ งเรียน รวมทั้ ง ต้อ งมีแหล่งทรัพยากร เครือข่ายทั้ ง ในและต่างประเทศที่ จะสนับสนุนการจัด
การศึกษาให้มีมาตรฐาน อย่างมืออาชีพในโลกของการทางานที่เป็นอยู่จริง
จากการศึ ก ษาพบว่ า มหาวิ ท ยาลั ย บรรษั ท ที่ ศึ ก ษาทั้ ง ๓ แห่ ง นี้ มี อ งค์ ก รธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมชั้นนาของประเทศสนับสนุนอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยบรรษัทแต่ละแห่งใน
การศึกษาครั้งนี้ มีการพัฒนาเติบโตภายใต้ธุร กิจอุตสาหกรรมที่ แตกต่าง และมีขนาดการพัฒนาการจัด
การศึกษาอุดมศึกษาที่หลากหลาย ยังมีความท้าทายท่ามกลางภาวะการณ์ ที่ตัวป้อนเข้าในระบบอุดมศึกษา
ลดลง การปรับโครงสร้างการบริหารด้านการอุดมศึกษา ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรมที่มีการปรับสาระสาคัญหลายเรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องติดตามเพื่อนาไปสู่ก าร
ดาเนินการที่ ถูก ต้อ ง และใช้ป ระโยชน์จ ากบริบ ทของการเปลี่ยนแปลงดัง กล่าว กอรปกั บ อิท ธิพลของ
เทคโนโลยีที่ทาให้ในการเรียนรู้ของผู้เรียนในปัจจุบัน เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิ ง ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้
ตามความต้องการจากแหล่งการเรียนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยชั้นนาของโลก การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ของมหาวิทยาลัยบรรษัทของประเทศไทยในสถานการณ์เช่นนี้ จึง ต้องมี ความเข้ม แข็งเพื่อ ให้คงอยู่ และ
สามารถเติบโตได้ในอนาคต ดังจะได้กล่าวถึง ผลจากการศึกษากรณีศึกษาแต่ละแห่ง ดังนี้
๒.๑.๑ วิทยาลัยดุสิตธานี
๑) ความเป็นมา
ถ้าจะกล่าวถึง ต้นก าเนิดของกลุ่มในเครือโรงแรมดุสิตธานี คงจะต้อง
ย้อนหลังไปถึงปี พ.ศ. ๒๔๙๒ เมื่อท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ท่านประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
ได้เปิดโรงแรม “ ปริ๊นเซส ” เป็นโรงแรมแห่งแรกที่ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ การบุกเบิกของท่านในครั้งนี้
ถือเป็นต้นกาเนิดของอุตสาหกรรมโรงแรมในประเทศไทยและกล่าวได้ว่าเจ็ดสิบปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันได้
แสดงให้เห็นถึงการเจริญเติบโตและการขยายเครือข่ายอันกว้างใหญ่ของกลุ่มโรงแรมในเครือดุสิตธานี ความ
สาเร็จในกลุ่มโรงแรมของดุสิตธานีทุกวันนี้สามารถเป็นเครื่องพิสูจน์คุณภาพการบริหารงานโรงแรมของไทย
รวมทั้งการเติบใหญ่ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วย ในปี ๒๕๑๓ ท่านผู้หญิงได้เปิด
โครงการ “ โรงแรมดุสิตธานี ” ซึ่งเป็นความภูมิ ใจของเครือดุสิตธานี (https://www.larts.rmutt.ac.th/
wp-content/uploads/๒๐๑๒/๐๑/Report-dusit.pdf) จากปณิธานของท่านผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย ซี่ง
ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการบริษัท ดุสิตธานี จากัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งวิทยาลัย
ดุสิตธานี สืบเนื่องมาจากการประสบความสาเร็จในธุรกิจการโรงแรมและสร้างแบรนด์ไทยให้ เป็นที่รู้จัก
ระดับสากล และที่สาคัญอย่างมากคือ เรื่อง กาลังคน (Human resources) ซึ่งต้องได้รับการพัฒนาอย่าง
ถูกต้อง ท่านเลยคิดจัดตั้งสถาบันการศึก ษา โดยก่อตั้งโรงเรียนการโรงแรมดุสิตธานี ขึ้นก่ อนเมื่ อ วันที่ ๑
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖ รับผู้สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา ๖ เข้าศึกษาหลักสูตร ๒ ปี ในระยะแรก มี
หลักสูตรที่จัดเรียน จานวน ๒ หลักสูตร คือ หลักสูตรการโรงแรมและหลักสูตรการประกอบอาหาร และ
ต่อมาได้จัดตั้ง เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประเภท “วิทยาลัย” ขึ้นเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
โดยมีบริษัท บริษัทรอยัล ปริ๊นเซส จากัด (มหาชน) เป็นผู้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ ท่านผู้หญิงต้องการที่จะผลิต
บุคลากรให้กับทั้งอุตสาหกรรมบริการ ไม่ได้ผลิตเพื่อเครือดุสิตธานีอย่างเดียว และจะเน้นมาตรฐานสากล
มากกว่าที่จะใช้องค์ความรู้หรือมาตรฐานของดุสิตธานีเพียงอย่างเดียว จะเห็นว่าท่านได้ก่อตั้งวิทยาลัยดุสิต
ธานีคู่กับโรงแรมปริ้นเซสเพือ่ ใช้เป็นสถานที่เรียนและฝึกงานของนักศึกษา ซึ่งเป็นแนวคิดที่ทันสมัยมาก เป็น
โรงแรมที่มีการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ มีผู้บริหาร พนักงาน มีการรับลูกค้าจริง หลักสูตรของวิทยาลัย

๑๔๓
ดุสิตธานีเน้นการปฏิบัติจริงในเครือข่ายสถานประกอบการที่มีอยู่ทั้งในและต่างประเทศเป็นพื้นฐานตั้งแต่
เริ่มต้น จึงมีความทันสมัยทันการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการที่เป็นอยู่จริง
๒) สภาพปัจจุบัน
คณะ และหลักสูตร ที่เปิดสอน
ปัจจุบันวิทยาลัยดุสิตธานี มีหน่วยงานระดับคณะรวมบัณฑิตวิทยาลัย
เป็น ๔ แห่ง ประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมบริการ คณะการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (เปิดในปี
๒๕๖๐) คณะอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ และบัณฑิตวิทยาลัย เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ
ระดับ ปริญญาโท ในสาขาวิ ชาที่เกี่ ยวข้องกับอุต สาหกรรมบริการ ทั้ ง หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตร
นานาชาติ กล่าวคือ
ระดับปริญญาตรีเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ในสาขาวิชาด้านการ
จัดการโรงแรม ด้านการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติ) ด้านการจัดการ
ครัวและภัตตาคาร ด้านการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร ด้านการจัดการการท่องเที่ยว ด้าน
การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร ด้านการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร (หลักสูตร
นานาชาติ) ด้านการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) ด้านการจัดการสปา ด้ านการ
จัดการไมซ์และอิเวนตส์ ด้านการจัดนิทรรศการและการประชุม สาหรับโดยมีหลักสูตรที่เป็นการเทียบโอน
ประสบการณ์อยู่ใน สาขาวิชาด้านการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท และด้านการจัดการครัวและศิลปะการ
ประกอบอาหารรวมอยู่ด้วย และมี ก ารเปิด หลักสูตรการจัดการบัณฑิต .สาขานวัตกรรมการบริก ารใน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ระดับปริญญาโท มีการเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาด้าน
การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร และสาขาการจัดการธุรกิจการบริการ
ทั้งนี้วิทยาลัยดุสิตธานีได้เปิดสอนบางหลักสูตรในศูนย์การศึกษาเมื อง
พัทยาด้วย
อาจารย์ และนักศึกษา
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีจานวนอาจารย์ ๓๖๒ คน เป็นอาจารย์สายวิชาการ
๑๗๘ คน สายสนับสนุน ๑๘๔ คน มี จ านวนนักศึกษารวม ๓,๐๓๒ คน ทั้ ง นี้ห ากพิจารณาเปรียบเทียบ
จานวนนักศึกษาในปีการศึกษาที่ผ่านมา มีจานวนลดลงร้อยละ ๑๐.๙๓
ผลการประกันคุณภาพ และ ผลการรับรองวิทยะฐานะ
ผลการประกั น คุ ณ ภาพภายในระดั บ สถาบั น ในปี ก ารศึ ก ษาล่ า สุ ด
(๒๕๖๐) ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ทั้งนี้หากพิจารณารายองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบที่ ๑ การผลิต
บัณฑิต (๓.๑๒) อยู่ในระดับพอใช้ องค์ประกอบที่ ๒ ด้านการวิจัยอยู่ในระดับดี (๔.๓๙) องค์ประกอบที่ ๓
ด้ า นการบริ ก ารวิ ช าการ (๕) องค์ ป ระกอบที่ ๔ ด้ า นการท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม (๕) และ
องค์ประกอบที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการ (๔.๖๙) อยู่ในระดับดีมาก หากพิจารณาผลการประกันคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตร ในปีก ารศึก ษาล่าสุด(๒๕๖๐) ทุ ก หลักสูตรอยู่ในระดับดี ส าหรับผลการประกั น
คุณภาพภายนอกซึ่ง ดาเนินการโดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึก ษา (องค์การ
มหาชน) ทุกรอบ ๕ ปีโดยล่าสุด เป็นรอบที่ ๓ เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีผลการประเมิน อยู่ในระดับ ดี
(๔.๒๑) อย่างไรก็ตามผลการรับรองวิทยฐานะล่าสุด ยังอยู่ระหว่างดาเนินการ
วิทยาลัยดุสิตธานี ได้รับการรับรองคุณภาพระดับนานาชาติ จาก The
International Centre of Excellence in Tourism and Hospitality Education (THE-ICE) มี โ รงแรม

๑๔๔
ที่อยู่ในเครือดุสิตธานีอยู่ในหลายประเทศ และมีความร่วมมือกับสถาบันชั้นนาในต่างประเทศหลายแห่ง
อาทิ ASO College Group, ประเทศญี่ปุ่น Ecole Hôtelière de Lausanne, ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
Le Cordon Bleu, France Lyceum of the Philippines University (Manila, Cavite, Batangas and
Laguna) ประเทศฟิลิปปินส์ University College Birmingham ประเทศอังกฤษ และ William Angliss
Institute, Melbourne ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น
๓) แนวทาง และข้อคิดเห็นในการจัดการศึกษา ซึ่งสะท้อนจากข้อคิดเห็นของ
ผู้บริหารวิทยาลัย
เข้าใจว่าตัวป้อนลดลงคือจานวนนักศึกษา ที่มีจานวนน้อยกว่าที่นั่งทาง
การศึกษา ซึ่งมีความชัดเจนว่ามีความกระทบกระเทือนมากกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผู้เรียนจะเลือกเข้า
มหาวิทยาลัยของรัฐที่มีชื่อเสียง มหาวิทยาลัยเอกชนจึงต้องปรับตัว แต่สิ่งที่วิทยาลัยต้องดาเนินการ คือ ๑)
หลักสูตรที่เปิดสอนต้องตอบโจทย์ต่อสังคม และ ๒) ต้องมีคุณภาพมาตรฐานเพื่อดึงดูดผู้เรียน เรื่องของ
มหาวิ ท ยาลั ย บรรษั ท ซึ่ ง ก่ อ ตั้ ง เพื่ อ ผลิ ต บุค ลากรตามความเชี่ ย วชาญของตนเอง ที่ ไ ม่ ไ ด้ ข ยายเป็ น
มหาวิทยาลัยครบวงจร คงมีความต้องการนักศึกษาไม่มาก เนื่องจากมีขนาดเล็ก ถ้ามีศาสตร์ดีหรือหลักสูตร
ที่มีคุณภาพตอบโจทย์ตลาดแรงงาน คิดว่าสามารถอยู่รอดได้ เพราะ ความเป็นมหาวิทยาลัยบรรษัทจึงตอบ
โจทย์ของอาชีพอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าจะมีการดาเนินไปตามยุทธศาสตร์หรือวิสัยทัศน์ที่ตั้งขึ้นตั้งแต่แรกหรือไม่
เป้าหมายของวิทยาลัยดุสิตธานีเมื่อเริ่มก่อตั้งคือ เมื่อเปิดสาขาเฉพาะ ถ้า
ทางนั้นมีแรงงานจะเปิดสถาบันการศึกษาร่วมด้วย ซึ่งเป็นนโยบายที่วิทยาลัยและผู้รับใบอนุญาตเห็นว่า
เมื่อใดที่วิทยาลัยเกิดและไม่มีสถานประกอบการอยู่ด้วย การเชื่อมโยงก็จะไม่เกิดขึ้น สิ่งนี้คือกลยุทธ์หลักที่
ต้องมี คงไม่ ใช่ว่าเปิ ดขึ้นมาและจะไปอยู่ที่ ไหนก็ ได้ ต้องมี Mock-up ที่ จ ะใช้กั บ ธุร กิ จ จริง ๆ การเป็น
มหาวิทยาลัยบรรษัท จะเกิดการแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ทางวิชาการ ในการสอนการวิจัย การบริการที่เป็น
นวัตกรรมใหม่ๆ การแลกเปลีย่ นระหว่างวิชาการ กับทักษะปฏิบัติ เกิดเป็นงานวิจัยในอนาคตที่ควรเกิดขึ้น
ในมหาวิทยาลัยบรรษัท
๔) อุปสรรค ความท้าทาย และข้อเสนอแนะ
อุปสรรค ความท้าทาย
ปัจจัยหนึ่งที่ผู้บริหารวิทยาลัยดุสิตธานีคิดว่าไปกระทบกับมหาวิทยาลัย
บรรษัทอย่างมาก คือ นโยบายรัฐ ในเรื่อง การประกันคุณภาพ ต้องมีอาจารย์จบปริญญาเอก ๔๐ % ถึงจะ
ได้ ๕ คะแนนของ IQA ตรงนี้คิดว่ายากมากสาหรับมหาวิทยาลัยเอกชน อย่างที่กล่าวคือเมื่อมหาวิทยาลัย
ผลิตขึ้นมาก็ถูกดึงไปอยู่ที่อื่นหรืออยู่ภาครัฐ เรื่องการกาหนดมาตรฐานที่ต้องปฏิบัติ ทาให้วิทยาลัยต้องบิด
ออกไปจากมหาวิทยาลัยบรรษัทมาก เช่น เรื่องคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งสิ่งเหล่านี้วิ ทยาลัยต้องบริหาร
จัดการให้ส อดคล้อ งกั บ เกณฑ์ ม าตรฐานฯ ที่ ออกมา จึง ร้องขอให้ภาครัฐที่ ก ากั บ ดูแลเรื่องนี้ ต้องมีการ
ปรับ ปรุงเปลี่ยนแปลง จากประสบการณ์ที่ผ่านมา ไม่ ควรพิจ ารณาในเรื่องของคุณวุฒิอย่างเดียว อาจ
พิจารณาให้ตรงกับบริบทของสถาบัน อาจใช้ประสบการณ์ของอาจารย์เป็นตัวอ้างอิงและสามารถเทียบเคียง
ซึ่งได้พิสูจน์จากประสบการณ์ว่าอาจารย์ที่จบปริญญาเอกแล้ว ก็ไม่ได้สอนดีกว่าอาจารย์ที่มีประสบการณ์ ใน
การประเมินหรือนาผลประเมินมาเทียบเคียงกัน ซึ่งบางครั้งอาจารย์ปริญญาเอกจะอยู่ในบริบทวิชาการ แต่
ไม่สามารถถ่ายทอดความรู้อะไรให้ผู้เรียนได้ดีเท่าอาจารย์ที่มีประสบการณ์ แต่เกณฑ์มาตรฐานฯ ยังกาหนด
แบบนั้น จึงทาให้การทางานค่อนข้างยากพอสมควรและเป็นอุปสรรค
แม้ว่าเกณฑ์มาตรฐานเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะได้
ประกาศใช้โ ดยได้ป รับ ปรุง จากเกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สูตร ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมี เ จตนารมณ์ให้เ กณฑ์

๑๔๕
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ รองรับการบริหารหลักสูตรที่มีลักษณะที่แตกต่างตาม
จุดเน้นของสาขาวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ ตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตลาดแรงงาน ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีรวมทั้งบริบททาง
สังคมที่เปลี่ยนไป ผู้บริหารวิทยาลัยยังมีความเห็นว่า โดยทฤษฎีเหมือนจะช่วย แต่ยังมีปัญหาในทางปฏิบัติ
ทั้งนี้แม้ว่าปัจจุบันวิทยาลัยได้ดาเนินการในส่วนอาจารย์ผู้สอนอยู่ ๒ แบบคือ ถ้าอาจารย์มีประสบการณ์จาก
ภาคธุรกิจ จะต้องส่งไปศึกษาต่อเพื่อให้มีวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นตามเกณฑ์ ซึ่งต้องใช้เวลาและงบประมาณ ใน
บางกรณีเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วอาจมีที่อื่นมาดึงตัวไป เนื่องจากมีการแข่งขันสูง ตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน
ฯการให้ร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในการดึงอาจารย์ผู้สอน การพัฒนาบุคลากร การสรรหาและพัฒนา
ทรัพยากรไม่ยาก แต่การรักษาบุคคลากรที่พัฒนาแล้วไว้เป็นความท้าทายอย่างยิ่ง ในเชิงปฏิบัติยังต้องให้
เป็นไปตามเกณฑ์ฯที่เน้นคุณวุฒิที่ตรงตามสาขา เช่น หลักสูตรการโรงแรม ไม่สามารถนาอาจารย์ที่สาเร็จ
การศึกษาด้านการศึกษามาเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรได้ ซึ่งการหาผู้ที่จบการโรงแรมอย่างเดียวเป็นเรื่อง
ยาก เนื่องจากในประเทศไทยมีหลักสูตรเอกการโรงแรมไม่กี่แห่ง ทาให้วิทยาลัยไม่สามารถเปิดหลักสูตรใหม่
ที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่ต้องการได้ และจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของวิทยาลัย การมี
อาจารย์ปริญญาเอกครบ ๕ คนคงเทียบไม่เท่ากับอาจารย์ที่ทางานอุตสาหกรรมมาแล้ว ๓๐-๔๐ ปี
ประเด็นเรื่อง การกากับดูแลเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเกณฑ์การจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ผู้บริหารวิทยาลัยมีความเห็นว่า สิ่งที่สาคัญคือต้องผูกติดกับการกากับดูแล เช่น
การยื่นขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุงที่มีความล่าช้า ส่งผลให้ผู้ปกครองที่ยังไม่เข้าใจว่าการรับทราบหลักสูตร
หมายถึงอะไร เมื่อลูกเรียนจบแล้วทาไมไม่ได้รับการรับรอง แล้วจะหางานทาได้หรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้ภาครัฐต้อง
หาวิธีให้การกากับดูแลง่ายขึ้น สะดวกขึ้น มหาวิทยาลัยเอกชนต้องการลดขั้นตอนการกากับดูแลที่ไม่ยุ่งยาก
เช่น เรื่องการเปิดศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง
อีกเรื่องหนึ่งที่ผู้บริหารวิทยาลัย คิดว่า เป็นอุปสรรค คือหลักเกณฑ์การ
เทียบโอน ที่ส่งผลกระทบต่อตัวป้อนเข้าที่มาจากกลุ่มที่จบ ปวช. หลักสูตรต่อเนื่อง เมื่อปรับเทียบโอนแล้ว
สามารถเทียบโอนได้เพียง ๒ ใน ๓ เนื่องจากว่าเทียบโอนในหลักสูตรที่ไม่ตรงกัน อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์
การเทียบโอน ถ้ามาใช้ในการเทียบโอนประสบการณ์ บนความรู้จากการอบรม จากการสั่งสมในงานที่ทา
จะทาให้ผู้เรียนไม่ต้องเรียนซ้า เรียนเฉพาะที่จาเป็นโดยไม่ต้องเสียเวลา จะส่งเสริมการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
รองรับการเปลี่ยนอาชีพ การเพิ่มพัฒนาทักษะ การปรับความรู้และทักษะให้ทันสมัยได้
ปัญหาอีกอย่างคือว่า ถึงแม้จะมีลู่ทาง มีการแข่งขันและความพยายาม
อย่างสูง และเพราะอย่างยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ
จากรัฐค่อนข้างสูงในแต่ละปี แต่ของเอกชนต้องหาเอง ด้วยค่าเรียนที่สูงมากจึงถือเป็นข้อจากัดอีกเรื่องใน
การรับนักศึกษา วันนี้ถ้าถามว่าปัญหาตัวป้อนเข้าที่ลดลง แต่ถ้ามองอุตสาหกรรมที่กาลังเติบโตขึ้น จะเกิด
กลุ่มอาชีพที่จะหายไปในอนาคต อาจจะมีกลุ่มอาชีพที่จะต้องปรับเปลี่ยนย้ายมา อย่างไรก็ตาม ยังคิดว่า
แม้ ว่าในอนาคตจะมี หุ่นยนต์ม าแทนที่ หลายอาชีพอาจจะหายไปพร้อมกั บ เกิ ดอาชีพใหม่ แต่อาชีพที่
เกี่ยวข้องกับ soft skill และอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริการจะยังอยู่ ย่อมเป็นโอกาสของวิทยาลัยดุสิตธานี
ประเด็นสาคัญอีกประเด็นที่ทาให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนหลายแห่ง
เดือดร้อนคือ นโยบายรัฐ เช่น เรื่องการเปิดโอกาสให้แข่งขันกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบางแห่งที่เปิดสาขา
ด้านเดียวกับเอกชน ด้วยเงื่อนไขที่ได้เปรียบเนื่องจากมีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐส่วนหนึ่ง ทาให้เก็บค่ า
เล่าเรียนได้ถูกกว่า ซึ่งในมุมมองของตน ภาครัฐควรมุ่งไปยังสาขาที่ขาดแคลนหรือจาเป็น และภาคเอกชนไม่
ผลิต เช่น วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นความต้องการของภาครัฐ ปัญหาการแข่งขันกันเพื่อแย่งผู้เรียนจึงทาให้แทนที่
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จะแข่งกันแล้วคุณภาพดีขึ้น กลายเป็นแข่งกันแล้วคุณภาพแย่ลง ซึ่ งเป็นปัญหาสาคัญที่เกิดขึ้น และสิ่งที่
ภาครัฐจะช่วยเอกชนในแง่ของ การส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ท าดีอยู่แล้ว และต้องไปจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ไม่ใช่จัดการเอกชนไม่ให้ขยายตัว
อีกประเด็นที่เห็นว่าเป็นอุปสรรคหรือจุดอ่อนของมหาวิทยาลัยบรรษัท
เช่น เรื่องของชื่อสถาบัน ซึ่งประเทศไทยกาหนดชัดว่าเป็นมหาวิทยาลัย วิทยาลัย หรือสถาบัน คือสังคมไม่
ค่อยเข้าใจภาพว่ามหาวิท ยาลัยต่างจากวิท ยาลัยอย่างไร เช่น วิท ยาลัยดุสิตธานีก็พบปัญหาเหล่านี้ จึง
พยายามอยากเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัย ซึ่ง เป็นปัญหาที่สถาบันอุดมศึกษาขนาดเล็กประสบอยู่ อย่างนี้
นโยบายรัฐหรือมาตรการของรัฐจึงไม่ได้ตอบโจทย์การพัฒนามหาวิทยาลัยบรรษัท
ข้อเสนอแนะ
เนื่ อ งจากยั ง เป็ น เรื่ อ งใหม่ ใ นการเกิ ด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องการให้มีการสร้างการรับรู้เรื่องความชัดเจนใน
หน้าที่ โครงสร้างและระบบภายใต้กระทรวงฯ ในเรื่องแผน การจัดการศึกษา การวิจัย และเรื่องอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่ต้องการจากภาครัฐมากที่สุด คือ ความอิสระในการบริหารจัดการ
ซึ่งหลายครั้งพบว่า ภาครัฐออกเกณฑ์ฯ มากาหนดสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจากปัญหาของสถาบันบางแห่ง
คล้ายเป็นมาตรการเหวี่ยงแหเพื่อควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทั้งหมด ทาให้หลายแห่งเดือดร้อนตามไป
ด้วย ควรมีมาตรการจัดการเป็นรายกรณีไป และควรมีความหลากหลายในการบริหารจัดการหรือกากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากกว่า มีความหลากหลายและแยกกากับไปตามประเภทตามบริบทแต่ละแห่ง
ระหว่างมหาวิทยาลัยที่เปิดหลักสูตรหลากหลาย กับมหาวิทยาลัยบรรษัทที่เฉพาะ ลักษณะหลักการควบคุม
มาตรฐานต่าง ๆ ย่อมแตกต่างกัน ถ้ากาหนดตรงนี้ได้ตนคิดว่า มหาวิทยาลัยบรรษัทจะเติบโตขึ้นมาก และ
จะเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมได้จริง ๆ ตนเชื่อว่ามหาวิท ยาลัยที่มี คุณภาพกับ มหาวิท ยาลัยที่มีความเป็น
เฉพาะทาง ไม่มีวันหายไป ถ้ามหาวิทยาลัยมีความเฉพาะและสามารถผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองได้ ดังนั้น ควร
วิเคราะห์เรื่องเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ทาให้สถาบันเฉพาะยังคงความเป็นเฉพาะ และควรสอดรับกับนโยบายของรัฐ
ใน ๑๐ – ๒๐ ปีข้างหน้า ว่าอาชีพที่จะเกิดขึ้นหรือสูญหายไปน่าจะตรงกว่า
การวางแผนกาลังคนในระดับอุดมศึกษา เป็นเรื่องสาคัญที่ภาครัฐควร
ดาเนินการ สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ สถาบันอุดมศึกษาเปิดคณะตามความต้องการ ณ ปัจจุบัน โดยไม่คานึงถึง
ความต้องการในอนาคต บางอาชีพมีแรงงานมากเกิน บางสาขาอาชีพมีปริญญาตรีมากเกินกว่า ปวช. ปวส.
บางสาขาอาชีพคือขาดแคลน ซึ่งไม่ได้เกิดจากการวางแผนกาลังคนในอนาคต
การสนับสนุนให้นาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา โดยอาศัยการที่
ภาครัฐลงทุนเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน และ platform ที่สามารถนามาใช้ได้ อาทิ Thai-MOOC มหาวิทยาลัย
มีไซเบอร์ยู (CyberU) ทั้งนี้เพราะรูปแบบการเรียนรู้ต้องนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพื่อให้ผู้เรียนง่ายและ
รวดเร็วมากที่สุด สาหรับผู้ที่ไม่ต้องการใช้เวลามาก ดังนั้น เทคโนโลยีจึงต้องช่วยให้สามารถเรียนรูจ้ ากทีบ่ า้ น
ในสิ่งที่เป็นทฤษฎี และมาปฏิบัติโดยใช้เวลาไม่มาก ก็สาเร็จการศึกษาได้ กระบวนการเหล่านี้ ถ้าทาได้ก็
สามารถตอบโจทย์สัง คมในอนาคตได้ ส าหรับ วิท ยาลัยดุสิตธานีม องว่าการนาเทคโนโลยีม าใช้จ ะเป็น
ประโยชน์ต่อการที่ฝึกอบรมพนักงานใหม่แบบออนไลน์ และสามารถจะพัฒนาทักษะต่อไปได้เรื่ อย ๆ การ
เรียนผ่านออนไลน์ก็จะจาเป็นมากขึ้น เพราะผู้เรียนใช้การออนไลน์มากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งทางวิทยาลัยเอง
กาลังพัฒนาระบบ E-learning สาหรับการเรียน เพื่อไปเชื่อมโยงกับโรงแรม ซึ่งคิดว่านโยบายแบบนี้จะเกิด
ประโยชน์
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๒.๑.๒ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
๑) ความเป็นมา
คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ผู้ก่อตั้ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้กล่าวถึง
แนวความคิดในการจัดตั้ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ว่า (ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์, ๒๕๔๗) จากการที่ได้
ทางานที่บริษัท เฮิร์ก (ไทย) จากัด ซึ่งเป็นบริษัทของประเทศเยอรมนีที่มีชื่อเสียงระดับโลก คุณ ก่อศักดิ์ได้
เรียนรู้ถึงการให้ความสาคัญกับภาคปฏิบัติควบคู่กับการเรียนทฤษฎี จึงอยากสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษา
ของไทย ได้ทางานควบคู่กับการเรียนเพราะเชื่อว่า ชีวิตการทางานจะทาให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างรอบด้าน
และมีวุฒิภาวะสูงกว่า คนที่เรียนอย่างเดียว ใช้ชีวิตอยู่ แต่ในห้องเรียนโดยได้ริเริ่มโครงการทวิภาคีร่วมกับ
กรมอาชีวศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ มีพิธีลงนามระหว่างบริษัท ซีพี ออลล์ จากดั (มหาชน) และกรม
อาชี ว ศึ ก ษา ในข้ อ ตกลงความร่ว มมื อ เพื่ อพั ฒ นาการอาชี ว ศึ ก ษา โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ร่ว มกั น ในการ
พัฒนาการผลิตกาลัง คนด้านการค้าปลีก พัฒ นาหลักสูตร พัฒนาบุคลากรของกรมอาชีวะและการฝึกงาน
นักเรียน / นักศึกษา ซึ่งออกแบบให้นักเรียนได้เรียนและทางานไปในเวลาเดียวกัน สามารถรับนักศึกษาเข้า
เรียนตามระบบทวิภาครุ่นแรกในปี ๒๕๓๘ โดยเป็นหลักสูตร ๓ ปี ในขณะที่นักเรียนทวิภาคี ปวช. รุ่นแรก
เรียนอยู่บริษัทได้ดาเนินการพัฒนาหลักสูตร ปวส. ไปพร้อมกัน เพื่อรองรับให้นักเรียน ปวช. รุ่นแรกได้เรียน
ต่อในหลักสูตรที่สูงขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ขยายฐานการศึกษาไปสู่ระดับปริญญาตรีเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง
๒ ปี กับวิทยาลัยพาณิชยการบางนา อันเนื่องมาจากบริษัทฯ ตระหนักถึงความจาเป็นที่จะต้องยกระดับ
ความรู้ สติปัญญาและทักษะของนักศึกษาทวิภาคีระดับปริญญาตรี จึงได้ร่วมมือกับสถาบันราชภัฏสวนดุสิต
จนประสบความสาเร็จในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ มีนักศึกษาปริญญาตรีระบบทวิภาคีรุ่นแรก
ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ บริ ษั ท พั ฒ นาโครงการ ซี . พี . วิ ท ยาลั ย นวั ต กรรม ร่ ว มกั บ
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ เปิดสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหาร
เทคโนโลยี หมวดวิชาเทคโนโลยีค้าปลีก (Retail Technology) และ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ บริษัท
ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน) ได้ดาเนินการจัดตั้ง สถาบันการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาขึ้น โดยซื้อกิจการมา
จากโรงเรียนกรุงเทพเทคนิคนนท์ และตั้งในนาม บริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จากัด และได้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียน
กรุงเทพเทคนิคนนท์ เป็น โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ต่อมาวันที่
๑๑ มกราคม ๒๕๕๑ ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ ให้โรงเรียนฯ มีฐานะ
เป็นนิติบุคคลและมีคณะกรรมการบริหาร ใน ปี ๒๕๕๕ จึงได้ขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจั ดตั้ง
เปลี่ ย นชื่ อ จากโรงเรี ยนปัญ ญาภิ วั ฒ น์ เ ทคโนธุ ร กิ จ เป็น วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีปั ญ ญาภิ วั ฒ น์ วิ ท ยาลัยได้
ดาเนินการเปิดรับนักเรียนนักศึกษาใหม่ตั้งแต่ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เป็นต้นมา โดยจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบทวิภาคี ซึ่ง เป็นการเรียนการสอนโดยความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถาน
ประกอบการ เรียนทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการตลอดเวลาของหลักสูตร
ในวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ เมื่อรูปแบบการศึกษาแบบการเรียนรู้ควบคู่ก าร
ปฏิบัติ (Work-based Education) เริ่มเป็นที่รู้จกั ในสังคมไทยระดับหนึ่ง บริษัท ซีพี ออลล์ จากัด (มหาชน)
จึงได้ก่อตั้ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขึ้น ทั้งนี้ เมื่อเริ่มขอรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา เดิม
ใช้ชื่อ สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประเภท “สถาบัน” จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่
๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยมีบริษัท ศึกษาภิวัฒน์ จากัด เป็นผู้รับใบอนุญาต ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบล
บางตลาด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้โดยการสนับสนุนจากกลุ่ม CP All ด้วยการริเริ่มของคุณ
ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ โดยผสมผสานระหว่างความรู้ในเชิงวิชาการกับภาคปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาของสถาบัน

๑๔๘
ทุกคนได้มีประสบการณ์ในการทางานตั้ง แต่ก่อนจบการศึกษา เพื่อเป็นกาลังหลักของสังคม สถาบันการ
จัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ซึ่งถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาแบบ Corporate University ที่สามารถประสาทปริญญาได้โดยใช้แนวทางการ
จัดการเรียนการสอนแบบ Work-based Education เพื่อสร้างนัก จัดการสมั ยใหม่ ในสาขาวิชาต่าง ๆ
ดังแนวคิดของคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ดังนี้
“ซีพี ออลล์ เห็นความสาคัญของการ “ปลูกคน” จึงได้ให้การสนับสนุนส่งเสริม
ด้านการศึกษาแก่เยาวชน และเป็น CSR หลักของบริษัทที่ทามาตลอด ด้วยการสร้างความตระหนักและ
เตรียมพร้อมให้กับเยาวชนสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะการสร้างพนักงานที่มคี ุณภาพ เพื่อรองรับ
การเปิดเสรีทางด้านการค้าการบริการ การลงทุน และแรงงานในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหากคนไทย
เป็นนักจัดการที่มีคุณภาพฝีมือ ถึงต่างชาติก็จะเชื่อถือคนไทย ไม่ต้องขนนักจัดการมาจากต่างประเทศ ตนจึง
เน้นย้าว่าการศึกษาไทยจะต้องมุ่งสร้างให้คนไทยเป็นนักจัดการที่มีคุณภาพสาหรับคุณสมบัติของนักจัดการ
ที่ มี คุณภาพในมุมมองของ ซีพี อ อลล์ มี ๓ ประการหลัก ๆ คือ เริ่ม จากต้องเป็นคนรักงานทุ่มเทกับงาน
ทรหด อดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ไม่ถอยง่าย ๆ กล้าเผชิญหน้ากับปัญหา พยายามแก้ปัญหาให้ลุล่วง และ
คุณสมบัติประการสุดท้ายก็คือ ต้องซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งในส่วนของ ซีพี ออลล์ได้ก่อตั้ง สถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์เข้าสู่ปี ที่ ๑๐ (ค.ศ. ๒๐๑๗) แล้ว เพื่อมุ่งสร้างนักจัดการที่มีคุณภาพ”

๒) สภาพปัจจุบัน
คณะ และหลักสูตร ที่เปิดสอน
ปัจ จุบันสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ มี ห น่วยงานระดับ
คณะรวมบัณฑิ ตวิทยาลัย เป็น ๑๒ แห่ง ประกอบด้วย คณะบริห ารธุรกิ จ คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะนวัตกรรมและการจัดการเกษตร
คณะศึ ก ษาศาสตร์ คณะการจั ด การธุ ร กิ จ อาหาร คณะอุ ต สาหกรรมเกษตร คณะการจั ด การ
โลจิสติกส์และคมนาคม วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยบัณฑิตจีน จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปริญญาตรี
ถึง ปริญ ญาเอก ในหลัก สูตรสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้ ง หลัก สูตรภาษาไทย หลัก สูตรนานาชาติ และหลักสูตร
ภาษาจีน รวมทั้งมีการจัดหลักสูตรต่อเนื่องและระบบการศึกษาทางไกล กล่าวคือ
ระดับปริญญาตรีเปิดหลักสูตร
บริห ารธุร กิจบัณฑิ ต สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
(หลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ) สาขาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ , หน่วยเรียน
และหลักสูตรต่อเนื่อง) สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตรปกติ และระบบการศึกษาทางไกล) สาขา
การจัดการโลจิสติกส์ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน สาขาการจัดการ
อาคารและทรัพยากรกายภาพ สาขาการบริหารคนและองค์ก าร สาขาการจัดการอสังหาริมทรัพ ย์และ
ทรัพยากรอาคาร สาขาการจัดการธุร กิ จอาหาร สาขาการจัดการธุร กิ จ ภัตตาคาร (หลัก สูตรปกติและ
หลักสูตรต่อเนื่อง) สาขา
วิท ยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการ
จัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร สาขานวัตกรรมและการจัดการเกษตร สาขาการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม
สาขาการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี

๑๔๙
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมผลิตยางยนต์ สาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ศิล ปศาสตรบัณฑิ ต สาขาภาษาจีนธุร กิ จ สาขาภาษาญี่ปุ่ น
ธุรกิจ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารองค์กรและแบรนด์
วิชาเอกการสื่อสารแบรนด์ วิชาเอกการสื่อสารองค์กร วิชาเอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนท์
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนภาษาจีน สาขาการสอน
ภาษาอังกฤษ
ระดับปริญญาโท เปิดหลักสูตร
บริ ห ารธุ ร กิ จ มหาบั ณ ฑิ ต สาขาบริ ห ารธุ ร กิ จ (หลั ก สู ต ร
ภาษาจีน) สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตรปกติและหลักสูตร
ภาษาจีน) สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์) สาขากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ
สาขาการบริหารคนและกลยุทธ์องค์กร สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาบริหารธุรกิจ
(หลักสูตรภาษาจีน)
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาวะผู้นาการบริหารลาการจัด
การศึกษา
ระดับปริญญาเอก เปิดหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
อาจารย์ และนักศึกษา
มีอาจารย์รวมทั้งสิ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๙๔๘ คน เป็น
อาจารย์สายวิชาการ ๓๖๐ คน อาจารย์สายสนับสนุน ๕๘๘ คน โดยมีจานวนนักศึกษารวม ๑๖,๒๒๔ คน
เมื่อพิจารณาจานวนนักศึกษาตามระดับการศึกษาแล้ว พบว่า มีจานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับ
ปริญ ญาโท ระดับ ปริญ ญาเอก จ านวน ๑๕,๓๓๕ คน ๗๒๒ คน และ ๑๖๖ คน ตามล าดับ ทั้ ง นี้เ มื่ อ
เปรียบเทียบจานวนนักศึกษาในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่ามีจานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นร้อยละ
๕๓.๖๓
ผลการประกันคุณภาพ และ ผลการรับรองวิทยฐานะ
ผลคะแนนการประกั น คุ ณ ภาพภายในระดั บ สถาบั น ในปี
การศึกษา ๒๕๖๐ สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา เมื่อพิจารณาผลคะแนนในปีการศึกษา ๒๕๕๙ อยู่ในระดับดี และ
ผลคะแนนในปีการศึกษา ๒๕๖๐ อยู่ในระดับดีมาก เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบพบว่า องค์ประกอบที่ ๑
ด้านการผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับดี ทั้งในปีการศึกษา ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ และองค์ประกอบที่ ๒-๕ ด้านการ
วิจัย ด้านการบริการวิชาการ ด้านการทานุศิลปะวัฒนธรรม และ ด้านการบริหารจัดการ ตามลาดับ อยู่ใน
ระดับ ดีม าก ทั้ ง ในปีก ารศึก ษา ๒๕๕๙ และ ๒๕๖๐ ส่วนผลคะแนนการประกั นคุณภาพภายในระดับ
หลัก สูตร ในปีก ารศึกษา ๒๕๕๙ อยู่ในระดับดีมาก ๕ หลัก สูตร ระดับ ดี ๒๔ หลัก สูตร คิดเป็นร้อยละ
๑๗.๒๔ และ ๘๒.๗๖ ตามลาดับ สาหรับปีการศึกษา ๒๕๖๐ อยู่ในระดับดีมาก ๘ หลักสูตร ระดับที่ ๒๕
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๒๔ และ ๗๕.๗๖ ตามลาดับ ผลการรับรองวิทยะฐานะมีระดับคุณภาพและ
มาตรฐานตามหลัก เกณฑ์ การรับ รองซึ่งสามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามวัตถุป ระสงค์ เป็นไปตาม
มาตรฐาน และสามารถประสาทปริญญาบัตรในระดับชั้นและสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอนได้ ดังนี้ การ
รับ รองระดับ หลัก สูตร เห็ นสมควรให้ “รับ รอง” จ านวน ๓๓ หลัก สูตร จากจ านวนหลัก สูตรรวม ๓๓

๑๕๐
หลัก สูตร ที่ ส ถาบันจัดการเรียนการสอน ส าหรับ การรับ รองระดับ สถาบัน เห็นสมควรให้ “รับ รอง”
เนื่องจากมีผลการดาเนินงานระดับหลักสูตรด้านการกากับมาตรฐานและผลการดาเนินงานในองค์ประกอบ
อื่น ๆ ในระดับดีขึ้นไป จานวน ๓๓ หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของหลักสูตรทีพ่ ิจารณารับรองวิทยฐานะ
และสถาบันมีมาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการดาเนินงาน
ตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา
๓) แนวทาง และข้อคิดเห็นในการจัดการศึกษา ซึ่งสะท้อนจากข้อคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถาบัน
ความหมายของมหาวิทยาลัยบรรษัท ผู้บริหารสถาบันปัญญาภิวัฒน์ มี
ความเห็นว่า มหาวิทยาลัยบรรษัทดั้งเดิมไม่ได้สนใจการให้ปริญญา เขาสนใจให้คนของเขาเก่ง ให้ทาครบ
วงจร พัฒนาตั้งแต่ระดับพนักงาน จนผู้จัดการ ผู้บริหาร ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ มีวิจัย มีการจัดการความรู้ด้วย
ในขณะที่ มหาวิทยาลัยบรรษัทในปัจจุบัน คลอบคลุมทั้งห่วงโซ่ธุรกิ จ คู่ค้า ไม่ใช่เฉพาะองค์กรแม่ ยิ่งเป็น
รูปธรรม บางครั้งไม่ใช่ในห่วงโซ่ธุรกิจ ไม่ใช่คู่แข่งโดยตรง เช่น Santa Fe' Steak ก็ไม่ใช่ธุรกิจในเครืออาจ
เป็นลูกค้าในการซื้อเนื้อไปทา มิตรผล ก็ไม่ใช่ลูกค้า แต่เราให้บริการเขาด้วย ให้บริการบริษัทแม่ ให้บริการ
ธุรกิจ และให้บริการสังคมที่ไม่ใช่ธุรกิจของเราเลย สิ่งนี้อาจทาให้คนมองว่าปัญญาภิวัฒน์ไม่ได้ทาตามเจตนา
ดั้งเดิม เพราะคนต้องมองว่าให้บริการซีพีอย่างเดียว คนก็เข้าใจผิด เพราะเราตั้งมาเพื่อไม่ได้บริการบริษัทใน
เครืออย่างเดียว เราจึงไม่ได้ตั้งชื่อว่า มหาวิทยาลัยซีพี เพราะคุณกอบศักดิ์ต้องการให้เป็นมหาวิทยาลัยของ
สังคมทั้งหมด เวลาทาแผนธุรกิจ เราคานึงถึงสังคมทั้งหมด การทาธุรกิจ ประเทศชาติต้องได้ สังคมต้องได้
บริ ษั ท ถึ ง ได้ ในบริ ษั ท แม่ ม องทางปั ญ ญาภิ วั ฒ น์ เ ป็ น CSR มี ก ารให้ ทุ น มา ให้ เ งิ น มาเพื่ อ สนั บ สนุ น
ทุนการศึกษา องค์กรมองเป็นช่องว่างในเรื่ องการรับรู้ว่า ในความเข้าใจนิยามของ มหาวิทยาลัยบรรษัท
ปัจจุบัน คนที่ประเมินสถาบันที่ไม่เข้าใจก็จะตีความไปอีกอย่างนึง
แนวคิดเรื่องมหาวิทยาลัยบรรษัทมาปรับใช้ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนมีความเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมได้ ด้วยแนวคิด “คณะเสียบปลั๊ก” คือแนวทาง
การร่วมมือในบางสาขาที่ต้องการมีความร่วมมือ ทั้งนี้ จุดเริ่มต้นต้องมี Network ที่ใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัย
มีความไว้ใจเป็นพื้นฐานกับองค์กรต่าง ๆ ในโมเดลบอกว่า Networking เป็นสิ่งสาคัญ บางทีต้องผูกพันมา
ยาวถึงตัดสินใจมาร่วม มีการให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาบางส่วน การฝึกงาน การคบหาสมาคม ซึ่งโมเดลนี้
มหาวิท ยาลัยในประเทศไทยทาได้ทั นที เลย เกี่ ยวข้องกับ Network พวกนี้ ปัญ หาใหญ่คือทั ศนคติของ
อาจารย์ที่ไม่ได้ฝึกมาในด้าน Business Mind การเปิดกว้างที่จะไปเชื่อมต่อกับภาคอื่น ๆ เพื่อประโยชน์กับ
งานที่ตัวเองทา
กลยุทธ์ตามโมเดลการบริหารแบบมหาวิทยาลัยบรรษัท ต้องมีการสอน
แบบมีส่วนร่วมจากภาคธุรกิจ มีกระบวนการฝึกงานทีช่ ัดเจน มีการทาวิจัยจากโจทย์จริง ๆ เป็นกระบวนการ
หลัก ต้องมีทีม สร้าง Network ปลูกฝังวัฒนธรรมของการรู้จักสร้าง Network ในตัวอาจารย์ทุกคน ฉะนั้น
กลยุทธ์ตอบได้ตาม PIM work based education
๔) อุปสรรค ความท้าทาย และข้อเสนอแนะ
อุปสรรค ความท้าทาย
ความท้าทายที่ควบคุมไม่ได้คือการแข่งขันจากภายนอกประเทศ จะเข้า
มาทาแข่งกับเรา คอร์สออนไลน์ราคาถูกมาก ผลิตที่เดียวในโลกแต่สอนได้ทั่วโลกเลย ที่คือความท้าทายที่
ยิ่งใหญ่ ซึ่งเราอาจไม่เก่งขนาดนั้น เรื่องภาษาอังกฤษ ยิ่งทาให้ต้นทุนเขาต่าลง แต่เราต้นทุนสูงมาก ดังนั้น
ความท้าทายจึงเป็นเรื่องของการแข่งขันของต่างประเทศ และเทคโนโลยี

๑๕๑
การควบคุมของรัฐ เราควบคุมที่มาก รวมทั้งการใช้เวลาในการพิจารณา
ที่นานเกินไปเช่น การจัดซื้อที่ดินแปลง ๑ เพื่อขยายมหาวิทยาลัย ใช้เวลานานมาก เรื่องของที่มาของเงิน มี
รายงานทุกปีอยู่แล้ว ว่ามีเงินก่อตั้งแล้ว จะซื้อที่ดินก็อยู่ในเรื่องที่เราวิสัยทาได้ ตัวเลขนักศึกษาก็เพิ่มขึ้นทุกปี
แต่ใช้เวลา ๘-๙ เดือน กว่าเรื่องจะอนุมัติมา ๘-๙ เดือน
การที่สังคมบางส่วนมองเรื่องการผูกขาดในส่วนของ ซี พี ออล ที่เป็น
บริษัทแม่ ผู้บริหารให้ความคิดเห็นว่า คนมีความคิดหลากหลาย สามารถมองได้ กลยุทธ์ของการทาธุรกิจ คา
ว่าห่วงโซ่ธุรกิจ ถูกสอนมานานว่าการบริหารแต่ละช่วงของห่วงโซ่ มันมี Value-Added ที่เพิ่มขึ้น ถ้ามองได้
ก็สามารถทาได้ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ เพราะมันอยู่ในมือ ถ้ามองว่าเป็นการผูกขาด อยู่ที่การมองในการจัดการ
เรื่องผูกขาดก็มีมาตารการของภาครัฐ ว่าแค่ไหนที่คิดว่าไม่ได้แล้ว เช่น มี Duty free ทุกสนามบิน และ
ผูกขาด แต่ที่โดนโจมตี อาจเป็นเพราะผลิตภัณฑ์ของเราอยู่ใกล้ชิดกับคนจานวนมาก ธุรกิจน้าเมาก็ผูกขาด
แต่ไม่ได้ใกล้ตัวทุกคน สิ่งที่เราทาได้ คือพยายามสื่อสารสิ่งที่ทาดีกับสังคมแทน ในประเด็นธุรกิจจะมองที่
ห่วงโซ่ธุรกิจ ถ้าเราคุมภายในห่วงโซ่ทั้งหมดได้ เช่น มองว่าไข่ไก่จะให้คนอื่นขาย หรือขายเอง ไก่ควรมีพ่อ
พันธุ์แม่พันธุ์ดีไหม ก็จะได้ควบคุมคุณภาพต้นทางได้
ข้อเสนอแนะ
กระทรวงยืดหยุ่นในการทางานมากขึ้น การควบคุมน่าจะมีหลักการใน
การควบคุมมากกว่าจะออกระเบียบในการควบคุม มีหลักการบางอย่างที่จะตกลงกัน ซึ่งตอนนี้ภาครัฐเน้น
ควบคุมมาก ไม่ใช่แค่การศึกษา มีระบบจัดซื้อจัดจ้างกับภาคเอกชน ยากขึ้ น ควบคุมหนักขึ้นเรื่อย ๆ การ
ควบคุมบางครั้งถ้าเกิดเหตุบางที่ บางมหาวิทยาลัยก็แก้ปัญหาเฉพาะจุด แต่อย่าไปออกระเบียบเหมารวม
ทั้งหมด ควรโฟกัสเฉพาะจุด หากลยุทธ์ที่ใช้เฉพาะตรงนั้น ไม่บังคับทั้งหมด ใครเกเรก็ไปจัดการคนเกเร ก็จบ
ไป ให้ลักษณะการควบคุมของภาครัฐเป็นแนวคิด มีกลยุทธ์ในการบังคับใช้ มีเป้าของการควบคุมที่ชัดเจน
และโฟกัสตรงนั้นมากกว่ากระจายไปถึงที่อื่น ๆ และได้รับผลกระทบ การออกระเบียบแบบเดียวใช้ได้หมด
คงยาก ควรแยกส่วนในการดูแล มหาวิทยาลัย การใกล้ชิดกับผู้ที่ใช้บัณฑิต องค์กรเล็ ก ๆ ทาให้เกิดความ
ร่วมมือมากขึ้น ถึงแม้ว่าจะมีตัวป้อนเข้าน้อยลง แต่คงอยู่ได้ เพราะเรามีการพัฒนาทักษะ โดยเฉพาะเรื่อง IT
ต้องพัฒนาทักษะมาก IT มีการตกยุค วิชาชีพอื่นก็เหมือนกัน ต้องมีการพัฒนาทักษะ จึงจะไปได้
การบริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ ที่มีมาตรฐานเรื่องเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้
เกิดผลกระทบต่อภาคธุรกิจ ที่มีการแข่งขันสูง มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพิจารณาอาจไม่ทันการ
กระบวนการ หากต้องมีการทางานผ่านเจ้าหน้าที่ อนุกรรมการ และบอร์ดบริหาร ที่ลงรายละเอียดทุกเรื่อง
จึงควรให้มอบอานาจเลขาธิการได้ไหมในบางเรื่อง เช่นกรณีการซื้อที่ดิน ให้หลักการเลยว่าจะซื้อที่ดินต้องมี
เงินเป็นอย่างไร มีรายได้ รายจ่าย เติบโตขึ้น เงินเขาเองไม่ต้องกู้ ก็น่าจะอนุญาตให้ซื้อไป
การแก้ไข พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ต้องทบทวนใหม่ ที่สาคัญ
กฎหมายที่เขียน บัง คับ ไม่ ได้ทุ กกรณี แต่คนที่ แปลความกฎหมายต้องมีทั ศนคติเชิงสนับ สนุนจริง ๆ จึง
กลับมาที่ทีมงานที่ดูแลคุมกฎว่าตีความ และเชื่อมั่นในสิ่งที่ทา เชื่อในจุดยืนของผู้อื่นในสังคม ว่ามีการดูแล
คุณภาพ มีการตรวจสอบแม้ไม่ใช่จาก สตง. แต่เราถูกตรวจสอบโดยสังคมอยู่แล้ว เรามีธรรมาภิบาลองค์กร
กรรมการตรวจสอบภายนอก ต้องเชื่อในกลไกของเรา ภาครัฐจึงไม่จาเป็นต้องแข็งตัวต่อเราขนาดนั้น ตอนนี้
ทัศนคติในเชิงตรวจสอบต้องกว้างกว่าเดิม
การลงทุ น ด้ า นเทคโนโลยี ควรใช้ จ ากหน่ ว ยงานที่ มี ค วาม
ทันสมัยในเรื่องนั้นอยู่แล้วให้เป็นประโยชน์ การลงทุนในมหาวิทยาลัยอย่างไรก็ไม่ทันเทคโนโลยีอยู่ แล้ว แม้
จะลงทุ นเป็นหลายหมื่ นล้าน ใช้สิ่ง ที่ เ ขาท าธุร กิ จ แล้วชนะในสนามตอนนี้จ ะเหมาะสม และคุ้ม ค่ากว่า

๑๕๒
เนื่องจาก ต้องยอมรับว่าเราไปไม่ถึงจริง ๆ แต่เราเรียนจากสิ่งที่มันล้าอยู่แล้วได้ เช่น ถ้าเราสอนด้าน AI
ทาไมไม่ใช่ห้องเรียนของ Huawei ซึ่งเราก็มี Network กับ Huawei ส่งเด็กไปทดลองกับ Huawei คือถ้าใช้
เฉพาะพื้นที่ในมหาวิทยาลัย ยังไงก็ไม่ทันเทคโนโลยีอยู่ดี
๒.๑.๓ สถาบันกันตนา
๑) ความเป็นมา
“กั นตนา” ถือก าเนิดขึ้นในปี ๒๔๙๔ เมื่ อคุณประดิษฐ์และคุณสมสุข
กัลย์จาฤก ได้ร่วมกันจัดตั้งคณะละครวิทยุ “คณะกันตนา” ขึ้นและประสบความสาเร็จอย่างมาก นับจากนัน้
กันตนา ได้ขยายงานมาโดยตลอด ครอบคลุมธุรกิจสื่อบันเทิงทุกด้าน จนก้าวสู่ความเป็นผู้นาที่มีบทบาทใน
อุตสาหกรรมสื่อบันเทิงของประทศไทย ในปัจจุบัน มีบริษัทในเครือกว่า ๒๐ บริษัท และได้ขยายขอบเขต
การดาเนินธุรกิจ ทั้งด้านโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และสื่อสมัยใหม่ ในทุกมิติ จากผู้ผลิตสื่อบันเทิงระดับแนวหน้า
ของเมืองไทยก้าวไปสู่การสร้างผลงานระดับสากล สร้างปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลงสาคัญๆ หลาย
ประการ ทั้งการเริ่มต้นในถนนสายอิเล็กทรอนิกส์มีเดีย งานด้าน Hi-end Postproduction เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากล และการริเริ่มผลิตผลงานภาพยนตร์แอนิเมชั่น ๓ มิติ ด้วยฝีมือของคนไทยทั้งหมด รวมถึง
การขยายธุรกิจไปสู่ภูมิภาคอาเซียน และทุกภูมิภาคทั่วโลกรวมกว่า ๔๐ ประเทศ (http://www.kantana
.com/#!/aboutus)
พ.ศ. ๒๕๔๘ บริษัท กั นตนา เอ็ดดูเ ทนเมนท์ จ ากั ด วางรากฐานการ
บริหารสถาบันอุดมศึกษา โดยจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ “Entertainment Media
Production” ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และเปิดโรงเรียนการแสดง “กันตนาดรามาส
คูล” บนชั้น ๔ สยามเซ็นเตอร์ ในสวนของ บริษัท กันตนา ออร์กาไนเซอร์ แอนด์ เมเนจเมนท์ จากัด มีการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยได้จัดการแสดง “The River of King แม่น้าของแผ่นดิน” ต่อเนื่องเป็นปีที่
๖ (http://kantana.com/public/content/documents/ report/Annual%๒๐Report% ๒๐๒๐๑๘
_Final%๒๐๑๑-๐๔-๖๒.pdf)
สถาบั น กั น ตนา”ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ สานต่ อ ปณิ ธ านอั น แน่ ว แน่ ข อง คุ ณ
ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก ผู้ก่อตั้งบริษัทกันตนา กรุ๊ป จากัด (มหาชน) กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมบันเทิงระดับแนว
หน้าของประเทศ ที่ต้องการสร้างสถาบันผลิตนักวิชาชีพด้านสื่อบันเทิงซึ่งเปี่ยมด้วยความรู้ค วามเชี่ยวชาญ
และอุดมการณ์ในวิชาชีพ ให้กับวงการบันเทิงเพราะท่ านมี ความเชื่อมั่นว่า “ความรู้จะเป็นเครื่องยกชูให้
ศิลปินสูงส่งขึ้น”
สถาบั น กั น ตนาจั ด ตั้ ง ขึ้ น เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน ประเภท
“สถาบัน” เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมี บริษัท กันตนา เอ็ดดูเทนเมนท์ (อินเตอร์เนชั่นแนล)
จากัด เป็นผู้รับใบอนุญาต เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเฉพาะทางด้านการผลิตและการจัดการสื่อบันเทิง
เปิดสอนระดับปริญญาตรี หลักสูตรแรกที่เปิดสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๓ คือ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต แขนงวิชาการผลิตภาพยนตร์และการผลิตแอนิเมชัน และในปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้เสนอเปิดแขนง
วิชาการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการสือ่ สารข้ามสื่อเพิ่มเติมไว้ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมุ่งหวัง
ที่จะดึงศักยภาพของคนไทยเฉพาะด้านมาสร้างทรัพย์สินที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ก่อให้เกิดการเติบโต
และพัฒนาทางเศรษฐกิจสร้างกาลังคนในระดับสูงเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม และเพื่อยกระดับ
วิชาชีพสื่อสารมวลชนของไทยให้มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
๒) สภาพปัจจุบัน
คณะ และหลักสูตร ที่เปิดสอน

๑๕๓
ปัจจุบันสถาบันกันตนา มีการบริหารหลักสูตรโดยคณะศิลปกรรมการ
ผลิตสื่อเปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรปริญญาโทศิลปกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการจัดการสื่อบันเทิง และอยู่ในระหว่างขอเปิดหลักสูตรระดับปริญญาเอก
อาจารย์ และนักศึกษา
มีอาจารย์รวม ๑๖ คน เป็นอาจารย์สายวิชาการ ๑๔ คน อาจารย์สาย
สนับสนุน ๒ คน โดยมีจานวนนักศึกษาล่าสุดจากข้อมูลในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จานวน ๒๘ คน
ผลการประกันคุณภาพ และ ผลการรับรองวิทยะฐานะ
ผลการประกั นคุณภาพภายในระดับ สถาบันและระดับหลักสูตรของ
สถาบันกันตนา ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ อยู่ในระดับดี (๔.๒๘ , ๓.๖๕) สาหรับผลการประกันคุณภาพภายนอกที่
ประเมินโดย สมศ. รอบที่ ๓ มีผลการประเมินระดับดี (๓.๗๓) สาหรับผลการรับรองวิทยะฐานะ ระดับ
หลักสูตร เป็นการ “รับรองแบบมีเงือ่ นไข” ในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสื่อบันเทิง และให้การรับรองวิทยฐานะ ระดับสถาบันเป็นการ “รับรองแบบ
มี เ งื่อนไข” เนื่อ งจากผลการดาเนินงานของหลัก สูตรที่ เ สนอขอรับ รองยัง อยู่ ในระดับ ที่ ต้ องปรับ ปรุ ง
โดยให้สถาบันดาเนินการปรับปรุงผลการดาเนินงาน ดังนี้ ระดับสถาบันจัดทาแผนกลยุทธ์ พร้อมแผนปฏิบตั ิ
การที่ ส ามารถถ่ายทอดนโยบายด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริก ารวิชาการ และการท านุบารุง
ศิล ปวัฒ นธรรมให้มีคุณภาพในระดับที่ยอมรับ ได้ในวงการวิชาชีพและวงการวิชาการที่ เกี่ยวข้อง พร้อม
กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ ในการดาเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม ภายใน ๑ ภาคการศึกษา และแสดง
ผลลัพธ์การดาเนินการภายใน ๑ ปีการศึกษาหลังจากกาหนดแผนกลยุทธ์ดังกล่าว ระดับหลักสูตรจัดทา
แผนพัฒนาคณาจารย์ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ โดย เฉพาะประเด็นผลงานทางวิชาการ งานสร้างสรรค์
หรืองานนวัตกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ อันจะส่งผลให้งานวิจัย
ของนักศึกษามีคุณภาพ เป็นประโยชน์ สามารถอ้างอิงได้ และต่อยอดองค์ความรู้ต่อไปในอนาคต รวมทั้ง
สะท้อนให้เห็นศักยภาพของสถาบันในการบรรลุตามนโยบายที่กาหนดไว้ ภายใน ๑ ภาคการศึกษา และ
แสดงผลลัพธ์การดาเนินการภายใน ๑ ปีการศึกษาหลังจากกาหนดแผนกลยุทธ์ดังกล่าว
๓) แนวทาง และข้อคิดเห็นในการจัดการศึกษา ซึ่ งสะท้อนจากข้อคิดเห็นของ
ผู้บริหารสถาบัน
มหาวิทยาลัยบรรษัทจะมีผลต่อการที่จะทาให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ยังคงสถานะอยู่ได้ท่ามกลางวิกฤตตัวป้อนเข้าที่ลดลง เนื่องจากการพัฒนาหลักสูตรสามารถตอบสนองต่อ
ตลาดแรงงานได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม รวมทั้งสามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในยุค
ดิจิทัลได้รวดเร็วขึ้น
สถาบันกั นตนาซึ่งเป็นเฉพาะทางมาก และมี ส ไตล์ของกันตนาในการ
ทางานในองค์กร เมื่อก่อตั้งสถาบัน นอกจากที่คุณพ่อของตนซึ่งเป็นผู้ที่ชอบฝึกอบรม ทาให้มีบุคลากรเบื้อง
หน้าเบื้องหลัง และท่านคงมองเห็นประเด็นปัญหาเรื่องคนที่จะเข้ามาทางานได้ ต้องมีการฝึกฝน เรียนรู้และ
ถ่ายทอด แต่เมื่อถึงยุคของตนที่ดาเนินงานในระดับบริษัทพบว่า ช่วงที่อุตสาหกรรมมีการเติบโต ต้องการ
กาลังคนเป็นจานวนมากโดยส่วนหนึ่งมาจากนิเทศศาสตร์ โดยพบว่าเมื่อเข้ามาทางานจริงก็ยังต้องเรียนรู้
และฝึกฝนกันใหม่ จึงคิดว่าถ้าสร้างผู้เรียนให้มีการเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นปีแรก และระหว่างเรียนก็ได้ทางานด้วย
จะทาให้มีแนวคิดในเรื่องการมีความคิดสร้างสรรค์ผสมกับทักษะ จึงเป็นที่มาของสถาบันกันตนาว่าถ้าสร้าง
บุคคลากรเองแล้วน่าจะได้บุคลากรที่ตรงตามความต้องการมากกว่า

๑๕๔
ปัจจัยหรือเงื่อนไข ที่ทาให้มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยประสบ
ผลสาเร็จ คือ การที่มีองค์การเอกชนช่วยส่งเสริมทางด้านทักษะฝึกปฏิบัติ เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์เพื่อการ
เรี ย นการสอน และ หน่ ว ยงานของรัฐที่ ค วบคุ ม ก ากั บ ดู แ ลที่ ต้ องมี วิ สัย ทั ศ น์ก ว้ างไกล ก้ า วทั น ความ
เปลี่ยนแปลง
การนากลยุทธ์ในการบริหารงานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยบรรษัทที่
เชื่อมโยงกับภาคธุรกิจ มาใช้วางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง
กับภาคธุรกิจ ซึ่งควรมีความเชื่อมโยงกันทางด้านการฝึกปฏิบัติงานอาชีพ พัฒนางานวิจัยเน้นด้าน R&D และ
งานสร้างสรรค์แท้จริง มิใช่งานวิจัยเชิงวิชาการเพื่อขอผลงานแล้วใช้ประโยชน์ไม่ได้
การสนับสนุนเทคโนโลยีด้านการศึกษาที่ม าใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัยบรรษัทควรเป็นเทคโนโลยีที่ใช้จริงขององค์กร และมีประโยชน์ต่อการเพิ่มผลิตภาพ
(Productivity) ขององค์กรรวมทั้งเพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนจะ
เป็นความคุ้มค่า เพราะสามารถเพิ่มทักษะของผู้เรียนและมีผลต่อการเพิ่มผลงานให้แก่องค์กร
๔) อุปสรรค ความท้าทาย และข้อเสนอแนะ
อุปสรรค ความท้าทาย
“โอกาสและความท้ า ทาย” ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน และ
มหาวิท ยาลัยบรรษัท ในประเทศไทย คือ การเปลี่ยนแปลงทางสัง คมเข้าสู่ Digital Disruption ซึ่ง จะมี
อิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาคมในสังคมไทย รวมทั้งการแข่งขันจากต่างประเทศ
การดาเนินการที่เกี่ยวข้องกับการรับทราบหลักสูตร การบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ที่ไม่ไปด้วยกันกับบริบทของหลักสูตรเฉพาะทาง รวมถึงการใช้เวลาในการรับทราบ
หลักสูตรที่นานมาก จากประสบการณ์การบริหารงานมหาวิทยาลัยของรัฐ และในกากับของรัฐ สกอ. จะไม่
เข้ามามีบทบาทมากกับหน่วยงานของรัฐ ต่างจากมหาวิทยาลัยเอกชน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยเติบโตไม่ได้
โดยเฉพาะในเรื่องการปรับแก้ไขหลักสูตร ยังไม่เกิดการบูรณาการเท่าที่ควร สกอ. ยังขาดความเข้าใจ ใน
หลักสูตรที่เป็นการเฉพาะทางมาก เช่น การผลิตภาพยนต์ แอนนิเมชั่น สามมิติ (๓D)การรับทราบหลักสูตร
ใช้เวลามาก ทาให้หลักสูตรมีความล้าสมัยกว่าจะอนุมัติ และที่สาคัญคือเรื่องคุณวุฒิอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่มีปัญหาเรื่องการพิจารณาคุณวุฒิอาจารย์ประจาหลักสูตร เนื่องจากไม่มีอาจารย์ที่สาเร็จสาขาวิชาที่เป็น
สายทางการจัดการสื่อบันเทิงโดยตรง เนื่องจากเป็นสาขาเฉพาะทาง แต่อาจารย์มีประสบการณ์ทางด้านนี้
มานานมาก ปั ญ หาเรื่อ งคุณ วุ ฒิอ าจารย์ต ามเกณฑ์ ไม่ ส ะท้ อนประโยชน์ ในทางปฏิ บัติ เมื่ อเที ยบกั บ
ประสบการณ์ สถาบันมีผู้เ ชี่ยวชาญด้านเสียงที่มีชื่อเสียงระดับโลก แต่คนไทยไม่รู้จัก จะขอแต่งตั้งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญยาก จะต้องมีปริญญาด้านภาพยนตร์ ซึ่งหาคุณวุฒิด้านนี้ยากและงานบางอย่างต้องฝึกปฏิบัติมา
รวมทั้งในเรื่องของการเปิดให้มีการหมุนเวียนของอาจารย์ต่างชาติ ไม่เอื้อในการบริหารจัดการ ในเรื่อง
อาจารย์พิเศษ รวมทั้ง เกณฑ์เรื่องอาจารย์ต่างชาติที่มีความขัดกันเองในระดับนโยบายของหน่วยงาน ทาง
ความรู้สึกต้องลงละเอียดมากกว่านี้ มหาวิทยาลัยเฉพาะทางที่เน้นการปฏิบัติ เรื่องประสบการณ์ การสรรหา
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงเป็นเรื่องที่ยาก
เกณฑ์ ที่ ก าหนดให้ต้องจัดการศึกษาระดับปริญ ญาตรีก่ อน จึง จะเปิด
ระดับปริญญาโทได้ ทาให้สถาบันเสียโอกาส ผู้บริหารสถาบันแสดงความเห็นว่า จริงแล้วหลักสูต รอย่างแรก
ที่อยากทาคือหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญาโท ไม่ใช่ระดับปริญญาตรี เนื่องจากมีหลักสูตร
นิเทศศาสตร์ในระดับปริญญาตรีเป็นจานวนมากในประเทศไทย แต่ผู้ที่เรียนนิเทศศาสตร์ทั้งหมด ไม่สามารถ
ผลิตภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ได้ แม้แต่ผู้เรียนที่เลือกสาขาภาพยนตร์ก็ไม่ได้มาก ซึ่งจะเลือกสาขาโฆษณา

๑๕๕
เป็นส่วนใหญ่ แต่สาขาภาพยนต์เป็นสาขาเฉพาะทางที่ผู้เรียนมีความสนใจ และสถาบันต้องการผลักดันกลุ่ม
คนเหล่านี้ ซึ่ง มี ความรู้พื้ นฐาน แต่ต้อ งการการฝึก ทั ก ษะ ดัง นั้น หลัก สูตรประกาศนียบัตรบัณฑิ ตและ
ปริญญาโทจะสามารถรับผู้เรียนเข้ามาทางานต่อได้ แต่สถาบันไม่สามารถเปิดได้ เนื่องจากเป็นข้อบังคับว่า
ต้องเปิดระดับปริญญาตรีก่อน
แม้ ว่าวันนี้ล งทุ นเพื่อการศึก ษามาก แล้วเจออุป สรรคมาก ผู้บ ริห าร
สถาบันมีความเห็นว่า จะเดินหน้าต่อไป ต้องมีความรับผิดชอบ ไม่เหมือนบริษัทที่ขาดทุนก็ปิดกิจการง่ายๆ
เนื่องจากมีเรื่องของนักศึกษา จึงต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของความเป็นสถาบันการศึกษาอยู่ สถาบัน
ต้องปรับตัวเรื่องหลักสูตร และวิธีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสม ทั้งเรื่องเทคโนโลยีที่เปลี่ยน และ
เรื่องหลัก สูตรระยะสั้น อบรมเพิ่ มขึ้น การเรียนการสอนออนไลน์ เหล่ านี้เ ป็นกระบวนการที่ช่วยเสริม
ปริญญาตรี รวมทั้ง การลดค่าเล่าเรียนด้วยวิธีการให้ทุนการศึกษา
ข้อเสนอแนะ
ภาครัฐควรเล็งเห็นความสาคัญของภาคเอกชนโดยเฉพาะภาคธุรกิจและ
ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งควรมีการวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ให้ความสาคัญแก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และมหาวิทยาลัยบรรษัท เพื่อสร้างความเจริญเติบโตต่อ
เศรษฐกิจของประเทศ
ลดกฎเกณฑ์ข้อบังคับหรือใช้ระบบราชการเข้ามาตรวจสอบมากเกินไป
จนทาให้ภาคเอกชนรวมทั้งสถาบันการศึกษาเอกชนไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้ ลดกฎเกณฑ์ ก ารควบคุ ม
หรือการใช้ระเบียบต่าง ๆ เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป พิจารณาการกากับดูแลเรือ่ งเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ที่เอื้อต่อสถาบันเฉพาะทางขนาดเล็ก ทั้ง เรื่องอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์พิเศษ การเอื้อให้
มีการเปิดสอนในหลักสูตรที่เป็น สหสาขาวิชา (multidisciplinary) เกณฑ์การขอตาแหน่งงทางวิชาการที่
สอดคล้องกับสาขาที่ยอมรับผลงานที่ใช้ประโยชน์ได้มากกว่าการติดรูปแบบทางวิชาการที่เข้มงวดแต่ไม่ได้
ประโยชน์
เกณฑ์การประกันคุณภาพควรอานวยความสะดวกมากกว่าสร้างภาระ
และควรคานึงถึงความต่างของสถาบัน ที่เชื่อมโยงธุรกิจ อุตสาหกรรมที่มีธรรมชาติไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะ
สถาบันขนาดเล็กเช่นกันตนาที่ต้องดาเนินการเหมือนสถาบันขนาดใหญ่ ซึ่งคิดว่าไม่ เหมาะสม เนื่องจากเป็น
สถาบันขนาดเล็กมีบุคลากรน้อยแต่ต้องทาทุกสิ่งเหมือนกันสถาบันขนาดใหญ่
ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณเพื่อ R&D รวมทั้งการจัดการด้านงาน
ปฏิ บั ติ หรื อ ฝึ ก ทั ก ษะต่ า ง ๆ และ การใช้ น โยบายภาษี เ พื่ อ ช่ ว ยให้ อ งค์ ก รเอกชนสามารถสนั บ สนุน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ควรมี ห น่ ว ยงานพิ เ ศษที่ มี ก ารขั บ เคลื่อ นได้ ทั นกั บ การเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากภาคเอกชนจะต้องอาศัยความรวดเร็ว ไม่ควรใช้รูปแบบราชการที่มีความล่าช้า (Red Tape)
ผู้ที่ดูแลเรื่องกฎเกณฑ์ ต้องมีความรู้เรื่องเอกชน ผู้ที่ทาภาคเอกชนจะ
ทราบความต้องการ เหมือนมหาวิทยาลัยบรรษัทต้องทราบเรื่องตลาดแรงงานเป็นอย่างไร นาทรัพยากร
มนุษย์ม าใช้อย่างไรถึงจะตอบโจทย์ ไม่ ใช่ให้ปริญญาเฟ้อแต่กลับศูนย์เปล่า และนอกจากนี้ ภาค รัฐต้อง
ปรับเปลี่ยน mind-set ตั้งแต่ระดับเจ้าหน้าที่เป็นต้นไป

๑๕๖
ทั้งนี้ในส่วนของข้อมูลด้านการเงินของ กรณีศึกษาทั้ง ๓ แห่งพบว่า สถาบันอุดม
ศึกษาทั้งสามแห่ง มีทรัพย์สินรวม มากกว่าหนี้สินรวม วิทยาลัยดุสิตธานี และสถาบันการจัดการปัญญา
ภิวัฒน์ มีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย ในปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ยกเว้นสถาบันกันตนา
๒.๒ ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทย
จากผลการศึกษามีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไทย ดังนี้
๒.๒.๑ นโยบายและบทบาทของรัฐในการจัดการศึก ษาระดับอุดมศึกษาของภาคเอกชน
ควรเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนมี ส่วนร่วมในการจัดการศึก ษาให้เต็ม ศัก ยภาพ ไม่ เ ช่นนั้นแล้วระบบการ
สนับสนุนงบประมาณของภาครัฐในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษารวมทั้งการศึกษาระดับอื่นจะจะสูง
มาก แต่ไม่ได้มีการบริหารในภาพรวมของประเทศที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ทั้งที่มีสถาบันการศึก ษา
เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมลงทุนที่มากจนเกินขนาดความต้องการอยู่แล้ว (over supply)
บทบาทของรัฐควรทาหน้าที่ดูแลเกณฑ์ ข้อกาหนด เพื่อคัดกรอง supply side ที่คิดว่าเป็น
ประโยชน์ มีความโดดเด่นทางด้านวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองทิศทางของประเทศ สาหรับกลุ่มทุนใน
กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ กลุ่มมหาวิทยาลัยบรรษัท รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน รัฐต้อ งมี แนวนโยบายที่ จ ะสนับ สนุนให้เ กิ ดการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึก ษาให้ทั นต่อการ
เปลี่ยนแปลง แม้ว่าตามกฎหมายหลักภายใต้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จะ
ได้กาหนดข้อความไว้ชัดเจนในการให้การสนับสนุนในเรื่องของการทาวิจัย การนาค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษี
อยู่แล้วก็ตาม อย่างไรก็ตามในการดาเนินการอาจต้องปรับกระบวนการบริหารจัดการกฎระเบียบให้มีความ
เหมาะสม และมีประสิทธิภาพด้วย
๒.๒.๒ แนวทางของภาครัฐในการส่งเสริมมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย ที่ถือเป็นการ
สนับสนุนนโยบายขับเคลื่อนรูปแบบการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับโลกของการทางาน
จริง เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาทุนมนุษย์ที่สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้น
ต้องให้ความสาคัญแก่มหาวิทยาลัยบรรษัทในธุรกิจ อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ภาครัฐควรคัดกรอง
ผู้มีเจตนารมณ์ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทุนมนุษย์ แถลงนโยบายในการประสานความร่วมมือกับภาค
ต่าง ๆ หรือในมุมมองผูถ้ ือใบอนุญาต ถ้าสถานประกอบการจับมือกันเป็น joint venture และถือใบอนุญาต
ร่วมกันจดทะเบียนเป็นกิจการค้าร่วม บริษัทขนาดกลางหรือขนาดย่อมทีจ่ ะรวมกันตั้งมหาวิทยาลัย อาจต้อง
มีหลายบริษัทมาร่วมมือกันเป็น joint venture และจดทะเบียนใหม่เป็นหนึ่งนิติบุคคล เป็นผู้ถือใบอนุญาต
ถ้าได้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ ฉะนั้น แนวคิดของมหาวิทยาลัยบรรษัทก็จะเกิด โดยภาครัฐควรส่งเสริม เรื่อง
การจัดตั้งอาจเริ่มจัดตั้งใหม่จากพระราชบัญญัติที่มีอยู่ แต่ถ้านิติบุคคลเดียวไม่เพียงพอ อาจอนุญาตให้เป็น
การจดทะเบี ย นร่ ว มหลายนิ ติ บุ ค คล ซึ่ ง ไม่ ขั ด ต่ อ กฎหมาย โดยจั ด การศึ ก ษาไปด้ ว ยกั น กั บ การฝึ ก
ประสบการณ์ ที่ เ น้นการผลิตก าลัง คนเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเป็นหลัก ก่ อน เพื่อให้เ ห็น
เป้าหมายของการผลิตกาลังคน สาหรับมหาวิทยาลัยที่จะเน้นเรื่องการวิจัยและนวัตกรรม ต้องเป็นบรรษัทที่
ก้าวหน้า ซึ่งปัจจุบัน รัฐให้การสนับสนุนจัดสรรเงินทุนเรือ่ งการวิจัยตามโครงการให้ทงั้ ภาครัฐและเอกชน จึง
ถือเป็นโอกาส ถ้าเป็นมหาวิทยาลัยบรรษัทเน้นที่งานวิจัยและมีเป้าหมายที่ชัดเจน ตัวนี้เป็นแรงกระตุ้นเรื่อง
วิจัยและนวัตกรรมเพราะเอกชนจะเป็นทั้งด้าน demand และด้าน supply ด้วยตนเอง กรณีมีมหาวิทยาลัย
ขนาดเล็กที่จะเปลี่ยนไปเป็นมหาวิทยาลัยบรรษัท รัฐอาจต้องช่วยโดยให้มีกระบวนการคัดเลือก ต้องเลือก
สถาบันที่มีความพร้อมพอสมควร แล้วไปช่วยออกแบบโครงสร้าง ออกแบบการบริหารให้สถาบันอยู่ได้ด้วย
ตนเอง เพียงแต่กรณีเป็นผู้ถือใบอนุญาต ก็ต้องพร้อมที่จะระดมทุน หาบริษัทเข้ามาร่วมเอง เป็น demand
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side เพื่อ re-profile ให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการ ทั้งนี้ในส่วนของวิธีการหาบรรษัทนั้น
ต้องหาบริษัทที่เหมือนกัน
๒.๒.๓ นโยบายภาครัฐในเรื่องการผลิตกาลัง คนระดับสูงในภาพรวมระดับ ประเทศ การ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา และการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ต้องมีทิศทางที่ชัดเจนใน
การสร้างทุนมนุษย์ที่เป็นระดับแนวหน้าในการขับเคลือ่ นประเทศ การวางแผนกาลังคน การกาหนดนโยบาย
ให้เกิดความเป็นธรรม ถือเป็นปัญหาเรื้อรังและเร่งด่วน ทางแก้ปัญหาคือต้องกลับมาพิจารณาเรื่องการผลิต
กาลังคน การวางแผน ต้องมีข้อมูลความต้องการกาลังการผลิต และกาหนดลงไปในกลุ่มสถาบัน หรือใช้
วิธีการกากับจากการจัดสรรงบประมาณผ่านคน ผ่านทรัพยากร ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องยืนยันผลผลิต
เพื่อให้รัฐใช้เงินสนับสนุนเป็นตัวกาหนด แล้วกาหนดว่าจะพิจารณาสิ่งใดบ้าง อาทิ จานวนนักศึกษาเต็มเวลา
ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายสังคมศาสตร์ ให้ค่าน้าหนักแล้วกาหนด
ว่าในแต่ละภาคเรียน แต่ละสาขาควรมีผลลัพธ์อย่างไร เพื่อนาไปจัดสรรงบประมาณต่อไปจึงจาเป็นต้องมี
แผนพัฒนากาลังคนที่ชัดเจน ในการผลิตบัณฑิตในสาขาต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และควรมี
การกาหนดแผนการผลิตบทบาท หน้าที่ที่ชัดเจนไปถึงกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาที่หลากหลาย หน่วยงานทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ให้มีส่วนสนับสนุนการผลิต และพัฒนากาลังคนที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญ โดยลด
ความซ้าซ้อนในการผลิตบัณฑิตสาขาต่าง ๆ ไม่ให้เกิดการผลิตที่เกินความต้องการ ส่งผลต่อการมีงานทาของ
บัณฑิตในภายหลัง
๒.๒.๔ การบริหารจัดการของภาครัฐในการพัฒนาอุดมศึก ษาในภาวะปัจจุบันจาเป็นต้อง
คานึงถึงความหลากหลาย มีกระบวนการทางานที่ยืดหยุ่น รวดเร็วตามกลุ่มประเภทสถาบัน มีการบริหาร
จัดการที่ มีประสิทธิภาพครบในที่เ ดียว เพื่อให้สอดคล้องกั บหัวใจของการเป็นกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่กาหนดให้การปฏิรูปการบริหารจัดการเป็นเรื่องหนึ่งที่กระทรวงจะต้อง
ด าเนิ น การให้ เ กิ ด ผล เพื่ อ ให้ ก ารเกิ ด กระทรวงใหม่ เกิ ด ประโยชน์ ต ามเจตนารมณ์ ข องการจั ด ตั้ ง
เพื่อแก้ปัญหาการผลิตกาลังคนของประเทศที่จะต้องเชื่อมโยงงานทางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ของทุกภาคส่วนให้นาไปสู่การเป็นประเทศไทย ๔.๐ ในอนาคตข้างหน้าได้ ทั้งนี้ในการพัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐมีเรื่องที่ควรดาเนินการหลักๆ ดังนี้
- ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม: สป.อว.) ควรแสดงบทบาทของการสนับสนุนส่งเสริม ลด
ขั้นตอนในการควบคุม ลดความเป็นระบบราชการ และต้องมีกระบวนการในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ที่รวดเร็วทันเหตุการณ์ - จัดระบบการบริหารจัดการให้สามารถดาเนินการได้เบ็ดเสร็จที่จุดเดียว แทนที่จะ
กระจายไปยัง หน่วยงานหลายหน่วยงาน ซึ่ง จะท าให้ก ารดาเนินการไม่ ทั นการ เกิ ดความเ สียหายแก่
ผู้เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม
- ควรมี ก ารแบ่ง กลุ่มสถาบันอุดมศึก ษารวมทั้ง สถาบันอุดมศึก ษาเอกชน โดย
คานึงถึงมิติของขนาด ระยะเวลาของการจัดตั้ง ทรัพยากรที่มีอยู่ รูปแบบการบริหารจัดการ วิสัยทัศน์ และ
ปรัชญาของสถาบันอุดมศึก ษา เพื่ อ นามาใช้ประโยชน์ในการกากับดูแล ส่ง เสริมสนับสนุนการยกระดับ
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ร่วมกับกลไกการจัดสรร
งบประมาณ ที่ยึดการส่งมอบผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษาที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ประเทศเป็นหลัก
๒.๒.๕ สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างฝ่ายกากับนโยบายและฝ่ายปฏิบัติให้เกิดเวทีการหารือ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาครัฐ ระหว่างสถาบันอุดมศึก ษา เครือข่ายที่ มี อยู่ รวมทั้ ง สมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เป็นรูปธรรม ควรพิจารณาใช้ประโยชน์จากกลไกความร่วมมือระหว่างฝ่ายกากับ

๑๕๘
นโยบายและฝ่ า ยปฏิ บัติ ที่ มี อ ยู่ ทั้ ง ในส่ ว นของเครือ ข่ า ยสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา ที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดีของ
สถาบันอุดมศึกษากลุ่มต่าง ๆ รวมทั้งสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยอาจปรับแนวทางการบริหาร
เครือข่ายให้มีความเหมาะสมกับบริบทของการดาเนินการของภาครัฐ ภายใต้โครงสร้างกระทรวงใหม่ ให้
เกิดผลที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งนี้ควรให้ทุกส่วนได้รับโอกาสในการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เท่าเทียม
๒.๒.๖ ควรปรับระบบการลงทุนด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ผเู้ รียนมีสว่ นร่วมรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายด้านการอุดมศึก ษาในสัดส่วนที่เหมาะสมตามต้นทุนที่เกิ ดขึ้นจริง การจัดการศึกษาระดับ อุดม
ศึก ษา ผู้ได้ป ระโยชน์คือผู้เรียน อย่างไรก็ตามการสนับสนุนของภาครัฐ อาทิ ในหลักสูตรแพทย์ศาสตร์
ค่าใช้จ่ายจริงต่อคนต่อปีไม่ต่ากว่าสามแสนบาท แต่ผู้เรียนมีส่วนรับผิดชอบในการจ่ายไม่ถึงร้อยละสิบ การ
กระจายความรับผิดชอบของผู้ได้รับประโยชน์จากอุดมศึกษาในสาขาต่าง ๆ ไม่สอดคล้องตามความเป็นจริง
ซึ่งไม่มีการสื่อสารจากภาครัฐให้เห็นถึงสัดส่วน ต้นทุน ที่รัฐสนับสนุน ทั้งนี้การปรับระบบดังกล่าวเป็นเรื่อง
ที่ ต้องสร้างความเข้าใจและมี ก ารทบทวนปรับ ระบบเพื่อให้มี ความเหมาะสม โดยอาจจะก าหนดเป็น
ระยะเวลา ๓ ปี ๕ ปี ๑๐ ปี ซึ่งจะทาให้เกิดการกระจายระบบการลงทุนด้านการอุดมศึกษาที่เป็นธรรมกับ
ผู้เรียนในสาขาต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิผลของอุดมศึกษาที่จะลดช่องว่าง ของความเหลื่อมล้า
ได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
๒.๒.๗ การสื่อสารถึงบทบาทหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งของรั ฐและเอกชน หน่วยงาน
ภาครัฐและไม่ใช่ภาครัฐ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในระดับต่าง ๆ
ที่จะเชื่อมโยงบูรณาการภารกิจด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้าด้วยกัน
ด้วยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นการเกิดขึ้นภายใต้การ
หลอมรวมของหน่วยงานทีม่ าจากสังกัดเดิมถึง ๓ กระทรวง คือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวิทยาศาสตร์
และสานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีวิธีการบริหารและวัฒนธรรมในการทางานที่แตกต่างกัน กอรปกับภายใต้
สังกัดเดิมแต่ละแห่งยังมีหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ มีความหลากหลาย และมีกฎหมายที่เป็นอิสระในการ
กากับดูแลภายใต้กฎหมายหลักในระดับที่เป็นพระราชบัญญัติและแม้แต่กฎหมายรองอีกเป็นจานวนมาก
ขณะนี้ภายใต้การเกิดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มีการออกกฎหมาย
หลักและกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาแล้ว ๑๐ ฉบับ ซึ่งหากศึกษาดูโครงสร้างของการบริหารกระทรวงจะพบ
การมีระดับของการบริหารที่แตกต่างจากเดิม กล่าวคือ มีทั้งหน่วยงานที่เป็นการกาหนดทิศทางระดับชาติ ที่
ต้องท างานบูรณาการกั บกระทรวงหลักอื่น อีก ๗-๘ กระทรวงในสภานโยบาย ที่ มี นายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน โดยมีปลัดกระทรวงร่วมเป็นกรรมการอีก ๗-๘ กระทรวง นอกจากนี้ ยังมีโครงสร้างของกรรมการ
ระดับกระทรวง อีกหลาย ชุด ที่มีภารกิจแยกด้านนโยบาย และด้านนโยบายออกไป อีกหลายระดับ แม้จะมี
ความพยายามที่จะสร้างความเข้าใจในเนื้อหาสาระ อย่างไรก็ตามอาจจะเป็นการรับ รู้ที่ยัง ต้องใช้ความ
พยายามสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้จากการศึกษายังมีผู้มีความเห็นว่ายังมีการรับรู้ที่ไม่มากพอที่จะเกิดความ
มั่นใจในการนากฎหมายที่ประกาศใช้แล้วไปปฏิบัติ
๒.๒.๘ การส่งเสริมสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันของรัฐและเอกชน แม้ว่าในทางกฎหมาย
จะได้มีการกาหนดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกันของภาครัฐและเอกชน อย่างไรก็ตาม
ในสภาพความเป็นจริงยังถือเป็นโอกาสที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการส่งเสริมสนับสนุนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ให้มากขึ้นอีกได้ และมีความจาเป็นอย่างยิ่ง ในสภาวะที่มีข้อจากัดเรื่องตัวป้อนเข้าในระบบอุดมศึกษาและ
ข้อจากัดในเรื่องของทรัพยากรของภาครัฐ จึงควรจะมีการใช้ประโยชน์จากข้อกฎหมายที่มีอยู่ให้บังเกิดผล
มากขึ้น อาทิ การใช้ประโยชน์จากระบบ UniNet, E-BooK ให้ครอบคลุมทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน การสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ซึ่งมีแหล่ง

๑๕๙
ทรัพยากรจากหลายหน่วยงานภายใต้กระทรวงการอุดมศึก ษา วิท ยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่จะ
สามารถบูรณาการประโยชน์ร่วมกันให้เกิดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมที่ใช้ประโยชน์ในระดับที่กว้าง
ขึ้นได้
๒.๒.๙ แนวทางการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม
ภายใต้พ ระราชบัญ ญัติก ารอุดมศึก ษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้มี ก ารก าหนดแนวทางที่ จะ
สนับสนุน แนวคิด Sandbox .ผ่านสภานโยบาย เพื่อประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมการอุดมศึกษา ดังนี้
มาตรา ๖๙ เพื่อประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมการอุดมศึกษา รัฐมนตรีอาจเสนอสภา
นโยบายเพื่ อ เสนอต่อ คณะรัฐมนตรีให้มีม ติให้สถาบันอุดมศึก ษาหรือส่วนงานในสถาบันอุดมศึก ษาจัด
การศึกษาที่แตกต่างไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษาได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่สภานโนบาย
กาหนดซึ่งอย่างน้อยต้องกาหนดเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) ระยะเวลาการดาเนินการ
(๒) ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน
(๓) การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
(๔) กลไกและมาตรการในการกากับ และการประกันคุณภาพการศึกษา
(๕) การตรวจสอบและติดตามประเมินผลโดยคณะผู้ประเมินผลอิสระ
(๖) การดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเมื่อครบระยะเวลาตาม (๑) แล้ว
ในระหว่างที่สถาบันอุดมศึกษา หรือส่วนงานในสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษา ตาม
วรรคหนึ่งมิให้นามาตรฐานการอุ ดมศึก ษามาใช้บัง คับแก่ การจัดการศึก ษาดังกล่าว และให้ถือว่าการจัด
การศึกษานั้น เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องแล้ว
ในกรณีที่สภานโยบายเห็นว่าการจั ดการศึกษาตามวรรคหนึ่งประสบความสาเร็จ ให้
แจ้งให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
จะเห็นว่าข้อ ความในมาตราดัง กล่าวได้เปิดโอกาสให้ดาเนินการในสิ่งที่ ต่างไปจาก
มาตรฐานการอุดมศึกษาโดยรัฐมนตรีเสนอสภานโยบายเพื่อ เสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้มีมติในเรื่องดังกล่าว
และมีแนวทางให้ดาเนินการต่อในกรณีที่สภานโยบายเห็นว่าประสบผลสาเร็จ อย่างไรก็ ตาม จาเป็นต้องมี
มาตรการและกระบวนการรองรับกรณีที่ดาเนินการไปแล้วเกิดความล้มเหลว ซึ่งเป็นการดาเนินการที่ไม่ได้
มีเจตนาด้วย ไม่เช่นนั้นแล้วสถาบันอุดมศึกษาก็จะไม่คิดทาในเรื่องใหม่ๆ ที่อาจจะมีความเสี่ยงที่จะสาเร็จ
หรือไม่สาเร็จอยู่ ซึ่งหากทัศนคติที่มีต่อการทางานยังอยู่ในวงจรของความกลัวความผิดพลาดก็จะเป็นเรื่องที่
เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการสร้างนวัตกรรมที่เป็นเป้าหมายสุดท้ายของผลลัพธ์ในภาพรวมของกระทรวงที่
จะขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้
๒.๒.๑๐ การสนับสนุนเรือ่ งเทคโนโลยีในการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาออนไลน์ และการ
สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เชื่อมโยงระหว่างการเรียนและการทางาน
ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมในทุกวงการ
รวมถึงในวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และวิจัย ซึ่งจาเป็นที่หน่วยงานจะต้องตระหนักถึงการปรับรูปแบบ
การเรียนรู้การทางานให้มีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนที่เป็นทั้งกลุ่มผู้เรียนที่มาจากผู้ที่จ บการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผู้เรียนที่อยู่ในสังคมการทางานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมต่าง ๆ รวมทั้งประชาชนนอกกลุ่มการ
ทางานที่เป็นผู้สูงวัยที่รัฐจาเป็นต้องพัฒนา จึงเป็นเรื่องที่ภาครัฐต้องมีทางเลือกของรูปแบบการเรียนรู้ที่เ ข้า
กับผู้เรียนแต่ละกลุ่มแต่ละช่วงวัย ระบบการศึกษาต้องสามารถเชื่อมโยงต่อยอดที่เข้ากับวิถีชีวิต วิถีการ
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ทางาน ดังนั้นหลักสูตรการเรียนการสอนจึงจาเป็นต้องมุ่งเน้นที่ทักษะ สมรรถนะที่สอดคล้องกับการทางาน
ในบริบ ทที่มีก ารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยผลกระทบของเทคโนโลยีพลิกโฉม ระบบการเทียบโอน
ความรู้และประสบการณ์ต้องมีความสอดคล้องกับการนามาใช้ประโยชน์กับทุกกลุม่ เพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนา
ทุนมนุษย์ที่ทาให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกวัยได้รับประโยชน์จากระบบอุดมศึกษาและเกิดเป็นทุนมนุษย์ ที่เป็น
ผลผลิตทางปัญญาให้กับสังคมไทยได้มากกว่าที่เป็นอยู่
๒.๒.๑๑ การสร้างกลไก มาตรการเชิงนโยบายเพือ่ สนับสนุนวัฒนธรรมคุณภาพสร้างความเป็น
เลิ ศ ด้ า นวิ จั ย และด้ า นวิ ช าการที่ ป ระเทศน าไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ พร้ อ มทั้ ง สร้ า งความตระหนั ก ให้
สถาบันอุดมศึกษาพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนและพัฒนาอยู่เสมอ
ภาครัฐทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพควรจะต้องร่วมมือกัน
ทบทวนและประเมินกลไกมาตรการในการกากับดูแลมาตรการในการสนับสนุนส่งเสริมคุณภาพการจัด
การศึกษาที่มีอยู่ เพื่อให้บังเกิดผลที่ต่อเนื่องต่อการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพแก่สถาบันอุดมศึกษาตามความ
หลากหลายเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีความเชี่ยวชาญและมีความเป็นเลิศในนิยามคุณภาพที่ตอบ
โจทย์เชิงประเด็นและเชิงพื้นที่
กลไกหลั ก ในระดั บ ชาติ แ ละระดั บ กระทรวง ที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ หลั ก ด้ า น
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม คือ ผู้บริหารประเทศ และผู้บริหารกระทรวง สภานโยบาย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา หน่วยงานหลักด้านการวิจัย และ
นวัตกรรมมีส่วนในการกาหนดทิศทาง ตัดสินใจเชิงนโยบาย รวมทั้งสร้างพลังในการขับเคลื่อนในระดับชาติ
และระดับกระทรวง ตลอดจนคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ รวมทั้งคณะทางาน ที่มีส่วนสาคัญยิ่งใน
การกลั่นกรอง ให้ความเห็นเสนอต่อ คณะกรรมการระดับนโยบาย ในเรื่องต่าง ๆ
กลไกหลั ก ในระดั บ สถาบั น ที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาให้ พ ร้ อ มรั บ การ
เปลี่ยนแปลง คือ ความสามารถของสภาและผู้บริหารสถาบันที่ ต้องเป็นต้นแบบของผู้มี วิสัยทั ศน์ การมี
แนวทางในการกากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาที่โปร่งใส รับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดจากการกาหนดทอศ
ทางพั ฒ นาความเข้ ม แข็ ง ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และมี ค วามพร้ อ มที่ จ ะทุ่ ม เทสรรพก าลัง เพื่ อ พัฒ นา
สถาบันอุดมศึกษาและพร้อมที่จะสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศใน
ภาพรวม ในระดับภูมิภาคและในระดับสถาบันได้อย่างสมดุล
นอกจากกลไกการก ากั บ ดูแลจากสภาและผู้บ ริห ารสถาบัน แล้ว ประชาคมของ
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ต้องพร้อมรับนโยบายทิศทางจากสภาและผู้บริหารสถาบันไปสู่
การปฏิบัติ ด้วยความตระหนักรู้ถึงหน้าที่ในการมีส่วนร่วมอย่างยิ่งที่จะเป็นเจ้าของ ร่วมพัฒนา สถาบันไป
พร้อม ๆ กัน
๒.๒.๑๒ การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศและการจัดหลักสูตรนานาชาติ
ในสภาพปัจจุบันการศึกษาข้ามพรหมแดนที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการ
จัดการศึกษาในต่างประเทศ การจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติที่รับผู้เรียนชาวต่างชาติเข้าศึกษา การมี
การจัดการศึกษาทางไกล การจัดการศึกษาออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ทั่วโลกจากมหาวิทยาลัยชื่อดังระดับ
โลก เป็นเรื่องที่ทาให้คนในวงการอุดมศึกษาต้องหันมาเปลี่ยนแปลงปรับตัวและใช้ประโยชน์จากการสร้าง
ความร่วมมือกับต่างประเทศในลักษณะของการแลกเปลี่ยนทรัพยากร องค์ความรู้ รวมทั้งการเปิดพื้นที่ใน
การผลิตบัณฑิตร่วมกัน จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนทาให้อุดมศึกษาไทยจะต้องพัฒนาศักยภาพ
ความสามารถหลัก (Core Competency) ของอาจารย์ เพื่อให้มีตัวป้อนเข้าในระบบอุดมศึกษาที่เพิ่มขึ้น
จากประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งประเทศอื่น ๆ ที่ยังมีความต้องการพัฒนาประชากรของตน ดังนั้น จึงมีความ
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จ าเป็นที่ ภาครัฐจะต้อ งเข้าใจประเด็นที่เ กี่ยวข้อง ทั้ ง เรื่องของการรับรองคุณวุฒิ การเข้าออกประเทศ
อย่างไรก็ตามก็ต้องมีความสมดุลกับประเด็นด้านความมั่นคงและการกากับดูแลมาตรฐานคุณภาพการจัด
การศึกษาไปพร้อม ๆ กันด้วย ทั้งนี้ประเด็นปัญหาที่ควรให้ความสนใจคือ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ของอาจารย์และนักศึกษาไทยที่จาเป็นต้องมีการแก้ไขให้เป็นรูปธรรม เพื่อให้ เกิดการเข้าถึงความรู้ ชั้นนา
วิทยาการความก้าวหน้าที่แข่งขันได้ ของสถาบันอุดมศึกษาไทยไปได้ไกลกว่าที่เป็นอยู่และสามารถแข่งขันได้
ในระดับนานาชาติ จึงจะเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่ไปสู่มาตรฐานสากลได้อย่างที่ประเทศต้องการ
๓. อภิปรายผล
ในการศึกษาครั้งนี้ มีผลการศึกษาที่น่าจะนามาอภิปรายได้ดังนี้
๓.๑ ความเข้าใจในเรื่องความหมายของมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย
จากผลการศึกษาครั้งนี้พบว่าผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงการอุดมศึกษายังรับรู้และเข้าใจในเรื่อง
ของมหาวิทยาลัยบรรษัทในแง่มุมที่แตกต่างกัน จึงมีความเห็นว่าควรจะมีการสร้างนิยามของมหาวิทยาลัย
บรรษัทให้เป็นที่เข้าใจ ด้วยมหาวิทยาลัยบรรษัทเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะสร้างคุณประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
สัง คมในภาพรวม ในธุร กิ จ และอุตสาหกรรมขององค์ก ร สร้างการเปลี่ยนแปลงองค์ก ร สอดคล้องกับที่
Meister (๑๙๙๘) มี ค วามเห็ น ว่ า มหาวิ ท ยาลั ย บรรษั ท เข้ า มามี บ ทบาทในการศึ ก ษา นอกจากการ
เปลี่ยนแปลงองค์กร ยังกาหนดรูปแบบใหม่ของความสามารถที่องค์กรต้องการ เช่นการเรียนเพื่อเรียนรู้การ
สื่อสารและความร่วมมือ การมีความรู้ทางเทคโนโลยี ซึ่งเป็นทักษะพื้นฐานขั้นสูง ซึ่งพนักงานจะต้องได้รั บ
การเรียนรู้จากรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายจะท าให้เ ขาสามารถปฏิบัติงานได้ผลดีขึ้น ละส่งผลดีต่อ
องค์กรในที่สุด
อนึ่ง มหาวิทยาลัยบรรษัทที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการสนับสนุนที่จริงจัง
ต่อเนื่องและเห็นความสาคัญของการพัฒนาทุนมนุษย์อย่างแท้จริง นอกจากนี้การลงทุนเต็มตัวในเรื่องของ
การจัดการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพนั้นต้องใช้ทุนมหาศาล และจากการศึกษามหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศ
ไทยจากกรณีศึกษา ๓ แห่งพบว่า มหาวิทยาลัยบรรษัทแต่ละแห่งเกิดขึ้นจากปณิธานของผู้บุกเบิกธุรกิ จ
อุตสาหกรรมที่มี ผลกระทบต่อความเติบโตของประเทศ ไม่ ว่าจะเป็นธุร กิ จ อุตสาหกรรมบริการ ธุร กิ จ
อุตสาหกรรมข้ามชาติด้านอุตสาหกรรมการเกษตร และธุรกิจอุตสาหกรรมสื่อบันเทิง ซึ่งภาครัฐไม่สามารถ
จะลงทุนให้มีรูปแบบการเรียนการสอนที่เข้าถึงเครือข่ายธุรกิจและอุตสาหกรรมชั้นนาของประเทศได้เท่ากับ
มหาวิทยาลัยบรรษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน ภาครัฐจึงควรใช้ประโยชน์จากการลงทุนของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
ในรูปมหาวิทยาลัยบรรษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดองค์
ความรู้ที่เชื่อมต่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย เพื่อที่จะเป็นกาลังคนที่สามารถตอบ
โจทย์พร้อมทางานอย่างมีประสิทธิภาพได้ในระหว่างที่ศึกษาและเมื่อจบการศึกษาแล้ว ซึ่งจะทาให้การจัด
การศึกษาที่ลงทุนเกิดผลลัพธ์จากระบบการศึกษาที่สะท้อนการเติบโตของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และ
สังคม ได้อย่างต่อเนื่อง
๓.๒ มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย มีองค์กรแม่ ที่อยู่ใน ๑๐ อุตสาหกรรมเป้าหมาย กลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตของประเทศ (๑๐ S-curve)
จากการศึกษามหาวิทยาลัยบรรษัท ในประเทศไทย พบว่า กรณีศึก ษาทั้ ง ๓ แห่ง เปิด
หลักสูตรที่สนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมของบรรษัทที่เป็นองค์กรแม่ ซึ่งล้วนอยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่
ตอบโจทย์ยุท ธศาสตร์ชาติ กล่าวคือ วิท ยาลัยดุสิตธานี สนับ สนุนอุตสาหกรรมการท่ องเที่ ยว ซึ่ง เป็น

๑๖๒
อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-curve) สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ สนับสนุนอุตสาหกรรม
ยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรม
การแปรรูป อาหาร ซึ่ง อยู่ในกลุ่ม อุ ตสาหกรรมเดิม ที่ มี ศั ก ยภาพ (First S-curve) รวมทั้ ง หุ่นยนต์เ พื่ อ
อุตสาหกรรม อุ ตสาหกรรมการบินและโลจิสติก ส์ ซึ่ง เป็นอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) โดยที่
สถาบัน กั นตนา สนับ สนุนอุ ตสาหกรรมดิจิทั ล ที่ เ ป็นสื่อสร้างสรรค์และแอนิเ มชั่น จึง กล่าวได้ว่า การ
สนับสนุนมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย เป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อน อุตสาหกรรมเป้าหมาย
กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตของประเทศ ไปพร้อมกัน ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากการศึกษาที่บอก
ว่า ปัจจัยหนึ่งที่ทาให้มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยประสบผลสาเร็จ คือ การบริหารโดยองค์กรซึ่ง
คุณสมบัติของบริษัทที่จะเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นบริษัทในอุตสาหกรรมในอนาคต (๑๐ Scurve) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับสาระสาคัญใน พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕ (๑) ว่า
การจัดการอุดมศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการหรือวิชา
ที่ตนถนัด สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสร้างขีดความสามารถในการแข่ง ขั นใน
ระดับโลกได้
๓.๓ ปัจจัยที่สนับสนุนให้ มหาวิทยาลัยบรรษัทประสบผลสาเร็จ
ปัจจัยหรือเงื่อนไข ที่ทาให้มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยดาเนินการไปได้โดยสาเร็จ
นั้น ประกอบด้วย ๑ ธุรกิจที่ทาต้องใหญ่โตหรือมีความพร้อมพอที่จะทุ่มสรรพกาลังให้ ๒. องค์กรต้องใจ
กว้างพอที่จะนาความรู้ขององค์กรนาไปสู่ห้องเรียน ๓.มีผู้บริหารที่อยากผลักดันในเรื่องนี้ ๔. จัดการศึกษา
โดยมีการกาหนดผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน ๕. หาพันธมิตร และมีความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาก
ที่ สุด ๖. การสนับ สนุนจากนโยบายของรัฐ และหน่วยงานของรัฐที่ควบคุม ก ากั บ ดูแลต้องมี วิสัยทัศน์
กว้างไกล ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง ๗. การบริหารโดยองค์กรซึ่งคุ ณสมบัติของบริษัทที่จะเป็นเจ้ าของ
มหาวิทยาลัยจะต้องเป็นบริษัทในอุตสาหกรรมในอนาคต (๑๐ S-curve) และมีแนวคิดในเรื่อง CSR ซึ่งมี
ปั จ จั ย บางข้อ ที่ ส อดคล้อ งกั บ ผลการศึก ษา ของสุ นี ย์ (๒๕๕๖) ที่ พ บว่ า องค์ ป ระกอบส าคัญ ที่ ท าให้
มหาวิทยาลัยบรรษัทประสบผลสาเร็จประกอบด้วย ๑. มหาวิทยาลัยบรรษัทต้องมีวิสัยทัศน์ด้านการเรียนรูท้ ี่
ชัดเจนมีพันธกิจที่รับกันกับเป้าหมายและระบบทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร ๒. หลักสูตรการฝึกอบรมและ
การเรียนรู้ที่จัดขึ้นต้องแสดงให้เห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนั่นคือระบบการประเมินต้องใช้
ระบบการประเมินผลลั พธ์เป็นสาคัญหลักสูตรที่จัดจะต้องมีการประเมินโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเมินการ
นาเอาการเรียนรู้ไปใช้ในการทางานที่ส่งผลกระทบต่อความอยู่รอดธุรกิจขององค์กร ๓. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งหมดขององค์กรจะต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง ๔. มหาวิทยาลัยบรรษัทสามารถที่จะทางานร่วมกัน กับ
มหาวิทยาลัยทั่วไปในลักษณะของการเป็นพันธมิตรที่จะสร้างประโยชน์ร่วมกันได้ และ ๕. มหาวิทยาลัย
บรรษัทควรจะใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงการดาเนินงาน อาทิ การจัดหลักสูตรออนไลน์ การใช้เทคโนโลยี
ในการลดงานด้านเอกสาร ลดงานที่ไม่มีความสาคัญเพื่อให้บุคลากรมีเวลาและทรัพยากรที่จะมาใช้ในการ
ลงทุนในงานเชิงกลยุทธ์มากขึ้น
๓.๔ การนาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
จากผลการศึกษา ที่มีข้อเสนอในการสนับสนุนเรื่องเทคโนโลยีในการจัดการศึกษา การ
จัดการศึกษาออนไลน์ และการสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เชื่อมโยงระหว่างการเรียนและการทางาน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุนีย์ (๒๕๕๖) ที่ พบว่า องค์ประกอบหนึ่งที่ทาให้มหาวิทยาลัยบรรษัทประสบ
ผลสาเร็จ คือ การที่มหาวิทยาลัยบรรษัทใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงการดาเนินงาน อาทิ การจัดหลักสู ตร
ออนไลน์ การใช้เทคโนโลยีในการลดงานด้านเอกสาร ลดงานที่ไม่มีความสาคัญเพื่อให้บุคลากรมีเวลาและ

๑๖๓
ทรัพยากรที่จะมาใช้ในการลงทุนในงานเชิงกลยุทธ์มากขึ้น อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษา เพื่อให้มีการใช้
ประโยชน์จาการลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ ต้องใช้เ งินจานวนมาก อย่างคุ้ม ค่า จึง ควร มี ก ารหารือร่วมกัน
ระหว่างผู้รับผิดชอบของกระทรวง กับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อกาหนดกฎระเบียบที่ชัดเจน
ร่วมกั นคิดทางออกของประเทศ เช่นกรณี การใช้เทคโนโลยีออนไลน์ ให้มี ก ารใช้ทรัพยากรร่วมกันจาก
เครือข่ายมหาวิทยาลัย เครือข่ายธุรกิจอุตสาหกรรมทีม่ ีความเชี่ยวชาญสูง โครงสร้างพื้นฐาน platform รวม
เทคโนโลยีที่อ ยู่ในกระแส (โทรศัพ ท์มือ ถือ) โดยไม่ ต้องลงทุนใหม่ รวมทั้ง การสนับสนุนเทคโนโลยีด้าน
การศึกษาที่มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยบรรษัทควรเป็นเทคโนโลยีที่ใช้จริงขององค์กร
๓.๕ การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่เชื่อมโยงระหว่างการเรียน และการทางาน แนวคิดในการ
จัดการศึกษาที่มุ่งทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นในการทางาน และการใช้ชีวิตในโลกอนาคต
มหาวิทยาลัยบรรษัท เป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะทาง ที่เป็นทางเลือก ซึ่งเป็นการเรียน
แบบ Work – base Education ที่เชื่อมให้การเรียนและการทางานสามารถดาเนินการไปด้วยกันได้โ ดยไม่
แยกส่วน ทาให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพื่อยกระดับทรัพยากรมนุษย์และสร้างองค์ความรู้
ใหม่ ๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับ เป้าหมายของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว ฉบับที่ ๒ เมื่อสิ้นสุดแผนในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ คือ การ “ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิตและ
พัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในโลกาภิวัตน์. ...” ที่ เ ชื่ อมโยงกับภาพอนาตที่จะมี
ผลกระทบต่อโลก ประเทศและอุดมศึกษาไทย รวมถึงแนวทางการพัฒนา ในประเด็นตลาดแรงงาน การจ้าง
งานในอนาคตและนัยยะต่ออุดมศึกษา ที่กล่าวไว้ว่า อุดมศึกษาควรทางานกับภาคการผลิตจริง หน่วยงาน
วางแผน หน่วยงานสร้างความสามารถเพื่อการแข่ง ขันริเ ริ่ม เศรษฐกิ จ ใหม่ ๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
ฐานความรู้ โดยกาหนดทิศทางยุทธศาสตร์เป้าหมายและแผนปฏิบัติร่วมกัน รวมทั้งประเด็นนักศึกษา และ
บัณฑิตในอนาคต ที่กล่าวถึง การเรียนรู้บนฐานการทางานในภาคการผลิตและภาคสังคม (Work-based /
Community-based education) และสอดคล้องกับสาระสาคัญใน พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่
กาหนดไว้ใน มาตรา ๕ (๓) ว่า การจัดการอุดมศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษา และต้อง
เชื่อมโยงกับการศึกษาในระดับทีต่ ่ากว่า เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับทรัพยากรบุคคลของประเทศในการเข้า
รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้มีการศึกษาอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะในการประกอบ
อาชีพของบุคคลและการศึกษาตลอดชีวิต รวมทั้งสอดคล้องกับการศึกษาของทิพยรัตน์ (๒๕๔๕) ที่พบว่า
ลักษณะสาคัญอย่างหนึ่งของมหาวทยาลัยบรรษัทคือ การส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
๓.๖ กลไกในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
ข้อ มู ล จากการศึ กษา ชี้ให้เ ห็นว่า การหาพันธมิ ตร และมี ความร่วมมื อกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้มากที่สุด เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทาให้มหาวิทยาลัยบรรษัทประสบความสาเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Almeida และ Levy (๒๐๑๑) ที่ได้กล่าวถึงมหาวิทยาลัยบรรษัท ว่าเป็นรูปแบบที่เหมาะสม
และทรงพลังที่สุดที่มุ่งเน้นความรู้บนพื้นฐานของการประยุกต์ใช้และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็น
สิ่งจาเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างนวัตกรรมและการวางกลยุทธ์ภายใต้บริบทใหม่ มหาวิทยาลัย
บรรษัทต้องสร้างความเชื่อมโยงที่เป็นเนื้อเดียวกันระหว่างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร ตลอดจนกลุ่มลูกค้า
ซัพพลายเออร์ ผู้ถือหุ้น และภาคสังคมในฐานะพื้นที่ในการแข่งขันและฝึกฝนแสดงศักยภาพของการศึกษา

๑๖๔
ในรูปแบบบรรษัท ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพื้นฐานของโครงสร้างมหาวิทยาลัยบรรษัท ทั้งนี้ภายใต้ กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้มีการกาหนดไว้ใน พ.ร.บ. การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒
ที่ ส นับ สนุนการสร้างความร่วมมื อ ทั้ ง ในส่วนของสถาบันอุดมศึก ษาด้วยกั น และกั บ หน่วยงานภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม ไว้ดังนี้
มาตรา ๓๔ สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและของเอกชนอาจร่วมมือกันในการจัดการศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม และในด้านอื่น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของประเทศ ความร่วมมือตามวรรคหนึ่งหมายความรวมถึงการใช้บุคลากรร่วมกัน การร่วมกันออกค่าใช้จ่าย
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน หรือความร่วมมืออย่างอื่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธิ การ และเงื่อนไขที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๓๕ สถาบันอุดมศึกษาพึงสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
โดยการปฏิบัติงานจริง และเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะอื่นให้สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดทาข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานตามวรรคหนึ่งในการ
จัดหลัก สูตรการศึก ษาการเรียนการสอน การวัดและการประเมิ นผล โดยผู้เ รียนใช้เ วลาส่วนหนึ่ ง ใน
สถาบันอุดมศึกษาและอีกส่วนหนึ่งในสถานประกอบการของหน่วยงานดังกล่าวในการดาเนินการตามวรรค
หนึ่งและวรรคสอง สถาบันอุดมศึกษาอาจอนุญาตให้บุคลากรและผู้เรียนไปปฏิบัติงานในหน่วยงานดังกล่าว
ได้ ตามระเบียบที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด
ทั้งยังได้กาหนดสิทธิประโยชน์ หากมีการสร้างความร่วมมือดังกล่าว ไว้ดังนี้
มาตรา ๓๖ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือในการดาเนินการ
ตามมาตรา ๓๕ อาจได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้
(๑) การสนับสนุนด้านวิชาการและทรัพยากรตามสมควรแก่กรณี
(๒) ได้รับการเชิดชูเกียรติ
(๓) สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
(๔) สิ ท ธิ ป ระโยขน์ อื่ น ตามที่ รั ฐ มนตรี ก าหนดโดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
๓.๗ กฎหมายหลัก กฎหมายรอง ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภายใต้การเข้าสู่
การกากับดูแลของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
นับตั้งแต่มีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้มีการประกาศ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ออกมาแล้ว ๑๐
ฉบับ ทั้งนี้ ขอนาเสนอการอภิปรายผลเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผลการศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้
๓.๗.๑ กฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภายใต้กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม คือ พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็น
กฎหมายที่มีผลเป็นการบังคับโดยทั่วไปแก่สถาบันอุดมศึกษา ได้ระบุเหตุผลในการตรากฎหมายดังกล่าวไว้
ว่า เนื่องจากปัจจุบันมีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก รวมทั้งมีการจัดการด้านการ
อุดมศึกษาที่หลากหลาย เพื่อให้การจัดการอุดมศึกษาและการพัฒนาบุคลากรของประเทศเป็นไปอย่างมี
คุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศ สมควรส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามี ระบบบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระทางวิชาการ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มคี วามคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มี
องค์ความรู้ทางวิชาการในแขนงต่าง ๆ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม

๑๖๕
ให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตลอดจนสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
เพื่อสร้างความเป็นเลิศในทางวิชาการและมีทักษะขั้นสูงในการประกอบวิชาชีพ สามารถตอบสนองความ
ต้องการของภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างแท้จริง รวมไปถึงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม หลักธรร
มาภิบาลและการบริหารจัดการที่ดีแก่สถาบันอุดมศึกษาอีกด้วย ในกฎหมายดังกล่าวได้กาหนด สาระสาคัญ
ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม อาทิ หลักการในการจัดการอุดมศึกษา ที่แม้จะเป็นเหมือนหลักการทั่วไป แต่
เนื้อหาได้กาหนดบทบาทของผู้ได้รับประโยชน์จากการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้มีสิทธิในการติดตาม
ตรวจสอบ สถาบันอุดมศึกษา ขณะเดียวกันก็ให้ความเป็นอิสระแก่สถาบันอุดมศึกษา ในการจัดการเรียน
การสอน การศึกษาวิจัย การบริหารวิชาการ การบริการบุคคล การเงิน งบประมาณ และทรัพย์สิน โดยที่
กาหนดให้การควบคุมและกากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาจะกระทาได้เพียงเท่าที่จาเป็นเพื่อรักษาประโยชน์
ของประชาชนหรือประเทศเป็นส่วนรวม และเท่าที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น
ในส่วนของการสนับสนุนภาคเอกชน ได้พูดถึงสิทธิประโยชน์ที่ครอบคลุมทัง้
สถาบันอุดมศึกษาทัง้ ของรัฐและเอกชน ซึ่งเป็นเรื่องที่มีการพูดถึงในการศึกษาครัง้ นี้ อาทิ การสนับสนุนการ
วิจัยและการสร้างนวัตกรรม การสนับสนุนด้านวิชาการ และสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร รวมทัง้ สิทธิ ประ
โยขน์อื่นตามที่รัฐมนตรีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรม
การมีคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษากากับดูแลให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถยกระดับ
คุณภาพการศึก ษาให้สูง กว่ามาตรฐานการอุดมศึก ษาที่ ก าหนด และให้อานาจในการดาเนินการ หาก
สถาบันอุดมศึกษาไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยไม่มีเหตุอันควรให้คณะกรรมการมาตรฐาน
การอุดมศึกษาเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาสั่งการให้สถาบันอุดมศึกษาแก้ไขการดาเนินการ หยุด
การดาเนินการหรือดาเนินการอื่นใดอันจาเป็นต่อไป
การจัดให้มีก ารเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาได้ ตามหลักเกณฑ์
วิ ธี ก ารและเงื่ อ นไขที่ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาประกาศก าหนดการจั ด ให้ มี ส ถานที่ ตั้ ง ของ
สถาบันอุดมศึกษามากกว่าหนึ่งแห่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประกาศกาหนดและแจ้งให้สานักงานปลัดกระทรวงทราบ ซึ่งในส่วนนี้เป็นเรื่องที่จะต้องทบทวนกฎหมายที่
มีอยู่เดิม ในขณะที่ยังไม่มีการกาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มีความพยายามคุ้มครองผู้เรียน กรณีผลกระทบจากการจัดการเรียนการสอนที่ไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน และยังได้มีบทกาหนดโทษ ทั้งโทษทางปกครอง และโทษทางอาญา
๓.๗.๒ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จากข้อมูลที่ได้ในการศึกษาครั้งนี้ ส่วนใหญ่มีความเห็นให้มีการแก้ไขสาระสาคัญ
ของ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทั้งนี้เนื่องจากพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.
๕๖๒ ที่ออกมานั้น เป็นเพียงปรับเนื้อหาให้สัมพันธ์กับโครงสร้างกระทรวงใหม่เท่านั้น แต่ไม่ได้มีการแก้ไข
สาระสาคัญ นอกจากนี้ยังมีความเห็นว่า การใช้พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฉบับเดียวแต่ กับ
สถาบันอุดมศึก ษาเอกชนทุ ก แห่ง ซึ่ง มีความแตกต่างทั้ งคุณสมบัติ ระยะเวลาในการดาเนินการ แต่ใช้
ระเบียบเดียวกัน จะมีความเหมาะสมหรือไม่
ในส่วนของกฎหมายรองที่อยู่ในระหว่างดาเนินการนั้น มีความต้องการให้มีการทบทวน
สาระส าคัญ ในส่วนที่ เ กี่ ยวข้อ งกั บ เกณฑ์ ม าตรฐานหลัก สูตร เกณฑ์ ก ารประกั นคุณภาพ เกณฑ์ ก ารขอ
ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ รวมทั้ ง เกณฑ์ ก ารจั ด การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง ให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ กลุ่ ม

๑๖๖
สถาบันอุดมศึกษาที่หลากหลาย และสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ภายใต้บริบทของกระทรวงใหม่ ทั้งนี้ควรมีการ
หารือระหว่างผู้ทาหน้าที่ออกกฎหมาย กฎ ระเบียบ และเกณฑ์ต่าง ๆ กับหน่วยงานที่จะต้องนา กฎหมาย
กฎ ระเบียบเหล่านี้ไปใช้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึ กษา
ตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายต่อไป
๔. ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศึก ษาไทย ในช่วงของการเปลี่ยนผ่าน
เข้าสู่โครงสร้างของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม นอกเหนือจากข้อเสนอแนะ
ที่เป็นผลการศึกษาแล้ว ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในภาพรวม และในส่วนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ดังนี้
๔.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายภาพรวม
๔.๑.๑ ควรมีการกาหนดเป็นนโยบายภาครัฐ ในกรณีที่มีการเกิดกระทรวงใหม่ ให้มีกลไก
สนับสนุนให้เกิดการลื่นไหล ของบุคลากร ประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นราชการ และไม่ใช่ราชการ ของหน่วยงาน
ที่ ได้รับผลกระทบ รวมทั้ งบุคลากรที่อยู่ในหน่วยงานดังกล่าว ให้ส ามารถปรับตัว และมี ส่วนร่วมในการ
เปลี่ยนแปลงองค์กร ให้มีความเข้าใจ ถึงทิศทาง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เพื่อให้ทุกคนที่เกี่ยวข้อง พร้อมบูรณา
การการทางาน โดยเฉพาะกรณีที่มีการรวมกันของหน่วยงานที่มีโครงสร้างการทางานที่แตกต่างกันมาก และ
มีหน่วยงานที่ต้องทางานร่วมกันเป็นจานวนมาก และให้ถือเป็นโอกาสในการปรับกระบวนการทางานให้มี
ความคล่องตัว และลดความซ้าซ้อน ส่งต่อผลผลิต และผลลัพธ์ ของหน่วยงานที่เป็นระบบ
ในโครงสร้างการทางานของกระทรวงใหม่นี้ มีโครงสร้างการตัดสินใจเชิงนโยบาย
ที่ มี ห ลายระดับ มี รูป แบบวิธีก ารทางานที่ ต่างกันทั้ง รูปแบบที่ เป็นราชการและไม่ใช่ราชการ จึง มี ความ
จาเป็นต้องมีการปรับวิธีคิด วิธีทางาน ให้ประสานความร่วมมือได้อย่างราบรื่นในแต่ละระดับ และควรมี
ระบบติดตาม ปรับเปลี่ยนเชิงนโยบายในช่วงเปลี่ยนผ่าน เพื่อให้การเกิดกระทรวงใหม่เป็นโอกาสในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานภาครัฐที่เป็นต้นแบบ
๔.๑.๒ มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย เกิดจากความตั้งใจของผู้บุกเบิกธุรกิจชั้นนา
ของประเทศที่มีความพร้อมในการลงทุนด้านการศึก ษา อย่างไรก็ ตามยังมีข้อปัญหาอุปสรรค ที่ ต้องหา
ทางแก้ไขอยู่หลายประการในสังคมดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับตัว
ไม่ทัน โดยเฉพาะในภาวะปัจจุบันที่สถาบันอุดมศึกษามีจานวนมากเกิ นความต้องการ ในขณะที่จานวน
ผู้เรียนลดลง กอรปกับภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่ต่าสุดในรอบ ๔ ปี อันเป็นผลสืบเนื่อง
จากผลกระทบของเศรษฐกิจโลก จึงควรมีหน่วยงานที่ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาแนะนาสถาบันอุดมศึกษากลุม่ นี้
ให้สามารถเป็นกาลังสาคัญของประเทศในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศต่อไปได้ และ
เนื่องจากภาวะปัจจุบันมีความเสี่ยงต่อ การคงอยู่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นอย่างยิ่ง จึงควรจะมี
นโยบายสนับสนุนการคงอยู่อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นการร่วมทุน ควบรวม และการกาหนดการ
ใช้ทรัพยากรร่วมกันในเครือข่ายเชิงพื้นที่ ระหว่างสถาบันต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานต่างกระทรวง รวมทั้งกับ
ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม ท้องถิ่น และประชาสังคม
๔.๑.๓ พันธกิจของกระทรวงใหม่ เป็นความเชื่อมโยงของพันธกิจด้านการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ต้องการเชื่อมโยงการพัฒนาทุนมนุษย์
เพื่อให้ตอบโจทย์ในการสร้างองค์ความรู้ การวิจัย และนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาของประเทศ รวมทั้งสร้าง
ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ มีการออกกฎหมายที่ส่งเสริมให้เกิดความคล่องตัวในการบริหาร
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งาน อย่างไรก็ตาม ในการดาเนินงานมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนของการออกกฎหมายลูก รวมทั้ง
ระเบียบแนวปฏิบัติ อาทิ สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สานักงาน
ก.พ. สานักงาน ก.พ.ร. เป็นต้น จึงควรมีกลไกระดับประเทศที่จะช่วยให้หน่วยงานเหล่านี้ มีบทบาทส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ช่วยเป็นกลไกสนับสนุน การทางานของบุคลากร ให้บรรลุผล
๔.๑.๔ หัวใจของการบริหารงานภายใต้กระทรวงใหม่ ได้กาหนดให้มีการปฏิรูปใน ๓ เรื่อง
หลัก คือ การปฏิรูประบบการบริหาร การปฏิรูประบบการจัดสรรงบประมาณ และการปฏิรูปกฎหมาย การ
ดาเนินการดังกล่าวล้วนเป็นเรื่องใหญ่ และมีผลกระทบต่อหน่วยงานและบุคลากรทุกระดับ การเปิดโอกาส
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกส่วนได้มีการรับรู้ การสื่อสารทางบวก อย่างต่อเนื่อง จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิง
บวก และสร้างวัฒนธรรมการทางานที่ยืดหยุ่น ว่องไว ปรับตัวได้ดีต่อการเปลี่ยนแปลงได้ กอรปกับภายใน
ระยะ ๔-๕ ปีข้างหน้า จะเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานที่จะมีคนรุ่นใหม่ขึ้นมารับผิดชอบงาน
ในตาแหน่งบริหารมากขึ้น กระทรวงจึงควรมียุ ทธศาสตร์ในการพัฒนาคนในองค์กรเพื่อรับการปฏิรูปเรื่อง
หลักข้างต้น รวมทั้งการวางแผนกาลังคนคุณภาพในอนาคตต่อไป
๔.๑.๕ เมื่ อ มี โ ครงสร้ า งการบริ ห ารกระทรวงใหม่ ที่ ชั ด เจนแล้ ว ควรมี ก ารท าแผน
ยุท ธศาสตร์ในการพั ฒ นาองค์ก ร เพื่ อ ตอบโจทย์ความต้องการของ สถาบันอุดมศึก ษา ที่ คาด หวัง ให้
กระทรวงหรือผู้ที่ทาหน้าที่ดูแล ทางานแบบ pro-active สามารถคิดล่วงหน้า มากกว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
ทีละจุดเท่านั้น และให้มีการพัฒนาระบบการสื่อสาร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งมีอยู่แล้วมาใช้ประโยชน์
เพื่อเพิ่มประสิทธิผล และประสิทธิภาพในการทางานมากขึ้น
๔.๑.๖ ควรสนับ สนุนกลไก การพัฒ นาเชิงพื้นที่ จากกลไก ความร่วมมื อ ในเครือข่าย
อุดมศึกษา เครือข่ายต่าง ๆ ของกระทรวงที่มีอยู่ เพื่อลดความซ้าซ้อน ทั้งในระดับชาติ ระดับกระทรวง และ
หน่วยงาน
๔.๓ ข้อเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ต่อไป
๔.๓.๑ ควรมีการศึกษาเชิงลึก ถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัย
บรรษัท และรูปแบบอื่น ๆ ทีส่ นับสนุนการพัฒนาทักษะผูเ้ รียน ในการทางานทีส่ อดคล้องกับความต้องการ
ของอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
๔.๓.๒ ควรมีการศึกษารูปแบบความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษา
ด้วยกัน และที่ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นแล้วสามารถส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ใหม่ งานวิจัยที่ใช้ประโยชน์
ได้ รวมทั้งสิง่ ประดิษฐ์ และนวัตกรรมต่าง ๆ
๔.๓.๓ ควรมีการศึกษาแนวทางการกากับดูแลคุณภาพมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาที่
เหมาะสมกับสถาบันกลุ่มต่าง ๆ และเหมาะสมกับบริบทของ กระทรวงใหม่
๔.๔.๔ ควรมีการศึกษา เพือ่ พัฒนานโยบาย ลดความเหลือ่ มล้า จากระบบการลงทุนด้าน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านการอุดมศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสม
ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง
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ภาคผนวก ก
1. ประเด็นข้อคำถำมเกี่ยวกับมหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทย และกำรนำแนวคิดมหำวิทยำลัยบรรษัท
มำพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชน
2. รำยชื่อผู้รับกำรสัมภำษณ์และบทสัมภำษณ์เกี่ยวกับมหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทย และกำรนำแนวคิด
มหำวิทยำลัยบรรษัทมำพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชน

๑๗๓
ผู้รับกำรสัมภำษณ์ ....................................................................................................................................................
ผู้สัมภำษณ์
....................................................................................................................................................
วันที่ ............................................เวลำ.....................สถำนที่......................................................................................

ประเด็นข้อคาถามเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย และการนาแนวคิดมหาวิทยาลัยบรรษัทมา
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
1. ท่ำนมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับมหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทยอย่ำงไร ต่อกำรที่จะทำให้สถำบันอุดมศึกษำ
เอกชนยังคงสถำนะอยู่ได้ ท่ำมกลำงวิกฤตตัวป้อนเข้ำที่ลดลง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. ท่ำนคิดว่ำปัจจัยหรือเงื่อนไขใดบ้ำง ที่ทำให้มหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทยดำเนินกำรไปได้โดยสำเร็จ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ท่ำนคิดว่ำมีวิธีกำรใด ในกำรสนับสนุนสถำบันอุดมศึกษำเอกชนในกำรนำแนวคิดเรื่องมหำวิทยำลัยบรรษัท
มำปรับใช้ เพื่อให้สถำบันอุดมศึกษำเอกชนมีควำมเชื่อมโยงกับภำคธุรกิจและภำคอุตสำหกรรมได้ และมี
ควำมเป็นไปได้ที่จะนำแนวคิดนี้มำพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนในปัจจุบันหรือไม่ อย่ำงไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. ท่ำนคิดว่ำ “จุดแข็ง” ของสถำบันอุดมศึกษำเอกชน และมหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทย คืออะไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

๑๗๔

5. ท่ำนคิดว่ำ “จุดอ่อน” ของสถำบันอุดมศึกษำเอกชน และมหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทย คืออะไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. ท่ำนคิดว่ำ “โอกำสและควำมท้ำทำย” ของสถำบันอุดมศึกษำเอกชน และมหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศ
ไทย คืออะไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. ท่ำนมีคำแนะนำเกี่ยวกับกำรนำกลยุทธ์ในกำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัยบรรษัทที่เชื่อมโยง
กับภำคธุรกิจอย่ำงไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
8. ท่ำนมีแนวควำมคิดในกำรสนับสนุนเทคโนโลยีด้ำนกำรศึกษำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของ
มหำวิทยำลัยบรรษัทให้สอดคล้องกับทิศทำงขององค์กร และก่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำ ได้อย่ำงไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

๑๗๕

9. ท่ำนคิดว่ำปัญหำเร่งด่วนในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ที่ภำครัฐจะต้องเร่งแก้ไขคืออะไร และควร
มีวิธีแก้ไขอย่ำงไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. ในสถำนกำรณ์ปจั จุบัน รูปแบบที่เหมำะสมในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนควรเป็นอย่ำงไร ภำยใต้
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
11. ท่ำนคิดว่ำเกณฑ์ กฎกระทรวง พระรำชบัญญัติ และกฎหมำยที่มอี ยู่ในปัจจุบัน มีส่วนสนับสนุนหรือเป็น
อุปสรรคต่อกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนและมหำวิทยำลัยบรรษัทอย่ำงไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
12. ท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไรในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนในภำพรวม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

๑๗๖

รายชื่อผู้รับการสัมภาษณ์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย และการนาแนวคิดมหาวิทยาลัย
บรรษัทมาพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
วันที่สัมภาษณ์
ผู้รับการสัมภาษณ์
17 มิถุนำยน 2562 ดร.ธนู กุลชล
เวลำ : 10.30 น.

สถานที่
นวมินทร์ 81

21 มิถุนำยน 2562
เวลำ : 08.10 น.

โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์

5 กรกฎำคม 2562
เวลำ : 13.30 น.

10 กรกฎำคม 2562
เวลำ : 15.15 น.
11 กรกฎำคม 2562
เวลำ : 13.00 น.
11 กรกฎำคม 2562
เวลำ : 16.40 น.

12 กรกฎำคม 2562
เวลำ : 12.45 น.

ตาแหน่ง
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำที่
เป็นตัวแทนภำคเอกชน/
กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย
กรุงเทพ/ อดีตอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยกรุงเทพ
ผศ.เลิศชัย สุธรรมำนนท์
ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผน
และพัฒนำ สถำบันกำรจัดกำร
ปัญญำภิวัฒน์
ดร. พรชัย มงคลวนิช
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสยำม/
อดีตนำยกสมำคม
สถำบันอุดมศึกษำเอกชนแห่ง
ประเทศไทยในพระบรม
รำชูปถัมภ์/ อดีตนำยกสมำคม
สถำบันอุดมศึกษำเอกชน
นำนำชำติ
ดร.สุเมธ แย้มนุ่น
อดีตเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ/ อดีตอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์/
กรรมกำรสภำผูท้ รงคุณวุฒิ
รศ.ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล อดีตอธิกำรบดีมหำวิทยำลัย
วลัยลักษณ์/ ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำน
กำรวัดและประเมินผล
อุดมศึกษำ
ดร.อรรถเวทย์
ผู้ปฏิบัตหิ น้ำที่อธิกำรบดี
พฤกษ์สถำพร
วิทยำลัยดุสิตธำนี
ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย
ดร.พิศำล สร้อยธุหร่ำ
ผู้อำนวยกำรศูนย์ส่งเสริมกิจกำร
ครัวไทย
รศ.ดร. พินิติ รตะนำนุกลู
อดีตเลขำธิกำรคณะกรรมกำร
กำรอุดมศึกษำ/ อดีตเลขำธิกำร
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำ
กำรศึกษำ/ กรรมกำรสภำ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

สำนักติดตำมและประเมินผล
อุดมศึกษำ อำคำรสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
1

ชั้น 19 อำคำรสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
2
อำคำรวิทยำลัยกำรฝึกหัดครู
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร
วิทยำลัยดุสิตธำนี

ชั้น 19 อำคำรสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
2

๑๗๗

รายชื่อผู้รับการสัมภาษณ์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย และการนาแนวคิดมหาวิทยาลัยบรรษัทมา
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
วันที่สัมภาษณ์
ผู้รับการสัมภาษณ์
ตาแหน่ง
สถานที่
12 กรกฎำคม 2562 ผศ. ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิกำรบดี และรักษำกำร
สำนักติดตำมและประเมินผล
เวลำ : 16.15 น.
คณบดีคณะเทคโนโลยี
อุดมศึกษำ อำคำรสำนักงำน
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัย
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
ศรีปทุม
1
26 กรกฎำคม 2562 ผศ. ปนัดดำ ธนสถิตย์
เวลำ : 13.00 น. รศ. ดร.จุฑำ มนัสไพบูลย์
ผศ. ณำณัฏฐ์ธัญ วงศ์บ้ำนดู่

อธิกำรบดีสถำบันกันตนำ
รองอธิกำรบดีฝ่ำย
บัณฑิตศึกษำ/วิเทศสัมพันธ์
คณบดีคณะศิลปกรรมกำรผลิต
สื่อ

กันตนำ เทรนนิง่ เซ็นเตอร์
สถำบันกันตนำ

๑๗๘

ผู้รับการสัมภาษณ์ ดร.ธนู กุลชล (คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำที่เป็นตัวแทนภำคเอกชน/กรรมกำรสภำ
มหำวิทยำลัยกรุงเทพ/ อดีตอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยกรุงเทพ)
ผู้สัมภาษณ์ : ดร. นภำพร อำร์มสตรอง
วันที่สัมภาษณ์ : 17 มิถุนำยน 2562 เวลา : 10.30 น. สถานที่ : นวมินทร์ 81
ดร.ธนู กุลชล : สิ่งสำคัญอย่ำงแรกคือ ปัจจุบันมีควำมไม่เข้ำใจนิยำมของคำว่ำ Corporate university ที่
ชัดเจน และอำจจะเข้ำใจผิด รวมถึงสถำบันอุดมศึกษำเอง ก็อำจไม่เข้ำใจควำมหมำยว่ำจริงๆ คืออะไร ซึ่ง
Corporate university เกิ ดมำเมื่ อ ประมำณ 60 ปีที่ แล้ว โดยมี บ ริษัท เช่น AT&T, Disney, MacDonald
เริ่มต้นมำจำกแผนกฝึกอบรมให้กำรอบรมทักษะแก่พนักงำน เพื่อให้ทำงำนดีขึ้น ซึ่งอำจเป็นแรงจูงใจให้หลำย
ประเทศน ำมำพั ฒ นำพนั ก งำนของบริษั ท ดั ง นั้ น จะเห็ น ได้ ว่ ำ เป้ ำ หมำยของ Corporate university กั บ
Traditional university จึงไม่เหมือนกัน ซึ่ง Traditional university จะมีกำรวิจัยและมีสำขำมำกมำยตำมที่
ผู้เรียนสนใจ ส่วน Corporate university มีเป้ำหมำยหลักคือ เพื่อ ให้พนักงำนในองค์กรเข้ำใจนโยบำยของ
องค์กร ส่งผลให้องค์กรบรรลุต่อพันธกิจต่อไป โดยสรุปแล้ว Corporate university จึงสร้ำงขึ้นมำเพื่อตัวเอง
เป็นหลักสำคัญและเพื่อตอบโจทย์ขององค์กร
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ ำนมี ควำมคิดเห็นเกี่ ยวกับ มหำวิท ยำลัยบรรษัท ในประเทศไทยอย่ำงไร ต่อกำรที่ จ ะทำให้
สถำบันอุดมศึกษำเอกชนยังคงสถำนะอยู่ได้ ท่ำมกลำงวิกฤตตัวป้อนเข้ำที่ลดลง
ดร.ธนู กุลชล : เมื่อกล่ำวถึงมหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทย จึงไม่ตรงตำมคำนิยำมในเบื้องต้น ประกำร
หนึ่ง คือมหำวิทยำลัยไม่ ได้มีขนำดใหญ่พอ ที่ จ ะมีพนัก งำนจำนวนมำกและเพียงพอที่จะเป็นประชำกรของ
มหำวิทยำลัย แล้วผลิตเพื่อไปทำงำนในมหำวิทยำลัยของตนเอง แต่สิ่งที่มหำวิทยำลัยในประเทศไทยดำเนินกำร
ในปัจจุบันเป็นกำรผสมผสำนคล้ำยสหกิจศึกษำ โดยนำนักศึกษำไปฝึกงำนกับบริษัทคู่ค้ำ แต่ไม่ใช่ดำเนินกำรใน
ลักษณะหรือนัยสำกลของ Corporate university เพรำะฉะนั้นในอนำคต ถ้ำเขำยังยึดมั่นในหลักกำร คือใช้วิธี
แบบดั้งเดิม สอนแล้วให้เด็กไปทำงำนด้วยระหว่ำงเรียนเป็นสิ่งที่ดี และทำให้เขำมีเอกลักษณ์ ซึ่งสำมำรถทำให้
คนสนใจเข้ำมำเรียนได้มำกขึ้น เป็นแรงดึงดูด สำหรับสถำบันอุดมศึกษำเอกชนอยู่ได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับตัวเองมี
อะไรแตกต่ำงหรือไม่ คือสมัยก่อน ง่ำยเพรำะมหำวิทยำลัยจำกัดรัฐ รับได้น้อย ตอนมหำวิทยำลัยกรุงเทพ ก่อตั้ง
ใหม่ๆ สบำยเพรำะมีคนที่อยำกเข้ำระดับมหำวิทยำลัยประมำณ 80,000-90,000 คน มหำวิทยำลัยอื่นรับได้
20,000 กว่ำคน ที่เหลือยังไม่รู้จะไปไหน มหำวิทยำลัยรำมคำแหง มหำวิทยำลัยสุโขทั ยธรรมำธิรำชก็ยังไม่มี
ดังนั้น มหำวิทยำลัยเอกชนตอนนั้นสบำย คือคนที่ไม่นึกจะมำก็มำ แต่เริ่มต้นยังไม่เป็นที่ยอมรับ รัฐบำลยังไม่
รับรองตอนแรก ต้องสร้ำงชื่อเสียงมำ 4-5 ปี หลังจำกที่มหำวิทยำลัยรำมคำแหงเปิดจึงทำให้มีผลกระทบหนัก
แต่ก็สู้มำได้จนถึงทุกวันนี้ เพรำะฉะนั้น มหำวิทยำลัยเอกชนเวลำนี้ลำบำกมำกขึ้น นอกจำกว่ำประชำกรลดลง
แล้ว มหำวิทยำลัยเปิดกันมำกขึ้น ทั่วประเทศ มหำวิทยำลัยรัฐเองก็มำเปิดในสำขำเดียวกันอีก และเปิดข้ำง
มหำวิทยำลัยเอกชนในสำขำเดียวกัน และสำนวน “จ่ำยครบ จบแน่” ไม่ใช่มหำวิทยำลัยเอกชน เพรำะคำนี้มำ
จำกข้ำงถนน ต่ำงจังหวัดเป็นของมหำวิทยำลัยอื่นทำให้หลำยคนเข้ำใจผิด เพรำะว่ำมีปัญหำต่ำงจังหวัด กำร
แข่งขันที่รุนแรงมำกขึ้น และยิ่งมีมหำวิทยำลัยรำมคำแหงเปิดสำขำเดียวกัน และมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีทุกแห่ง
ไปเปิดได้ทั่ วไปหมด เข้ำง่ำยกว่ำ หลำยแห่ง ถูก กว่ำ และจบง่ำยกว่ำ และยัง ได้รั บ ปริญ ญำจำกรำชวงศ์
ซึ่ง ได้เ ปรียบทุกอย่ำง มหำวิท ยำลัยเอกชนจึงอยู่ในภำวะที่ต้องสู้จริงๆ กำรสู้อยู่ได้ด้วยคุณภำพของบัณฑิต
เท่ำนั้น กำรผลิตที่มีคุณภำพต้องมีคนมำเข้ำก่อน ฉะนั้นคนเข้ำแต่ละแห่งของมหำวิทยำลัยเอกชนต้องมองกล
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ยุท ธ์ของตนเองว่ำทำไมต้องมำเข้ำ ซึ่ง ก็ แพงกว่ ำ กำรยอมรับบำงทีน้อยกว่ำมหำวิท ยำลัยรัฐ ซึ่ง ตั้ง มำนำน
ทำยังไงให้เขำเลือก จำกประสบกำรณ์คือ 1. มหำวิทยำลัยต้องมีเอกลักษณ์ ต้องไม่แข่งในสิ่งที่เรำแข่งไม่ได้ เช่น
แข่งด้ำนแพทย์ ซึ่งมหำวิทยำลัยรัฐตั้งมำนำน และมีอำจำรย์ที่มีคุณภำพ ต้องแข่งในสำขำที่มหำวิทยำลัยรั ฐอ่อน
และทำได้ดีกว่ำเขำ เช่น มหำวิทยำลัยกรุงเทพ ทำนิเทศศำสตร์ เมื่อก่อนจุฬำลงกรณ์มีแห่งเดียว รับจำนวนน้อย
ฉะนั้นตลำดในกำรผลิตบัณฑิตออกไป เวลำนี้ม หำวิทยำลัยกรุง เทพครองสื่อ ไปที่ ไหนเจอหมดเพรำะผลิต
จ ำนวนมำกกว่ำเขำ มี พ รรคพวก ดัง นั้นเรำต้องมีอะไรที่เรียกว่ำเป็นจุ ดเด่น และทุ่ มลงไป มี ควำมแตกต่ำง
อย่ำเปิดตำมเขำ 2. บรรยำยกำศ คือ อำจำรย์และพนักงำนของมหำวิทยำลัยเอกชน จะต้องให้เขำมีปฏิสัมพันธ์
กั บ นัก ศึก ษำหรือ ลูก ค้ำของเรำอย่ำงดี ดูแลอย่ำงดี ซึ่ง มหำวิท ยำลัยรัฐหลำยแห่ง ท ำได้ อำจำรย์ต้องดูแล
จัดอะไรพิเ ศษให้มี ควำมอบอุ่ น 3. บรรยำกำศของสถำบันต้องดี ร่ม รื่น อำนวยควำมสะดวกแก่ นัก ศึกษำ
มีควำมเท่ำเทียมกันระหว่ำงอำจำรย์และนักศึกษำ สถำนที่จัดให้สวยงำม ห้องเรียนมีแอร์ มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่
เด่น ต้องลงทุนสิ่งต่ำงๆ เหล่ำนี้ ดังนั้น มหำวิทยำลัยเอกชนจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีควำมแตกต่ำง มีเ อกลักษณ์ของ
ตัวเอง มีครู อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ใส่ใจดูแลนักศึกษำ มีบรรยำยกำศที่งดงำม ดึงดูดคนเข้ำมำ และต้องมีสำขำที่
แตกต่ำงและโดดเด่น เวลำนี้ที่โดดเด่นของ มหำวิทยำลัยกรุงเทพ คือนิเทศศำสตร์ กำรท่องเที่ยวและโรงแรม
สำหรับ International Program มีคู่แข่งน้อย เน้นนักศึกษำต่ำงชำติที่มี MOU กันระหว่ำงประเทศที่ส่ง มำ
เรียน เรำส่งไป ทำให้มีนักศึกษำ ต่ำงชำติ 500-600 คน
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำปัจจัยหรือเงื่อนไขใดบ้ำง ที่ทำให้มหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทยดำเนินกำรไปได้
โดยสำเร็จ
ดร.ธนู กุลชล : ปัจจัยคือหำพันธมิตรให้มำกที่สุด ตอนนี้แปรเปลี่ยนไปแล้ว มันไม่ใช่มหำวิทยำลัยบรรษัท ใน
ควำมหมำยนัยสำกล เป็นลัก ษณะ Multi-Corporate University ที่ ท ำให้เขำอยู่รอด ถ้ำไปติดอยู่กับนิยำม
สำกลจะท ำให้ขำดทุ นแน่นอน แต่ถ้ำแปรสภำพบ้ำงแล้วเอำพันธมิตรมำ เป็นแนวคิดที่ดีในกำรดำเนินกำร
แต่ต้องมีควำมใส่ใจ ไม่ใช่พูดแต่ทฤษฏีแต่ทำไม่ได้ ต้องมีกำรติดต่อ ต้องให้สถำบันอื่นๆ ที่จะร่วมต้องมีตำแหน่ง
เพียงพอที่ จ ะรองรับ ในอนำคตถ้ำไม่ ยึด ติดกั บ ควำมหมำยนิย ำมของสำกลแล้ ว เขำยอมตรงนี้ก็ ได้ และ
สถำบันอุดมศึกษำเอกชนอื่นๆ ด้วย ถ้ำอยำกอยู่ได้ต้องปรับเปลี่ยน และให้แนวทำงสหกิจศึกษำร่วมด้วย ไม่ใช่
ยึดติดกับนิยำมเดิมๆ
ผู้ สั ม ภาษณ์ : ท่ ำ นคิ ด ว่ ำ มี วิ ธี ก ำรใด ในกำรสนั บ สนุน สถำบั น อุด มศึ ก ษำเอกชนในกำรน ำแนวคิดเรื่อง
มหำวิ ท ยำลั ย บรรษั ท มำปรั บ ใช้ เพื่ อ ให้ ส ถำบั น อุ ด มศึ ก ษำเอกชนมี ค วำมเชื่ อ มโยงกั บ ภำคธุ ร กิ จ และ
ภำคอุตสำหกรรมได้ และมีควำมเป็นไปได้ที่จะนำแนวคิดนี้มำพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนในปัจจุบนั หรือไม่
อย่ำงไร
ดร.ธนู กุลชล : คงไม่ไปพูดถึงมหำวิทยำลัยบรรษัท เพรำะว่ำแห่งอื่นไม่มีใครใหญ่กว่ำซีพีในประเทศ ฉะนั้น
ผู้รับใบอนุญำตเอกชนในไทยไม่มีใครใหญ่ก ว่ำซีพีเ พรำะถ้ำยึดติดกับ นิยำมแค่นั้นคงล้มเหลว ที่ อื่นก็คงไม่ มี
แนวคิดที่จะทำได้คือสหกิจศึกษำ เชื่อมโยงกับทำงภำคธุรกิจ ทำ MOU ส่งนักศึกษำไปฝึกงำน กำรฝึกงำนต้อง
ไม่ปล่อยเด็กไปตำมลำพัง มีแผน มีกำรติดตำมประเมินผล ถือเป็นไอเดียที่ดี และต้องจริง สรุปแล้วถ้ำเอำนิยำม
ของมหำวิทยำลัยบรรษัทที่แท้จริง ในประเทศไทยทำไม่ได้ แต่ถ้ำโยงในแง่ที่ว่ำมีควำมเชื่อมโยงกับทำงภำคธุรกิจ
อุตสำหกรรม ควรต้อ งมี ด้วยไม่ เ ช่นนั้นจะอยู่ไม่ ได้ เพรำะมำติดในเรื่องของควำมสำมำรถในกำรจ้ำงงำน
กำรเลือกอำจำรย์พิเศษก็มีอิทธิพลในกำรรับนักศึกษำ แต่อำจำรย์ของรัฐสมัยก่อน ไม่มีเครือข่ำย นักศึกษำจบ
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ออกมำหำงำนลำบำก และเรำต้องมีกลยุทธ์ โดยให้นักศึกษำจบภำยใน 3 ปีครึ่ง ไม่จบ 4 ปี คือจบก่อนคนอื่น
ครึ่งเทอม มีโอกำสหำงำนได้ก่อน ต้องคิดหมด ไม่ใช่ว่ำตลำดเป็นของเรำเมื่อไร ตลำดเป็นของเขำ เรำต้องหำวิธี
ซึ่งไม่เหมือนกับเขำ
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำ “จุดแข็ง” ของสถำบันอุดมศึกษำเอกชน และมหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทย คือ
อะไร
ดร.ธนู กุลชล : จุดแข็ง คือควำมคล่องตัว กำรตัดสินใจ ระเบียบมีควำมยืดหยุ่น ซึ่งมหำวิทยำลัยของรัฐทำ
ไม่ได้ จึงเกิดปรัชญำชีวิต ถ้ำเห็นว่ำข้ำรำชกำรไทยคนไหนมีผลงำน คือผิดระเบียบทั้งนั้น ถ้ำทำตำมระเบี ยบ
ผลงำนไม่มีทำงออกได้ เขำว่ำอย่ำงงี้ แต่วันนี้อำจเปิดขึ้น เพรำะสมัยท่ำนคงเจอเรื่องควำมท้ำทำยหลำยอย่ำง
เพรำะสังคมไทยมันมองคนในแง่ลบมำโดยตลอดว่ำนี่ต้องเป็นคนเลว ดังนั้นต้องออกกฎหมำยไว้คุม คนเลว
แบบเดียวกับมหำวิทยำลัยเอกชน โดนทำงรำชกำรกดแบบเดียวกัน เพรำะมองว่ำพวกนี้มำค้ำขำย หำกิน ดังนั้น
ต้องออกกฎระเบียบรัดกุมคุมอย่ำงเดียว แต่ทุกกลุ่มชนมีทั้งคนดีและคนเลว มหำวิทยำลัยเอกชนก็มีทั้งดีทั้งเลว
อย่ำไปเหมำ แต่สังคมไทยชอบเหมำ ต้องว่ำเป็นรำยๆ ฉะนั้นจะแก้ทุกอย่ำงทุกเรื่องก็ต้องเอำจุดนี้เป็นหลัก
อย่ำไปถือว่ำเขำเลวหมด และถ้ำคนเลวต้องจัดกำรให้หนัก อย่ำไปรอมชอม ประณีประนอม คนไทยไม่ใช่แบบ
นั้น พอเจอคนเลวก็เกรงใจ ถือเป็นสัจธรรมของชีวิตแบบนี้
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำ “จุดอ่อน” ของสถำบันอุดมศึกษำเอกชน และมหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทย
คืออะไร
ดร.ธนู กุลชล : จุดอ่อน คือ กฎระเบียบของมหำวิทยำลัยเอกชน ตอนผมเป็น สว. พยำยำมขำยไอเดียแต่ไม่
ค่อยออกเพรำะเขำมองภำพเอกชนเป็นแบบนี้ มองว่ำกำรที่เอกชนมำตั้งสถำบันอุดมศึกษำ มันต้องมำโดยเป็น
กุศลเจตนำ ไม่ใช่ถือว่ำมหำวิทยำลัยเอกชนเป็นธุรกิจ ฉะนั้น ถ้ำตรำพระรำชบัญญัติได้ บอกตั้งแต่แรกเลยว่ำ
กำรจะจัดตั้งมหำวิทยำลัยเอกชน ต้องเป็นกำรตั้งแบบเป็นกุศลเจตนำ คือว่ำ ไม่ได้ทำแบบธุรกิจ ซึ่งหลำยแห่ง
เป็นเหมือนกัน โรงเรียนรำษฎร์สร้ำงแล้วมีกำไร พอตั้งได้ว่ำต้องมีกุศลเจตนำ คนที่จะมำทำได้ต้องเป็นคนที่มี
ทุนทรัพย์อยู่แล้ว ถ้ำไม่มีเพียงพอไม่ต้องมำทำ ฉะนั้นต้องบอกว่ำ ถ้ำใครจะจัดตั้ง มหำวิทยำลัยต้องมีเงินมำกอง
เลย เรียกว่ำ “กองทุนคงยอดเงินตน (Endowment Fund)” อย่ำงที่มหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ดมี Endowment
Fund มำกกว่ำงบประมำณประจำปีของประเทศไทย ทุ ก แห่งมีก องทุนดังกล่ำว ฉะนั้นถ้ำพระรำชบัญญัติ
ออกมำว่ำ ถ้ำจะจัดตั้งมหำวิทยำลัยต้องมีกองทุนอย่ำงน้อยกี่พันล้ำน ถ้ำเป็นวิทยำลัยก็ลดลงมำ ถ้ำเป็นสถำบัน
น้อยลงมำอีก และถ้ำมีแล้วรัฐบำลจะต้องมำสมทบงบประมำณให้อีกเท่ำตัวตั้งแต่แรกเริม่ เช่น หำมำได้ 2,000
ล้ำน รัฐบำลต้องให้ 2,000 ล้ำนเช่นกัน เพรำะเงินจำนวนนี้ ใช้ได้แต่ดอกผล ไม่ได้คืนต้นออก แล้วมีกฎระเบียบ
ในกำรลงทุนกองทุนอย่ำงเคร่งครัด ฉะนั้น ถ้ำทำตำมนั้นเงินจะงอกเพิ่มพูนไปใช้ดอกเบี้ยได้ ถ้ำล้มละลำยหรือ
โกงสำมำรถถอนได้ แต่ไม่ได้ดอกเบี้ย รัฐยังมีส่วนในกำรเป็นกรรมกำรส่วนนึง มีกฎระเบียบในกำรบริหำรจัด
กำรเงิ น ซึ่ ง สำมำรถควบคุ ม ได้ โดยที่ เ งิ น ไม่ ห ำยไปไหน ท ำให้ เ กิ ด ควำมมั่ น คง เรื่ อ งที่ ส องคื อ เวลำนี้
พระรำชบั ญ ญั ติ ส ถำบั น อุ ด มศึ ก ษำเอกชนฉบั บ เดี ย วแต่ ใ ช้ กั บ สถำบั น อุ ด มศึ ก ษำเอกชนทุ ก แห่ ง ซึ่ ง มี
ควำมแตกต่ำงทั้งคุณสมบัติ ควำมอยู่ยืนนำน แต่ใช้ระเบียบเดียวกัน คนจะไปก็ไปลำบำก คนที่ไปได้ก็ไป เลย
เสนอ ให้จัดพระรำชบัญญัติเป็น 3 ประเภท ประเภทแรกสำหรับสถำบันอุดมศึกษำที่จัดตั้งใหม่ไม่เกิน 5 ปี
แล้วมีข้อกำหนดว่ำ 5 ปีจะต้องเป็นอย่ำงไร ถ้ำพิจำรณำผ่ำน สำมำรถเข้ำประเภทที่ 2 ซึ่งก็จะมีกำรกำกับที่
ผ่อนคลำยหลำยเรื่อง และต้องผ่ำนอีก ถ้ำไม่ผ่ำนก็อยู่ในประเภทนี้ไปเรื่อยๆ หรือลดลงไป ถ้ำคุณภำพดีก็เป็น
ประเภทที่ 3 รัฐแทบจะปล่อ ยเลย เหมื อ นมหำวิท ยำลัยรัฐ แต่ต้องมี ก ำรประเมินทุ ก 5-10 ปี ซึ่ง ตอนนี้
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มหำวิทยำลัยรัฐไม่มีกำรประเมิน แต่มหำวิทยำลัยทุกแห่งควรมีกำรประเมินทั้งของรัฐและเอกชน ทุก 5 ปีมำดู
ต่อไป ถ้ำเป็นแบบนี้ได้ มหำวิทยำลัยเอกชนที่ดีๆ ไปไกลกว่ำนี้มำก เวลำนี้ถำมหมดเลย ทำงรำชกำรก็อ้ำงว่ำที่
จริงเขำดูอยู่แล้ว ถ้ำมหำวิทยำลัยที่ไว้ใจได้ก็ไม่ดู จริงๆ อยู่ที่ดุลพินิจของกระทรวงซึ่งอำจมีกำรแกล้งได้ แต่ถ้ำ
แบ่ง เป็นประเภทจะท ำให้ม หำวิท ยำลัยเองรู้ว่ำอยู่จุดไหน ท ำอะไรได้ไม่ ได้ อีก ประเด็นที่ ท ำให้ไปได้ดีคือ
กระทรวงหรือผู้ที่ ทำหน้ ำที่ดูแลจะต้อ งไม่เป็นแบบ passive แต่ต้องเป็น pro-active ซึ่ง passive นี้คือ รอ
เพรำะงำนเยอะ จนไม่สำมำรถคิดล่วงหน้ำ แต่ที่จริงต้องเป็นฝ่ำยที่คิดล่วงหน้ำ โลกก้ำวไปขนำดนี้แล้ว ฉะนั้น
กำรเรียนออนไลน์ควรเป็นอย่ำงไร และจัดระเบียบล่วงหน้ำ แต่ก็เห็นใจว่ำไม่มีบุคลำกรเพียงพอ อย่ำงนี้ต้องมี
หน่วยงำนในกระทรวงหรือว่ำหน่วยงำนที่ดูแล คิดอย่ำงเดียว ไม่ใช่ทำแต่งำนประจำ มีหน้ำที่คิดถึงอนำคตว่ำ
ควรเป็นแบบใด แล้วมำปรึกษำกับฝ่ำยเอกชนที่ปฏิบัติงำน มำนั่งคุยกันว่ำเป็นอย่ำงไร มหำวิทยำลัยเอกชนก็
อยำกให้มีคุณภำพ และอะไรที่ลงตัว เป็นไปได้ก็กำหนดมำ และบอกว่ำมหำวิทยำลัยเอกชนต้องมีควำมคิดริเริ่ม
เช่น เมื่ อก่ อนจะเปิดนิติศำตร์ทำงพำณิชย์นำวี เสนอไปทบวงตีก ลับ เนติบัณฑิ ตไม่ รับรอง เสนอหลักสูตร
ภำษำอังกฤษ ทบวงไม่ได้ต้องแปลเป็นไทย ตอนนี้ยอมแล้ว ซึ่งมีเรื่องติดขัดหลำยจุด ผมเห็นใจคนกระทรวง 1.
คนทำงำนน้อย 2. ตรงสำขำจริงๆ ไม่ค่อยมี มีประสบกำรณ์ด้ำนนี้น้อย บำงทีไม่เข้ำใจ อำจต้องขอผู้เชี่ยวชำญ
หรือมีประสบกำรณ์มำช่วย
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำ “โอกำสและควำมท้ำทำย” ของสถำบันอุดมศึกษำเอกชน และมหำวิทยำลัยบรรษัท
ในประเทศไทย คืออะไร
ดร.ธนู กุลชล : โอกำส คือ ตอนนี้ถ้ำพูดถึงสถำนกำรณ์และสิ่งแวดล้อม ณ ปัจจุบัน เรำทำอะไรไม่ได้มำก
เพรำะกฎหมำยจำเป็นต้องแก้ สำหรับควำมช่วยเหลือ
ผู้สัมภาษณ์ : กำรเป็นกระทรวงใหม่พูดถึงกำรปฏิรูป 3 อย่ำง คือ กำรปฏิรูปกำรบริหำร งบประมำณ และ
กฎระเบียบ
ดร.ธนู กุล ชล : อั นนี้ท ำงสมำคมสถำบันอุดมศึก ษำเอกชนพยำยำมเสนออยู่ คิดว่ำจะได้ผ ลบ้ำง มั นอยู่ที่
แนวควำมคิดของผู้บริหำรกระทรวง ต้องยึดหลักว่ำ ทุกสังคมมีทั้งคนดีและคนไม่ดี อย่ำไปคิดว่ำเขำดีหมดหรือ
เลวหมด ฉะนั้นกฎระเบียบต้องมองก่อนว่ำทุกคนเป็นคนดี และถ้ำใครผิดต้องลงโทษให้จริง จัง อย่ำลูบหน้ำปะ
จมูก ฉะนั้นกำรออกกฎหมำยต้องชัดเจน และต้องทำควำมเข้ำใจซึ่งกันและกัน ทุกฝ่ำยต้องมองด้วยสำยตำที่ดี
ซึ่งกันและกัน และมองในจุดที่ไม่อคติ
ผู้สัมภาษณ์ : ในส่วนของควำมท้ำทำย ต่อกำรปรับตัวให้ทันต่อดิจิทัล
ดร.ธนู กุลชล : สำหรับควำมท้ำทำย กระทรวงต้อ งเป็นผู้นำในเรื่องกำรปรับตัวด้ำนดิจิทัล ว่ำอะไรได้ไม่ได้
มีกฎระเบียบอย่ำงไร ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องรีบดำเนินกำร เพรำะมหำวิทยำลัยเอกชนโดนกฎระเบียบผูกมัดไปหมด
ฉะนั้นทำงภำครัฐต้องรีบเปิด เพื่อให้ภำคเอกชนเดินต่อได้ รวมทั้ง กรรมกำรที่มีบทบำทในควำมรับผิดชอบ
พิจำรณำก็ควรต้องเลือกคน ฉะนั้น กระทรวงใหม่ต้องสรรหำคนที่มีควำมคิดที่กล้ำพูด นอกจำกนี้ยังมีเรื่อง
เล็กน้อยอีกหลำยเรื่อง ทำให้เดินลำบำกมำก เพรำะว่ำผู้บริหำรจำกกระทรวงหรือคนภำครัฐไม่เข้ำใจ ไม่รับรู้
และไม่เปิดรับ ดังนั้น ต้องหำคนที่มองโลกกว้ำง คนรุ่นใหม่ต้องเปิดใจกว้ำง ถ้ำผิดต้องลงโทษ เวลำนี้ลูบหน้ำปะ
จมูก คนทำผิดก็มีเส้น ผมว่ำมันอยู่ที่คนที่มำ เช่น กกอ. ต้องแข็ง และเป็นคนที่เปิดกว้ำง มีประสบกำรณ์สั่งลง
มำพนักงำนทำได้ แต่ถ้ำ กกอ. เป็นพวกที่เรียกว่ำ เรื่อยๆ พยักหน้ำลูกเดียว ควำมเห็นต่ำงไม่กล้ำพูด อย่ำงนี้ก็
เหมือนเดิม บำงทีสมัยก่อนไม่ และถ้ำลูกทีมไม่เสนออะไร ก็ไปเรื่อย ข้ำรำชกำรเสนออะไรก็เอำตำมนั้น บำงที
หลำยอย่ำงก็ไม่สำมำรถผ่ำนไปได้
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ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนมีคำแนะนำเกี่ยวกับกำรนำกลยุทธ์ในกำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัยบรรษัท
ที่เชื่อมโยงกับภำคธุรกิจ แต่ถ้ำเป็นลักษณะแบบนี้ อำจไม่ตรงกับควำมเห็นท่ำน เนื่องจำกมหำวิทยำลัยบรรษัท
ในประเทศไทยมีจำนวนไม่มำกและไม่ตรงตำมนิยำม ดังนั้น จึงขอเปลี่ยนโจทย์จำกมหำวิทยำลัยบรรษัท เป็น
มหำวิทยำลัยเอกชน
ดร.ธนู กุลชล : ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยหรือผู้รับใบอนุญำตต้องเป็นคนกว้ำงขวำง เข้ำไปสู่ทุกวงกำร ไม่ใช่ เก็บ
ตัว เป็นครู ไม่มีเครือข่ำยเลย ต้องผลักดันเข้ำสู่วงกำรทุกวงกำร เช่น มหำวิทยำลัยกรุงเทพ ผู้รับใบอนุญำตจะ
ถูกส่งไปเป็นสมำชิก Rotary โดยที่มหำวิทยำลัยออกค่ำใช้จ่ำยให้หมด หรือส่งไปศึกษำต่อ ส่งผู้บริหำรออก
กระจำยหมด เพื่ อ ให้ มี เ ครือ ข่ำ ย เพื่ อ ให้รู้ จัก พ่อ ค้ ำ นั ก ธุ ร กิ จ ในหลำยวงกำร ฉะนั้ น อั น นี้ ส ำคัญ สุดเรื่อง
Networking ในประเทศไทย ไม่ว่ำจะทำธุรกิจ กำรศึกษำเป็นสิ่งสำคัญในประเทศกำลังพัฒนำ ฉะนั้นไม่ใช่แค่
คุณเป็นใคร สำคัญอย่ำงไร ที่จะทำให้งำนบรรลุได้หรือไม่ แต่คุณรู้จักใคร
ผู้สัมภาษณ์ : แนวคิดนี้ ใช้ได้ทั่วโลกหรือไม่ หรือใช้ได้เฉพำะในประเทศไทย
ดร.ธนู กุลชล : ประเทศไทยยังคงใช้แนวคิดนี้ได้มำก แต่ที่อื่นใช้ได้บ้ำง ดังนั้นมหำวิทยำลัยเอกชนจึงควรที่มี
เครือข่ำยในทุกวงกำร จะประสบควำมสำเร็จได้ คือ 1. ผู้บ ริหำรต้องกระจำยออกไปสู่ทุกวงกำรเพื่อสร้ำง
เครือข่ำย และบัณฑิตของเขำก็จะได้มีที่ไป 2. สร้ำงอำจำรย์ขึ้นมำ คืออย่ำพึ่งพำเฉพำะช้ำงเผือกที่จะเดินเข้ำมำ
เวลำนี้อำจจะหำง่ำยจำกกำรเกษียณจำกรำชกำร ดึงมำได้ แต่หวังพึ่งไม่ได้ ต้องสร้ำงขึ้นมำด้วย เพรำะอำจำรย์
เหล่ ำ นี้ อ ำยุม ำกแล้ว ซึ่ ง พลั น ที่ เ ขำออกจำกรำชกำรเขำก็ จ ะเข้ ำ ใจในภำคเอกชนทั น ที ไม่ มี ปั ญ หำเรื่อง
แนวควำมคิด มุ ม มองของแต่ล ะฝ่ำยต้อ งมองและเข้ำใจซึ่ง กั นและกั น ทั้ ง ของรัฐและเอกชน ซึ่ง กำรเกิ ด
mobility จำกภำครัฐถือเป็นส่วนช่วยสนับสนุน เพรำะสร้ำงควำมเข้ำใจ แต่มหำวิทยำลัยเอกชนต้องสร้ำงคน
ใหม่ขึ้นมำด้วย คือมหำวิทยำลัยเอกชนหลำยแห่งไม่สร้ำงอำจำรย์ใหม่ เพรำะค่ำใช้จ่ำยสูงและใช้เ วลำนำน
มหำวิทยำลัยเอกชนจะอยู่ได้ด้วยกุศลเจตนำ และมีเงินทุนมำกพอ และทำงรัฐสำมำรถช่วยได้ เวลำนี้มีกองทุน
หมุนเวียนเพื่อกำรพัฒนำ ซึ่งไม่มีคนกู้เนื่องจำกเงื่อนไขที่ตั้งมำลำบำก ในมุมมองถือว่ำยังมีประโยชน์ แต่ต้อง
ปรับเงื่อนไขให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ต้องเป็นเงื่อนไขที่จูงใจ และปรับให้เข้ำกับพวกธนำคำรที่
เปลี่ยนไปแล้ว
ผู้สัมภาษณ์ : มีพระรำชบัญญัติเรื่องกำรส่งเสริมสนับสนุนใช้ทรัพยำกรร่วมกันของรัฐและเอกชน ในควำมเป็น
จริงใช้ได้มำกหรือน้อยแค่ไหน
ดร.ธนู กุลชล : ในควำมเป็นจริงใช้ได้น้อยมำก อันนี้ต้องไปแก้ กำรใช้ร่วมกันให้มำกขึ้น กำรร่วมมือระหว่ำง
สถำบันอุดมศึกษำของรัฐและเอกชนยำกเพรำะสถำบันอุดมศึกษำของรัฐอ้ำงว่ำไม่มีเวลำให้ แต่ถ้ำเป็นส่วนกลำง
อำจง่ำยขึ้น เช่น ระบบของ UniNet E-Book ถ้ำเป็นสถำบันอุดมศึกษำของรัฐ ค่อนข้ำงพูดยำก คือมักอยู่ใน
แนวคิดว่ำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนเอำเปรียบหรือเอกชนจะได้
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนมีแนวควำมคิดในกำรสนับสนุนเทคโนโลยีด้ำ นกำรศึกษำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิทยำลัยบรรษัทให้สอดคล้องกับทิศทำงขององค์กร และก่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำ ได้อย่ำงไร
ดร.ธนู กุลชล : เอำผู้ที่รับผิดชอบของกระทรวงมำนั่งคุยกับสมำคมสถำบันอุดมศึกษำเอกชนว่ำอะไรทำได้ไม่ได้
เวลำนี้ทำไม่ได้ เพรำะทำแล้วจะผิดระเบียบอีก เช่น กำรใช้เทคโนโลยีออนไลน์ ไม่ต้องเรียนที่มหำวิทยำลัย
หำว่ำเอำเปรียบมหำวิทยำลัยรัฐ ลดต้นทุนโดยไม่ต้องจัดกำรเรียนกำรสอน จ้ำงอำจำรย์เพิ่มให้นักศึกษำเรียนที่
บ้ำน เสียค่ำเทอมเท่ำเดิม สำมำรถทำได้ไหม มำปรึกษำกันว่ำกฎเป็นอย่ำงไร ให้เป็นเชิงรุกก่อน ไม่ใช่ ปฏิบัติแล้ว
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มำแย้ง ต้องมีกฎระเบียบที่ชัดเจน ซึ่งควำมคิดริเริ่มของภำคเอกชนมีมำก แต่ติดที่กฎระเบียบ ดังนั้นต้องหำรือ
ร่วมกันว่ำสำมำรถทำได้ไหม แค่ไหน แล้วออกมำเป็นโครงกำรนำร่องให้ลองทำ ประเมินผล แล้วขยำยให้ทุก
แห่งทำก็ได้ แต่ต้องหำรือกันตั้งแต่แรกเริ่ม ถ้ำรอให้ฝ่ำยใดคิดเองเท่ำนั้นจะไปไม่รอด เอำฝ่ำยกำกับดูแลกับฝ่ำย
ปฏิบัติม ำคุยกั น เปลี่ยนแนวคิด mindset เป็นร่วมกั นคิดทำงออกของประเทศ กำรศึก ษำของไทย เพื่อ
ผลประโยชน์ของนักศึกษำ มีคนดีมำกกว่ำคนเลว คนดีเหล่ำนี้จะบอกว่ำจะมีคุณภำพได้ต้องเป็นแบบนี้ ใครผิด
จำกนี้ก็ลงโทษไป
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำปัญหำเร่งด่วนในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ที่ภำครัฐจะต้องเร่งแก้ไขคือ
อะไร และควรมีวิธีแก้ไขอย่ำงไร
ดร.ธนู กุลชล : ในกำรที่จะแก้ไข มี 2 เรื่อง คือ 1. เรื่องที่ทำอย่ำงไรให้สถำบันอุดมศึกษำเอกชนอยู่ได้ และ
2. ทำอย่ำงไรให้คุณภำพดีตำมต้องกำร แต่เรื่องเร่งด่วนคือ ต้องให้สถำบันอุดมศึกษำเอกชนอยู่ได้ก่อน และต้อง
อยู่ได้อย่ำงดีด้วย ฉะนั้นปัญหำต้องมำคุยกันว่ำสิ่งที่สถำบันอุดมศึกษำเอกชนสำมำรถทำและทำได้ดี รัฐไม่ควร
จะต้ อ งท ำ เช่ น สำขำบริ ห ำรธุ ร กิ จ สำขำนิ เ ทศศำสตร์ สำขำกำรท่ อ งเที่ ย วและโรงแรม ควรปล่ อ ยให้
มหำวิทยำลัยเอกชนทำ รัฐควรนำงบประมำณมำทำอย่ำงอื่นที่ควรทำ และเป็นสิ่งที่เอกชนทำได้ไม่ดี เพรำะ
ลงทุนสูง แต่เป็นไปได้ยำกเนื่องจำกมหำวิทยำลัยทุกแห่งเปิดนิเทศศำสตร์ บริหำรธุรกิจหมด เพรำะลงทุนไม่
มำก ซึ่งสิ่งที่ทำให้สถำบันอุดมศึกษำเอกชนอยู่ยำกซึ่งเป็นไปตำมธรรมชำติ คือ ปัญหำกำรเกิดต่ำ อันนี้กระทบ
ทั้งเอกชนและรัฐ ช่วยไม่ได้ แต่สิ่งที่จะช่วยได้คือสำขำวิชำที่สถำบันอุดมศึกษำของรัฐเปิดไปแย่งเอกชนหมด
ฉะนั้น ในเมื่อทรัพยำกรมีจำกัด ควรเน้นคนละด้ำน ด้ำนไหนเอกชนทำได้ดี สถำบันอุดมศึกษำของรัฐไม่ควรเปิด
ด้วย แต่ในทำงปฏิบัติคงยำก เพรำะรัฐหรือกระทรวงไปบังคับได้ยำก สถำบันอุดมศึกษำของรัฐก็มีสภำของ
ตนเอง เพื่ อ ควำมอยู่ ร อดก็ จ ำเป็ น ต้ อ งหำทำงที่ จ ะดึ ง นั ก ศึ ก ษำเข้ ำ มำศึ ก ษำ ทำงออกอื่ น ๆ คื อ ทำง
สถำบันอุดมศึกษำเอกชนไม่ได้รับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินเลย ซึ่งเงินที่ได้รับเป็นทำงอ้อมหมด และไม่มำก
พอ ฉะนั้น รัฐบำลสำมำรถช่วยได้ ยกตัวอย่ำงเช่น มีกองทุนที่จะส่งเสริมให้พัฒนำอำจำรย์ เวลำนี้มีบ้ำงแต่ว่ำมี
เงื่อนไขและหลำยอย่ำงทำให้ไม่สะดวก ถ้ำสมมุติว่ำมีกฎระเบียบสนับสนุนโดยตรงให้ไปเรียน โดยออกค่ำใช้จ่ำย
ให้ ไม่ ใช่เ งินกู้ แล้วก ำหนดเงื่อนไขว่ำต้องมำอยู่ที่สถำบัน ถ้ำผิด สัญ ญำก็ลงโทษให้หนัก อำจมี ก ำรทบทวน
กองทุนหรือสิ่งที่ภำครัฐให้กำรสนับสนุนให้มีเงื่อนไขที่สนับสนุนจริงๆ ไม่ยำกต่อกำรปฏิบัติ
ผู้สัมภาษณ์ : ในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน รูปแบบที่เหมำะสมในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนควรเป็นอย่ำง
ไร ภำยใต้กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ดร.ธนู กุลชล : สถำนกำรณ์ปัจจุบันเป็นแบบวัวค่อนข้ำงพันหลักพอสมควร ถ้ำเริ่มต้นโดยมีกำรมีมำตรกำร
ต่ำงๆ เช่น มี Endowment fund ก็ไปได้ แต่เวลำนี้เกือบทุกแห่งมำจำกธุรกิจทั้งสิ้น มันไม่มีทุนโดยเฉพำะ
สถำบันอุดมศึกษำเล็กๆ และมำโดยอำศัยว่ำต้องมีจำนวนนักศึกษำของรัฐคงไปช่วยทุกแห่งไม่ได้ แต่อำจที่จะมี
สิ่งจูงใจที่เป็นรำงวัลที่ให้ฟรีที่มำกพอสมควร ถ้ำสำมำรถบรรลุพันธกิจบำงอย่ำงที่รัฐตั้งเป้ำไว้ ตอบยุทธศำสตร์
ชำติก็ให้เงินสนับสนุนไป มีเงินกู้เพื่อกำรศึกษำของนักศึกษำก็ช่วยบ้ำง แต่ที่จะไปแก้ให้เสร็จสมบูรณ์ ไม่สำมำรถ
ทำได้ สำมำรถช่วยได้บ้ำง เพรำะประวัติศำสตร์ ควำมเป็นมำเป็นแบบนั้น ต้องค่อยเป็นค่อยไปกว่ำที่จะแก้ได้
ผมว่ำเอำคนที่ดูแลสถำบันอุดมศึกษำเอกชน และผู้แทนของสถำบันอุดมศึกษำเอกชนมำนั่งคุยกัน และมีหลำย
เรื่องต้องเปลี่ยนแนวคิดของทั้ ง 2 ฝ่ำย เพื่อผลประโยชน์ก ำรศึก ษำของชำติ ให้เ กิ ดแนวทำง แล้วค่อยๆ
ดำเนินกำรจะดีขึ้น
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ผู้สัมภาษณ์ : สมำคมสถำบันอุดมศึกษำเอกชนถือเป็นตัวแทนที่ดีได้เลยหรือไม่
ดร.ธนู กุลชล : สมำคมสถำบันอุดมศึกษำเอกชนถือเป็นตัวแทนที่ดีเลย เนื่องจำกมีมหำวิทยำลัยไม่กี่แห่งที่ไม่
เป็นสมำชิก ส่วนใหญ่อยู่ในนี้ 60 กว่ำแห่ง ส่วนน้อยที่ไม่ได้อยู่
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำเกณฑ์ กฎกระทรวง พระรำชบัญญัติ และกฎหมำยที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีส่วนสนับสนุน
หรือเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนและมหำวิทยำลัยบรรษัทอย่ำงไร
ดร.ธนู กุล ชล : มำหำรือ ร่วมกั นดีที่ สุดกั บ ตัวแทนสถำบันอุดมศึก ษำเอกชน เพรำะมี แนวคิดที่ ดีและมี
ประสบกำรณ์กับปัญหำหลำกหลำย
ผู้สัมภาษณ์ : ถ้ำจะให้เกิดควำมเปลี่ยนแปลงจริง ตำมควำมเห็นส่วนตัวมองว่ำ กกอ. ชุดนี้มีอำยุไม่นำน กำรจะ
ทำเรื่องใหญ่และต้องผลักดันต้องใช้เวลำพอสมควร แต่ชุดนี้สำมำรถทำได้ โดยอำจเป็นฐำนและ กกอ. ชุดใหม่
มำดำเนินกำรต่อ
ดร.ธนู กุลชล : สิ่งที่ทำได้เลยสำหรับ กกอ. ชุดนี้ โดยตั้งกรรมกำรขึ้นมำและมำระดมสมอง ทำวิจัยเรื่องนี้
โดยเฉพำะ และกรรมกำรที่แต่งตั้งขึ้นมำ ควรมีคนนอก ไม่มีคนที่มีผลต่อกำรพิจำรณำโดยตรง คนในกระทรวง
ต้องหำรือร่วมกับเอกชน ไม่ใช่มีเฉพำะกรรมกำรที่มำจำกสถำบันอุดมศึกษำของรัฐ เพรำะจะไม่มีแนวคิด ไม่มี
ควำมรู้เกี่ยวกับสถำบันอุดมศึกษำเอกชน เนื่องจำกไม่รู้ปัญหำ รู้แต่หลักกำร แต่จะเกิดประโยชน์เมื่อมีผู้แทน
จำกสถำบันอุดมศึกษำเอกชนและผู้แทนกำกับดูแล
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไรในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนในภำพรวม
ดร.ธนู กุลชล : ควำมสำเร็จจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีควำมร่วมมือของทั้งสองฝ่ำย คือฝ่ำยกำกับและฝ่ำยปฎิบัติ และ
ทั้งสองฝ่ำยจะต้องมีควำมคิดไปในทำงบวกด้วยกัน ไว้ใจซึ่งกันและกัน มองผลประโยชน์ของชำติและกำรศึกษำ
เป็นเกณฑ์ หำรือร่วมกันเพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ออกมำ มีระยะเวลำประเมินผล และกลับมำคุยกันอีก เป็นหลำย
รอบ เพื่อเป็นทิศทำงที่ดีต่อไป
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ผู้รับการสัมภาษณ์: ผศ.เลิศชัย สุธรรมำนนท์ (ผู้ช่วยอธิกำรบดีฝ่ำยวำงแผนและพัฒนำ สถำบันกำรจัดกำร
ปัญญำภิวัฒน์)
ผู้สัมภาษณ์ : ดร. นภำพร อำร์มสตรอง
วันที่สัมภาษณ์ : 21 มิถุนำยน 2562 เวลา : 08.10 น.
สถานที่ : โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ ำนมี ควำมคิดเห็นเกี่ ยวกับ มหำวิท ยำลัยบรรษัท ในประเทศไทยอย่ำงไร ต่อกำรที่ จ ะทำให้
สถำบันอุดมศึกษำเอกชนยังคงสถำนะอยู่ได้ ท่ำมกลำงวิกฤตตัวป้อนเข้ำที่ลดลง
ผศ.เลิศชัย สุธรรมานนท์ : ปัญหำเรื่องนักศึกษำลดลงเป็นประเด็นใหญ่ ที่เป็นประเด็นร่วมคือ มหำวิทยำลัย
ในปัจจุบันอำจจะตอบโจทย์ทำงธุรกิจไม่ได้ ถ้ำเรำศึกษำเรื่องมหำวิทยำลัยบรรษัทจริงๆ แนวควำมคิดเรื่อง
เอกชนมำทำมหำวิทยำลัยบรรษัทมำเป็น 100 ปีแล้ว ถ้ำควำมหมำยในเชิงสำกล หมำยถึง Learning Centre
ที่ทำให้กับตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ พนักงำน และภำยในห่วงโซ่ธุรกิจของเขำด้วย เช่น เซเว่น ทำให้กับเฟรนชำย
ซัพพำยเออร์ ดังนั้นในเมืองนอกเป็นควำมหมำยนี้ส่วนใหญ่ แต่ก็เป็นหน่วยธุรกิจที่เลี้ยงตัวเองได้ อันนี้มีเป็น
100 ปีแล้ว แต่ในเครือของ CP เองมีประมำณ 20 ปี ที่ประธำนเกิดแนวคิดนี้มำ แต่เมื่อไม่ถึง 10 ปีที่คุณก่อ
ศัก ดิ์ ม ำท ำให้เป็นรูปแบบที่นี่ เพรำะตอนนั้นองค์กรอยำกทำเป็นออนไลน์ ภำคธุร กิ จ คิดเรื่องนี้มำนำนแล้ว
เพรำะกำรพัฒนำคนเป็นเรื่องสำคัญมำก และกำรศึกษำอำจไม่สำมำรถตอบสนองได้ทั้งหมด แต่บ้ำนเรำทำน้อย
เพรำะมหำวิทยำลัยบรรษัทลงทุนเยอะ และเห็นผลช้ำ เพรำะเป็นกำรลงทุนด้ำนคน ที่ทำให้ขับเคลื่อนช้ำ เรำมี
Learning Centre ที่เป็นทุนฝึกอบรมในองค์กรตัวเอง ทำเฉพำะในองค์กรตัวเอง แต่ไม่ได้ขยำยมำทั้งห่วงโซ่
ธุรกิจ เพรำะฉะนั้น ในบ้ำนเรำสถำนกำรณ์เป็นไง คิดว่ำยังเป็นระบบกำรศึกษำแบบเดิม แต่ต้องมีต้นทุนแฝงสูง
ในกำรที่ว่ำจะต้องพัฒนำคนเพื่อให้ทำงำนได้ เพรำะลงทุนเรื่องคนน้อย ยังต้องพึ่งพิงอีกมำก
ผู้สัมภาษณ์ : นิยำมสำกลของมหำวิทยำลัยบรรษัทกับนิยำมของปัญญำภิวัฒน์ไปด้วยกันหรือไม่ หรือปรับ
ประยุกต์ในบำงส่วน
ผศ.เลิศชั ย สุธรรมานนท์ : ผมคิดว่ำไปในทำงเดี ยวกั น เพรำะไม่มี ข้อจำกัดใดๆ ในทำงสำกลว่ำ คุณให้
ปริญญำไม่ได้ แต่โดยส่วนใหญ่ทำไม่ถึงปริญญำ ทำแค่เป็นวิจัยเพื่อใช้ในกลุ่มธุรกิจเขำ พัฒนำคน พัฒนำผู้นำ มี
ควำมเป็นธุรกิจเพื่อหล่อเลี้ยงตัวเองได้ ของเรำก็ควำมหมำยเดียวกัน แต่ต้องกำรให้ปริญญำเพรำะบ้ำนเรำไม่มี
ข้อจำกัดว่ำเด็กรุ่นใหม่เมื่ออำยุ 18 แล้วจะทำงำนด้วย เรียนด้วยไม่ได้ ดังนั้น ควำมหมำยจึงไปทำงเดียวกัน
มหำวิทยำลัยแบบนี้แล้วได้ปริญญำได้ มีไม่กี่แห่งในโลก แค่หลัก 10 แต่ไม่ถึงหลักร้อย แต่ควำมหมำยเดียวกัน
ระดับพัฒนำกำรเรำหลุดมำจำกกำรพัฒนำห่วงโซ่ธุรกิจตัวเอง มำยกระดับให้รับรองโดยหน่วยงำนภำครัฐ และ
ให้ปริญญำได้ นิยำมจึงแบบเดียวกัน แบบมหำวิทยำลัยบรรษัทดั้งเดิมไม่ได้สนใจกำรให้ปริญญำ เขำสนใจให้คน
ของเขำเก่ง ให้ทำครบวงจร พัฒนำตั้งแต่ระดับพนักงำน จนผู้จัดกำร ผู้บริหำร ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ มีวิจัย มีกำร
จัดกำรควำมรู้ด้วย
ผู้สัมภาษณ์ : จำกที่สัมภำษณ์ท่ำนอื่นมำ บำงท่ำนอำจเข้ำใจในแง่ที่ว่ำมหำวิทยำลัยบรรษัทตอบโจทย์เฉพำะ
บริษัทแม่ ไม่ได้ในห่วงโซ่ธุรกิจ แต่ควำมหมำยเชิงสำกลเกี่ยวข้องกับทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ คู่ค้ำ ไม่ใช่เฉพำะสนับสนุน
องค์กำรแม่อย่ำงเดียว
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ผศ.เลิศชัย สุธรรมานนท์ : ในควำมหมำยสำกลคลอบคลุมทั้งห่วงโซ่ธุรกิจ คู่ค้ำ ไม่ใช่เฉพำะองค์กรแม่ ยิ่งเป็น
รูปธรรม บำงครั้งไม่ใช่ในห่วงโซ่ธุรกิจ ไม่ใช่คู่แข่งโดยตรง เช่น Santa Fe' Steak ก็ไม่ใช่ธุรกิจในเครืออำจเป็น
ลูกค้ำในกำรซื้อเนื้อไปทำ มิตรผล ก็ไม่ใช่ลูกค้ำ แต่เรำให้บริกำรเขำด้วย ให้บริกำรบริษัท แม่ ให้บริกำรธุรกิจ
และให้บริกำรสังคมที่ไม่ใช่ธุรกิจของเรำเลย สิ่งนี้อำจทำให้คนมองว่ำปัญญำภิวัฒน์ไม่ได้ทำตำมเจตนำดั้งเดิม
เพรำะคนต้องมองว่ำให้บริกำรซีพีอย่ำงเดียว คนก็เข้ำใจผิด เพรำะเรำตั้งมำเพื่อไม่ได้บริกำรบริษัทในเครืออย่ำง
เดียว เรำจึงไม่ได้ตั้งชื่อว่ำ มหำวิทยำลัยซีพี เพรำะคุณก่อศักดิ์ต้องกำรให้เป็นมหำวิทยำลัยของสังคมทั้งหมด
ผู้สัมภาษณ์ : ประเด็นกำรตีควำมในเรื่องรับรองวิทยฐำนะมีข้อสังเกตในกำรประเมิน มองว่ำ ณ วันนี้เหมือน
ปัญญำภิวัฒน์ไปทำในเรื่องที่ไม่แน่ใจว่ำคงแนวคิดเรื่องมหำวิทยำลัยบรรษัทหรือไม่
ผศ.เลิศชัย สุธรรมานนท์ : กำรตีควำมแคบ วันนั้นบอกที่ประชุมว่ำให้อ่ำนข้อมูล ดูเฉพำะในควำมหมำยแรก
ว่ำไม่ต้องกำรปริญญำ และทำให้บริษัท CP เท่ำนั้น ซึ่งตีควำมแคบเกิน เวลำนี้เรำทำในกลุ่มธุรกิจเรำด้วย กลุ่ม
ลูก ค้ำเรำด้วย แต่อ ย่ำงไรก็ยังให้บริกำรบริษัท แม่ อยู่ดี เป็นข้อสัง เกตที่คับแคบมำก เวลำทำแผนธุรกิจ เรำ
คำนึงถึงสังคมทั้งหมด กำรทำธุรกิจ ประเทศชำติต้องได้ สังคมต้องได้ บริษัทถึงได้ ในบริษัทแม่มองทำงปัญญำ
ภิวัฒน์เป็น CSR มีกำรให้ทุนมำ ให้เงินมำเพื่อสนับสนุนทุนกำรศึกษำ องค์กรมองเป็นช่องว่ำงในเรือ่ งกำรรับรูว้ ำ่
ในควำมเข้ำใจนิยำมของ มหำวิทยำลัยบรรษัทปัจจุบัน คนที่ประเมินไม่เข้ำใจก็จะตีควำมไปอีกอย่ำงนึง
ผู้สัมภาษณ์ : ทำงปัญญำภิวัฒน์อำจต้องทำงำนหนักขึ้น จะไปขยำยควำมในงำนวิจัย
ผศ.เลิศชัย สุธรรมานนท์ : ต้องตีควำมให้กว้ำงกว่ำนี้ เพรำะโลกค่อนข้ำงมีควำมซับซ้อนขึ้น นี่คือธุรกิจที่เป็น
Social Enterprise
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำปัจจัยหรือเงื่อนไขใดบ้ำง ที่ทำให้มหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทยดำเนินกำรไปได้
โดยสำเร็จ
ผศ.เลิศชัย สุธรรมานนท์ : เงื่อนไขจำกประสบกำรณ์ที่นี่ คือ 1. ธุรกิจที่ทำต้องใหญ่โตพอที่จะทุ่มสรรพกำลัง
ให้ เพรำะกำรลงทุนเรื่องคนสูงมำก ซึ่งกำรให้ได้แหล่งทรัพยำกรมำเพิ่ม ถ้ำไม่ใช่บริษัทใหญ่โอกำสที่จะเกิ ด
มหำวิท ยำลัยบรรษัท มั นน้อ ย เรำเห็นจุดนี้และเป็นนโยบำยของคุณ ก่ อศัก ดิ์ ใช้คำว่ำ “คณะเสียบปลั๊ก ”
ยกตัวอย่ำงเช่น บริษัทมิตรผล ไม่ได้อยำกทุ่มจนเป็นมหำวิทยำลัยของตนเอง แต่สำมำรถมำร่วมเป็นบำงคณะได้
CPF เป็นหนึ่งในเครือ CP เน้นอำหำรเป็นหลัก สำมำรถมำพ่วงกับมหำวิทยำลัยดั้งเดิมเป็นคณะอุตสำหกรรม
เกษตรได้ มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ บริษัทมำเปิดคณะร่วมกับเรำ เครือสหพัฒน์ ปตท. ถ้ ำไม่อยำกลงทุนก็มำ
เสียบปลั๊ก ซึ่งเกิดขึ้นแล้ว แต่ยังไม่มำก ถ้ำเขำเห็นควำมสำคัญและไม่อยำกเปิดเอง เขำสำมำรถมำร่วมมือกับ
มหำวิท ยำลัยบรรษัท แบบนี้ได้ สรุป แล้ว จะประสบผลส ำเร็จได้ บริษัท แม่ ต้องใหญ่พอ มี ก ำลัง ที่ ม ำกพอ
ผู้บ ริหำรต้องสนับ สนุนเรื่องคนจริงๆ แนวควำมคิดของผู้บ ริหำรมุ่ งมั่นว่ำคนสำคัญกว่ำ Core Business 2.
องค์ก รต้องใจกว้ำงพอที่ จะนำควำมรู้ขององค์ก รนำไปสู่ห้องเรียน เพรำะว่ำ หลำยๆที่ เช่น มหำวิท ยำลัย
หอกำรค้ำ มีสภำหอกำรค้ำ มีสมำชิกมำก แต่ก็ไม่ได้ถ่ำยโอนสิ่งที่อยู่ในองค์กรไปในห้องเรียน มหำวิทยำลัย
กรุงเทพ คือ โอสถสภำ ก็ไม่ได้ถ่ำยโอนจำกองค์กรสู่ห้องเรียน ดังนั้น กำรตีควำมต้องกว้ำงพอที่จะยอมถ่ำยโอน
ควำมรู้ไปสู่ห้องเรียน ปัญ หำเหล่ำนี้ทำให้ม หำวิทยำลัยบรรษัท ในไทยเดินช้ำ เพรำะแยกส่วนกัน อีก มุมนึง
อำจจะหวงควำมรู้ก็ได้นะ แต่ของเรำไม่หวง หลัก สูตรเรำเอำควำมสำเร็จแต่ละสำยงำนของซี พี 7-11 มำ
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แบ่งปันเป็นหลักสูตร โดยสรุปคือ 1. Resource 2. Knowledge ที่มีในองค์กรไปสู่ห้องเรียน โดยมีผู้บริหำรที่
อยำกผลักดันในเรื่องนี้
ผู้ สั ม ภาษณ์ : ท่ ำ นคิ ด ว่ ำ มี วิ ธี ก ำรใด ในกำรสนั บ สนุน สถำบั น อุด มศึ ก ษำเอกชนในกำรน ำแนวคิดเรื่อง
มหำวิ ท ยำลั ย บรรษั ท มำปรั บ ใช้ เพื่ อ ให้ ส ถำบั น อุ ด มศึ ก ษำเอกชนมี ค วำมเชื่ อ มโยงกั บ ภำคธุ ร กิ จ และ
ภำคอุตสำหกรรมได้ และมีควำมเป็นไปได้ที่จะนำแนวคิดนี้มำพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนในปัจจุบนั หรือไม่
อย่ำงไร
ผศ.เลิศชัย สุธรรมานนท์ : ใช้แนวควำมคิด “คณะเสียบปลั๊ก” มำคุยกันลงตัว บำงสำขำวิชำที่ตนเองอยำกได้
ก็มำร่วมเปิด จุดเริ่มต้นต้องมี Network ที่ใกล้ชิดกับมหำวิทยำลัย มีควำมไว้ใจเป็นพื้นฐำนกับองค์กรต่ำงๆ ใน
โมเดลบอกว่ำ Networking เป็นสิ่งสำคัญ บำงทีต้องผูกพันมำยำวถึงตัดสินใจมำร่วม มีกำรให้ทุนกำรศึกษำกับ
นัก ศึก ษำบำงส่วน กำรฝึก งำน กำรคบหำสมำคม ซึ่ง โมเดลนี้ มหำวิท ยำลัยในประเทศไทยทำได้ทันทีเลย
เกี่ยวข้องกับ Network พวกนี้ แต่ปัญหำคือทัศนคติต่ำงหำก ฉะนั้น Network จึงสำคัญ ปัญหำเอกชนที่อยู่
ไม่ได้คือไม่ได้เชื่อมโยงกับธุรกิจภำคอุตสำหกรรมจริง และปัญหำใหญ่คือทัศนคติของอำจำรย์ที่ไม่ได้ฝึกมำใน
ด้ำน Business Mind กำรเปิดกว้ำงที่จะไปเชื่อมต่อกับภำคอื่นๆ เพื่อประโยชน์กับงำนที่ตัวเองทำ ทัศนคติของ
บุคลำกรในมหำวิทยำลัยทีไ่ ม่ทำ ซึ่งสำมำรถทำได้ดีกว่ำเรำอีกเพรำะมีชื่อเสียงของมหำวิทยำลัยที่น่ำเชื่อถือมำแต่
เดิมอยู่แล้ว
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำ “จุดแข็ง” ของสถำบันอุดมศึกษำเอกชน และมหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทย คือ
อะไร
ผศ.เลิศชัย สุธรรมานนท์ : จุดแข็งของปัญญำภิวัฒน์ คือควำมคล่องตัว เคลื่อนไหวได้เร็ว ทำได้เลยทันที อำจ
มีบำงกรณีที่ต้องใช้เงินสูง เรำก็มีกรรมกำรในกำรอนุมัติระดับสูง แต่กระบวนกำรจบได้ง่ำย และรู้ได้เลยทันทีว่ำ
จะไปต่อได้หรือไม่ ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำร ควำมคล่องตัวเป็นจุดแข็งจุดเดียว จุดอ่อนคือเรื่องเงินทีไ่ ม่มี
รัฐบำลสนับสนุน ชื่อเสียงมหำวิทยำลัยเรำก็ต้องสร้ำงขึ้นมำเอง ซึ่งมหำวิทยำลัยเอกชนจะถูกมองเป็นลำดับหลัง
ผู้สัมภาษณ์ : มีระยะหนึ่งที่สงั คมโจมตีกำรผูกขำดในส่วนของซีพีทเี่ ป็นบริษัทแม่ ในมุมของทำงนี้มองว่ำอย่ำงไร
ผศ.เลิศชัย สุธรรมานนท์ : คนมีควำมคิดหลำกหลำย สำมำรถมองได้ กลยุทธ์ของกำรทำธุรกิจ คำว่ำห่วงโซ่
ธุรกิจ ถูกสอนมำนำนว่ำกำรบริหำรแต่ละช่วงของห่วงโซ่ มันมี Value-Added ที่เพิ่มขึ้น ถ้ำมองได้ก็สำมำรถทำ
ได้ตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ เพรำะมันอยู่ในมือ ถ้ำมองว่ำเป็นกำรผูกขำด อยู่ที่กำรมองในกำรจัดกำรเรื่องผูกขำดก็มี
มำตำรกำรของภำครัฐ ว่ำแค่ไหนที่คิดว่ำไม่ได้แล้ว เช่น มี Duty free ทุกสนำมบิน และผูกขำด แต่ที่โดนโจมตี
อำจเป็นเพรำะผลิตภัณฑ์ของเรำอยู่ใกล้ชิดกับคนจำนวนมำก ธุรกิจน้ำเมำก็ผูกขำด แต่ไม่ได้ใกล้ตัวทุกคน สิ่งที่
เรำทำได้ คือพยำยำมสื่อสำรสิ่งที่ทำดีกับสังคมแทน ในประเด็นธุรกิจจะมองที่ห่วงโซ่ธุรกิจ ถ้ำเรำคุมภำยในห่วง
โซ่ทั้งหมดได้ เช่น มองว่ำไข่ไก่จะให้คนอื่นขำย หรือขำยเอง ไก่ควรมีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ดีไหม ก็จะได้ควบคุม
คุณภำพต้นทำงได้
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำ “จุดอ่อน” ของสถำบันอุดมศึกษำเอกชน และมหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทย
คืออะไร
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ผศ.เลิศชัย สุธรรมานนท์ : จุดอ่อนในเรื่อง กำรตีควำมว่ำทุนมนุษย์สำคัญแค่ไหน เรำตีควำมเรื่องนี้ไม่เหมือน
ที่ควรจะเป็น เป็นกำรตีควำมเฉพำะหน้ำ ไม่เห็นว่ำกำรลงทุนมนุษย์ต้องลงทุนอย่ำงมำก หลำยองค์กรต้องกำรมี
สถำบันกำรศึกษำแบบนี้ แต่อยู่ที่ว่ำเขำจะทุ่มขนำดไหน อีกอย่ำงคือ ถ้ำกำลังไม่พอทำไมไม่ร่วมมือกัน อย่ำงเช่น
กลุ่มธุรกิจเครื่องสำอำงค์ ควำมงำม มีสมำคมทำงกำรค้ำ แข่งกันในทีม แต่ทำไมไม่จับมือกันทำ หรือแม้แค่
กำรร่วมมือกับ มหำวิทยำลัยแบบดั้งเดิม เรำยื่นมำตลอดเวลำ กำรให้ทุนเด็กของตัวเองตั้งแต่ ปี 1 - ปี 4 แต่
เขำไม่ลงทุนเรื่องคนยำวขนำดนี้ ธุรกิจบ้ำนเรำตัดเรื่องคนก่อน งบฝึกอบรมถูกตัดก่อนแทบทุกครั้ง เรำไม่ให้
ควำมสำคัญอย่ำงแท้จริง ในแง่นักบริหำรจะมองว่ำเป็นกำรลงทุนระยะยำว ทำให้ไม่สำมำรถทำมหำวิทยำลัย
บรรษัทได้
ผู้สัมภาษณ์ : ถ้ำพูดถึงสถำบันอุดมศึกษำเอกชนที่ไม่ใช่มหำวิทยำลัยบรรษัท ท่ำนคิดว่ำ “จุดอ่อน” คืออะไร
ผศ.เลิศชั ย สุธรรมานนท์ : ถ้ำพู ดถึง สถำบันอุดมศึก ษำเอกชน ผมมองว่ำ จุดอ่อนมำจำกชื่อเสียงของ
สถำบันอุดมศึกษำเป็นจุดอ่อนที่สำคัญ นอกจำกนี้ ทัศนคติในกำรตีควำมไม่เท่ำกันว่ำรัฐและเอกชนต่ำงกัน ทำ
ให้เกิดกำแพงกั้นกำรสนับสนุนงบของรัฐเป็นส่วนนึง ทำให้เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงรัฐและเอกชนน้อยลง ซึ่ง
อุปสรรคสำคัญคือ กำรแปลควำมจำกภำครัฐ ยังแปลควำมแบบดั้งเดิมว่ำกำรจัดกำรศึกษำเป็นหน้ำที่รัฐ เอกชน
แค่แบ่งเบำ ถ้ำไม่ต้องกำรให้ช่วย ก็ไม่ควรจะมำยุ่ง รัฐควรมองว่ำกลไกใดมีประโยชน์ต่อประเทศหรือขับเคลื่อน
ได้ ควรมองให้เป็นแบบเดียวกัน ตีควำมระหว่ำงภำครัฐและเอกชนเหมือนกัน ไม่สองมำตรฐำน จะทำให้เป็น
อุปสรรคของสถำบันอุดมศึกษำเอกชน
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำ “โอกำสและควำมท้ำทำย” ของสถำบันอุดมศึกษำเอกชน และมหำวิทยำลัยบรรษัท
ในประเทศไทย คืออะไร
ผศ.เลิศชัย สุธรรมานนท์ : โอกำส มีมำกในช่องว่ำงของรัฐ แต่คนจะมองไม่เห็น หรือกล้ำลงทุนหรือไม่ ในเรื่อง
ทักษะของคนต้องเปลี่ยนเร็วมำก ทำให้โอกำสของมหำวิทยำลัยบรรษัทจะเกิด ควำมร่วมมือต้องเกิด เพรำะคน
ต้องพัฒนำทักษะ จึงถือเป็นโอกำสอย่ำงมำก หรือมหำวิทยำลัยดั้งเดิมผันตัวเองมำเป็นมหำวิทยำลัยบรรษัท
อุปสรรคคือทรัพยำกรที่จะมีมำให้ ผมไม่ค่อยพูดถึงกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ เพรำะผมเย็นชำ กำรสร้ำงทัศนคติ
ที่ตีควำมว่ำคนคือศูนย์กลำงของกำรพัฒนำและควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
ผู้สัมภาษณ์ : ในแง่ของควำมท้ำทำยที่เรำไม่สำมำรถควบคุมได้
ผศ.เลิศชัย สุธรรมานนท์ : ควำมท้ำทำยที่ควบคุมไม่ได้คือกำรแข่งขันจำกภำยนอกประเทศ จะเข้ำมำทำแข่ง
กับเรำ คอร์สออนไลน์รำคำถูกมำก ผลิตที่เดียวในโลกแต่สอนได้ทั่วโลกเลย ที่คือควำมท้ำทำยที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งเรำ
อำจไม่เก่งขนำดนั้น เรื่องภำษำอังกฤษ ยิ่งทำให้ต้นทุนเขำต่ำลง แต่เรำต้นทุนสูงมำก ดังนั้นควำมท้ำทำยจึงเป็น
เรื่องของกำรแข่งขันของต่ำงประเทศ และเทคโนโลยี
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนมีคำแนะนำเกี่ยวกับกำรนำกลยุทธ์ในกำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัยบรรษัท
ที่เชื่อมโยงกับภำคธุรกิจ

๑๘๙

ผศ.เลิศชัย สุธรรมานนท์ : กลยุทธ์ ตำมโมเดล กำรบริหำรแบบมหำวิทยำลัยบรรษัท ต้องมีกำรสอนแบบมี
ส่วนร่วมจำกภำคธุรกิจ มีกระบวนกำรฝึกงำนที่ชัดเจน มีกำรทำวิจัยจำกโจทย์จริงๆ เป็นกระบวนกำรหลัก ต้อง
มีทีม สร้ำง Network ปลูกฝังวัฒนธรรมของกำรรู้จักสร้ำง Network ในตัวอำจำรย์ทุกคน ฉะนั้น กลยุทธ์ตอบ
ได้ตำม PIM work based education มีรำยละเอียดในหนังสือ “กำรเรียนรู้จำกประสบ กำรณ์จริง ทำงเลือก
ใหม่ของอุดมศึกษำไทย” ของสถำบันฯ
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนมีแนวควำมคิดในกำรสนับสนุนเทคโนโลยีด้ำนกำรศึกษำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิทยำลัยบรรษัทให้สอดคล้องกับทิศทำงขององค์กร และก่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำได้อย่ำงไร
ผศ.เลิศชั ย สุธรรมานนท์ : กำรลงทุนด้ำนเทคโนโลยีค่อนข้ำงสูง กำรเป็นมหำวิทยำลัยบรรษัทมีข้อดีคือ
สำมำรถยืม ใช้ห้อ งทดลองในเครือ ข่ำยเรำเอง เช่น CPF มี เ รื่องไก่ และวัคซีนที่ ล้ำหน้ำ ในกำรฝึก สำมำรถ
เชื่อมโยงไปหำเขำได้ โดยไม่ต้องลงทุนใหม่เองทั้งหมด จะได้เปรียบมำก ต้องตีควำมใหม่ว่ำ ทุกที่ในห่วงโซ่ธุรกิจ
เป็นห้องเรียนของเรำ ไม่ใช่เฉพำะในตึกเรียน ฉะนั้นกำรลงทุนในมหำวิทยำลัยอย่ำงไรก็ไม่ทันเทคโนโลยีอยู่แล้ว
แม้จะลงทุนเป็นหลำยหมื่นล้ำน ใช้สิ่งที่เขำทำธุรกิจแล้วชนะในสนำมตอนนี้ไม่ดีกว่ำเหรอ
ผู้สัมภาษณ์ : ถ้ำเช่นนั้น สำมำรถมองในมุมมืดได้เลยว่ำประเทศไทยไม่สำมำรถสร้ำงเทคโนโลยีได้เลย
ผศ.เลิศชัย สุธรรมานนท์ : ต้องยอมรับว่ำเรำไปไม่ถึงจริงๆ แต่เรำเรียนจำกสิ่งที่มันล้ำอยู่แล้วได้ไหม เช่น ถ้ำ
เรำสอนด้ำน AI ท ำไมไม่ ใช่ห้อ งเรียนของ Huawei ซึ่ง เรำก็มี Network กั บ Huawei ส่ง เด็ก ไปทดลองกับ
Huawei คือถ้ำใช้เฉพำะพื้นที่ในมหำวิทยำลัย ยังไงก็ไม่ทันเทคโนโลยีอยู่ดี
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำปัญหำเร่งด่วนในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ที่ภำครัฐจะต้องเร่งแก้ไขคือ
อะไร และควรมีวิธีแก้ไขอย่ำงไร
ผศ.เลิศชัย สุธรรมานนท์ : ปัญหำ ผมไม่ได้สนใจภำครัฐเท่ำไร กำรควบคุมน่ำจะมีหลักกำรในกำรควบคุม
มำกกว่ำจะออกระเบียบในกำรควบคุม มีหลักกำรบำงอย่ำงที่จะตกลงกัน ซึ่งตอนนี้ภำครัฐเน้นควบคุมมำก
ไม่ใช่แค่กำรศึกษำ มีระบบจัดซื้อจัดจ้ำงกับภำคเอกชน ยำกขึ้น ควบคุมหนักขึ้นเรื่อยๆ กำรควบคุมบำงครั้งถ้ำ
เกิดเหตุบำงที่ บำงมหำวิทยำลัยก็แก้ปัญหำเฉพำะจุด แต่อย่ำไปออกระเบียบเหมำรวมทั้งหมด ควรโฟกัสเฉพำะ
จุด หำกลยุทธ์ที่ใช้เฉพำะตรงนั้น ไม่บังคับทั้งหมด ใครเกเรก็ไปจัดกำรคนเกเร ก็จบไป ให้ลักษณะกำรควบคุม
ของภำครัฐเป็นแนวคิด มีกลยุทธ์ในกำรบังคับใช้ มีเป้ำของกำรควบคุมที่ชัดเจน และโฟกัสตรงนั้นมำกกว่ำ
กระจำยไปถึงที่อื่นๆ และได้รับผลกระทบ กำรออกระเบียบแบบเดียวใช้ได้หมดคงยำก ควรแยกส่วนในกำรดูแล
ผู้สัมภาษณ์ : ในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน รูปแบบที่ เหมำะสมในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนควรเป็น
อย่ำงไร ภำยใต้กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ผศ.เลิศชัย สุธรรมานนท์ : ถ้ำกระทรวงยืดหยุ่นในกำรทำงำนมำกขึ้น มหำวิทยำลัย กำรใกล้ชิดกับผู้ที่ใช้
บัณฑิต องค์กรเล็กๆ ทำให้เกิดควำมร่วมมือมำกขึ้น ถึงแม้ว่ำ จะมีตัวป้อนเข้ำน้อยลง แต่คงอยู่ได้ เพรำะเรำมี
กำรพัฒ นำทักษะ โดยเฉพำะเรื่อ ง IT ต้อ งพัฒ นำทั กษะมำก IT มี ก ำรตกยุค วิชำชีพอื่นก็ เ หมื อนกัน ต้องมี
กำรพัฒนำทักษะ จึงจะไปได้

๑๙๐

ผู้สัมภาษณ์ : กำรแบ่งพันธกิจเป็น 4 พันธกิจของอุดมศึกษำ ท่ำนคิดว่ำเหมำะสมไหม และต้องเน้นอะไรมำก
ที่สุด
ผศ.เลิศชัย สุธรรมานนท์ : ผมคิดว่ำเป็นแค่กรอบกว้ำงๆ มหำวิทยำลัยอื่น และมหำวิทยำลัยเรำก็เอำไปวำงไว้
และทำอย่ำงอื่นเพิ่ม 4 อันเป็นแค่พื้นฐำน แต่เรำต้องทำอย่ำงอื่นเพิ่มได้ ไม่มีประเด็นอะไร
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำเกณฑ์ กฎกระทรวง พระรำชบัญญัติ และกฎหมำยที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีส่วนสนับสนุน
หรือเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนและมหำวิทยำลัยบรรษัทอย่ำงไร
ผศ.เลิศชัย สุธรรมานนท์ : ยกตัวอย่ำง คือกำรควบคุมของรัฐ เรำควบคุมมำกเกินไป เช่น กำรจัดซื้อที่ดิน
แปลง 1 เพื่อขยำยมหำวิทยำลัย ใช้เวลำนำนมำก เรื่องของที่มำของเงิน มีรำยงำนทุกปีอยู่แล้ว ว่ำมีเงินก่อตั้ง
แล้ว จะซื้อที่ดินก็อยู่ในเรื่องที่เรำวิสัยทำได้ ตัวเลขนักศึกษำก็เพิ่มขึ้นทุกปี แต่ใช้เวลำ 8-9 เดือน กว่ำเรื่องจะ
อนุมัติมำ 8-9 เดือน ผู้ใหญ่ยกหูคุยกัน ถ้ำเดินตำมปกติ สงสัยน่ำจะนำนกว่ำนี้ กำรพิจำรณำอำจไม่ทันกำร
กระบวนกำรของท่ำน ก็มีเจ้ำหน้ำที่ อนุกรรมกำร และบอร์ดบริหำร ลงทุกเรื่องเลย จึงควรให้มอบอำนำจ
เลขำธิกำรได้ไหมในบำงเรื่อง ให้หลักกำรเลยว่ำจะซื้อที่ดินต้องมีเงินเป็นอย่ำงไร มีรำยได้ รำยจ่ำย เติบโตขึ้น
เงินเขำเองไม่ต้องกู้ ก็ซื้อไป
ผู้สัมภาษณ์ : สิ่งเหล่ำนี้มำจำกเนื้อควำมพระรำชบัญญัติเอกชน แสดงว่ำมีหลำยจุดต้องทบทวนใหม่
ผศ.เลิศชัย สุธรรมานนท์ : ต้องทบทวนใหม่ ที่สำคัญกฎหมำยที่เขียน บังคับไม่ได้ทุกกรณี แต่คนที่แปลควำม
กฎหมำยต้องมีทัศนคติเชิงสนับสนุนจริงๆ จึงกลับมำที่ทีมงำนที่ดูแลคุมกฎว่ำตีควำม และเชื่อมั่นในสิ่งที่ทำ เชื่อ
ในจุดยืนของผู้อื่นในสังคม ว่ำมีกำรดูแลคุณภำพ มีกำรตรวจสอบแม้ไม่ใช่จำก สตง. แต่เรำถูกตรวจสอบโดย
สังคมอยู่แล้ว เรำมีธรรมำภิบำลองค์กร กรรมกำรตรวจสอบภำยนอก ต้องเชื่อในกลไกของเรำ ภำครัฐจึงไม่
จำเป็นต้องแข็งตัวต่อเรำขนำดนั้น ตอนนี้ทัศนคติในเชิงตรวจสอบต้องกว้ำงกว่ำเดิม
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไรในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนในภำพรวม
ผศ.เลิ ศชั ย สุ ธ รรมานนท์ : ในภำพรวม ขอน ำเสนอโมเดลของปัญ ญำภิ วัฒ น์ สำมำรถนำไปใช้ได้เ ลย
ในกำรบริห ำรทั้ ง ภำครัฐและเอกชน เป็ น โมเดลที่ ล งตัว พอสมควร เป็ น ทำงออกและเป็น ทำงเลือกใหม่
ในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำครอบคลุมในทุกสถำบันเลย
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ผู้รับการสัมภาษณ์ ดร. พรชัย มงคลวนิช (อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสยำม อดีตนำยกสมำคมสถำบันอุดมศึกษำ
เอกชนแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ อดีตนำยกสมำคมสถำบันอุดมศึกษำเอกชน
นำนำชำติ)
ผู้สัมภาษณ์ : ดร. นภำพร อำร์มสตรอง
วันที่สัมภาษณ์ : 5 กรกฎำคม 2562 เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : สำนักติดตำมและประเมินผลอุดมศึกษำ อำคำรสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 1
ผู้สัมภาษณ์ : ประเด็นของกำรสัมภำษณ์ในครั้งนี้ คือ สถำนกำรณ์ของมหำวิทยำลัยจะอยู่ลำบำกทั้งรัฐ และ
เอกชน ดั ง นั้ น จึ ง เริ่ ม มี วิ ธี ก ำรที่ จ ะท ำให้ก ำรศึ ก ษำตอบโจทย์ และ win-win กั บ หลำยฝ่ำ ย จึ ง สนใจว่ำ
มหำวิทยำลัยบรรษัทจะประยุกต์ใช้กับประเทศไทยแล้วจะเป็นแบบใด รูปแบบจะเหมือนหรือปรับประยุกต์จำก
แนวคิดนิยำมสำกลอย่ำงไร
ดร. พรชัย มงคลวนิช : แนวคิดเรื่องมหำวิทยำลัยบรรษัทเป็นแนวควำมคิดที่ดี เนื่องจำกเมื่อสำเร็จกำรศึกษำ
แล้ว โอกำสที่จะได้ทำงำนมีมำกกว่ำสถำบันอุดมศึกษำทั่ วไป แต่จะต้องเป็นงำนอย่ำงที่ก ำหนดไว้ ซึ่งในแง่
กำรหำผู้เรียน มีควำมชัดเจนที่ผู้เรียนจะเห็นว่ำ พอสำเร็จกำรศึกษำก็จะมีงำนรองรับ หรือในต่ำงประเทศ บำงที
ก็เรียนจบแล้วไปทำงำนเลย สิ่งนี้คือจุดที่ดี แต่จุดที่น่ำคิดคือว่ำ ถ้ำเป็นมหำวิทยำลัยบรรษัทแบบดั้งเดิม อำจ
เน้นเฉพำะสำขำใดสำขำหนึ่งตำมควำมต้องกำรของบริษัท แต่ในอนำคต คนต้องทำงำนหลำยงำน งำนที่ทำเป็น
งำนแรกอำจตอบสนองได้ดี แต่งำนต่อไปก็ขึ้นอยู่กับกำรพัฒนำในช่วงนั้น ซึ่งกำรพัฒนำในอนำคตตนเองต่อไป
จะมี ส่วนมำก โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ยุคนี้คนต้องท ำงำนหลำยงำน ฉะนั้น ข้อดีของมหำวิท ยำลัยบรรษัทคือ
อำจได้รับคัดเลือกให้เป็นพนักงำนของบริษัทเลย แต่อำจเป็นข้อดีเฉพำะในช่วงแรกของกำรทำงำน ส่วนหลัง
อำจขึ้นกับปัจจัยต่ำงๆ และมหำวิทยำลัยเอกชนที่มีหลำยสำขำหรือมีควำมหลำกหลำยก็มีประโยชน์เหมือนกัน
เพรำะอำจใช้หลักกำรของมหำวิทยำลัยบรรษัท ซึ่งไม่ได้มีแค่บริษัทเดียวแต่ม ำกกว่ำ ถ้ำจัดกำรศึกษำอยู่ใน
บริษัทจริงๆ ภำยในบริษัทก็มีคู่แข่งกันเอง อำจไม่สนับสนุนให้ไปศึกษำต่ำงบริษัท ดังนั้นโดยสรุปแล้วข้อดี คือ
1) กำรรับนักศึกษำของมหำวิทยำลัยบรรษัท นักศึกษำที่ประสงค์จะเรียนก็อำจพึงพอใจ เพรำะเมื่อสำเร็จ
กำรศึกษำแล้ว สำมำรถหำงำนง่ำย แต่ทั้งนี้ ขึ้นกับกำรรับของบริษัทนั้น 2) มหำวิทยำลัยที่ไม่เป็นมหำวิทยำลัย
บรรษัทอำจมีแนวคิดควำมร่วมมื อกับ ภำคอุ ตสำกหรรมได้ เพรำะอำจไม่ต้องร่วมมือกับบริษัทเดียวเหมื อน
มหำวิทยำลัยบรรษัทได้
ผู้สัมภาษณ์ : ดังนั้นสำมำรถสรุปได้ว่ำ อำจต้องเริ่มต้นจำกคำนิยำม ว่ำถ้ำเป็นบรรษัทเดียวอำจมีจุดแข็งจุดอ่อน
ในตัว ไม่ ส ำมำรถทดแทนมหำวิท ยำลัยทั่ วไป ที่ เ ป็นลัก ษณะครอบคลุมทุก สำขำ เพรำะสำมำรถตอบโจทย์
นักศึกษำหรือผู้เรียนได้ แต่ในส่วนของมหำวิทยำลัยบรรษัทจะมีควำมชัดเจนในแง่กำรหำงำนที่จะทำในอนำคต
ดัง นั้น ผู้ที่ จ ะเข้ำศึก ษำอำจเป็นพวกที่ ชัดเจนในกำรประกอบอำชีพ แต่ถ้ำไม่ ชัดเจนในกำรประกอบอำชีพ
อำจไม่เหมำะสม และตำมคำนิยำม อำจไม่ใช่บรรษัทเดียว อำจมีกำรยืดหยุ่น เช่น บำงมหำวิทยำลัยที่นิยำมว่ำ
ไม่ ใช่ตอบสนองแค่อ งค์ก รแม่ อ ย่ำงเดียว แต่ร วมถึง คู่ค้ำ และผู้ที่ เ กี่ ยวข้องด้วย ตรงนี้ อำจท ำให้เ กิ ดควำม
หลำกหลำยของสำขำมำกขึ้น

๑๙๒

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ ำนมี ควำมคิดเห็นเกี่ยวกั บมหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทยอย่ำงไร ต่อกำรที่ จ ะทำให้
สถำบันอุดมศึกษำเอกชนยังคงสถำนะอยู่ได้ ท่ำมกลำงวิกฤตตัวป้อนเข้ำที่ลดลง
ดร. พรชัย มงคลวนิช : ประกำรแรก ต้องมีสำขำวิชำมำกพอสมควร ที่จะทำให้นักศึกษำเลือกตำมตัวตนของ
เขำ ประกำรที่สองคือ มหำวิทยำลัยคงไม่ใช่ที่ฝึกคนเพื่อทำงำนเฉพำะในองค์กรนั้นๆ แต่จะต้องมีควำมสำมำรถ
ในกำรคิดนวัตกรรมใหม่ๆ ขึ้นมำ ซึ่งก็ขึ้นกับว่ำบริษัทนั้นมีหัวก้ำวหน้ำหรือไม่ หรือแค่ทำเพื่อตอบโจทย์ HR ใน
องค์ก รนั้น ซึ่ง เมื่ อนักศึกษำจบไปแล้ว ควำมต้องกำรขององค์ก ำรอำจจะเปลี่ยนไปแล้วก็ได้ ดัง นั้น ถ้ำผลิต
นักศึกษำออกมำตรงควำมต้องกำร แต่ไม่ได้สร้ำงควำมคิดเชิงวิกฤต กำรสร้ำงนวัตกรรมเลย อำจกลำยเป็น
จุดอ่อนได้
ผู้ สั ม ภาษณ์ : ท่ ำ นคิ ด ว่ ำ มี วิ ธี ก ำรใด ในกำรสนั บ สนุน สถำบั น อุด มศึ ก ษำเอกชนในกำรน ำแนวคิดเรื่อง
มหำวิ ท ยำลั ย บรรษั ท มำปรั บ ใช้ เพื่ อ ให้ ส ถำบั น อุ ด มศึ ก ษำเอกชนมี ค วำมเชื่ อ มโยงกั บ ภำคธุ ร กิ จ และ
ภำคอุตสำหกรรมได้ และมีควำมเป็นไปได้ที่จะนำแนวคิดนี้มำพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนในปัจจุบนั หรือไม่
อย่ำงไร
ดร. พรชัย มงคลวนิช : แบ่งเป็น 2 ประเด็น ประเด็นแรกคือ ในกำรเปิดสำขำใดก็ตำม ควรมีผู้แทนจำกภำค
อุตสำหกรรมเข้ำมำ และอำจสร้ำงเครือ ข่ำยมหำวิท ยำลัยกับภำคอุตสำหกรรม เหมื อนเช่นกำรนำสมำคม
สถำบันอุดมศึกษำเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) เข้ำมำร่วมกับภำคอุตสำหกรรม และมีกำรแตกออกไปเป็น
อุตสำหกรรมด้ำนต่ำงๆ และตอบโจทย์ยุทธศำสตร์ชำติ มีกำรหำรือแลกเปลี่ยนกัน ไม่ใช่นำเฉพำะอำจำรย์มำ
แลกเปลี่ยนกันอย่ำงเดียว คิดว่ำน่ำจะทำได้ และนำมหำวิทยำลัยทั้งของรัฐและเอกชน มำเป็นฟอรั่มที่จะให้
แลกเปลี่ยนกั น จะเกิ ดควำมร่วมมื อ กั นมำกขึ้น ภำคอุตสำหกรรมต่อไปเป็นผู้มี ส่วนได้เ สียของกำรศึกษำ
ภำคอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ จะช่วยตัวเองได้ เพรำะมีส่วนวิจัยอยู่แล้ว แต่อุตสำหกรรมขนำดเล็ก SME ยังมี
ควำมต้องกำรในกำรวิจัย อุตสำหกรรม และบุคลำกร ซึ่งไม่สำมำรถทำเรื่องทั้ง 3 อย่ำงนี้ไปด้วยกันได้ และ
อุตสำหกรรมขนำดเล็กมีจำนวนมำกกว่ำบริษัทใหญ่ ดังนั้น ควำมร่วมมือจะยั่งยืนได้ ต้องเกิดประโยชน์กับทั้ง
สองฝ่ำย ถ้ำมี ป ระโยชน์กับฝ่ำยเดียว ภำคอุตสำหกรรมคงไม่อยำกให้ควำมร่วมมื อ สิ่ง ที่ จะสนับสนุนได้คือ
กำรนำแนวคิดของมหำวิทยำลัยบรรษัท โดยอำศัยกำรสร้ำงเครือข่ำยอุดมศึกษำและภำคอุตสำหกรรมร่วมกัน
อำจเป็นเครือข่ำยใหญ่ และมีเครือข่ำยเฉพำะของอุตสำหกรรมแต่ละประเภท และเป็น partnership ซึ่งกัน
และกัน และ สกอ. อำจให้สิ่งสนับสนุนที่ทำให้ทั้งสองส่วนอยำกทำงำนร่วมกัน ซึ่งอำจเป็นทำงออกที่สำคัญ
ผู้สัมภาษณ์ : อำจอยู่ในแนวคิดว่ำหน่วยงำนภำครัฐเข้ำมำก ำกับ ดูแล ซึ่งควำมเป็นจริงอำจมองว่ำใครที่ ได้
ประโยชน์จำกกำรศึกษำควรเข้ำมำร่วมกันดูแล
ดร. พรชัย มงคลวนิช : เห็นด้วย เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ เพรำะคุณภำพของกำรศึกษำไม่ได้ขึ้นกับว่ำอำจำรย์
จบปริญญำเอกเท่ำไร มีกำรตีพิมพ์เท่ำไร มีห้องสมุดขนำดใหญ่แค่ไหน แต่ควรต้องรู้ว่ำ ในสภำพควำมเป็นจริง
ของประเทศตอนนี้เป็นเช่นไร ถ้ำสำมำรถเป็นคู่กันได้จะทำให้คุณภำพดีขึ้น และนักศึกษำก็อยำกมำเรียน ส่งผล
ให้โลกของกำรทำงำนและโลกกำรศึกษำเชื่อมโยงกัน กำรหำรือกับภำคอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ อำจเข้ำมำร่วม
เพื่อภำพลักษณ์ขององค์กรที่ดี แต่อุ ตสำหกรรมขนำดกลำงและย่อม อำจส่ง เสริมโดยพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้

๑๙๓

แลกเปลี่ยนกับกำรฝึกงำนของนักศึกษำ ดังนั้น จึงมองเป็นเรื่องของกำรยกระดับธุรกิจตำมควำมเชี่ยวชำญของ
มหำวิทยำลัย
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำ “จุดแข็ง” ของสถำบันอุดมศึกษำเอกชน และมหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทย คือ
อะไร
ดร. พรชัย มงคลวนิช : จุดแข็งของมหำวิทยำลัยเอกชน คือ มีควำมคล่องตัวที่จะร่วมมือกันได้อย่ำงรวดเร็ว
ขึ้นกับว่ำจะดำเนินกำรหรือไม่ และคนที่มีควำมเชี่ยวชำญในประเทศไทยมีอยู่มำก ในอดีตอำจมองว่ำอำจำรย์
ของมหำวิท ยำลัยรัฐเก่ ง แต่เ ป็นแค่ส่วนเดียว อีก ส่วนคือคนที่ อยู่ในพื้นที่ เ อง ถ้ำเป็นมหำวิท ยำลัยเอกชน
สำมำรถร่วมมือกับคนเหล่ำนั้นได้อย่ำงคล่องตัว น่ำจะเป็นจุดแข็งของมหำวิทยำลัยเอกชนของประเทศไทย
อีกอย่ำงคือ มหำวิทยำลัยเอกชนจำเป็นต้องปรับตัวเร็ว ทำให้นักศึกษำได้ศึกษำในสิ่งที่ทันสมัยมำกขึ้น เพรำะมี
กำรปรับตัว ทำให้เกิดหลักสูตรต่ำงๆ ที่ทันสมัยขึ้น แต่อำจไม่สอดคล้องกับกฎ ระเบียบบ้ำง อำจต้องมีกำรหำ
ทำงออกร่วมกัน
ผู้สัมภาษณ์ : ในส่วนของนวัตกรรม พระรำชบัญญัติมีกำรเปิดช่องทำง ถ้ำดำเนินกำรในลักษณะที่แตกต่ำง
อำจจะต้องเข้ำไปที่สภำนโยบำยต่อไป
ดร. พรชัย มงคลวนิช : น่ำจะเป็นนโยบำยที่ชัดว่ำภำคอุตสำหกรรมและภำคมหำวิทยำลัยเอกชนต้องทำงำน
ร่วมกัน และให้เกิดผลประโยชน์ทั้งสองฝ่ำยทั้งภำคอุตสำหกรรมและภำคมหำวิทยำลัยเอกชน เพื่อให้เกิดควำม
ร่วมมืออย่ำงยั่งยืน ถ้ำทำได้ผลสำเร็จต่อไป อำจขยำยไปยังภำคธุรกิจเพื่อนบ้ำน เช่น พม่ำ ก็จะทำให้กำรลง
ทุนกำรศึกษำเป็นเรื่องเดียวกันหมด สรุปแล้วต้องมีกำรเชื่อมโยงโจทย์ในพื้นที่ และเชื่อมโยงในแง่สองภำคส่วน
ให้มีกำรแลกเปลี่ยนกันระหว่ำงภำคส่วนได้ เพื่อทำให้ร่วมมือกันได้ในหลำยมิติมำกขึ้น
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำ “จุดอ่อน” ของสถำบันอุดมศึกษำเอกชน และมหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทย
คืออะไร
ดร. พรชัย มงคลวนิช : มหำวิทยำลัยเอกชนต้องรับนักศึกษำส่วนหนึ่งที่พลำดจำกมหำวิทยำลัยของรัฐ และ
ถ้ำมหำวิทยำลัยของรัฐรับนักศึกษำจำนวนมำก ทำให้มหำวิทยำลัยเอกชนมีผู้เรียนน้อยลง ทำให้เป็นจุดอ่อน
โอกำสในเรื่อง input น้อย นอกจำกนี้ มหำวิทยำลัยของรัฐได้รับเงินสนับสนุนจำกรัฐ แต่ของเอกชนไม่ได้ส่วนนี้
ดังนั้น ฝ่ำยที่มีเงินสนับสนุนจำกรัฐ สำมำรถดำเนินกำรต่ำงๆ ได้ง่ำยกว่ำ และสำหรับจุดอ่อนของมหำวิทยำลัย
บรรษัทในประเทศไทย ในบำงมหำวิทยำลัยอำจเป็นลักษณะกำรศึกษำเพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
องค์กรมำกกว่ำ มีกำรพึ่งพำบริษัทแม่ ซึ่ง ในอนำคตอำจมีควำมไม่แน่นอน ด้วยธรรมชำติของธุรกิจที่มีควำม
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว จึง ถือ เป็นจุดอ่อนของมหำวิท ยำลัยบรรษัท ได้ ส ำหรับ ในแง่ของ ขนำดของ
มหำวิทยำลัยบรรษัท คิดว่ำมหำวิทยำลัยที่มุ่งเน้นเฉพำะสำขำน่ำจะดี เพรำะตอบสนองต่อควำมต้องกำรได้
ชัดเจน แต่ในยุคที่พลิกโฉมเร็ว ควำมเสี่ยงก็จะมำกขึ้นพอสมควร
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำ “โอกำสและควำมท้ำทำย” ของสถำบันอุดมศึกษำเอกชน และมหำวิทยำลัยบรรษัท
ในประเทศไทย คืออะไร
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ดร. พรชัย มงคลวนิช : ถ้ำประเทศไทยและพม่ำสำมำรถมำเรียนร่วมกันได้ ปัญหำ input น้อยลง อำจหมด
ไป แต่ปัญ หำที่สำคั ญกว่ำ คือ ควำมสำมำรถหลัก (Core Competency) ของอำจำรย์ว่ำจะสอนได้หรือไม่
ซึ่งประเด็นเหล่ำนี้อำจเป็นโอกำส เพรำะในอนำคตคงไม่สำมำรถเลีย่ งประเทศเพื่อนบ้ำนได้ เพรำะคนพม่ำอยู่ใน
ประเทศไทยเพิ่มขึ้น ถ้ำเอำเส้นแบ่งเขตระหว่ำงไทยกับพม่ำออกไป ปัญหำที่ประชำกรลดลงจะไม่มี แต่ปัญหำ
เดียวคือ ควำมสำมำรถของอำจำรย์ที่สอนและทำให้ผู้เรียนอยำกเรียน ซึ่งเมื่อเทียบกำรศึกษำของไทยน่ำจะ
ได้เปรียบกว่ำพม่ำ ถ้ำเกิดควำมร่วมกันของระบบกำรศึกษำ เปิดช่องทำงให้ อำจทำให้ประเทศเพื่อนบ้ำนเข้ำมำ
เรียนที่ประเทศไทยค่อนข้ำงมำก และอำจำรย์ต้องสอนเป็นภำษำอั งกฤษให้ได้ ซึ่งอำจำรย์เป็นเรื่องสำคัญกว่ำ
นักศึกษำ แต่อำจำรย์ไทยคงสำมำรถพัฒนำตัวเองได้ ภำยหลังจำกพม่ำ อำจมีบังคลำเทศอีก 150 ล้ำนคน
ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกำรศึกษำของพม่ำ บังคลำเทศ กับประเทศไทย คิดว่ำประเทศไทยดีกว่ำ กำรเข้ำมำเรียน
ของประเทศเพื่อนบ้ำนน่ำจะเป็นโอกำสมำกกว่ำ แต่ทั้งนี้อำจมีปัญหำเรื่องกำรรับรองคุณวุฒิ และกำรเข้ำออก
ภำยในประเทศ ซึ่งต้องเป็นเรื่องในระดับ vision ของประเทศ
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนมีคำแนะนำเกี่ยวกับกำรนำกลยุทธ์ในกำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัยบรรษัท
ที่เชื่อมโยงกับภำคธุรกิจอย่ำงไร
ดร. พรชั ย มงคลวนิช : ในส่วนของมหำวิท ยำลัยสยำมจะดำเนินกำรเปิดหลัก สูตรใหม่ อำจนำผู้ที่อยู่ใน
ภำคอุตสำหกรรม หรือ บริษัท มำช่วยร่ำงหลัก สูตร แต่ที่ มี ส่วนช่วยมำกคือ ต้องหำรือร่วมกั นว่ำสำขำนี้จะ
ตอบสนองใคร เกิดหลักสูตรใหม่ ทำให้มหำวิทยำลัยมีองค์ควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องที่จ ะดำเนินกำรมำกขึ้น ไม่ใช่ให้
อำจำรย์ที่สำเร็จกำรศึกษำใหม่มำร่ำงหลักสูตร จะทำให้เป็นควำมเสี่ยงของมหำวิทยำลัยและผู้เรียนด้วย
ผู้สัมภาษณ์ : หลักเกณฑ์มำตรฐำนฯ ปี พ.ศ. 2558 จะทำให้สอดรับอย่ำงไร มีคำแนะนำหรือไม่
ดร. พรชั ย มงคลวนิ ช : เกณฑ์ ม ำตรฐำนฯ ใช้อำจำรย์วิชำกำรน้ อยลง และนำอำจำรย์ที่ มี ผ ลงำนด้ ำ น
ภำคอุตสำหกรรมเข้ำมำบ้ำง คิดว่ำช่วยได้ แต่เป็นเฉพำะในบำงสำขำเท่ำนั้น ในทำงปฏิบัติจริง สกอ. อำจออก
แนวทำงให้มหำวิทยำลัยทุกแห่งร่วมกับภำคอุตสำหกรรม อำจมีแรงจูงใจ มี case of push practice มีรำงวัล
ด้ำนอื่นๆ น่ำจะได้
ผู้สัมภาษณ์ : แนวควำมคิดในเรื่องกำรพัฒนำและกำรรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ (Sandbox) เป็นกำร
ทดลองให้ดำเนินกำรว่ำจะสำเร็จหรือไม่ แล้วมำตั้งกติกำ ถ้ำภำครัฐเปิดโอกำสให้ทำในกำรทดลองแนวคิดว่ำ
เป็นไปได้หรือไม่ โดยร่วมกับภำคอุตสำหกรรมออกแบบหลักสูตร โดยอำจไม่สอดคล้องตำมเกณฑ์ของ สกอ.
แต่มีกำรทดลองว่ำโมเดลใช้ได้ไหม
ดร. พรชัย มงคลวนิช : คิดว่ำทำได้ แต่อำจต้องมีกำรปกป้องผู้บริโภค Sandbox มีกำรล้มเหลวได้ แต่ถ้ำ
ล้มเหลวแล้วจะคุ้มครองคนในระบบที่ล้มเหลวได้อย่ำงไร เห็นด้วยกับกำรทดลอง แต่ถ้ำล้มเหลวต้องหำวิธีก ำร
แก้ไขใหม่ ทำใหม่ แต่ผู้ที่ เรียนในระบบที่ล้มเหลว จะมีวิธีกำรอย่ำงไร ถ้ำห้ำมไม่ให้เกิดควำมล้มเหลวก็จะไม่มี
กำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ คงต้องพิจำรณำว่ำถ้ำผู้เรียนพลำดแล้วจะดำเนินกำรอย่ำงไร อำจมีโอกำสพิเศษในกำร
เทียบโอนไปหลักสูตรที่มีควำมนิยมสูง หรือเรียนมหำวิทยำลัยรัฐแทนได้ และควรมีกำรเยียวยำเพื่อหำทำงออก
อื่นๆ

๑๙๕

ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนมีแนวควำมคิดในกำรสนับสนุนเทคโนโลยีด้ำนกำรศึกษำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิทยำลัยบรรษัทให้สอดคล้องกับทิศทำงขององค์กร และก่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำ ได้อย่ำงไร
ดร. พรชั ย มงคลวนิช : กำรนำเทคโนโลยีม ำใช้กั บ มหำวิท ยำลัยบรรษัท มี 2 นัยยะ นัยยะแรกต้องนำ
เทคโนโลยี ม ำใช้ กั บ โทรศั พ ท์ มื อ ถือ เนื่ อ งจำกอุป กรณ์ อื่น ๆ ในอนำคตอำจหมดไป กำรใช้ เ ทคโนโลยีจ ะ
เอื้ออำนวยต่อนักศึกษำเพรำะเมื่อสำเร็จกำรศึกษำ ผู้เรียนยังต้องเรียนต่อไป ผู้เรียนจะรู้วิธีในกำรเรียนและ
พัฒนำตัวเองได้อย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้น คงหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีไม่ได้ แต่เรำอำจใช้ระบบกำรทดสอบดูผลสัม ฤทธิ์
ว่ำเป็นแบบใด ต่อไป อำจไปสู่ระบบกำรรับรองกำรให้ปริญญำ แทนที่จะทำคอร์สออนไลน์เอง อำจไปร่วมเรียน
กับ MOOC ของมหำวิทยำลัยอื่น แล้วทดสอบให้เกรด ซึ่งคอร์สออนไลน์ในปัจจุบันมีมำก แต่ปัญหำคือส่วน
ใหญ่เ ป็นภำษำอั ง กฤษ ท ำให้ผู้เ รียนภำษำไทยมี ท ำงเลือกน้อยลง ผมมองว่ำในอนำคต เรำจ ำเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีกับกำรเรียนรู้ เนื่องจำกถ้ำผู้เรียนไม่เคยชินกับเรื่องแบบนี้ เมื่อสำเร็จจำกมหำวิทยำลัยแล้วจะไม่
สำมำรถมีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ ผู้เรียนจะได้รู้วิธีในกำรพัฒนำตนเองโดยใช้เ ทคโนโลยี เพรำะทำให้สำมำรถ
พัฒนำตนเองได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยเฉพำะช่วงที่มีกำรพลิกโฉมมำกๆ บริษัทต่ำงๆ อำจหำยไป ทำอย่ำงไรจึงจะ
พัฒนำตัวเองได้ต่อเนื่อง และคอร์สออนไลน์มีมำก ควรมีกำรสนับสนุนให้นำมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน แต่ตอน
สรุปสอบอำจเน้นเรื่องกำรวัดผลที่ปลำยทำง ซึ่ งถ้ำมหำวิทยำลัยอื่นมีคอร์สออนไลน์ที่ดี ก็ไม่ควรทำซ้ำซ้อนกับ
มหำวิท ยำลัยอื่ น ควรเน้นท ำคอร์สเฉพำะที่ท ำได้ดี กำรใช้ ท รัพยำกรร่วมกันจะได้เ กิดควำมคุ้ม ค่ำ สำหรับ
หลักสูตรนำนำชำติมีมำก แต่อำจมีปัญหำเรื่องของภำษำ
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำปัญหำเร่งด่วนในกำรพัฒนำสถำบัน อุดมศึกษำเอกชน ที่ภำครัฐจะต้องเร่งแก้ไขคือ
อะไร และควรมีวิธีแก้ไขอย่ำงไร
ดร. พรชั ย มงคลวนิช : ภำครัฐควรเป็นผู้ส นับ สนุน เพรำะควำมร่วมมื อกั บ ภำคอุตสำหกรรม ถ้ำเป็น
สถำบันอุดมศึก ษำที่ ไม่ ค่อ ยมี ชื่อ เสียงจะยำกที่ เ กิ ดควำมร่ วมมื อ ถ้ำภำครัฐเข้ำมำช่วยในเรื่องกำรพบกั น
สร้ำงหลักสูตรร่วมกัน ทำให้มหำวิทยำลัยเอกชนรู้สึกว่ำภำครัฐให้ควำมช่วยเหลือ นอกจำกนี้มหำวิทยำลัยใดที่มี
ศักยภำพในกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษให้กับประเทศเพื่อนบ้ำน ภำครัฐอำจเปิดเฉพำะในบำงประเทศที่เป็น
ยุทธศำสตร์ที่ชัดเจน เช่น ประเทศพม่ำ สำหรับในเรื่องที่เป็นปัญหำเร่งด่ วน คือเปลี่ยนบทบำทภำครัฐ จำกที่
เป็นผู้ตรวจตรำเป็นผู้สนับสนุนให้ควำมช่วยเหลือ นอกจำกนี้ กำรพัฒ นำศักยภำพอำจำรย์เป็นเรื่องสำคัญ
รวมทั้งเรื่องภำษำและวิธีกำรสอน
ผู้สัมภาษณ์ : ในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน รูปแบบที่ เหมำะสมในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนควรเป็น
อย่ำงไร ภำยใต้กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ดร. พรชัย มงคลวนิช : รูปแบบที่เหมำะสมควรให้มหำวิทยำลัยเอกชนเป็นแรงกระตุ้นของระบบ หมำยถึงรัฐ
ควรจัดสรรงบประมำณในกำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน แต่ในส่วนของเงินทุนเพื่อกำรวิจัย โครงกำรต่ำงๆ
นวัตกรรม ควรให้ทั้ ง มหำวิท ยำลัยของรัฐและเอกชนแข่ง ขันกั น ไม่ ผูก ขำดกั บ มหำวิท ยำลัยของรัฐ หรือ
มหำวิทยำลัยเอกชนอำจร่วมกับมหำวิทยำลัยของรัฐในบำงเรื่อง ให้มหำวิทยำลัยเอกชนสำมำรถสร้ำงนวัตกรรม
องค์ควำมรู้ใหม่ ทำให้กำรเรียนกำรสอนดีขึ้น มีโอกำสมำกขึ้น เพรำะที่ผ่ำนมำมหำวิทยำลัยเอกชนจะไม่ได้รับ

๑๙๖

กำรสนับสนุนเรื่องเหล่ำนี้ ทำให้อำจำรย์ของมหำวิทยำลัยเอกชนไม่มีโอกำส ประสบกำรณ์ในกำรสร้ำงองค์
ควำมรู้ใหม่ และกำรออกกฎหมำยลูกไม่ควรสกัดกั้นในเรื่องตรงนี้ หำกมีกำรแข่งขันกันจริง คนมีคุณภำพก็จะได้
จริง มหำวิทยำลัยเอกชนใดที่มีคุณภำพงบประมำณก็จะเข้ำมำ หรือมหำวิทยำลัยที่ไม่เชี่ยวชำญแต่มีร ะบบ
กำรจัดกำรที่คล่องตัวสำมำรถไปร่วมกับ มหำวิทยำลัยของรัฐ ก็จะได้งบประมำณเช่นกัน
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำเกณฑ์ กฎกระทรวง พระรำชบัญญัติ และกฎหมำยที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีส่วนสนับสนุน
หรือเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนและมหำวิทยำลัยบรรษัทอย่ำงไร
ดร. พรชัย มงคลวนิช : ทั้งสนับสนุนและเป็นอุปสรรคด้วย โดยต้องพิจำรณำเป็นเรื่องๆ ไป ซึ่งคิดว่ำเรื่อง
Sandbox ถ้ำเห็นว่ำสำคัญต้องเปิดโอกำสให้เกิดควำมคล่องตัว แต่ในท้ำยสุดต้องคุ้มครองผู้เรียน ต้องหำวิธีกำร
ในกรณีล้มเหลวขึ้นมำ และกำรออกกฎหมำยรอง เช่น กฎกระทรวง แนวปฏิบัติต่ำงๆ คงต้องหำรือร่วมกันใน
แต่ล ะเรื่อ ง พิ จ ำรณำข้อ ดีข้อ เสียในแต่ล ะเรื่อง กฎหมำยหลัก มี กระบวนกำรแต่ถึง เวลำไปสู่ กฎกระทรวง
ระเบียบ แนวปฏิบัติบ ำงครั้งมี กำรหำรือ ร่วมกัน บำงครั้ง อำจไม่มี จึง ท ำให้ม องข้ำมในบำงจุดไป ท ำให้ไม่
สอดคล้องกับเจตนำรมณ์กับกฎหมำยหลัก
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไรในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนในภำพรวม
ดร. พรชั ย มงคลวนิช : ในกำรพั ฒ นำสถำบันอุดมศึก ษำในภำพรวม อุดมศึก ษำในแต่ล ะประเทศต้อ ง
หลำกหลำย ถึงจะครบตำมควำมต้องกำรของผู้เรียน เช่น อุดมศึกษำสำหรับผลิตบัณฑิตเข้ำบริษัทขนำดใหญ่
และขนำดเล็ก ควรเปิดโอกำสให้เกิดกำรสร้ำงนวัตกรรมใหม่ๆ ในด้ำนกำรศึกษำ แต่ต้องพิจำรณำในเรื่องกำรมี
เหตุผลว่ำ ดำเนินกำรเพื่อคุณภำพจริงๆ ซึ่งอำจไม่ได้มีวิธีเดียว ดังนั้น จึงควรมีควำมยืดหยุ่นในบริบทกำรทำเพือ่
คุณภำพที่หลำกหลำย มีควำมหลำกหลำยในกระบวนกำร มีกำรเปิดให้มีกำรแก้ต่ำงกับกรรมกำร หรืออำจเป็น
ผู้บ ริห ำรเป็นคณะทำงำนในเรื่อ งนี้ หำรือ ร่วมกั นว่ำกำรดำเนินกำรดัง กล่ำวไม่ ส อดคล้องตำมเกณฑ์ แต่มี
ควำมคิดริเริ่มใหม่ๆ มีคุณภำพ ทำให้เกิดนวัตกรรมของหลักสูตร มีโปรแกรมใหม่ๆ และควรให้อนุญำตให้ใช้
ดุลพินิจในบำงเรื่องได้ ไม่เช่นนั้นหลักสูตรจะเหมือนกันหมด โดยสรุปแล้ว สิ่งที่เป็นข้อเสนอแนะ คือ สกอ.
ควรมีบทบำทสนับสนุนส่งเสริมโดยมีภำคอุตสำหกรรมเข้ำมำร่วมกับภำคมหำวิทยำลัย และในเรื่องหลักสูตร
ควรต้องมีกรอบมำตรฐำนหลักสูตรเป็นหลัก แต่ควรมีกระบวนกำรที่ทำให้เกิดควำมยืดหยุ่น ซึ่งจะได้สอดรับกับ
กำรเป็นกระทรวงใหม่ ส ำหรับ เรื่อ ง Sandbox มี ควำมเห็นด้ วย แต่ควรให้มี โ อกำสท ำในสิ่ง ใหม่ ๆ และมี
กระบวนกำรรองรับกรณีเกิดกำรล้มเหลว โดยถ้ำไม่มีเจตนำก็ไม่ใช่ควำมผิดของสถำบันอุดมศึกษำ ไม่เช่นนั้น
มหำวิทยำลัยคงไม่กล้ำดำเนินกำร และถ้ำสำมำรถให้โอกำสในกำรเรียนแบบออนไลน์ควบคู่กับกำรเรียนแบบใน
ห้องเรียนน่ำจะเป็นเรื่องที่ดี

๑๙๗

ผู้รับการสัมภาษณ์ : ดร.สุเมธ แย้มนุ่น (อดีตเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ อดีตอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ กรรมกำรสภำผู้ทรงคุณวุฒิ)
ผู้สัมภาษณ์ : ดร. นภำพร อำร์มสตรอง
วันที่สัมภาษณ์ : 10 กรกฎำคม 2562 เวลา : 15.15 น.
สถานที่ : ชั้น 19 อำคำรสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 2
ผู้สัมภาษณ์ : มหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทย เชิงนโยบำยหรือควำมหมำยในควำมคิดของท่ำนควรเป็น
แบบใด จึงสำมำรถตอบโจทย์ของประเทศไทยได้
ดร.สุเมธ แย้มนุ่น : มหำวิทยำลัยบรรษัทต้องเป็นสถำบันของบริษัท ตั้งเพื่อพัฒนำกำลังคนให้บริษัทเหมือน
เช่น มหำวิทยำลัยแฮมเบอร์เกอร์ของแมคโดนัล หรือมหำวิทยำลัยโมโตโรล่ำ หรือมหำวิทยำลัยดิสนี่ย์ ซึ่งตั้งโดย
บรรษัทของตน หลักสูตรไม่ได้มีมำตรฐำนมำก งำนที่บริษัทต้องกำรกำลังคน บริษัทจะจัดโปรแกรมฝึกพัฒนำ
เมื่ อจบก็ทำงำนตำมตำแหน่ง ซึ่ง หลำยหลักสูตรไม่ถึงระดับปริญญำ นี่คือแนวคิดของมหำวิทยำลัยบรรษัท
แต่ของประเทศไทย สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์มีหลักสูตรเน้นผลิตกำลังคนเพื่อสนับสนุน CP All แต่
ไม่ได้นำบุคลำกรของบริษัทมำเรียน แต่รับผู้เรียนสำธำรณะทั่วไป เมื่อจบแล้วจะทำงำนที่บริษัทหรือไม่ก็ได้ มี
หลัก สูตรตำมมำตรฐำนของ สกอ. แต่เ ป็นหลักสูตรที่ ตรงตำมควำมต้องกำรของบรษัท จึง ท ำให้กลำยเป็น
มหำวิทยำลัยทั่วไป ไม่ใช่มหำวิทยำลัยบรรษัท แต่ควำมเป็นมหำวิทยำลัยบรรษัทของสถำบันกำรจัดกำรปัญญำ
ภิวัฒน์ คือ องค์ควำมรู้ หลักสูตรที่นำองค์ควำมรู้ต่ำงๆ ที่เป็นวิชำแกนเข้ำมำ เพื่อผลิตคนที่มีคุณสมบัติตรงตำม
ควำมต้องกำรออกมำ แต่สถำบันกันตนำ ผู้ถือใบอนุญำตไม่ใช่บริษัทกันตนำ และไม่ได้ใช้ทรัพยำกรของสถำบัน
ตนเอง จึงไม่ใช่แนวทำงของมหำวิทยำลัยบรรษัท
ผู้สัมภาษณ์ : เรำสำมำรถมองได้หรือไม่ว่ ำ อำจไม่ใช่นิยำมของมหำวิทยำลัยบรรษัทแบบดั้งเดิม แต่นำเอำ
บำงส่วนของมหำวิทยำลัยบรรษัทมำประยุกต์ใช้ให้เหมำะสม
ดร.สุเมธ แย้มนุ่น : ต้องนิยำมคำว่ำมหำวิทยำลัยบรรษัทใหม่ ถ้ำจะนำคำนี้มำใช้ ซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันมำก ผู้ที่
ไม่อยำกให้ใช้คำนี้คือผู้ที่อยู่ในมหำวิทยำลัย เพรำะไม่มีแก่นในควำมเป็นวิชำกำร แต่เป็นเพียงนักปฏิบัติ เหมือน
เป็นมหำวิทยำลัยนักปฏิบัติ เป็นเพียงสำยอำชีพไม่ใช่สำยวิชำกำร แต่ถ้ำนำแนวคิดนี้มำใช้ต้องนิยำมใหม่ว่ำ เป็น
มหำวิทยำลัยที่ดำเนินกิจกำรโดยสถำนประกอบกำรและมุ่งตอบสนองควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำรเป็น
หลัก ไม่ใช่ทั้งหมด ซึ่งคำว่ำสถำนประกอบกำรหมำยถึงว่ำ เดิมผู้ถือใบอนุญำตคือคนเดียว แต่ภำยหลังกลำยเป็น
นิติบุคคลเป็นบริษัทมำซื้อกิจกำรแทน
ผู้สัมภาษณ์ : อย่ำงที่ท่ำนกล่ำว เป็นเรื่องเชิงแนวคิดว่ำจะทำให้มหำวิทยำลัยอยู่รอดได้ด้วยวิธีกำรบริหำร
จัดกำรอย่ำงไร เพรำะไม่มีข้อกำหนดในเรื่องกำรนิยำมตนเองว่ำเป็นมหำวิทยำลัยบรรษัท แต่ถ้ำมีควำมพยำยำม
ของมหำวิทยำลัยที่จะอยู่รอดโดยกำรหำทำงเลือกใหม่ แล้วอยำกให้พระรำชบัญญัติสถำบันอุดมศึกษำเอกชน
เปิดช่องให้เกิด Sandbox ได้ สิ่งนี้อำจทำให้เกิดนวัตกรรมเพิ่มมำกขึ้นในอุดมศึกษำหรือไม่
ดร.สุเมธ แย้มนุ่น : ผมว่ำพระรำชบัญญัติสถำบันอุดมศึกษำเอกชนไม่ได้ปิดกั้น เพียงแต่อำจแถลงนโยบำยใน
กำรประสำนควำมร่ ว มมื อ กั บ ภำคต่ ำ งๆ หรื อ ในมุ ม มองผู้ ถื อ ใบอนุ ญ ำตต้ อ งเป็น คนเดี ย วกั น ถ้ ำ สถำน
ประกอบกำรจับ มื อ กั นเป็น joint venture และถือใบอนุญ ำตร่วมกั นจดทะเบีย นเป็นกิ จ กำรค้ำ ร่ วม แต่
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กฎหมำยห้ำมหรือไม่ คือ บริษัทใหญ่ๆ เช่น กำรบินไทย SCG ถ้ำต้องกำรตั้งมหำวิทยำลัยแบบนี้ได้ แต่บริษัท
ขนำดกลำงหรือขนำดย่อมที่จะรวมกันตั้งมหำวิทยำลัย อำจต้องมีหลำยบริษัทมำร่วมมือกันเป็น joint venture
และจดทะเบียนใหม่เป็นหนึ่งนิติบุคคล เป็นผู้ถือใบอนุญำต ถ้ำได้ก็ถือว่ำเป็นประโยชน์ ฉะนั้น แนวคิดของ
มหำวิท ยำลัยบรรษัท ก็จะเกิ ด แต่ป ระเด็นคำถำมไปโยงกับกำรอยู่รอดของมหำวิทยำลัยเอกชนมำก คิดว่ำ
มหำวิท ยำลัยเอกชน มี จุดแข็ง ด้วยตัวเองในสภำพที่เป็นอยู่ มี ห ลำยจุดที่ต้องเปรียบเที ยบกั บมหำวิทยำลัย
เอกชนในประเทศเพื่อนบ้ำน สมมุติว่ำ ในมุมมองของนักลงทุน เมื่อพิจำรณำกฎหมำยแล้วประเทศไทยน่ำจะมี
จุดแข็ง มำกกว่ำ เช่น เรื่อ งควำมชัดเจนในกำรบังคับใช้มำตรฐำนในกำรคุ้มครองเท่ำเทียมกันเมื่อเทียบกับ
ประเทศอื่นเช่น ลำว กัมพูชำ ซึ่งรัฐไม่ให้เงินสนับสนุน โดยเฉพำะ กยศ. สำมำรถได้รับทุกคนตำมเกณฑ์ และ
พระรำชบัญ ญัติก ำรอุ ดมศึก ษำฉบับ ใหม่ มี ก ำรเปิ ดโอกำสให้รัฐ โดยข้อเสนอของ กกอ. สำมำรถจัดสรร
งบประมำณสนับสนุนมหำวิทยำลัยเอกชนได้ ซึ่งถือว่ำเป็นจุดแข็ง อีกจุดแข็งหนึ่งคือเรื่องกำรกำกับคุณภำพ
ส ำหรับ จุดอ่อ น มองว่ำกำรที่ รัฐปล่อ ยอุ ดมศึก ษำเอกชนให้แข่ง กั บ ของรัฐ ถือเป็นจุดอ่ อน กล่ำวได้ว่ำบน
มำตรฐำนเดียวกั น แต่รัฐสนับ สนุนมหำวิท ยำลัยของรัฐ ในขณะเดียวกั นกลับ ไม่ ส นับ สนุนงบประมำณให้
มหำวิทยำลัยเอกชน ทำให้เกิดกำรแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งภำคเอกชนกล่ำวถึงเรื่องนี้มำนำน โควตำสำขำที่
ภำคเอกชนที่เชี่ยวชำญ ภำครัฐก็ไม่ได้จำกัดกำรรับของภำครัฐ จึงเป็นข้อจำกัดที่ทำให้เกิดกำรแข่งขันที่ไม่เป็น
ธรรมระหว่ำงรัฐและเอกชน อีกจุดหนึ่งคือกำรวิจัย กำรเปิดหลักสูตรที่มีต้นทุนต่ำ ซึ่งเป็นเรื่องธรรมชำติของ
มหำวิทยำลัยเอกชน ลงทุนต่ำและรับนักศึกษำมำก แต่ภำยหลังเริ่มเปิดหลักสูตรในสำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
สำขำที่มีกำรลงทุนสูง และสำขำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของประเทศมำกขึ้น
ผู้ สั ม ภาษณ์ : ท่ ำ นคิ ด ว่ ำ มี วิ ธี ก ำรใด ในกำรสนั บ สนุ น สถำบัน อุ ดมศึ ก ษำเอกชนในกำรน ำแนวคิดเรื่อง
มหำวิ ท ยำลั ย บรรษั ท มำปรั บ ใช้ เพื่ อ ให้ ส ถำบั น อุ ด มศึ ก ษำเอกชนมี ค วำมเชื่ อ มโยงกั บ ภำคธุ ร กิ จ และ
ภำคอุตสำหกรรมได้ และมีควำมเป็นไปได้ที่จะนำแนวคิดนี้มำพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนในปัจจุบนั หรือไม่
อย่ำงไร
ดร.สุเมธ แย้มนุ่น : มองว่ำเป็นจุดอ่อนของมหำวิทยำลัยเอกชน ซึ่งมหำวิทยำลัยเอกชนควรมีโอกำสที่จะสร้ำง
ควำมสัมพันธ์กับภำคธุรกิจเอกชนได้ดีกว่ำมหำวิทยำลัยของรัฐ โดยในทำงปฏิบัติมีไม่กี่แห่ง เช่น สถำบันกำร
จัดกำรปัญญำภิวัฒน์ มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำ แต่มหำวิทยำลัยอื่นๆ เอกชนเป็นถือเป็นอนุญำตจริง กลำยเป็น
เอกชนไม่ใช่สถำนประกอบกำร คือเป็นนิติบุคคล ซึ่งก็คล้ำยกับมหำวิทยำลัยเอกชนในหลำยประเทศกล่ำวคือ
เอกชนบริหำร แต่ไม่ใช่สถำนประกอบกำรภำคเอกชน แต่ถ้ำสถำนประกอบกำรเอกชนเข้ำมำถือใบอนุญำตจะ
เข้ำตำมแนวคิดของมหำวิท ยำลัยบรรษัท เช่น สถำบันกำรจัดกำรปัญ ญำภิวัฒน์ แต่ในบำงมหำวิทยำลัยมี
ควำมคำดหวั ง ที่ ต้ อ งกำรจัด ตั้ ง มำกกว่ำ ควำมส ำเร็ จ ในกำรพัฒ นำทรัพ ยำกรมนุ ษ ย์ข ององค์ ก ำร ถ้ ำ ไม่ มี
ควำมตั้งใจเพื่อกำรศึกษำ อำจดำเนินกำรต่อไม่ได้ ดังนั้น ควรมีเจตนำรมณ์ด้ำนนี้ก่อน เห็นด้วยว่ำมหำวิทยำลัย
บรรษัทเป็นวิธีคิดหนึ่ง ถ้ำเรียบเรียงให้ดีจะเป็นทำงออกหนึ่งของมหำวิทยำลัยเอกชนที่จะถือเป็นนโยบำยได้ ว่ำ
รัฐจะส่งเสริมอย่ำงไร โดยในมุมมองคือ 1) เรื่องกำรจัดตั้งอำจเริ่มจัดตั้งใหม่จำกพระรำชำบัญญัติที่มีอยู่ แต่ถ้ำ
นิติบุคคลเดียวไม่เพียงพอ อำจอนุญำตให้เป็นกำรจดทะเบียนร่วมหลำยนิติบุคคล ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมำย แต่
ลักษณะของมหำวิทยำลัยบรรษัทควรเน้นที่จะผลิตกำลัง คนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของตนป็นหลักก่อน
เพื่อให้เห็นเป้ำหมำยของกำรผลิตกำลังคน ดังนั้น กำรศึกษำจะไปด้วยกันกับกำรฝึกประสบกำรณ์ หรืออำจน้อย
กว่ำฝึกประสบกำรณ์ด้วยซ้ำ 2) เรื่องกำรวิจัย มหำวิทยำลัยที่จะเน้นเรื่องกำรวิจัยและนวัตกรรม ต้องเป็น
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บรรษัท ที่ ก้ ำวหน้ำ รัฐต้อ งให้ก ำรสนับ สนุนเรื่องกำรวิจัย อย่ำงกรณี สบว. เวลำจัดสรรงบประมำณ ตำม
กระทรวงใหม่จะไม่พิจำรณำว่ำผู้ขอรับกำรจัดสรรเป็นของรัฐหรือภำคเอกชน แต่จะจัดสรรตำมโครงกำร ซึ่งถือ
เป็นกำรเปิดโอกำสได้ ถ้ำเป็นมหำวิทยำลัยบรรษัทเน้นที่งำนและเป้ำหมำยที่ชัดเจน ตัวนี้เป็นแรงกระตุ้นเรื่อง
วิจัยและนวัตกรรม ดังนั้น จึงถือเป็นทำงออก และอำจดีกว่ำมหำวิทยำลัยของรัฐ เพรำะเอกชนจะเป็นทั้งด้ำน
demand และด้ำน supply ด้วยตนเอง ตำมแนวคิดของมหำวิทยำลัยบรรษัทจริงๆ กรณีมีมหำวิทยำลัยขนำด
เล็กที่จะเปลี่ยนไปเป็นมหำวิทยำลัยบรรษัท รัฐอำจต้องช่วยโดยให้มีกระบวนกำรคัดเลือก ต้องเลือกสถำบันที่มี
ควำมพร้อมพอสมควร คือ ไม่ได้เข้ำไปทำลำย แต่ไปช่วยออกแบบโครงสร้ำงออกแบบกำรบริหำรให้สถำบันอยู่
ได้ ด้ ว ยตนเอง เพี ย งแต่ ก รณี เ ป็ น ผู้ ถื อ ใบอนุ ญ ำต ก็ ต้ อ งพร้ อ มที่ จ ะระดมทุ น หำบริ ษั ท เข้ ำ มำร่ ว มเอง
เป็น demand side เพื่อ re-profile ให้หลักสูตรมีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำร สำหรับวิธีกำรหำบรรษัท
ต้องหำบริษัทที่เหมือนกัน
ผูส้ ัมภาษณ์ : อย่ำงเช่นมหำวิทยำลัยเอกชนขนำดเล็กรวมตัวกันเอง เพรำะมีสมำคมสถำบันอุดมศึกษำเอกชน
มำรวมกับภำคธุรกิจ มีควำมเป็นไปได้หรือไม่
ดร.สุเมธ แย้มนุ่น : หัวใจสำคัญอยู่ที่มหำวิทยำลัยต้องบริหำรโดยองค์กร ถ้ำมหำวิทยำลัยขนำดเล็กหลำยแห่ง
รวมตัวกัน ในลักษณะของกำรยุบรวมเหลือเพียงหนึ่งมหำวิทยำลัย และนำภำคธุรกิจมำร่วมด้วยได้แล้วยุบรวม
หรือหลอมรวมก็ได้ แต่สุดท้ำยแล้วต้องมีสถำนประกอบกำรเข้ำมำเป็นเจ้ำของ ซึ่งผู้ถือใบอนุญำตเดิมอำจเป็น
แบบนั้น สำหรับหมำวิทยำลัยเดิม แต่สำหรับมหำวิทยำลัยใหม่ไม่ควรจะมี โดยคุณสมบัติของบริษัทที่ จะเป็น
เจ้ำของมหำวิทยำลัยจะต้องเป็นบริษัทในอุตสำหกรรมในอนำคต (10 S-curve)
ผู้สัมภาษณ์ : โอกำสของสถำบันอุดมศึกษำเอกชนหรือมหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศกับควำมท้ำทำย มี
อะไรบ้ำง
ดร.สุเมธ แย้มนุ่น : มหำวิทยำลัยบรรษัทไม่ใช่คำตอบเดียว ถ้ำประเมินจำกสถำนกำรณ์ พบว่ำมหำวิทยำลัยที่
อยู่ร อดมีมหำวิทยำลัยเอกชนอยู่ 10 แห่ง ซึ่ง เกือบจะไม่ต้องไปกำกับ เพียงแต่ไม่ควรออกกฎระเบียบเพื่อ
ท ำลำยมหำวิทยำลัยเหล่ำนั้น เนื่องจำกปรับตัวได้เ องตำมสถำนกำรณ์ มหำวิท ยำลัยจะเน้นงำนวิจัย เน้น
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ สร้ำงหลักสูตรทีเ่ ป็น e-Learning มำกขึ้น และจะปรับหลักสูตรเข้ำกับสภำพปัจจุบนั
ถ้ำมหำวิทยำลัยมีศักยภำพ ในเชิงนโยบำยต้องปล่อยให้มหำวิทยำลัยบำงแห่งล่มไป ในฐำนะรัฐต้องดูแลเกณฑ์
ข้อกำหนดเพื่อคัดกรอง supply side ที่คิดว่ำเป็นประโยชน์ กำร reposition มีมหำวิทยำลัยที่โดดเด่นทำงด้ำน
วิชำกำรให้ตอบสนองทิศทำงของประเทศ ถ้ำจะ reposition มหำวิทยำลัยพวกนี้ ผมเสนอเข้ำไปว่ำภำครัฐ
ลงทุ นครึ่งนึงเพื่ อเป็น State subsidies หมำยถึง ค่ำเล่ำเรียนของนักศึกษำครึ่ง หนึ่งมำจำกรัฐและกู้ กยศ.
ตอนนี้รัฐไม่สนับสนุนมหำวิทยำลัยเอกชนเลย ซึ่งควรจะสนับสนุนพวกเฉพำะมหำวิทยำลัยที่ re-profile และ
ตอบสนองทิศทำงของประเทศ ซึ่งต้องพิจำรณำหลักสูตร วิสัยทัศน์ มีคุณภำพอำจำรย์ที่ชัดเจนและตอบสนอง
ต่อทิศทำงของประเทศ กลุ่มนี้เรียกว่ำ repositioning ได้ อำจมีจำนวนประมำณ 5-6 แห่ง กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่ม
ที่ ตอบสนองตำมควำมต้อ งกำรไม่ ใช่เ ฉพำะทำงด้ำน Art/Science แต่อำจรวมทั้ ง ด้ำนบริห ำรธุร กิ จ ด้ำน
กำรจัดกำรโรงแรม นี่คือทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ กลุ่มนี้จะเป็นมหำลัยเอกชนที่รัฐให้กำรสนับสนุน กับกลุ่มที่
สองก็ คือ กลุ่ม มหำวิท ยำลัยบรรษั ท ให้ ผั น ตัว ไปตอบสนองบรรษั ท ซึ่ ง สิ่ ง ส ำคั ญ ล ำดับ แรกคือตอบสนอง
ควำมต้องกำรกำลังคนของบริษัท ต้ องมีระบบกำรเปลี่ยนแปลงผู้ถือใบอนุญำต เปลี่ยนแปลงระบบบริหำร
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จัดกำร เปลี่ยนแปลงหลักสูตร ซึ่งถ้ำรัฐจะสนับสนุนมหำวิทยำลัยบรรษัทแบบทำงอ้อม โดยเน้น กรอ. กยศ. กับ
งำนวิจัยได้ทั้งหมด และออกเป็นนโยบำย แนวปฏิบัติ ซึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกำรสนับสนุนอำจจะต้องเป็นมติ
ครม.
ผู้สัมภาษณ์ : กรณีที่มหำวิทยำลัยเอกชนไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกรัฐ ทั่วโลกเป็นเหมือนกันหรือไม่
ดร.สุเมธ แย้มนุ่น : ไม่เหมือน ประเทศฝรั่งเศสได้รับกำรสนับสนุน โดยรัฐไม่ได้มองที่สถำบัน แต่จะพิจำรณำ
จำกประชำกร ให้งบประมำณไม่ว่ำจะเรียนที่ใด รัฐถือว่ำเป็นประชำกรของเขำไม่ว่ำจะเป็นรัฐหรือเอกชน
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนมีคำแนะนำเกี่ยวกับกำรนำกลยุทธ์ในกำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัยบรรษัทที่
เชื่อมโยงกับภำคธุรกิจอย่ำงไร
ดร.สุเมธ แย้มนุ่น : ถ้ำนำมหำวิทยำลัยบรรษัทเข้ำมำ โดยสำยเลือดต้องเกิดจำกควำมต้องกำรของบริษัท
มหำวิทยำลัยตัดสินใจเปิดหลักสูตรใหม่หรือมีกำรวิจัย จะขึ้นอยู่กับควำมต้องกำร ซึ่งไม่ใช่มหำวิทยำลัยทั่วไปที่
เป็นควำมต้องกำรด้ำนวิชำกำร ส่วนมหำวิทยำลัยบรรษัทจะเป็นควำมต้องกำรของบริษัท แต่ ปัญหำหลักที่
ถกเถียงคือมหำวิท ยำลัยบรรษัทจะไม่ตอบโจทย์ของสังคม ไม่ ตอบวิสัยทัศน์ของประเทศ ซึ่ง มหำวิทยำลัย
บรรษัทจะไม่ได้รับงบประมำณจำกรัฐ เพรำะมีรำยได้จำกบริษัทของตนเอง จึงต้องสร้ำงบริษัทให้มั่นคง ซึ่ง
ขึ้นกับผู้บริหำรของบริษัทว่ำจะมองเห็นลูท่ ำงทำงธุรกิจที่ตรงกับผูบ้ ริหำรของประเทศหรือไม่ ถ้ำตรงก็ไปด้วยกัน
แต่ด้วยสิ่งนี้ทำให้เกิดแนวคิดของ CSR ดังนั้น มหำวิทยำลัยบรรษัทจึงต้องตอบสนองสังคม กำรเกิด Social
Engagement University จึงเกิดมำจำกมหำวิทยำลัยบรรษัท
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนมีแนวควำมคิดในกำรสนับสนุนเทคโนโลยีด้ำนกำรศึกษำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิทยำลัยบรรษัทให้สอดคล้องกับทิศทำงขององค์กร และก่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำ ได้อย่ำงไร
ดร.สุเมธ แย้มนุ่น : เป็นไปตำมธรรมชำติที่เรำตำมไม่ทัน อย่ำงไรก็ต้องทำ Social Education อย่ำงที่กล่ำว
สิ่งนี้จะสอดรับกับมหำวิทยำลัยบรรษัทมำกสุด โลกกำรศึกษำกับโลกกำรเรียนรู้และโลกของกำรทำงำนเป็น
สิ่งเดียวกันทั้งหมด เช่น ถ้ำจบ ม. 6 แล้วตัดสินใจไม่ศึกษำต่อ แต่เข้ำสู่กำรทำงำนครบ 4 ปี ก็จะได้ควำมรู้
เท่ำกับปริญญำตรี เพรำะเกิดกำรเรียนรู้จำกกำรทำงำน ซึ่งในขณะที่ทำงำนจะต้องเรียนรู้ไปด้วย ไม่ได้แยกส่ว น
ว่ำตอนนี้ทำงำนหรือเรียน และทักษะที่ใช้ในกำรทำงำนกับกำรเรียนเกิดขึ้นพร้อมกัน กรณีที่ศึกษำจนครบ 4 ปี
เมื่อเข้ำสู่กำรทำงำนก็ต้องเริ่มฝึกงำน ดังนั้น 4 ปีที่ศึกษำจึงไม่ได้อะไรเลย และเมื่อทำงำนไปได้ 2 ปี ก็ต้องฝึก
ประสบกำรณ์ใหม่ ฉนั้น เมื่ อ จบ ม.6 แล้วเข้ำทำงำนและเรียนรู้ไปด้วย ควำมรู้ที่ ได้จึงไม่ต่ำงจำกกำรเรียน
ปริญญำตรี ซึ่งสองโลกมันทับกัน ดังนั้นมหำวิทยำลัยจะไร้ผู้เรียน เพรำะจะเกิด off-campus มำกขึ้น ซึ่งอำจ
เกิ ดขึ้นอีก ไม่ นำน มหำวิท ยำลัยบรรษัท จึง มี ควำมหมำย และต่อไปบริษัท จะไม่ ได้มี campus ที่ ส ร้ำงจะ
กลำยเป็นที่พัก อำจำรย์ ถึง เวลำจะมำเรียนรู้ด้วยกั น ซึ่ง ในคนรุ่นใหม่ campus life คือโลกของกำรทำงำน
(work life) เช่น มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี ยกกำรเรียนรู้ระบบรำงมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน
ไม่ใช่แค่ระบบจำลองในคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้ถึงสถำนกำรณ์จำลองเสมือนจริง ดังนั้น เทคโนโลยีจึงทำ
ให้ชีวิตกำรเรียนและกำรทำงำนซ้อนกันได้ และเป็นตัวจัดกำรเวลำ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสำขำวิชำ
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ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำปัญหำเร่งด่วนในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ที่ภำครัฐจะต้องเร่งแก้ไขคือ
อะไร และควรมีวิธีแก้ไขอย่ำงไร
ดร.สุเมธ แย้มนุ่น : ควำมชัดเจนเรื่อง simple standard และกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ โยงไปถึงเรื่องที่
ภำครัฐไม่สำมำรถจัดกำรกับมหำวิทยำลัยเอกชนและรัฐได้ ไม่มีข้อมูลว่ำปีนี้จะผลิตแพทย์ ครู พยำบำล มีควำม
ต้องกำรเท่ำไร สถำบันแต่ละแห่งผลิตเท่ำไร นี่คือปัญหำเชิงนโยบำยเร่งด่วนที่จะต้องจัดกำร ถือเป็นต้นน้ำที่ทำ
ให้เกิดเรื่องมำตรฐำนกำรศึกษำตำมมำ ซึ่งมำตรฐำนคือทรัพยำกร ถ้ำกำหนดมำตรฐำนแปลว่ำต้องมีทรัพยำกร
เช่น เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร กำรนำมำตรฐำนไปกำกับกระบวนกำรแปลว่ำรัฐกำลังบีบมหำวิทยำลัยที่ยำกจน
ให้ต้องมีทรัพยำกร แต่กลับไม่สนับสนุนเขำ ถ้ำรัฐกำหนดต้องสนับสนุนมหำวิทยำลัยให้ได้ตำมมำตรฐำน ฉะนั้น
เรื่องนี้คือปัญหำ แล้วกำรสนับสนุนจะเป็นปัญหำต่อไปถึงเรื่องจำนวนนักศึกษำ เพรำะไม่มีข้อมูลเรื่องจำนวน
ผู้เรียน ทำให้กำรควบคุมและออกนโยบำยไม่ได้ สำหรับกำรเปิดสำขำที่มหำวิทยำลัยเอกชนที่เชี่ยวชำญควรให้
มหำวิทยำลัยเอกชนผลิตเป็นสัดส่วน กำรวำงแผนกำลังคน กำรกำหนดนโยบำยให้เกิดควำมเป็นธรรม ก็ถือเป็น
ปัญหำเรื้อรังและเร่งด่วน ทำงแก้ปัญหำคือต้องกลับมำพิจำรณำเรื่องกำรผลิตกำลัง กำรวำงแผน ต้องมีข้อมูล
ควำมต้องกำร กำลังกำรผลิต และกำหนดลงไปในกลุ่มสถำบัน หรือใช้วิธีกำรกำกับจำกกำรจัดสรรงบประมำณ
ผ่ำนคน ผ่ำนทรัพยำกร ดังนั้น มหำวิทยำลัยต้องยืนยันผลผลิต เพื่อให้รัฐใช้เงินสนับสนุนเป็นตัวกำหนด แล้ว
กำหนดว่ำจะพิจำรณำสิ่งใดบ้ำง อำทิ จำนวนนักศึกษำเต็มเวลำในสำขำวิทยำศำสตร์สุขภำพ วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี และสำยสังคมศำสตร์ ให้ค่ำน้ำหนักแล้วกำหนดว่ำในแต่ ละภำคเรียน แต่ละสำขำควรมีผลลัพธ์
อย่ำงไร เพื่อนำไปจัดสรรงบประมำณต่อไป สำหรับของประเทศออสเตเรียจะคุมจำนวนรับนักศึกษำเท่ำกันเลย
ถ้ำจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเพิ่มเกินกว่ำร้อยละ 5 แปลว่ำ จะขยำยกำรผลิต ต้องอภิปรำยหำรือกัน เนื่องจำก
ส่งผลกระทบกับงบประมำณและโครงสร้ำงกำรผลิตกำลังคน จึงควบคุมไม่ให้เพิ่ม ซึ่งตรงนี้ประเทศไทยไม่
ควบคุม อย่ำงน้อยสุดควรจะคลุมภำพรวม แต่ถ้ำแตกกลุ่มสำขำหรือเกิดศำสตร์ใหม่ต้องหำรือระหว่ำงหน่วยงำน
รัฐ กับผู้จ่ำยเงินที่มีควำมต้องกำรอยู่ ซึ่งในประเทศออสเตเรียบำงหลักสูตรมีกำรแสดงผลสำเร็จกำรดำเนินงำน
ฝ่ำยแผนจะทรำบถึงควำมต้องกำร และสำมำรถแนะนำมหำวิทยำลัยให้เพิ่มสำขำใหม่ในปีต่อไป และจะมี
กำรติดตำมว่ำเริ่มดำเนินกำรหรือไม่ ถ้ำไม่เริ่มจะแนะนำมหำวิทยำลัยอื่น ซึ่งกำรคุมแบบนี้ส่งผลให้งบประมำณ
มีควำมชัดเจน ไม่มีกำรโกง โดยหน่วยกองทุนและหน่วยแผนต้องไปด้วยกัน ผมถึงอยำกให้มีหน่วยกองทุนมำ
ดูแลตรงนี้
ผู้สัมภาษณ์ : ในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน รูปแบบที่เหมำะสมในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึก ษำเอกชนควรเป็น
อย่ำงไร ภำยใต้กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ดร.สุเมธ แย้มนุ่น : เห็นเป็น 2 ภำค ภำคแรก ไม่อยำกให้มองรัฐและเอกชนแยกกัน ควรใช้มำตรฐำนเดียวกัน
ส่วนเรื่องกำรสนับสนุน กฎหมำยได้เปิดให้สนับสนุนมหำวิทยำลัยเอกชน แต่ยังคงมีขีดจำกัดในกำรสนับสนุน
มหำวิทยำลัยเอกชน เนื่องจำกสนับสนุนผ่ำนผู้เรียนเป็นหลัก กำรสนับสนุนผ่ำนกำรวิจัยจะทำให้มหำวิทยำลัย
เอกชนที่มีจุดยืนอยู่ในสภำพที่เป็นมำกขึ้น กำรเป็นมหำวิทยำลัยบรรษัทที่มีเป้ำหมำยผู้รับบริกำรชัดเจนขึ้น
คำดว่ำจะสร้ำงควำมมั่นคงในเรื่องของ endowment ที่ดีขึ้น ตรำบใดที่ภำคธุรกิจที่เข้ำมำเป็นเจ้ำของบริหำร
มหำวิ ท ยำลั ย แบบมี ธ รรมำภิ บ ำลภำยใต้ พ ระรำชบั ญ ญั ติ ส ถำบั น อุ ด มศึ ก ษำเอกชน ไม่ ไ ด้ ห วั ง กอบโกย
ผลประโยชน์ และตำมพระรำชบัญญัติฉบับใหม่ ทำให้หมำวิทยำลัยที่แข่งไม่ได้ก็จะล้มไปเอง กำรที่มหำวิทยำลัย

๒๐๒

เอกชนจะมำแข่งกับมหำวิทยำลัยของรัฐ ภำครัฐก็ต้องมีกำรสนับสนุน ในอดีตมหำวิทยำลัยพี่น้องได้หมดไปแล้ว
ผู้ถือใบอนุญำตเริ่มเอำ professional เข้ำมำ ถ้ำแนวโน้มอย่ำงนั้น ก็น่ำจะเป็นจุดแข็งที่ดี
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำเกณฑ์ กฎกระทรวง พระรำชบัญญัติ และกฎหมำยที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีส่วนสนับสนุน
หรือเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนและมหำวิทยำลัยบรรษัทอย่ำงไร
ดร.สุเมธ แย้มนุ่น : ผมว่ำไม่มี ถ้ำจะกระตุ้นใหม่ ควรวำงกรอบนโยบำยให้เหมำะสม และพิจำรณำกฎหมำย
และมีกำรแถลงนโยบำยเสริม
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไรในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนในภำพรวม
ดร.สุเมธ แย้มนุ่น : ผมยังไม่เห็นบทบำทของฝ่ำยวำงกฎกับสมำคมสถำบันอุดมศึกษำเอกชน เมื่อก่อนจะ
เข้มแข็ง แต่ปัจจุบันนี้ไม่แน่ใจในกำรรวมตัวกัน สมำคมก็เหมือนที่ประชุมอธิกำรบดี ถ้ำตรงนี้ไม่เข้มแข็ง โอกำส
ที่เรำจะใช้เวทีนี้เป็นประโยชน์โดยเฉพำะ จะดำเนินกำรได้ยำก ทุกอย่ำงถูกจัดให้ไปตำมกฎหมำย แต่กลับไม่มี
เวทีที่เป็นทำงกำรมำปรึกษำหำรือกันเรื่องสำคัญ นอกจำกนี้ กำรมี one-stop service อำจเป็นข้อเสนอแนะ
อีก ข้อนึง ในเรื่อ งของระบบกำรบริหำรจัดกำร แทนที่ จ ะกระจำยไปยัง หน่วยงำนต่ำงๆ กำรบริก ำร กำรให้
คำแนะนำควรอยู่ในจุดเดียว

๒๐๓

ผู้รับการสัมภาษณ์ รศ.ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล (อดีตอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำน
กำรวัดและประเมินผลอุดมศึกษำ)
ผู้สัมภาษณ์ : ดร. นภำพร อำร์มสตรอง
วันที่สัมภาษณ์ : 11 กรกฎำคม 2562 เวลา : 13.00 น.
สถานที่ : อำคำรวิทยำลัยกำรฝึกหัดครู มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร
ผู้สัมภาษณ์ : จำกข้อมูลและวิจัยที่ผ่ำนมำ มหำวิทยำลัยเอกชนจำนวน 72 แห่ง ที่ดำเนินกำรตรวจเยี่ยมจำก
กำรเปลี่ยนประเภทเป็นมหำวิทยำลัยจ ำนวน 36 แห่ง ส่วนใหญ่พบปัญหำเรื่องควำมสอดคล้องตำมเกณฑ์
มำตรฐำนฯ เป็นส่วนใหญ่ นอกจำกมหำวิท ยำลัยลัยที่ เ ก่ ำแก่ แล้วเปลี่ยนประเภทมำเป็ นระยะเวลำนำน
พอสมควรอำจจะเป็นตัวแบบที่ดีได้บ้ำง ตอนนี้ตัวป้อนเข้ำที่ลดลงและส่งผลกระทบทั้งมหำวิทยำลัยของรัฐและ
เอกชน เพรำะฉะนั้น จึงยำกที่มหำวิทยำลัยเอกชนจะอยู่ได้ โดยส่วนหนึ่งไม่ได้มีนโยบำยที่ชัดเจน แต่อีกส่วน
หนึ่งเกิดจำกมหำวิทยำลัยอำจจะไม่ ได้ผลิตบัณฑิตที่ ต อบโจทย์ภำคกำรผลิตขององค์กรธุรกิจหรือบรรษัท ที่
พยำยำมที่ เข้ำมำผลัก ทำงด้ำนกำรศึกษำ ท่ ำนมี ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับมหำวิท ยำลัยบรรษัทในประเทศไทย
อย่ำงไร
รศ.ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล : หลักหรือปรัชญำในกำรจัดอุดมศึกษำทั้งภำครัฐและเอกชนในอดีต ตั้งแต่เริ่มมี
ธรรมนูญศึกษำ สมั ยที่เป็นข้ำรำชกำรพลเรือนเกิดขึ้นเพรำะมีควำมต้องกำรผลิตกำลังคนเพื่อทำงำน เมื่อก่อน
ภำคเอกชนไม่มีกำลังในกำรผลิต ส่วนภำครัฐมีควำมต้องกำรกำลังคนจึงเกิดเป็นโรงเรียนข้ำรำชกำร ซึ่งต่อมำได้
พัฒนำเป็นมหำวิทยำลัย เกิดโรงเรียนป่ำไม้ โรงเรียนชลประทำน โรงเรียนรถไฟ โรงเรี ยนไปรษณีย์ และพัฒนำ
เป็นมหำวิทยำลัย ตำมควำมต้องกำรของหน่วยงำน ดังนั้น จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ภำคเอกชนจะมำดำเนินกำร
เช่นนี้ ในอดีตเมื่อ 40 – 50 ปีที่ แล้ว วิท ยำลัยกำรค้ำเกิ ดขึ้นจำกกลุ่มหรือสมำคมที่เ ห็นควำมสำคัญจึงตั้ง
สถำบันอุดมศึกษำขึ้นมำเพื่อผลิตคนเข้ำไปรองรับธุรกิจของสมำชิกในกลุ่ม ต่อมำมีควำมเจริญทำงวิชำกำรมำก
ขึ้น ทำให้นโยบำยในกำรผลิตบัณฑิตเปลี่ยนไป ทุกภำคส่วนเกิดกำรพัฒนำจนเกิดกฎหมำยเพื่อเปิดโอกำสให้กบั
ภำคเอกชนสำมำรถพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำได้ ซึ่งภำคเอกชนที่จะมำพัฒนำอุดมศึกษำมี 2 แบบ คือ แบบที่ 1
ยังคงลักษณะของกำรผลิตคนเพื่อเป็นพนักงำนของตัวเอง ซึ่งเป็นภำคเอกชนขนำดใหญ่ เนื่องจำกขนำดธุรกิจ
ใหญ่และเป็นธุร กิจข้ำมชำติ ขยำยควำมต้องกำรไปตลอด ซึ่ง ปัจ จุบันภำคเอกชนบำงส่วนอำจหำยไปแล้ว
เนื่ อ งจำกเป็ น ธุ ร กิ จ กำรศึ ก ษำไม่ ไ ด้ มี เ จตนำจะผลิ ต คนไปเพื่ อ เป็ น ก ำลัง คนของบริษั ท ตั ว เอง หรือบำง
มหำวิทยำลัยไม่มีบริษัทรองรับ โดยปัจจุบันไม่มีกฎหมำยบังคับและยังห้ำมกีดกันจึงเกิดมหำวิทยำลัยเอกชนขึ้น
ร่วมกับมหำวิทยำลัยของรัฐ จึงทำให้เกิดปัญหำที่นั่งทำงกำรศึกษำมำกกว่ำจำนวนผู้ที่จะเข้ำศึกษำ ปัญหำอีก
เรื่องคือ ผลิตบัณฑิตแล้วไม่ มีทัก ษะต่อกำรทำงำน ภำครัฐจึง แก้ปั ญหำด้วยสหกิจศึก ษำ ควำมพยำยำมใน
แก้ปัญหำรวมกับควำมไม่เข้ำใจของคนภำครัฐในปรัชญำของกำรจัดกำรศึกษำของแต่ละองค์กรจึงก่อให้เกิดกำร
เปลี่ยนแปลงไปมำก จึงทำให้เกิดปัญหำ
ควำมจำเป็นที่ต้องมีมหำวิทยำลัยบรรษัทเนื่องจำกลักษณะกำรผลิตบัณฑิตในปัจจุบันนี้มีควำมโน้ม
เอียงไปทำงวิชำกำร จึงเกิดคำพูดที่ว่ำ “บัณฑิตไม่ตรงต่อควำมต้องกำร” บริษัทที่มีขนำดใหญ่ มีกำลังและมี
ประสบกำรณ์สูงจึงเริ่มนำอำจำรย์มหำวิทยำลัยที่เกษียณเข้ำไป ซึ่งตนคิดว่ำมีควำมจำเป็นและต้องส่งเสริมด้วย
แต่ปัญหำคือจะสำเร็จได้อย่ำงไรภำยใต้ปรัชญำของกำรเป็นมหำวิทยำลัยของบรรษัทที่สร้ำงคนเพื่อรองรับงำน

๒๐๔

แต่ในขณะเดียวกัน เกณฑ์มำตรฐำนของกำรจัดกำรศึกษำอุดมศึกษำกลับโน้มเอียงมำทำงเกณฑ์มำตรฐำนเชิง
วิชำกำร และเป็นที่น่ำสังเกตเรื่องภำคเอกชนที่ได้จัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำได้ทั้งหมด เป็นบริษัทขนำดใหญ่
และลงทุนสูง เพรำะฉะนั้น บริษัทที่ขนำดไม่ใหญ่มำก จึงมีโอกำสยำกมำกในกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้สัมภาษณ์ : มีควำมเป็นไปได้หรือไม่ ที่ภำคเอกชนขนำดเล็กจะรวมกันให้เข้มแข็ง
รศ.ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล : ทำงที่ภำครัฐจะช่วยได้คือต้องสนับสนุนให้ภำคเอกชนมีควำมร่วมมือกัน อำจ
เป็นเครือข่ำยหรือสมำคม ซึ่งตนเห็นว่ำผู้ ที่ดูแลมำตรฐำนทำงวิชำกำรต้องหำรือร่วมกับองค์กำรวิชำชีพ อย่ำง
น้อย 2 องค์กำรใหญ่คือ สภำหอกำรค้ำและสภำอุตสำหกรรม โดยเฉพำะสภำอุตสำหกรรมที่มีสมำชิกในแต่ละ
สำขำ ถ้ำสนับสนุนให้กลุ่มเหล่ำนี้แจ้งควำมต้องกำรระยะยำวได้ ก็อำจจะมีควำมเป็นไปได้ในกำรร่วมกันจัด
กำรศึกษำได้สูง และจะช่วยกันในเชิงกำรพัฒนำคนแทนที่จะแยกกันทำ และภำครัฐมีกำรลงทุนในหลำยสำขำที่
สูงมำก ซึ่งขณะนี้ภำครัฐเปิดโอกำสให้เข้ำมำใช้ทรัพยำกรของภำครัฐได้โดยไม่มีค่ำใช่จ่ำย และวันเวลำตำมที่
ภำครัฐสะดวก
ผู้สัมภาษณ์ : ตำมพระรำชบัญญัติสถำบันอุดมศึกษำเอกชนมีมำตรำในเรื่องของควำมร่วมมือภำครัฐกับเอกชน
แต่ในแง่ของกำรนำมำตรำไปใช้ปฏิบัติ ยังไม่เป็นรูปธรรมที่ดีพอ
รศ.ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล : ข้อที่ว่ำนี้ ตนเชื่อว่ำมีแต่ก็พอเข้ำใจ คำว่ำควำมเข้ำใจไม่ได้หมำยควำมเฉพำะ
แค่หน่วยปฏิบัติหมำยรวมถึงหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพำะหน่วยที่ทำหน้ำที่ตรวจสอบซึ่งอำจไม่พิจำรณำ
ถึงเจตนำ พิจำรณำที่กฎหมำยอย่ำงเดียว ซึ่งมีควำมไม่เข้ำใจหน่วยปฏิบัติจะลำบำก กฎหมำยควรจะเปิดช่อง
และกำรสนับสนุนของภำครัฐ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกำรทำวิจัยที่สำมำรถนำค่ำใช้จ่ำยไปลดหย่อนภำษี ถึงแม้เป็น
เพียงเล็กน้อยในมุมของบริษัท แต่เชื่อว่ำเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่สำมำรถเพิ่มขยำยได้ เพื่อเป็นกำรสนับสนุน
ผู้สัมภาษณ์ : โดยสรุป จำกที่ท่ำนกล่ำวคือ ต้องมีทุนขนำดใหญ่ ยกเว้นในกรณีที่หลำยองค์กรร่วมกัน
รศ.ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล : ถ้ำแยกดำเนินกำรอำจลำบำก ต้องเป็นควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนโดยมี
องค์กร อำจจะใช้องค์กรที่มีอยู่ซึ่งมีควำมเข้มแข็งอยู่แล้ว เช่น สภำหอกำรค้ำ สภำอุตสำหกรรม เป็นต้น โดย
ต้องมีกำรวำงแผนระยะยำวที่มีคุณภำพ
ผู้สัมภาษณ์ : เพรำะฉะนั้น ในภำวะปัจจุบันท่ำนคิดว่ำควรสนันสนุนให้มีมหำวิทยำลัยบรรษัทแห่งประเทศไทย
ปัจจัยที่จะทำให้สำเร็จจะมีอะไรบ้ำง
รศ.ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล : ควรสนับสนุน แต่กำรจัดโดยองค์กรใดองค์กำรหนึ่งอำจจะไม่สำเร็จ ดังนั้น
ควำมร่วมมือระหว่ำงบริษัทที่มีควำมต้องกำรกำลังคนที่มีทักษะใกล้เคียงกันอำจมีควำมจำเป็น แต่อำจมีปัญหำ
เรื่องกำรบริห ำร เนื่อ งจำกธุร กิจคือ กำรแข่งขันในกลุ่ม ธุรกิ จลัก ษณะเดียวกั น ผลิตคนเหมือนกัน และเกิด
กำรแข่งกันในเชิงธุรกิจ นอกจำกนั้น ภำครัฐ ต้องให้กำรสนันสนุนและต้องเข้ำใจ ภำครัฐไม่ได้หมำยควำมแต่
เพียงหน่วยงำนที่ดูแลมำตรฐำนกำรศึก ษำเท่ำนั้น ไม่ ว่ำจะเป็นกำรสนับสนุนในเรื่องภำษี เรื่องของกำรให้
ควำมร่วมมือในกำรจัดกำรศึกษำ ถ้ำเทียบกับมหำวิทยำลัยของรัฐสำมำรถไปร่วมมือจัดกำรศึกษำ ซึ่งต้องเปิด
กว้ำงมำกขึ้น ปัจจุบันมหำวิทยำลัยของรัฐที่จะมีมหำวิทยำลัยสมทบ ยังคงเลือกสถำบันของรัฐเป็นหลัก ประเด็น
ถัดไปหน่วยงำนของรัฐหรือมหำวิทยำลัยของรัฐที่มีควำมพร้อมทั้งบุคลำกรและอุปกรณ์ และสำมำรถให้เอกชน

๒๐๕

เข้ำมำใช้ประโยชน์ได้โดยเก็บค่ำธรรมเนียม กำกับกรอบกติกำ จะถือเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ำย ซึ่งเอกชนไม่ต้อง
ลงทุนเพิ่มมำกขึ้น ในขณะเดียวกันเครื่องมือด้ำนบุคคลำกรของภำครัฐเอง ซึ่งนักศึกษำมีจำนวนลดลง จึงยังพอ
มีให้ดำเนินกำรต่อไปได้ รวมทั้งหน่วยที่มีควำมเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เป็นหน่วยงำนภำครัฐ หน่วยภำคตรวจสอบ
กำรสนับสนุนเชิงภำษี กำรสนับสนุน เชิงเงินกู้ที่จำเป็น ซึ่งโจทย์ที่ยำกคือ ธุรกิจประเภทเดียวกันที่จะร่วมผลิต
เพื่อไปแข่งขัน ตนมองว่ำคงเป็นเฉพำะบริษัทขนำดใหญ่ สำหรับธุรกิจขนำดเล็กคงยำก
ผู้สัมภาษณ์ : วิธีกำรที่จะสนับสนุนสถำบันอุดมศึกษำเอกชนในกำรนำแนวควำมคิดเรื่องมหำวิทยำลัยบรรษัท
มำปรั บ ใช้ เ พื่ อ ให้ เ ชื่ อ มโยงกั บ ภำคธุ ร กิ จ อุต สำหกรรม มี ค วำมเป็น ไปได้ ม ำกน้ อยแค่ ไ หนในกำรพัฒ นำ
สถำบันอุดมศึกษำเอกชนในปัจจุบัน
รศ.ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล : คล้ำยกับที่ สกอ. ได้ดำเนินกำรแบ่งประเภทของสถำบันอุดมศึกษำที่ไม่ ใช่
มหำวิทยำลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ทั้งหมด หรืออำจเป็นก็ได้ แต่ต้องมีจุดแข็งเรื่องใด
เรื่องหนึ่งโดยเฉพำะและแสวงหำคู่ธุรกิจเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็ง เช่น เลือกสำขำที่มีควำมเชี่ยวชำญเพื่อหำคู่
ธุรกิจ พอหมดควำมต้องกำรก็ปิด ลักษณะนี้เป็นไปได้ในกรณีของเอกชนที่ต้องกำรใช้คนโดยไม่ต้องลงทุนมำก
นัก มหำวิทยำลัยที่ขำดคนก็สำมำรถทำงำนต่อได้ แต่สิ่งสำคัญต้องสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับสถำบันกำรศึกษำ
แต่อำจไม่สำมำรถครอบคลุมสำขำที่ต้องมี กำรลงทุนในเรื่องเครื่องมื อที่มีรำคำสูง ซึ่ง หลำยบริษัทอำจชอบ
เนื่องจำกไม่ต้องลงทุนแต่ต้องวำงแผนกำรผลิตและพัฒนำกำลังคนให้เหมำะสม
ผู้สัมภาษณ์ : ให้วิเครำะห์ในลักษณะควำมเป็นสถำบันอุดมศึกษำเอกชนกับมหำวิทยำลัยบรรษัทมี “จุดแข็ง”
“จุดอ่อน” อะไร
รศ.ดร. ไทย ทิ พ ย์ สุ ว รรณกุ ล : มหำวิ ท ยำลัย บรรษั ท มี จุด อ่อนเรื่อ งวิ ช ำกำร กำรสรรหำอำจำรย์ที่ มี
ควำมต้องกำรสอดคล้องกับควำมต้องกำรของบริษัท ที่อำจต้องกำรจ้ำงเป็นระยะเวลำสั้น 5-10 ปี และอำจ
เลิกไปเนื่องจำกธุรกิจเปลี่ยน ซึ่งโดยทั่วไปปัจจุบันมีแนวโน้มที่ตรงกันข้ำม คือคนชอบเปลี่ยนงำน จึงเป็นปัญหำ
ของภำคเอกชน ปัญหำต่อมำคือ บริษัทจะได้แต่คนที่มีทักษะที่ดีกับควำมพร้อมของบริษัท ณ ขณะนั้น ถ้ำมี
กำรเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ใช้ในกระบวนกำรทำงำนหมดให้ทันสมัย จะเกิดปัญหำกับคนที่ผลิตไปแล้ว กรณีแบบนี้
คิดว่ำเป็นจุดอ่อนสำคัญที่ต้องพิจำรณำ ในทำงตรงกันข้ำม หำกร่วมมือกันในมหำวิทยำลัยเอกชนที่มีอยู่แล้ว
และมีควำมเข้มแข็งที่สอดรับกับควำมต้องกำรจึงเกิดกำรพัฒนำได้
ผู้สัมภาษณ์ : บริษัทต้องเข้ำใจเรื่องของกำรพัฒนำควำมรู้อยู่ตลอดเวลำ
รศ.ดร. ไทย ทิพย์ สุวรรณกุล : จุดนี้คือ ข้อจำกั ดของบริษัท เนื่องจำกบริษัท ไม่ นิยมลงทุนเพื่อกำรพัฒนำ
เทคโนโลยี เพรำะกำรลงทุนเป็นสิ่งที่พยำยำมจะเลี่ยง ยกเว้นผู้บริหำรบริษัทมองไปไกลมำกว่ำลงทุน ในอีกมุม
มหำวิทยำลัยเอกชนจับคู่กับบริษัท มีควำมเป็นไปได้ที่มหำวิทยำลัยเอกชนจะเป็นผู้นำ เนื่องจำกรู้วิชำกำรและ
นำมำประชำสัมพันธ์ให้บริษัท นอกจำกเป็นที่ปรึกษำให้บริษัทแล้วยังพัฒนำคนให้ด้วย ซึ่งตนคิดว่ำแบบหลัง
ได้เ ปรียบในส่วนนี้ แต่ข้อ ที่ อ ำจจะเป็นปัญ หำคือกำรจัดท ำหลัก สูตร ในเรื่องกำรพัฒ นำคนให้เ หมำะกั บ
เทคโนโลยีก็จำเป็น ไม่เพียงแต่หลักสูตรปริญญำเท่ำนั้นอำจะเป็นหลักสูตรระยะสั้นเพื่อกำรพัฒนำควบคู่ไปด้วย
ก็มีประโยชน์ ซึ่งมหำวิทยำลัยของรัฐก็สำมำรถดำเนินกำรได้

๒๐๖

ผู้สัมภาษณ์ : ในแง่ “จุดแข็ง” ของสถำบันอุดมศึกษำเอกชนกับมหำวิทยำลัยบรรษัทแห่งประเทศไทย
รศ.ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล : มหำวิทยำลัยบรรษัทมีจุดแข็งตรงที่ ผลิตคนและสำมำรถนำไปใช้งำนได้เลย
และในขณะเดียวกันสิ่งที่ได้โดยที่ไม่ต้องสร้ำง คือ ควำมจงรักภักดี เช่น ซีพีให้ทุนกำรศึกษำ เมื่อสำเร็จกำรศึกษำ
แล้ ว มี ง ำนรองรับ ได้ป ระโยชน์ ถื อ เป็ น จุด แข็ ง ที่ ส ำคั ญ ส ำหรับ กำรเป็นมหำวิ ท ยำลัยบรรษั ท ซึ่ ง ต่ ำงจำก
มหำวิทยำลัยเอกชน
ผู้สัมภาษณ์ : “โอกำสและควำมท้ำทำย” ของสถำบันอุดมศึกษำเอกชนกับมหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศ
ไทย
รศ.ดร. ไทย ทิพย์ สุวรรณกุล : มหำวิท ยำลัยบรรษัท ในประเทศไทยยังมีไม่ มำก อันนี้เ ป็นทั้งโอกำสและ
ควำมท้ำทำยที่นักธุรกิจ นักกำรศึกษำ นักบริหำรกำรศึกษำน่ำทำ แต่ในขณะเดียวกัน มหำวิทยำลัยเอกชนที่มี
อยู่ ก็มีควำมท้ำทำยในเรื่องกำรปรับตัวเพื่อให้มีพันธมิตรกับภำคธุรกิจอุตสำหกรรม และจัดกำรศึกษำควบคู่ไป
กับกำรทำธุรกิจของภำคเอกชนอย่ำงเป็นเพื่อนร่วมทำงกัน ซึ่งมีทั้งสองด้ำน ในด้ำนบริบทปัจจุบัน ตนมองว่ำ
รูปแบบคู่ขนำนระหว่ำงมหำวิทยำลัยเอกชนกับพันธมิตรน่ำจะมีโอกำสสูง ซึ่งหำกบริษัทเอกชนขนำดใหญ่มำ
ลงทุ น ส่วนนี้อ ำจใช้เ วลำ เพรำะต้อ งมี ก ำรวิเ ครำะห์วำงแผนพอสมควร และมี ก ำรลงทุ นในเชิง เพื่อสร้ำง
ควำมพร้อม ที่พูดถึงกันอยู่เป็นวิชำชีพเฉพำะบำงวิชำชีพ เหล่ำนี้คือควำมท้ำทำย ขณะนี้ตนคิดว่ำตัวอย่ำงหรือ
รูปแบบที่เริ่มก่อแล้วชัดเจนมำกขึ้นคือ สหกิจศึกษำ ซึ่งตนมองว่ำยังไม่มีควำมร่วมมือกันอย่ำงแท้จริงระหว่ำง
ภำคธุรกิจกับภำคมหำวิทยำลัย รวมทั้งปัจจุบันควำมคำดหวังหรือควำมเข้ำใจของผู้ที่เรียนอุดมศึกษำเปลี่ ยนไป
ตลำดแรงงำนก็เปลี่ยนรูปจำกกำรที่ผลิตบัณฑิตเพื่อเป็นลูกจ้ำงกลำยเป็นไปประกอบอำชีพส่วนตัว แต่สหกิจ
ศึกษำคือกำรเตรียมตัวเป็นลูกจ้ำง ไม่ใช่สร้ำงคนให้มีควำมพร้อมที่จะไปทำประกอบอำชีพส่วนตัว หรือสำมำรถ
ที่จะสร้ำงธุรกิจของตัวเองได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ำจะศึกษำตรงนี้
ผู้สัมภาษณ์ : เนื่องจำกตนได้มีส่วนดูแลหน่วยงำนที่รับผิดชอบเรื่องของสหกิจศึกษำ ซึ่งไปโยงกับเรื่องของ
กำรพัฒนำอำชีพของนักศึกษำ และทำให้นักศึกษำรู้จักตนเอง ไม่ได้หมำยควำมว่ำเมื่อไปสหกิจศึกษำกับที่ ไหน
แล้วจะต้องได้งำนที่นั่น แต่ว่ำส่วนหนึ่งที่ได้คือกำรทำให้ ผู้เรียนรู้ที่จะปรับตัวเมื่อเข้ำสู่กำรทำงำน และพบว่ำ
ตัวเองเหมำะกับอะไร ซึ่งเป็นตัวช่วยตัดสินใจได้ เพรำะฉะนั้น ในกรณีของท่ำนถ้ำสมมุติว่ำจำเป็นจะต้องสร้ำง
คนส่วนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นลูกจ้ำงแต่ต้องคิดทำธุรกิจของตัวเอง จึงต้องมีกำรต่อยอดให้ผู้ร่วมสหกิจศึกษำต่อไป
รศ.ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล : จำกประสบกำรณ์ตนคิดว่ำสิ่งที่หำยไปคือ กำรให้ควำมรู้กับบัณฑิตในกำรเป็น
ผู้ประกอบกำร อำจจะเป็นวิชำเลือกเสรีวิชำในวิชำโท หรืออยู่ในส่วนของกำรศึกษำทั่วไป ส่วนที่ไปสหกิจศึกษำ
คื อ กำรรู้ จั ก ตนเอง เรี ย นรู้ วิ ธี ก ำรท ำงำน อี ก ส่ ว นคื อ เรื่ อ งของกำร เป็ น ผู้ป ระกอบกำร ถ้ ำ โยงกลับ มำที่
มหำวิทยำลัยบรรษัท สิ่งที่ต่ำงจำกกำรเป็นมหำวิทยำลัยบรรษัทคือกำรสร้ำงบัณฑิตเพื่อไปทำงำนในบริษัท
ตัวเองเป็นหลัก ดังนั้นบริษัทจะไม่ได้คนที่มีแนวคิดใหม่หรือควำมสำมำรถสูงไปทำงำน
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ ำนมี คำแนะนำที่จ ะเอำกลกลยุท ธ์ในกำรบริ ห ำรด้ำนวิชำกำรที่เ ชื่อมโยงกั บภำคธุรกิจของ
มหำวิทยำลัยบรรษัทอย่ำงไร

๒๐๗

รศ.ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล : ควำมยำกที่กล่ำวตั้งแต่ต้นว่ำ ถ้ำเป็นมหำวิทยำลัยบรรษัทจะมองคนที่พร้อม
ไปทำงำนกับบริษัททันทีเมื่อสำเร็จกำรศึกษำ แต่ถ้ำมองในเชิงวิชำกำรจะต้องกำรสร้ำงคนที่มีมำตรฐำนท ำง
วิชำกำรขั้นต่ำตำมที่กำหนดเอำไว้ สิ่งที่ต้องยอมรับคือ ถ้ำบรรษัทจัดเองก็ต้องยอมรับควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร
ด้วย จะมุ่งแต่ผลิตคนไปอยู่กับปัจจุบันไม่ได้ กำรผลิตบัณฑิตต้องเข้ำใจว่ำไม่ได้ผลิตเพื่อวันนี้ แต่เป็นกำรผลิต
เพื่อ 4-5 ปีข้ำงหน้ำ ดังนั้นจึงต้องออกแบบหลักสู ตรเพื่อให้สอดรับกับรูปลักษณ์ระบบกำรจัดกำรบริหำรของ
บริษัท ซึ่งหมำยควำมว่ำกำรเปลี่ยนแปลงกำรทำงำนของบริษัทต้องควบคู่ไปกับกำรพัฒนำทำงวิชำกำรของ
มหำวิทยำลัยตนเอง ไม่เช่นนั้นอำจทำให้บัณฑิตที่จบไป อำจไม่ได้มำตรฐำนขั้นต่ำตำมที่ควรจะเป็น ดังนั้น สิ่งที่
ต้องพิจำรณำคือต้องมองภำพธุรกิจใน 5-10 ปี ข้ำงหน้ำแล้วจับคู่กับวิชำกำรที่มีมำตรฐำนให้สอดคล้องกับ
กำรพัฒนำทำงธุรกิจอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ซึ่งต่ำงกับมหำวิทยำลัยปัจจุบันที่ไม่ได้มองสภำพของธุรกิจ แต่จะพัฒนำ
ตำมเรื่องของวิชำกำร ซึ่งสหกิจศึกษำก็จะมำช่วยตรงนี้
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนมีแนวควำมคิดในกำรที่จะสนับสนุนเทคโนโลยีด้ำนกำรศึกษำมำใช้จัดกำรเรียนกำรสอนให้
สอดคล้องกับทิศทำงขององค์กรและเกิดควำมคุ้มค่ำอย่ำงไร
รศ.ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล : เรื่องกำรจัดกำรศึกษำถ้ำภำครัฐที่มีควำมพร้อมในเรื่องเครื่องมือพื้นฐำนโดยที่
บริษัท ไม่ ต้องลงทุ นมำก แต่ต้อ งให้เ กิ ดควำมสะดวกและไม่มี ปัญหำเรื่องในเชิง กฎหมำยเข้ำมำสำมำรถใช้
อุปกรณ์ร่วมกันได้ใช้ทรัพยำกรด้วยกันได้ ปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ไม่จำเป็นต้องเข้ำเรียน ซึ่งสำมำรถข้ำมไปได้ถ้ำ
ไปศึก ษำด้วยตัวเองผ่ำนกำรใช้เ ทคโนโลยีทั้ง หลำย ลัก ษณะเช่นนี้จ ะช่วยผ่ อนคลำยในกรณีของกำรเรียน
กำรสอนในบำงเรื่องในบำงวิชำโดยเฉพำะวิชำเชิงบรรยำยที่เป็นพื้นฐำน จะสะดวก ประหยัด รวดเร็วขึ้น และ
สิ่งสำคัญคือต้องมีคุณภำพในเรื่องของกำรเทียบประสบกำรณ์ต้องนำมำใช้
ผู้สัมภาษณ์ : ปัญหำเร่งด่วนในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนที่ภำครัฐต้องเร่งแก้ไขจะต้องแก้ไขอย่ำงไร
โดยเน้นไปที่สถำบันอุดมศึกษำเอกชน
รศ.ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล : ปัญหำหมดไปโดยใช้กฎหมำยเป็นตัวตัดเอำหลักนิติศำสตร์เป็นตัวจัดเรำไม่ได้
เอำหลักนักศึกษำมำจัด
ผู้สัมภาษณ์ : เพรำะฉะนั้นปัญหำเร่งด่วนที่ท่ำนว่ำก็คือเรื่องของกฎหมำยที่ว่ำ
รศ.ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล : กฎหมำยถ้ำใช้กฎรัฐศำสตร์คู่ไปด้วยโดยดูควำมจำเป็นไม่ใช่ดูว่ำมีสิทธิ์ทุกอย่ำง
ดูควำมเหมำะสมในบริบทเทียบเคียง
ผู้สัมภาษณ์ : ปัญหำเร่งด่วน ท่ำนได้พูดถึงกฎหมำยว่ำต้องสมดุลทั้งทำงนิติศำสตร์กับรัฐศำสตร์และในแง่ของ
สถำนกำรณ์ปัจจุบันท่ำนคิดว่ำรูปแบบที่เหมำะสมในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนควรเป็นอย่ำงไรภำยใต้
กระทรวงใหม่
รศ.ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล : รูปแบบที่จะดำเนินกำรกับสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ต้องแยกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ถ้ำมหำวิทยำลัยไม่สำมำรถอยู่ได้ หรือจำเป็นต้องยุบเลิกไป ต้องวำงแผนรองรับเรื่องนักศึกษำที่คงค้ำง
ส่วนนี้ตนคิดว่ำเป็นกำรประสำนงำนเนื่องจำกเป็นหน้ำที่ของ สกอ. ที่ต้องประสำนกับสถำบันที่จะเป็นฝ่ำยรับ
เช่นกรณีปัญหำเรื่องพยำบำล ดังนั้น จึงต้องเร่งดำเนินกำรก่อนเกิดเหตุขึ้น ส่วนที่ 2 ในสำขำที่วิเครำะห์แล้วยัง

๒๐๘

มีควำมจำเป็นต้องหำแนวทำงที่สนับสนุนให้เข้มแข็ง เพรำะตนเชื่อว่ำ ถ้ำในสภำวะนักศึกษำมีจำนวนลดลงจะ
ส่งผลต่อรำยได้ที่จะนำมำใช้ในเรื่องกำรจัดกำรศึกษำ ทำเช่นไรจึงจะช่วยให้มหำวิทยำลัยสำมำรถอยู่รอดและ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพได้ระยะนึง เพื่อให้เตรียมตัวพิจำรณำยุบเลิกต่อไป กรณีที่จะยุบต้องวำงแผนรับของ
มหำวิทยำลัยที่ยังพอรับได้ ซึ่งตนไม่ค่อยห่วงมหำวิทยำลัยเอกชน เนื่องจำกถ้ำเอกชนอยู่ไม่ได้คงมีกำรยุบเลิก
จึงห่วงที่มหำวิทยำลัยรัฐที่มีผเู้ รียนลดลงต่ำกว่ำแผนอย่ำงมำก ซึ่งจะกระทบกับกำรปรับแผนงบประมำณที่ได้รบั
ต่อไป
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำเกณฑ์ กฎกระทรวง พระรำชบัญญัติ กฎหมำยที่มีอยู่ปัจจุบันมีส่วนสนับสนุนหรือเป็น
อุปสรรคต่อกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนหรือมหำวิทยำลัยบรรษัทอย่ำงไร
รศ.ดร. ไทย ทิพย์สุวรรณกุล : เท่ำที่พิจำรณำทำงด้ำนวิชำกำร มำตรฐำนทำงวิชำกำรมีกำรปรับปรุงมำกขึ้น
ตนคิดว่ำไม่ใช่อุปสรรคสำหรับมำตรฐำนทำงวิชำกำร แต่สิ่งที่ต้องให้ควำมสนใจมำกขึ้นคือ กำรสร้ำงควำมเข้ำใจ
ของภำครัฐกับภำคธุรกิจ ซึ่งขณะนี้เป็นปัญหำของภำครัฐ เช่น เรื่องกำรจ้ำงพนักงำนมหำวิทยำลัย เรื่องอำยุ
ของผู้ดำรงตำแหน่งอธิกำรบดี ต้นเหตุคือกำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้หน่วยงำนภำครัฐที่มีหน้ำที่สัมพั นธ์ให้เข้ำใจสิ่ง
ที่ทำว่ำมีเจตนำเช่นไร แม้ว่ำโดยหลักกฎหมำยอำจจะคลุมเครือไม่ชัดเจน แต่ว่ำเจตนำที่ออกกฎกติกำมำเพื่อ
อะไร
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ ำนมองว่ำเกณฑ์ กฎกระทรวง พระรำชบัญ ญัติที่มีสนับสนุนอยู่ แต่ปัญ หำคือในเรื่องของ
กำรสื่อสำรทำควำมเข้ำใจและไม่ใช่เฉพำะหน่วยงำนที่ออกตัวกฎหมำยหลักเท่ำนั้น แต่ยังรวมถึงภำครัฐที่มีส่วน
เกี่ ย วข้ อ งกั บ กำรด ำเนิ น งำนของสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำ สุ ด ท้ ำ ยคื อ ข้ อ เสนอแนะในภำพรวมว่ ำ จะพั ฒ นำ
สถำบันอุดมศึกษำเอกชนในภำพรวม ท่ำนมีข้อเสนออย่ำงไร
รศ.ดร. ไทย ทิ พ ย์ สุ ว รรณกุ ล : สถำบั น อุ ดมศึ ก ษำเอกชนมี ห ลำยรูป แบบและมี ภู มิ ห ลัง ที่ แ ตกต่ำงกั น
สถำบันอุดมศึกษำที่ไม่น่ำมีปัญหำและไม่มีข้อเสนอแนะมำกมำยก็คือ สถำบันอุดมศึกษำที่มีผู้ก่อตั้งร่วมกันเป็น
มูลนิธิ หรือที่เป็นของสำธำรณะ เนื่องจำกมุมมองของผู้บริหำรที่ครอบคลุมกว้ำงไกลกว่ำผู้บริหำรมหำวิ ทยำลัย
สำหรับมหำวิทยำลัยที่มีเจ้ำของคนเดียวหรือเป็นตระกูล ถ้ำสมมุติว่ำมีเป้ำหมำยในกำรสร้ำงมหำวิทยำลัยเพื่อ
เป็นธุรกิจ เหล่ำนี้เป็นสิ่งทีน่ ่ำกังวล เนื่องจำกจะไม่คำนึงถึงเรือ่ งคุณภำพ ดังนั้น สิ่งที่จะพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำ
เอกชน ตนคิดว่ำสิ่งที่ต้องช่วยพัฒนำอย่ำงมำกคือ เรื่องวิชำกำร และกำรพิจำรณำหำมำตรกำรกำกับดูแลไม่ ให้
สถำบันอุดมศึกษำเป็นเชิงธุรกิจมำกเกินควำมจำเป็น นั่นหมำยควำมว่ำ กฎกติกำที่มีอยู่ต้องเข้มงวด และที่ไม่
น่ำกังวลก็คือมหำวิทยำลัยเอกชนที่เป็นกลุม่ บุคคลทีม่ ีควำมรู้มีประสบกำรณ์สงู หรือกลุ่มบุคคลที่มีหลักฐำนหรือ
มีแนวโน้มที่ดีในกำรจัดกำรศึกษำเพื่อกำรศึกษำ แต่กลุ่มที่มีแนวโน้มไม่ได้มีเป้ำหมำยที่กำรศึกษำตรงนี้น่ำเป็น
กั ง วลที่ สุด ทั้ ง ในเรื่ อ งคุ ณ ภำพและนั ก ศึก ษำที่ จ ะถู ก ลอยแพสูง สิ่ ง ส ำคั ญ คื อต้ อ งช่ ว ยดู แลเรื่อ งวิ ชำกำร
ช่วยสนับสนุนเชิงวิชำกำร และกำกับให้ปฏิบัติตำมกฎกติกำให้ได้มำกที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหำ

๒๐๙

ผู้รับการสัมภาษณ์ : ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถำพร (ผูป้ ฏิบัตหิ น้ำที่อธิกำรบดีวิทยำลัยดุสิตธำนี)
ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ (รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัย)
ดร.พิศำล สร้อยธุหร่ำ (ผู้อำนวยกำรศูนย์ส่งเสริมกิจกำรครัวไทย)
ผู้สัมภาษณ์ : ดร. นภำพร อำร์มสตรอง
วันที่สัมภาษณ์ : 11 กรกฎำคม 2562 เวลา : 16.40 น. สถานที่ : วิทยำลัยดุสิตธำนี
ผู้สัมภาษณ์ : ควำมเป็นมำของวิทยำลัยดุสิตธำนีจำกจุดเริ่มต้น
ดร.พิศาล สร้อยธุหร่า : จำกปณิธำนของท่ำนผู้หญิงชนัตถ์ ปิยะอุย วิทยำลัยดุสิตธำนีสืบมำจำกกำรประสบ
ควำมสำเร็จในธุรกิจกำรโรงแรมและสร้ำงแบรนด์ไทยให้ขึ้นติดระดับสำกล และที่สำคัญอย่ำงมำกคือ เรื่อง
Human resources หรือกำลังคน ซึ่งต้องได้รับกำรพัฒนำอย่ำงถูกต้อง ท่ำนเลยคิดจัดตั้งสถำบันกำรศึกษำ
โดยจัดตั้งโรงเรียนดุสิตกำรโรงแรมก่อน รับผู้สำเร็จกำรศึกษำชั้นมัธยมศึกษำ 6 เข้ำศึกษำเล่ำเรียนหลักสูตร 2
ปี ในระยะแรก มีหลักสูตรที่จัดเรียน จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรกำรโรงแรมและหลักสูตรกำรประกอบ
อำหำร
ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ : ซึ่งตำมจริงแล้ว ในบริบทควำมหมำยจะค่อนข้ำงกว้ำงกว่ำมหำวิทยำลัยบรรษัท เนื่องจำก
ท่ำนผู้หญิงต้องกำรที่จะผลิตบุคลำกรให้กับทั้งอุตสำหกรรมบริกำร ไม่ได้ผลิตเพื่อเครือดุสิตธำนีอย่ำงเดียว และ
จะเน้นมำตรฐำนสำกลมำกกว่ำที่จะใช้องค์ควำมรู้หรือมำตรฐำนของดุสิตธำนีเพียงอย่ำงเดียว จะเห็นได้ว่ำท่ำน
ก่อตั้งวิทยำลัยดุสิตธำนีคู่กับโรงแรมปริ้นเซสเพื่อใช้เป็นสถำนที่เรียนและฝึกงำนของนักศึกษำ ซึ่งเป็นแนวคิดที่
ทันสมัยมำก เป็นโรงแรมที่มีกำรบริหำรจัดกำรเป็นเชิงพำณิชย์ มีผู้บริหำร พนักงำน มีกำรรับลูกค้ำจริง จะเห็น
ว่ำวิทยำลัยดุสิตธำนีมีหลักสูตรที่ทันสมัยมำก คือเน้นกำรปฏิบัติเป็นพื้นฐำนตั้งแต่เริ่มต้น
ผู้สั มภาษณ์ : ท่ ำนมี ควำมคิดเห็นเกี่ ยวกับ มหำวิท ยำลัยบรรษัท ในประเทศไทยอย่ำงไร ต่อกำรที่ จ ะทำให้
สถำบันอุดมศึกษำเอกชนยังคงสถำนะอยู่ได้ ท่ำมกลำงวิกฤตตัวป้อนเข้ำที่ลดลง
ดร.พิศาล สร้อยธุหร่า : เข้ำใจว่ำตัวป้อนลดลงคือจำนวนนักศึกษำ ที่มีจำนวนน้อยกว่ำที่นั่งทำงกำรศึกษำ ซึ่งมี
ควำมชัดเจนว่ำมีควำมกระทบกระเทือนมำกกับสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ผู้เรียนจะเลือกเข้ำมหำวิทยำลัยของ
รัฐที่มีชื่อเสียง มหำวิทยำลัยเอกชนจึงต้องปรับตัว แต่สิ่งที่วิทยำลัยต้องดำเนินกำร คือ 1) หลักสูตรที่เปิดสอน
ต้องตอบโจทย์ต่อสังคม และ 2) ต้องมีคุณภำพมำตรฐำนเพื่อดึงดูดผู้เรียน
ผู้สัมภาษณ์ : ในแง่ของมหำวิทยำลัยบรรษัท ท่ำนมีควำมคิดเห็นว่ำอย่ำงไรเกี่ยวกับมหำวิทยำลัยบรรษัทใน
ประเทศไทย
ดร.พิศาล สร้อยธุหร่า : เป็นคำถำมที่กว้ำงและยังไม่แน่ใจว่ำ ที่ไหนคือมหำวิทยำลัยบรรษัท ในแนวคิดของ
ท่ำน นิยำมคำว่ำมหำวิทยำลัยบรรษัทอย่ำงไร
ผู้สัมภาษณ์ : จำกกำรสัมภำษณ์ที่ผ่ำนมำ บำงท่ำนกล่ำวว่ำ มหำวิทยำลัยบรรษัทต้องตอบโจทย์องค์กรธุรกิจ
แรกที่สร้ำงขึ้นมำ เพื่อให้พัฒนำบุคลำกรในองค์กรของตนเองเป็นหลัก แต่สภำพที่เป็นจริงในปัจจุบัน คืออำจจะ
ไม่ได้ตอบโจทย์เฉพำะของตนเองอย่ำงเดียว แต่เริ่มขยำยออกไปส่วนอื่นด้วย โดยอำจจะยังอยู่ในสำยธุรกิจของ
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ตน ซึ่งตรงนี้จะสอดคล้องกับที่ท่ำนกล่ำวว่ำ ท่ำนผู้หญิงได้กล่ำวถึงว่ำ ไม่ได้สนับสนุนแต่ในเรื่องของโรงแรม
อย่ำงเดียว แต่ลงถึงอุตสำหกรรมบริกำรทั้งหมด
ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ : ในมุมมองตนคิดว่ำกำรก่อตั้งสถำบันอุดมศึกษำเอกชนในประเทศไทยมีบริบท 2-3 เรือ่ ง
อย่ำงแรกคือกำรก่อตั้งโดยบุคคลชั้นนำที่มีฐำนะและมีชื่อเสียงในประเทศไทย แต่ในเรื่องของมหำวิทยำลัย
บรรษัท ซึ่งก่อตั้งเพื่อผลิตบุคลำกรตำมควำมเชี่ยวชำญของตนเอง ดังนั้นบริบทหรือปัจจัยที่ทำให้ทิศทำงหรือ
วิสัยทัศน์ของสถำบันจึงเปลี่ยนไป ตนคิดว่ ำปัจจัย เช่น ผู้ก่อตั้งลงทุนระดับหนึ่ง แล้วต้องยืนด้วยขำของตัวเอง
ซึ่งบังคับด้วยจำนวนนักศึกษำหรือรำยได้ที่จำเป็นต้องมี และบริบทจะเปลี่ยนไปตำมนโยบำยและผู้บริหำรที่
กำกับดูแล และบำงสถำบันก็เปลี่ยนไปด้วยข้อบังคับเรื่องกำรเงินที่ต้องขำยกิจกำร ซึ่งอีกรูปแบบหนึ่ งที่เห็น
คล้ ำ ยเป็ น CSR คื อ เจ้ ำ ของหรือ บริษั ท ด ำเนิ น กิ จ กรรมเพื่ อสัง คมในรูป ของมู ล นิ ธิ ตั้ ง ขึ้ น มำผลิ ตคนตำม
ควำมเชี่ยวชำญของตนออกไปสู่สังคม ซึ่งถำมว่ำจำนวนนักศึกษำที่เริ่มลดลงในปัจจุบันมีผลกระทบหรือไม่ ใน
มุ ม มองของตน ถ้ ำ เป็ น มหำวิ ท ยำลัย บรรษั ท แบบดั้ ง เดิ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ ข ยำยเป็ นมหำวิ ท ยำลัย ครบวงจร คงมี
ควำมต้ อ งกำรนั ก ศึ ก ษำไม่ ม ำก เนื่ อ งจำกมี ข นำดเล็ก ถ้ ำ มี ศ ำสตร์ดีห รือ หลัก สูตรที่ มี คุณ ภำพตอบโจทย์
ตลำดแรงงำน คิดว่ำสำมำรถอยู่รอดได้ ดังนั้น ควำมเป็นมหำวิทยำลัยบรรษัทจึงตอบโจทย์ของอำชีพอยู่แล้ว
เพียงแต่ว่ำมีกำรดำเนินไปตำมยุทธศำสตร์หรือวิสัยทัศน์ที่ตั้งขึ้นตั้งแต่แรกหรือไม่
ผู้สัมภาษณ์ : สิ่งที่ท่ำนกล่ำวได้ครอบคลุมในคำถำมเรื่องปัจจัยหรือเงื่อนไขใดบ้ำง ที่ทำให้มหำวิทยำลัยบรรษัท
ในประเทศไทยดำเนินกำรไปได้โดยสำเร็จ ท่ำนได้กล่ำวถึงเรื่องกำรมีคุณภำพมำตรฐำน
ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ : อีกปัจจัยหนึ่งที่คิดว่ำไปกระทบกับมหำวิทยำลัยบรรษัทอย่ำงมำก คือ นโยบำยรัฐ ในแง่
ของนโยบำยรัฐเรื่อง QA เรื่องกำรกำหนดมำตรฐำนที่ต้องปฏิบัติ ทำให้วิทยำลัยต้องบิดออกไปจำกมหำวิทยำลัย
บรรษัทมำก เช่น เรื่องคุณวุฒิของอำจำรย์ผู้สอน ซึ่งสิ่งเหล่ำนี้วิทยำลัยต้องบริหำรจั ดกำรให้สอดคล้องกับเกณฑ์
มำตรฐำนฯ ที่ออกมำ ต้องมีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ผู้สัมภาษณ์ : ที่มีเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรฯ ปี พ.ศ. 2558 ที่มีช่องทำงในส่วนของปฏิบัติกำรด้วย ท่ำนคิดว่ำ
มีส่วนช่วยไหมหรือว่ำยังไม่ได้ช่วยมำกพอ
ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ : โดยทฤษฎีเหมือนจะช่วย ซึ่งปัจจุบันวิทยำลัยดำเนินกำรในส่วนอำจำรย์ผู้สอนอยู่ 2 แบบ
คือ ถ้ำอำจำรย์มีประสบกำรณ์จำกภำคธุรกิจ จะต้องส่งไปศึกษำต่อเพื่อให้มีวุฒิกำรศึกษำที่สูงขึ้นตำมเกณฑ์
ซึ่งต้องใช้เวลำและงบประมำณ ซึ่งบำงครั้ง อำจมีที่อื่นมำดึงตัวไป เนื่องจำกมีกำรแข่งขันสูง ตำมหลักเกณฑ์
มำตรฐำนฯ ให้ร่วมมือกับภำคอุตสำหกรรมในกำรดึงอำจำรย์ผู้สอน ซึ่งในเชิงปฏิบัติให้เป็นไปตำมเกณฑ์ฯ จึง
เป็นประเด็น
ผู้สัมภาษณ์ : แสดงว่ำเรื่องของเกณฑ์มำตรฐำน แม้ว่ำจะมีช่องทำงตรงนี้ แต่ในทำงปฏิบัติก็ช่วยได้ระดับนึงแต่
ไม่ทั้งหมด เพรำะว่ำโลกควำมเป็นจริงต้องกำรผู้ที่มีฝีมือในทำงปฏิบัติมำกกว่ำคุณวุฒิตำมหลักเกณฑ์
ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ : คือ เกณฑ์ เ ช่นนี้ ตนคิดว่ำคือควรลดควำมตรงตำมสำขำ เช่น หลัก สูตรกำรโรงแรม
ไม่สำมำรถนำอำจำรย์ที่สำเร็จกำรศึกษำด้ำนกำรศึกษำมำเป็นอำจำรย์ประจำหลักสูตรได้ ซึ่งกำรหำผู้ที่จบ

๒๑๑

กำรโรงแรมอย่ำงเดียวเป็นเรื่องยำก เนื่องจำกในประเทศไทยมีหลักสูตรเอกกำรโรงแรมไม่กี่แห่ง ทำให้วิทยำลัย
ไม่สำมำรถเปิดหลักสูตรใหม่ที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจต่ออุตสำหกรรม
ดร.พิศาล สร้อยธุหร่า : ปัญหำอีกอย่ำงคือว่ำ ถึงแม้จะมีลู่ทำง มีกำรแข่งขันและควำมพยำยำมอย่ำงสูง และ
เพรำะอย่ำงยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมหำวิทยำลัยของรัฐ ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณจำกรัฐค่อนข้ำง
สูงในแต่ละปี แต่ของเอกชนต้องหำเอง
ผู้สัมภาษณ์ : นี่ถือว่ำเป็นจุดอ่อน
ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร : ด้วยค่ำเรียนที่สูงมำกจึงถือเป็นข้อจำกัดอีกเรื่องในกำรรับนักศึ กษำ วันนี้ถ้ำ
ถำมว่ำปัญหำตัวป้อนเข้ำที่ลดลง แต่ถ้ำมองอุตสำหกรรมที่กำลังเติบโตขึ้น จะเกิดกลุ่มอำชีพที่จะหำยไปใน
อนำคต อำจจะมีกลุ่มอำชีพที่จะต้องปรับเปลี่ยนย้ำยมำ
ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ : นอกจำกนี้ นโยบำยของรัฐที่กระทบกับกำรป้อนเข้ำ คือ เรื่องกำรเทียบโอน เมื่อก่ อนมี
หลักสูตรที่จบ ปวช. หลักสูตรต่อเนื่องซึ่งได้ตัวป้อนเข้ำจำก ปวช. พอสมควรที่จะทำให้วิทยำลัยสำมำรถที่จะได้
ผู้เรียนที่อยำกจะเรียนด้ำนวิชำชีพ แต่เมื่อปรับเป็นเทียบโอน จึงเกิดควำมยุ่งยำก เนื่องจำกว่ำผู้เทียบโอนและ
หลักสูตรไม่ตรงกัน จึงเทียบโอนได้ไม่เกิน 2 ใน 3 ดังนั้น เมื่อหลักสูตรต่อเนื่องหำยไป ทำให้มีผู้เรียนกลุ่มนีน้ อ้ ย
มำก จึงต้องไปผลิตจำกผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมปีที่ 6 อย่ำงเดียว จึงต้องมีกำรปรับกระบวนทรรศน์ใหม่
ผู้สัมภาษณ์ : ผู้เรียนที่มำจำกระดับชั้น ม.6 กับที่เรียนสำยอำชีพมำ ก็ไม่เหมือนกัน
ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ : มีข้อดีข้อเสียต่ำงกัน คือ กลุ่ม ม.6 จะเป็นเด็กที่ต้องมำฝึกใหม่ตั้งแต่เริ่ม แต่ถ้ำจบ ปวส.
แล้วจะเป็นผู้ใหญ่ระดับนึง บำงคนอำจฝึกงำนมำแล้ว มีทักษะควำมเข้ำใจในวิชำชีพมำแล้ว ทำงวิทยำลัยแค่มำ
เพิ่มควำมเชี่ยวชำญเฉพำะเรื่องในหลักสูตร แต่ทุกวันนี้ไม่มีแล้ว
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำมีวิธีกำรใดในกำรที่จะสนับสนุนสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ที่จะนำแนวควำมคิดอย่ำง
มหำวิทยำลัยบรรษัทมำปรับใช้ เพื่อให้มีควำมเชื่อมโยงกับภำคธุรกิจอุตสำหกรรม หรือว่ำมีควำมเป็นไปได้
หรือไม่ที่จะดำเนินกำรแบบนี้
ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ : รัฐต้องพยำยำมส่งเสริมสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ส่วนหนึ่งคือ เรื่องงบประมำณไม่ได้มี
โดยตรง แต่ อ ำจผ่ ำ นเรื่ อ งงบวิ จั ย ซึ่ ง อำจถู ก ปรั บ เปลี่ ย นอยู่ ต ลอดเวลำ หรื อ อำจจะมี ก องทุ น ส ำหรั บ
สถำบันอุดมศึกษำเอกชนให้กู้ยืมไปสร้ำงอำคำร ซึ่งจำกที่เคยทำวิจัยมำพบว่ำ น้อยมำกที่เอกชนจะนำไปใช้
เนื่องจำกไม่อยำกผูกมัดกับภำครัฐ หรือเอกชนมีงบประมำณของตนเพียงพอ ตำมควำมเป็นจริง มหำวิทยำลัย
เอกชนหลำยแห่งไม่ได้กังวลเรื่องงบสนับสนุนจำกภำครัฐ แต่อยำกได้ควำมอิสระในกำรบริหำรจัดกำรมำกกว่ำ
ซึ่งหลำยครั้งพบว่ำ ภำครัฐออกเกณฑ์ฯ มำกำหนดสถำบันอุดมศึกษำเอกชนจำกปัญหำของสถำบัน บำงแห่ง
คล้ำยเป็นมำตรกำรเหวี่ยงแหเพื่อควบคุมสถำบันอุดมศึกษำเอกชนทั้งหมด ทำให้หลำยแห่งเดือดร้อนตำมไป
ด้วย ควรมีมำตรกำรจัดกำรเป็นรำยกรณีไป และควรมีควำมหลำกหลำยในกำรบริหำรจัดกำรหรือกำกับดูแล
สถำบันอุดมศึกษำเอกชนมำกกว่ำ มีควำมหลำกหลำยและแยกกำกับไปตำมประเภทตำมบริบทแต่ละแห่ง

๒๑๒

ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร : ระหว่ำงมหำวิทยำลัยที่เปิดหลักสูตรหลำกหลำย กับมหำวิทยำลัยบรรษัท
ที่เฉพำะ ลักษณะหลักกำรควบคุมมำตรฐำนต่ำงๆ ย่อมแตกต่ำงกัน ถ้ำกำหนดตรงนี้ได้ตนคิดว่ำ มหำวิทยำลัย
บรรษัทจะเติบโตขึ้นมำก และจะเชื่อมโยงกับอุตสำหกรรมได้จริงๆ ตนเชื่ อว่ำมหำวิท ยำลัยที่ มีคุณภำพกับ
มหำวิทยำลัยที่มีควำมเป็นเฉพำะทำง ไม่มีวันหำยไป ถ้ำมหำวิทยำลัยมีควำมเฉพำะและสำมำรถผลิตบัณฑิต
ที่ตอบสนองได้ ดังนั้น ควรวิเครำะห์เรื่องเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ทำให้สถำบันเฉพำะยังคงควำมเป็นเฉพำะ และควรสอด
รับกับนโยบำยของรัฐใน 10 – 20 ปีข้ำงหน้ำ ว่ำอำชีพที่จะเกิดขึ้นหรือสูญหำยไปน่ำจะตรงกว่ำ
ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ : ประเด็นสำคัญอี กประเด็นที่ ทำให้สถำบันอุดมศึกษำเอกชนหลำยแห่ง เดือดร้อนคือ
นโยบำยรัฐ เช่น เรื่องกำรเปิดโอกำสให้แข่งขันกับสถำบันอุดมศึกษำของรัฐบำงแห่งที่เปิดสำขำด้ำนเดียวกับ
เอกชน ด้วยเงื่อนไขที่ได้เปรียบเนื่องจำกมีงบประมำณสนับสนุนจำกรัฐส่วนหนึ่ง ทำให้เก็บค่ำเล่ำเรียนได้ถูกกว่ำ
ซึ่งในมุมมองของตน ภำครัฐควรมุ่งไปยังสำขำที่ขำดแคลนหรือจำเป็น และภำคเอกชนไม่ผลิต เช่น วิทยำศำสตร์
ซึ่งเป็นควำมต้องกำรของภำครัฐ ปัญหำกำรแข่งขันกันเพื่อแย่งผู้เรียนจึงทำให้แทนที่จะแข่งกันแล้วคุณภำพดีขนึ้
กลำยเป็นแข่งกันแล้วคุณภำพแย่ลง ซึ่งเป็นปัญหำสำคัญที่เกิดขึ้น และสิ่งที่ภำครัฐจะช่วยเอกชนในแง่ของ กำร
ส่งเสริมสถำบันอุดมศึกษำเอกชนที่ทำดีอยู่แล้ว และต้องไปจัดกำรสถำบันอุดมศึกษำของรัฐ ไม่ใช่จัดกำรเอกชน
ไม่ให้ขยำยตัว
ผู้สัมภาษณ์ : “จุดแข็ง” ของสถำบันอุดมศึกษำเอกชนหรือมหำวิทยำลัยบรรษัทแห่งประเทศไทยคืออะไร ท่ำน
ได้ตอบแล้วส่วนหนึ่งว่ำ ผู้เรียนจะได้ทักษะที่สอดคล้องกับกำรทำงำนและอำจจะมีโอกำสได้งำนทำ มีจุดแข็ง
อื่นๆ ที่ท่ำนอยำกจะเพิ่มเติมหรือไม่
ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ : คิดว่ำเป็นเรื่องของควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำร กำรปรับเปลี่ยนทิศทำง นโยบำย
หรือผู้บริหำรไม่ค่อยบ่อยเท่ำกับภำครัฐ จึงสำมำรถดำเนินกำรได้ในระยะยำว
ดร.พิศาล สร้อยธุหร่า : อีกเรื่องคือกำรตัดสินใจ ถ้ำต้องกำรที่จะยกเลิกแล้วทำสิ่งใหม่ขึ้น จะคล่องตัวมำกใน
กำรปรับตัวเวลำมีปัญหำ
ผู้สัมภาษณ์ : ฉะนั้นเมื่อกำรตัดสินใจสำมำรถดำเนินกำรได้ทันที จะทันกำรเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่ำ ในแง่ของ
“จุดอ่อน” ท่ำนกล่ำวแล้วว่ำ ไม่ได้รับกำรสนับสนุนงบจำกทำงภำครัฐ มีจุดอ่อนอื่นอีกหรือไม่
ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ : จุดอ่อนในเรื่องของกำรแข่งขัน เมื่อไม่มีกำรสนับสนุนงบประมำณจำกภำครัฐ และต้อง
แข่งกับภำครัฐ แต่ด้วยกำรได้รับสนับสนุนงบประมำณจำกผู้ก่อตั้งหรือเจ้ำของให้อยู่รอดได้อยู่แล้ว จึงไม่ถือเป็น
จุดอ่อน แต่ว่ำจุดอ่ อ นคือ เรื่อ งของอำจำรย์ที่ต้องสอดคล้องตำมเกณฑ์ ม ำตรฐำนฯ เช่น ต้องมี อำจำรย์จบ
ปริญญำเอก 40 % ถึงจะได้ 5 คะแนนของ IQA ตรงนี้คิดว่ำยำกมำกสำหรับ มหำวิท ยำลัยเอกชน อย่ำงที่
กล่ำวคือเมื่อมหำวิทยำลัยผลิตขึ้นมำก็ถูกดึงไปอยู่ที่อื่นหรืออยู่ภำครัฐ
ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์ส ถาพร : กำรมี อำจำรย์ปริญ ญำเอกครบ 5 คนคงเทียบไม่เท่ำกับอำจำรย์ที่ ทำงำน
อุตสำหกรรมมำแล้ว 30-40 ปี

๒๑๓

ผู้สัมภาษณ์ : ในสำขำที่ เ กี่ ยวข้อ งกั บ ธุกิ จ ต้องเน้นของเรื่องทั ก ษะกำรปฏิบัติ เกณฑ์ ลัก ษณะแบบนี้จึง ไม่
สนับสนุน และกลำยเป็นจุดอ่อนของมหำวิทยำลัย คล้ำยกับว่ำต้องทำไปตำมเกณฑ์แต่กลับใช้ป ระโยชน์ไม่ได้
ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร : สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ สถำบันอุดมศึกษำเปิดคณะตำมควำมต้องกำร ณ ปัจจุบนั
โดยไม่คำนึงถึงควำมต้องกำรในอนำคต บำงอำชีพมีแรงงำนมำกเกิน บำงสำขำอำชีพมีปริญญำตรีมำกเกินกว่ำ
ปวช. ปวส. บำงสำขำอำชีพคือขำดแคลน ซึ่งไม่ได้เกิดจำกกำรวำงแผนกำลังคนในอนำคต
ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ : อีกประเด็นที่เห็นว่ำเป็นอุปสรรคหรือจุดอ่อนของมหำวิทยำลัยบรรษัท เช่น เรื่องของชื่อ
สถำบัน ซึ่งประเทศไทยกำหนดชัดว่ำเป็นมหำวิทยำลัย วิทยำลัย หรือสถำบัน คือสังคมไม่ค่อยเข้ำใจภำพว่ำ
มหำวิทยำลัยต่ำงจำกวิทยำลัยอย่ำงไร เช่น วิทยำลัยดุสิตธำนีก็พบปัญหำเหล่ำนี้ จึงพยำยำมอยำกเปลี่ยนเป็น
มหำวิทยำลัย ซึ่งเป็นปัญหำที่สถำบันอุดมศึกษำขนำดเล็กประสบอยู่ อย่ำงนี้นโยบำยรัฐหรือมำตรกำรของรัฐจึง
ไม่ได้ตอบโจทย์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยบรรษัท
ผู้สัมภาษณ์ : ในแง่ของ “โอกำสและควำมท้ำทำย” ของสถำบันอุดมศึกษำเอกชนและมหำวิทยำลัยบรรษัทใน
ประเทศไทย ท่ำนคิดว่ำเป็นอย่ำงไรบ้ำง
ดร.พิศาล สร้อยธุหร่า : ควำมท้ำทำยที่สำคัญอยู่ที่อธิกำรบดี คือต้องมองเหตุกำรณ์ในอนำคต มหำวิทยำลัย
ของรัฐก็เ ช่นกัน เช่นเดียวกั บกำรพัฒนำบุคลำกร กำรสรรหำและพัฒนำทรัพยำกรไม่ยำก แต่ก ำรรัก ษำไว้
ค่อนข้ำงยำก ถือว่ำเป็นควำมท้ำทำยอย่ำงหนึ่ง
ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร : ซึ่งถ้ำคิดแบบภำคธุรกิจอุตสำหกรรมเรื่องของคน ในอนำคตจะมีหุ่นยนต์มำ
แทนที่ หลำยอำชีพอำจจะหำยไปพร้อมกับเกิดอำชีพใหม่ โลกเป็นแบบนี้มำตลอด ซึ่งอำชีพที่เกี่ยวข้องกับ soft
skill อำชีพที่เกี่ยวข้องกับกำรบริกำร ย่อมเป็นโอกำสสำหรับวิทยำลัยดุสิตธำนี แต่อำจจะไม่เป็นโอกำสสำหรับ
บำงมหำวิทยำลัย สำหรับควำมท้ำทำยของมหำวิทยำลัยบรรษัท
ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ : ตนมองเรื่องของกำรเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนที่ลดลง และเรื่องของรูปแบบกำรเรียนรู้ที่
ปรับเปลี่ยนไป จุดนี้ทำให้มหำวิทยำลัยบรรษัทอำจหำโอกำสได้ง่ำย เพรำะอำจเป็นควำมเฉพำะทำง ถ้ำสำมำรถ
สร้ำงเอกลัก ษณ์ให้เ ป็นที่ รู้จัก ได้ จะต้อ งให้ผู้เ รียนเกิ ดกำรเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ต้อ งสร้ำงหลัก สูตรรองรับ
กำรเปลี่ยนอำชีพ และรูปแบบกำรเรียนรู้ต้องนำเทคโนโลยีเข้ำมำช่วย เพื่อให้ผู้เรียนง่ำยและรวดเร็วมำกที่สุด
สำหรับผู้ที่ไม่ต้องกำรใช้เวลำมำก ดังนั้น เทคโนโลยีจึงต้องช่วยให้สำมำรถเรียนรู้จำกที่บ้ำนในสิ่งที่เป็นทฤษฎี
และมำปฏิบัติโดยใช้เวลำไม่ม ำก ก็สำเร็จกำรศึกษำได้ กระบวนกำรเหล่ำนี้ ถ้ำทำได้ก็สำมำรถตอบโจทย์สังคม
ในอนำคตได้ และระบบกำรเทียบโอนประสบกำรณ์ บนควำมรู้จำกกำรอบรม ทำให้ผู้เรียนไม่ต้องเรียนซ้ำ
เรียนเฉพำะที่ขำด และได้ใบประกำศหรือได้ปริญญำ แต่ว่ำสังคมไทยยังขำดกำรรับรู้และไม่เข้ำมำเรีย นใน
สถำบันอุดมศึกษำเมื่อมีอำยุเลยวัยเรียนแล้ว จึงทำให้ค่อนข้ำงยำกในปัจจุบัน ซึ่งตนว่ำในอนำคตจะต้องปรับ
ผู้สัมภาษณ์ : ในแง่ที่ ว่ำกำรนำกลยุท ธ์ม ำบริห ำรงำนด้ำนวิชำกำรในมหำวิท ยำลัยบรรษัท ที่ เ ชื่อมโยงกับ
ภำคธุรกิจ ท่ำนมีคำแนะนำในเรื่องนี้อย่ำงไร

๒๑๔

ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร : เป้ำหมำยของวิทยำลัยดุสิตธำนีเมื่อเริ่มก่อตั้งคือ เมื่อเปิดสำขำเฉพำะ ถ้ำทำง
นั้นมีแรงงำนจะเปิดสถำบันกำรศึกษำร่วมด้วย ซึ่งเป็นนโยบำยที่วิทยำลัยและผู้รับใบอนุญำตเห็นว่ำ เมื่อใดที่
วิท ยำลัยเกิ ดและไม่ มีส ถำนประกอบกำรอยู่ด้วย กำรเชื่อมโยงก็ จะไม่ เกิ ดขึ้น สิ่ง นี้คือกลยุทธ์ห ลักที่ต้องมี
คงไม่ใช่ว่ำเปิดขึ้นมำและจะไปอยู่ที่ไหนก็ได้ ต้องมี Mock-up ที่จะใช้กับธุรกิจจริงๆ
ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ : ในแง่ของสถำบันอุดมศึกษำ สิ่งที่ต้องเพิ่มเติมคือต้องมีองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรเข้ำมำช่วย
สอน ช่วยวิจัย ช่วยเรื่ อ งของบริกำรที่ เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ ทำงวิท ยำลัยต้องใช้องค์ควำมรู้ไปช่วย ซึ่ง เรื่อง
วิชำกำรกับเรื่องทักษะปฏิบัติ ต้องแลกเปลี่ยนกันระหว่ำงกัน เกิดเป็นงำนวิจัยในอนำคตที่ควรจะเกิดขึ้นใน
มหำวิทยำลัยบรรษัท เพรำะทุกอย่ำงที่ทำจะกลับเข้ำไปอยู่ในอุตสำหกรรมและนำมำใช้จริง เกิดเป็นวงจรที่
ก่อให้เกิดควำมรู้ใหม่ๆ และก่อให้เกิดกำรพัฒนำในอุตสำหกรรมหรือธุรกิจอันนั้นไปพร้อมกัน
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนได้กล่ำวไปแล้ว เรื่องของกำรนำเทคโนโลยีด้ำนกำรศึกษำมำใช้ในเรื่องกำรเรียนกำรสอนให้
สอดคล้องกับทิศทำงองค์กรแล้วก่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำ ท่ำนกล่ำวในแง่ที่ว่ำ ต้องหำทำงที่จะใช้เทคโนโลยีมำเพือ่
ลดเวลำ บำงอย่ำงซึ่งอำจจะไม่ต้องใช้
ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ : ในแง่ข้อจำกัดของมหำวิทยำลัยขนำดเล็ก คือ งบประมำณ ถ้ำนำเทคโนโลยี มหำวิทยำลัย
ที่ มี จ ำนวนนัก ศึก ษำมำกเมื่ อ เที ยบกั บมหำวิท ยำลัยที่ มีนัก ศึก ษำน้อย มี ก ำรลงทุ นเท่ ำกั นแต่จ ะต่ำงกันกับ
เทคโนโลยีที่ นำไปใช้ ซึ่ง อำจจะเป็นข้อ จ ำกั ด แต่ปัจ จุบันได้มี platform ที่ ส ำมำรถนำมำใช้ได้ เช่น สกอ.
มี Thai-MOOC มหำวิทยำลัยมีไซเบอร์ยู (CyberU) ที่สนับสนุนเรื่องเทคโนโลยี ซึ่งตนคิดว่ำภำครัฐช่วยและ
สนับสนุน platform ให้มหำวิทยำลัยจัดทำเนื้อหำใน platform ของไซเบอร์ยูก็ได้
ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร : แต่เมื่อพิจำรณำเรื่องงบประมำณอำจถือเป็นข้อจำกัด สำหรับวิทยำลัยดุสิต
ธำนีมองว่ำกำรนำเทคโนโลยีมำใช้จะเป็นประโยชน์ต่อกำรที่ฝึกอบรมพนักงำนใหม่แบบออนไลน์ และสำมำรถ
จะพัฒนำทักษะต่อไปได้เรื่อยๆ กำรเรียนผ่ำนออนไลน์ก็จะจำเป็นมำกขึ้น เพรำะผู้เรียนใช้กำรออนไลน์มำกขึ้น
ในปัจจุบัน ซึ่งทำงวิทยำลัยเองกำลังพัฒนำระบบ E-learning สำหรับกำรเรียน เพื่อไปเชื่อมโยงกับโรงแรม ซึ่ง
คิดว่ำนโยบำยแบบนี้จะเกิดประโยชน์
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำปัญหำเร่งด่วนในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนที่ภำครัฐจะต้องเร่งแก้ไขคืออะไร
และควรจะแก้ไขอย่ำงไร
ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ : สิ่งที่ตนกล่ำวมำล้วนเร่งด่วนทั้งหมด สิ่งที่สำคัญคือต้องผูกติดกับกำรกำกับดูแล เช่น
กำรยื่นขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุงที่มีควำมล่ำช้ำ ส่งผลให้ผู้ปกครองที่ยั งไม่เข้ำใจว่ำกำรรับทรำบหลักสูตร
หมำยถึงอะไร เมื่อลูกเรียนจบแล้วทำไมไม่ได้รับกำรรับรอง แล้วจะหำงำนทำได้หรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้ภำครัฐต้องหำ
วิธีให้กำรกำกับดูแลง่ำยขึ้น สะดวกขึ้น มหำวิทยำลัยเอกชนต้องกำรลดขั้นตอนกำรกำกับดูแลที่ไม่ยุ่งยำก เช่น
เรื่องกำรเปิดศูนย์กำรศึกษำนอกสถำนที่ตั้ง
ผู้สัมภาษณ์ : ฉะนั้นตรงนี้ ถ้ำตอบคำถำมที่ว่ำเกณฑ์ กฎกระทรวงที่มีในปัจจุบันซึ่งเป็นอุปสรรคในเรื่องของ
นอกที่ตั้ง และมีอุปสรรคอื่นหรือไม่

๒๑๕

ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ : คงเป็นเรื่องคุณภำพอำจำรย์ ไม่ควรพิจำรณำในเรื่องของคุณวุฒิอย่ำงเดียว อำจพิจำรณำ
ให้ตรงกับบริบทของสถำบัน อำจใช้ประสบกำรณ์ของอำจำรย์เป็นตัวอ้ำงอิงและสำมำรถเทียบเคียง ซึ่งได้พิสูจน์
จำกประสบกำรณ์ว่ำอำจำรย์ที่จบปริญญำเอกแล้ว ก็ไม่ได้สอนดีกว่ำอำจำรย์ที่มีประสบกำรณ์ ในกำรประเมิน
หรือนำผลประเมินมำเทียบเคียงกัน ซึ่งบำงครั้งอำจำรย์ปริญญำเอกจะอยู่ ในบริบทวิชำกำร แต่ไม่สำมำรถ
ถ่ำยทอดควำมรู้อะไรให้ผู้เรียนได้ดีเท่ำอำจำรย์ที่มีประสบกำรณ์ แต่เกณฑ์มำตรฐำนฯ ยังกำหนดแบบนั้น จึงทำ
ให้กำรทำงำนค่อนข้ำงยำกพอสมควรและเป็นอุปสรรค
ผู้สัมภาษณ์ : ในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน ท่ำนคิดว่ำรูปแบบที่เหมำะสมกับกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนเป็น
อย่ำงไร ภำยใต้กระทรวงใหม่ที่มีเรื่องของอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ดร.พิศาล สร้อยธุหร่า : ตนคิดว่ำกระทรวงใหม่ยังไม่มีควำมชัดเจน เหมือนเป็นกำรรวมกันเป็นกระทรวงขนำด
ใหญ่ โดยมีเรื่องของกำรศึกษำ เรื่องของกำรวิจัย และเรื่องของแผน ซึ่งยังไม่ชัดเจน
ผู้สัมภาษณ์ : คือ จะไม่ แยกออกมำเป็นกรมอุดมศึก ษำ จะมี แค่ส ำนัก งำนปลัดอย่ำงเดียว แต่ขณะนี้จ ะมี
หน่วยงำนนอกจำกสำนักงำนปลัดแล้ว และมีหน่วยงำนที่คุมนโยบำยของกำรให้ทุนสนับสนุนเรื่องกำรวิจัย
ดร.พิศาล สร้อยธุหร่า : แล้ว สมศ. ยังคงมีบทบำทเรื่องคุณภำพมำตรฐำนหรือไม่
ผู้สัมภาษณ์ : สมศ. ตำมกฎหมำยใหม่จะไม่มีอำนำจที่จะมำดูแลในส่วนของอุดมศึกษำ แต่ สมศ. ยังสำมำรถมี
บทบำทได้ขึ้นอยู่กับ กมอ. ซึ่งเป็นกรรมกำรที่ตั้งขึ้นมำใหม่ พิจำรณำว่ำหน่วยงำนที่จะทำหน้ำที่ดูแลกำรประกัน
คุณภำพภำยนอกเป็นหน่วยใหนได้บ้ำง ดังนั้น สิ่งที่ท่ำนบอกคือ ต้องสร้ำงกำรรับรู้เรื่องของควำมชัดเจนใน
หน้ำที่ โครงสร้ำง และระบบภำยใต้กระทรวงใหม่ที่เกิดขึ้น สุดท้ำยท่ำนมีข้อ เสนอแนะอย่ำงไรในกำรพัฒนำ
สถำบันอุดมศึกษำเอกชนในภำพรวม
ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ : เรื่องกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ควรเปิดโอกำสให้สถำบันอุดมศึกษำเอกชน
สร้ำงเอกลักษณ์เฉพำะด้ำนขึ้นมำ และเปิดโอกำสให้มีควำมหลำกหลำย เมื่อมีควำมหลำกหลำย กำรกำกับดูแล
ก็ต้องมีควำมหลำกหลำย ซึ่งอำจจะต้องแบ่งประเภท เมื่อมีควำมหลำกหลำยแล้วกำรแข่งขันกันเอง ก็อำจจะมี
ไม่มำกจนเกิดควำมเดือดร้อน แต่ก็มีกำรแข่งขันกันบ้ำงตำมบริบทที่จำเป็น ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนมีทำงเลือกที่ชัด
ขึ้นในกำรเลือกสถำบันอุดมศึกษำ ทำให้กำรลงทุนหรือกำรมุ่งของสถำบันเอกชนชัดเจน
ดร.พิศาล สร้อยธุหร่า : นอกจำกนี้ ควรพิจำณำบทบำทของสมำคมวิชำชีพ เช่น สมำคมวิศวกรรมศำสตร์แห่ง
ประเทศไทย สมำคมแพทย์
ดร.ศิริพงศ์ รักใหม่ : ซึ่งมหำวิทยำลัยพยำยำมลดบทบำทไม่ให้สมำคมวิชำชีพเข้ำมำเกี่ยวข้องกับกำรกำหนด
หลักสูตร จะทำให้สถำบันไม่มีเอกลักษณ์ของตนเอง อำจต้องมีเส้นกั้นบทบำทที่ชัดเจน
ดร.อรรถเวทย์ พฤกษ์สถาพร : ต้องมีกำรพูดคุยร่วมกันระหว่ำงมหำวิทยำลัย เพื่อให้มหำวิทยำลัยแต่ละแห่ง
เกิดควำมเฉพำะทำงและมุ่งไปได้ชัดเจนมำกขึ้น ถือเป็นกำรหลอมหลวมที่ดีในแง่ของภำคธุรกิจ กำรเอำตัวรอด
ไม่ต้องแย่งหรือแข่งขัน คุณภำพก็จะเกิดขึ้น

๒๑๖

ผู้รับการสัมภาษณ์ รศ.ดร. พินิติ รตะนำนุกูล (อดีตเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ อดีตเลขำธิกำร
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ กรรมกำรสภำผู้ทรงคุณวุฒิ)
ผู้สัมภาษณ์ : ดร. นภำพร อำร์มสตรอง
วันที่สัมภาษณ์ : 12 กรกฎำคม 2562 เวลา : 12.45 น.
สถานที่ : ชั้น 19 อำคำรสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 2
ผู้สัมภาษณ์ : แนวควำมคิดทำงมหำวิท ยำลัยบรรษัท ในประเทศไทยใด ที่ ส ำมำรถนำไปประยุก ต์ใช้ ใ น
มหำวิทยำลัยเอกชนในภำพรวมอย่ำงไรได้บ้ำง
รศ.ดร. พินิติ รตะนานุกูล : ปัจจุบันเอกชนเริ่มเข้ำมำในแวดวงกำรศึกษำ สมัยก่อนจะทำในลักษณะของ
กำรบริจำคในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน อำจเป็นองค์กรทำงศำสนำ ภำยหลังเอกชนเริ่มเข้ำมำจัดกำรศึกษำใน
ระดับที่สูงกว่ำพื้นฐำน คือ ระดับอำชีวะศึกษำ โดยมีเป้ำหมำยหลักคือพัฒนำกำลังคนที่มีทักษะเพื่อตอบโจทย์
อุตสำหกรรม หรือพำณิชย์ ถัดมำในระดับอุดมศึกษำ เริ่มแรกเป็นกำรเปิดในลักษณะกำรจัดกำรศึกษำที่คล้ำย
กับมหำวิทยำลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) แต่เน้นไปทำงสำยมนุษยศำสตร์-สังคมศำสตร์
เป็นหลัก ยกเว้นบำงมหำวิทยำลัยที่มีสำยวิทยำศำสตร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสำยวิทยำศำสตร์สุขภำพ เริ่มต้นเป็น
คณะพยำบำล เช่น วิทยำลัยมิชชั่น วิ ทยำลัยคริสเตียน หรือมหำวิทยำลัยพำยัพ เริ่มจำกหลักสูตรพยำบำล
เช่นกัน ภำยหลังเริ่มเปิดกว้ำงในช่วงที่มีผู้เรียนมำกขึ้น และมีหลำยช่องทำงในกำรเรียนอุดมศึกษำสูง ในแง่ของ
กฎหมำย ตนคิดว่ำในลักษณะกฎหมำยไทยให้เอกชนเป็นผู้จัดกำรศึกษำแทนรัฐ โดยไม่หวังผลกำไร จึงไม่มีกำร
เก็บภำษี ซึ่งในภำยหลังตนเห็นว่ำเริ่มมีกำรบิดเบนไป กลำยเป็นกำรจัดกำรศึกษำที่หวังผลส่วนต่ำงมำแบ่งผู้รับ
ใบอนุญำต โดยเฉพำะช่วงหลังที่มีกำรศึกษำมนุษยศำสตร์ -สังคมศำสตร์เพิ่มขึ้น จึงไม่ตอบโจทย์ควำมต้องกำร
ในภำคธุรกิจบำงส่วน เมื่อเป็นเช่นนั้นเอกชนบำงแห่งจึงเข้ำมำจั ดกำรศึกษำ โดยเริ่มตั้งแต่อำชีวะ เช่น สถำบัน
ยำนยนต์ที่ โตโยต้ำดำเนินกำร โดยเน้นไปที่ ป้อนเข้ำ หรือบำงแห่งผลิตแม่พิมพ์ ป้อนควำมต้องกำรของตน
ภำยหลังที่ดำเนินกำรเป็นกิจลักษณะมำกคือ สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒ น์ ที่มีควำมชัดเจนว่ำเปิดเพื่อ
ป้อนเข้ำสู่ระบบกำรค้ำปลีกทั้งหมด ลักษณะนี้เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพื่อตอบโจทย์พื่อควำมต้องกำรของบริษัท
เรื่องของทวิภำคจึงเข้ำมำ มีกำรทำงำนและเรียนอย่ำงละครึ่ง หรือเอกชนบำงด้ำนที่เฉพำะทำงมำก เช่น ด้ำน
ภำพยนต์และแอนนิเมชั่น ก็จะมีสถำบันกันตนำเข้ำมำจัดตั้งเพื่อไปใช้สิ่งอำนวยควำมสะดวกในกำรพัฒนำคน
และตอบโจทย์ตรงไปตรงมำ ถ้ำทำแบบนี้จะไม่เป็นปัญหำเรือ่ งควำมอยู่รอด เพรำะผลิตเพื่อป้อนในส่วนที่บริษทั
ต้องกำร เมื่อกล่ำวถึงมหำวิทยำลัยบรรษัทในกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำโดยปรัญชำ คือกำรศึกษำที่ไม่
หวังผลกำไร
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนเห็นว่ำ มหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทย ไม่น่ำเป็นห่วงในเรื่องวิกฤตตัวป้อนที่เข้ำมำ
รศ.ดร. พินิติ รตะนานุกูล : ถ้ำเป็นกำรจัดกำรศึกษำที่ตอบโจทย์โดยตรง แต่ถ้ำจัดกำรศึกษำแบบยังไม่มี
โจทย์ชัดเจนคงเกิดปัญหำ
ผู้สัมภาษณ์ : มหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทยเท่ำที่มีในทุกวันนี้ ท่ำนคิดว่ำมีที่ใดบ้ำง
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รศ.ดร. พินิติ รตะนานุกูล : สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ วิทยำลัยดุสิตธำนี ในเรื่องอำหำรและโรงแรม
สถำบันกั นตำ ในเรื่อ งแอนนิเ มชั่น กำรผลิตภำพยนตร์ ส ำหรับ ของ ปตท. เสมื อนไม่ ป้อนเข้ำ แต่ จริง ๆ
เมื่อผู้เรียนจบระดับปริญญำเอกก็ป้อนเข้ำบริษัทกลุ่ม ปตท. ทั้งนั้น
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำปัจจัยหรือเงื่อนไขใดบ้ำง ที่ทำให้มหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทยดำเนินกำรไปได้
โดยสำเร็จ
รศ.ดร. พินิติ รตะนานุกูล : อย่ำงที่ ก ล่ำวคือ Product ต้องชัดเจนว่ำจะตอบโจทย์อะไร ถ้ำไม่ ชัดเจน
กำรจัดทำกำรศึกษำในลักษณะนี้ไม่สำเร็จ เพรำะว่ำยุคต่อไปเป็นยุคที่ผู้เรียนเป็นฝ่ำยที่มีอำนำจในกำรเลือก
มำกกว่ำสถำบันกำรศึก ษำ อย่ำงเช่น สถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ซึ่ง ชัดเจนและตอบโจทย์โรงงำนญี่ปุ่น
อุตสำหกรรมญี่ปุ่น และน่ำจะเป็น มหำวิทยำลัยบรรษัทด้วย
ผู้สัมภาษณ์ : ในแง่ที่ จ ะให้ม หำวิท ยำลัยเอกชน ซึ่ง ในวันนี้มี ปัญ หำตัวป้อนเข้ ำน้อ ยลง และส่วนแบ่ง ใน
อุ ด มศึ ก ษำน้ อ ยอยู่แ ล้ว จะน ำควำมคิ ด ของมหำวิ ท ยำลัย บรรษั ท ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ ภำคธุ ร กิ จ อุ ตสำหกรรม
มีควำมเป็นไปได้หรือไม่ในกำรนำมำปรับใช้
รศ.ดร. พินิติ รตะนานุกูล : ขึ้นกับควำมสนใจของผู้ประกอบกำรของธุรกิจนั้นๆ ถ้ำมีตัวเลือกก็อำจไม่สนใจ
อย่ำงเช่น ธุรกิจกำรค้ำปลีก CP ทำ แต่ถ้ำดูกลุ่มอื่นๆ ก็ไม่ทำ เนื่องจำกมีตัวเลือกอื่น ไม่จำเป็นต้องมำจัดตั้ง
มหำวิทยำลัยเพรำะอำจมีโปรแกรมที่ร่วมมือกับสถำนศึกษำแล้ว แต่อำจบริหำรจัดกำรเอง อำจเป็นบำงส่วนที่
บริษัทสนใจแต่ไม่ลงทุนแบบสถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์
ผู้สัมภาษณ์ : ในแง่ของมหำวิทยำลัยเอกชน ที่ จ ะนำแนวควำมคิดของมหำวิทยำลัยบรรษัท ที่เชื่อมโยงกับ
ภำคอุตสำหกรรมมำปรับใช้
รศ.ดร. พินิติ รตะนานุกูล : ไม่ง่ำย เพรำะว่ำถ้ำจะทำเช่นนั้น มหำวิทยำลัยต้องมีฐำนธุรกิจ หรือเครือข่ำย
ด้ำนธุรกิจในมือ ซึ่งถ้ำไม่มีจุดนี้ คิดว่ำยำกที่จะทำ
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ ำนคิดว่ำ “จุดแข็ง จุดอ่ อ น โอกำสและควำมท้ำทำย” ของสถำบันอุดมศึกษำเอกชน และ
มหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทย คืออะไร
รศ.ดร. พินิติ รตะนานุกูล : ที่ตนมอง ในเมื่อตัวป้อนเข้ำด้ำนประชำกรไทยไม่มี ต้องคิดต่ำงจำกเดิม คือ
1) จัดทำโปรแกรมกำรเรียนกำรสอนในลักษณะ non-degree program หรือ short course หรือเน้นลักษณะ
กำรฝึกอบรมเฉพำะบำงอย่ำง หรือ กำรบริกำรวิชำกำร 2) เมื่อไม่มีตัวป้อนด้ำนประชำกรไทย ต้อ งพิจำรณำหำ
ตัวป้อนต่ำงชำติ ซึ่งจะดำเนินกำรได้ มหำวิทยำลัยต้องมีควำมพร้อมในเรือ่ งของสถำนที่ คณำจำรย์ที่สอน บุคคล
ที่ทำหน้ำที่เป็นฝ่ำยสนับสนุน สิ่งอำนวยควำมสะดวกที่มี และ 3) มหำวิทยำลัยเอกชนบำงแห่งจับมือร่วมกับ
ประเทศจีนเปิดสอนเป็นภำษำจีน ในลักษะคล้ำยยืมมหำวิทยำลัยให้บริหำรจัดกำรเพื่อควำมอยู่รอด
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนพูดถึงโอกำสและควำมท้ำทำย สำหรับในแง่ของ จุดแข็ง จุดอ่อน
รศ.ดร. พินิติ รตะนานุกูล : “จุดแข็ง” ในเรื่องของสภำพภูมิประทศของไทยได้เปรียบ เพรำะว่ำ 1) เป็นจุด
ศูนย์กลำงของกำรเดินทำง 2) ประเทศไทยเป็นสังคมเปิด ผู้ที่มำอยู่จึงไม่รู้สึกอึดอัด ไม่มีเกณฑ์กติกำด้ำนศำสนำ
และ 3) ค่ำใช้จ่ำยยังไม่แพงเมื่อเทียบกับค่ำครองชีพในประเทศอื่น สำหรับ “จุดอ่อน” คือสถำนศึกษำไม่ได้มี
ควำมพร้อมที่จะรองรับกำรเปลี่ยนแปลง เช่น ถ้ำจะเป็นมหำวิทยำลัยที่เปิดสอนในลักษณะโปรแกรมนำนำชำติ
ไม่ใช่มีแค่หลักสูตร อำจำรย์ ตั้งแต่ supporting staff, structure ต้องมีหอพักหรือที่อยู่ให้ หรือมีเครือข่ำยของ
หอพักที่จะให้นักศึกษำต่ำงชำติหรือไม่ สิ่งเหล่ำนี้ต้องไปพร้อมกันหมด จึงประสบควำมสำเร็จ
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ผู้สัมภาษณ์ : ในแง่จุดแข็งของมหำวิทยำลัยเอกชนที่ขั้นตอนไม่ได้ซับซ้อน กำรบริหำรที่ไวกว่ำ ท่ำนถือว่ำเป็น
จุดแข็งไหม
รศ.ดร. พินิติ รตะนานุกูล : ตนว่ำมี 2 วิธีคิด วิธีแรกคือ มีนำยหน้ำซึ่งผู้เรียนไม่สนใจขอให้ได้มำเรียน
มี ภำพลัก ษณ์ดี หรู ซึ่ง มหำวิทยำลัยเอกชนหลำยแห่งทำแบบนี้ วิธีที่ ส องคือมี สิ่งอำนวยควำมสดวกรองรับ
ทุกอย่ำงที่จะรับผู้เรียนในกลุ่มนี้ ฉะนั้น จึงมี 2 ทำง ที่ตนคิดว่ำเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ สังเกตว่ำมหำวิทยำลัย
เอกชนหลำยแห่งได้รำยได้จำกอย่ำงอื่นมำกกว่ำจัดกำรศึกษำ
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนมีคำแนะนำเกี่ยวกับกำรนำกลยุทธ์ในกำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัยบรรษัท
ที่เชื่อมโยงกับภำคธุรกิจอย่ำงไร
รศ.ดร. พินิติ รตะนานุกูล : ตนคิดว่ำ ต้องเริ่มจำกควำมต้องกำรในภำคธุรกิจหรืออุตสำหกรรมเป็นหลัก
ไม่ใช่เริ่มจำกฝ่ำยกำรศึกษำ ถ้ำมำจำกจุดนี้จะก่อให้เกิดมหำวิทยำลัยบรรษัท เพรำะบริษัทอยำกได้ตัวป้อนให้
สำมำรถดำเนินต่อไปได้ ถ้ำคิดเฉพำะกำรจัดทำโดยมุ่งหวังเฉพำะผู้เรียนไทย อำจต้องมีผู้เรียนจำกกั มพูชำ ลำว
พม่ำ เวียดนำม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มำเลเซีย ถ้ำทำได้ตนคิดว่ำดีและจะสำมำรถตอบโจทย์อุตสำหกรรมหรือ
ธุรกิจ เนื่องจำกมีควำมชัดเจน บริษัทข้ำมชำติอำจมีธุรกิจของตนที่ต้องกำรผลิตตัวป้อนด้วยซ้ำ
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนมีแนวควำมคิดในกำรสนับสนุนเทคโนโลยีด้ำนกำรศึ กษำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิทยำลัยบรรษัทให้สอดคล้องกับทิศทำงขององค์กร และก่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำ ได้อย่ำงไร
รศ.ดร. พินิติ รตะนานุกูล : ปฏิเสธไม่ได้ว่ำเรื่องเทคโนโลยีที่เข้ำมำ บำงมหำวิทยำลัยเป็น paperless มี
แบบฝึกหัดที่ผ่ำนเนตเวิค ซึ่งบำงมหำวิทยำลัยเอกชนดำเนินกำรแล้ว มีแต่ของรัฐที่ไม่ทำ กำรดำเนินกำรเช่นนี้
จะทำให้ผู้เรียนรู้สึกทันสมัย ตอบโจทย์ควำมต้องกำรในผู้เรียนยุคเจน Z ที่ต้องกำร up to date ต่อเทคโนโลยี
ทั้งหลำย สำหรับในเรื่องกำรเรียนกำรสอน เทคโนโลยีอำจช่วยให้มีควำมเข้ำใจมำกขึ้น สะดวกรวดเร็วขึ้ น โดย
ตนมองว่ำเทคโนโลยี มีส่วนเสริมในกำรเรียนกำรสอน ถ้ำใช้ในทำงที่ถูก
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำปัญหำเร่งด่วนในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ที่ภำครัฐจะต้องเร่งแก้ไขคือ
อะไร และควรมีวิธีแก้ไขอย่ำงไร
รศ.ดร. พินิติ รตะนานุกูล : เข้ำใจว่ำมหำวิทยำลัยเอกชนที่ห่วงมำก คือ เรื่องเกณฑ์มำตรฐำน ที่อำจไม่เข้ำใจ
กัน ที่ทำหลักสูตรในอดีต หลักสูตรต้องผ่ำนกำรรับทรำบอนุมัติโดย สกอ. เจ้ำหน้ำที่ไม่มีควำมเข้ำใจ ปัญหำที่
โด่งดังคือ หลักสูตรโลจิกติกส์ที่มีกำรถกเถียงกันในเรื่องอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในอดีตมีปัญหำเหล่ำนี้
พอสมควร ปัจจุบันวิทยำกำรเปลี่ยนไปมำก ฉะนั้น ปัญหำเรื่องกำรตรวจสอบหลักสูตร ขณะนี้หมดแล้ว เพรำะ
ไปอยู่ที่สภำมหำวิทยำลัย ซึ่งเมื่อสภำมหำวิทยำลัยอนุมัติก็สำมำรถเปิดหลักสูตรได้ แทบไม่สนใจ สกอ. แล้ว
เนื่องจำกอำนำจอยู่ที่สภำมหำวิทยำลัยทั้งหมด สำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สภำวิชำชีพ ตนเห็นว่ำ สภำ
วิชำชีพควรบริหำรจัดกำรตรวจคุณภำพบัณฑิตอย่ำงเดียว ไม่ควรเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรวิชำกำรจัดกำรศึกษำ
ผู้สัมภาษณ์ : ในมุมของท่ำนมองว่ำ อำนำจกำรอนุมัติหลักสูตรควรเบ็ดเสร็จอยู่ที่สภำมหำวิทยำลัย ส่วนสภำ
วิชำชีพควรดูที่คุณภำพบัณฑิต
รศ.ดร. พินิติ รตะนานุกูล : เช่นกำรจัดหลักสูตรแพทย์ เมื่อศึกษำครบ 3 ปีก็สำมำรถดำเนินกำรวัดผลได้
ไม่ใช่วัดผลเฉพำะตอนท้ำย กำรวัดคุณภำพไม่ได้หมำยควำมว่ำ วัดตอนสำเร็จกำรศึกษำอย่ำงเดียว ซึ่งตนมองว่ำ
เรื่องกำรออกแบบหลักสูตร ไม่ควรเกี่ยวข้องกับสภำวิชำชีพ
ผู้สัมภาษณ์ : ฉะนัน้ ปัญหำเร่งด่วน ที่ภำครัฐต้องแก้ไข คือเรื่องของกำรที่ให้อิสระกับทำงมหำวิทยำลัยเอกชน
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รศ.ดร. พิ นิติ รตะนานุ กู ล : ระดั บ นึ ง ที่ ต นมอง มหำวิ ท ยำลัย กล่ ำวถึ ง กระบวนกำรที่ ช้ ำ ต้ อ งปรับ
กระบวนกำรให้บริกำร ต้องมีกติกำว่ำ เรื่องบำงเรื่องมีระยะเวลำดำเนินกำรที่ชัดเจน ใช้เวลำกี่วันจึงได้คำตอบ
สำหรับวิธีกำรแก้ไข คือมีระยะเวลำที่ชัดเจน มหำวิทยำลัยต้องกำรทรำบว่ำยื่นเรื่องมำ จะใช้เวลำเท่ำไร เช่น
ยื่นเรื่องต้องกำรซื้อที่ดินเพื่อมำขยำยมหำวิทยำลัย
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำเกณฑ์ กฎกระทรวง พระรำชบัญญัติ และกฎหมำยที่มีอยู่ในปัจจุบั น มีส่วนสนับสนุน
หรือเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนและมหำวิทยำลัยบรรษัทอย่ำงไร
รศ.ดร. พินิติ รตะนานุกูล : ตอนนี้เริ่มปลดล็อคไปมำก ขณะนี้ในควำมเห็นตน เหลือแต่ในแง่วิชำกำรเท่ำ
นั้นเอง
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไรในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนในภำพรวม ซึ่งอำจโยงกับ
สถำบันอุดมศึกษำของประเทศในภำพรวม
รศ.ดร. พินิติ รตะนานุกูล : ตนมองว่ำภำคเอกชนน่ำจะมีส่วนเข้ำมำร่วมจัดกำรศึกษำภำครัฐให้มำก โดย
อำศัยกำรสนับ สนุนเชิง นโยบำยจำกรัฐบำล เพรำะไม่ เ ช่นนั้น รัฐจะสิ้นเปลืองงบประมำณมำกในกำรจัด
กำรศึกษำภำครัฐ เพรำะว่ำตั้งแต่ปฐมวัยยันอุดมศึกษำ รัฐสนับสนุนงบทั้งสิ้น และส่วนใหญ่เป็นกำรบริหำร
จัดกำรจำกภำครัฐมำกกว่ำร้อ ยละ 80 อย่ำงประเทศอเมริก ำ มหำวิท ยำลัยที่ มี ชื่อเสียงดำเนินกำรโดย
ภำคเอกชนทั้งนั้น รัฐไม่ต้องลงทุนโดยสรุปภำพรวมงบประมำณที่รัฐลงไปแทบไม่มี ในขณะที่มหำวิทยำลัยของ
ไทย ใช้งบประมำณจำกรัฐทั้งนั้น
ผู้สัมภาษณ์ : ฉะนั้น สัดส่วนกำรลงทุนด้ำนกำรศึกษำ ภำคเอกชนที่ดำเนินกำรได้อยู่แล้ว ภำครัฐไม่ต้องทำ
รศ.ดร. พินิติ รตะนานุกูล : ใช่ แต่ในควำมเห็นส่วนตัวของตน กำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ผู้ได้
ประโยชน์คือผู้เรียน ดังนั้น ผู้เรียนต้องมีส่วนรับผิดชอบในกำรศึกษำมำกกว่ำนี้ ขณะนี้มีควำมบิดเบี้ยว เช่น
หลักสูตรแพทย์ ค่ำใช้จ่ำยจริงต่อคนต่อปี ไม่ต่ำกว่ำ 3 แสน ผู้เรียนแต่ละคนจ่ำยไม่ถึงร้อยละ 10 ทำงำนไม่ถงึ
2 ปี ใช้ทุน 3 แสน เทียบกับทีร่ ัฐลงไปมำกกว่ำมำก นี่คือตัวอย่ำงให้เห็นหมำยควำมว่ำ กำรกระจำยควำม
รับผิดชอบของผู้ได้รบั ประโยชน์อุดมศึกษำ ไม่สอดคล้องตำมควำมเป็นจริง เพรำะคนไทยคิดว่ำภำครัฐยังต้อง
สนับสนุนกำรศึกษำระดับอุดม ในควำมเห็นของตนรัฐควรเลือกสนับสนุน ซึง่ ผู้ยำกจนจะมีสิทธิ์ผ่ำน
กระบวนกำรกู้ยมื เงิน อย่ำงเช่นอเมริกำ
ผู้สัมภาษณ์ : ดังนั้นถ้ำรัฐจะลดกำรสนับสนุนงบ คงต้องใช้กลยุทธ์เช่นไร
รศ.ดร. พินิติ รตะนานุกูล : ต้องมีนโยบำยประกำศชัดเจนว่ำ จำกนี้ไปใน 5-10 ปี สัดส่วนกำรรับผิดชอบ
ของผู้เรียน ในบำงสำขำ โดยเฉพำะสำขำที่ได้เปรียบทำงสังคม ซึ่งเรื่องตรงนี้สำธำรณะยังไม่มีควำมเข้ำใจ
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ผู้รับการสัมภาษณ์ : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์
(รองอธิกำรบดี และรักษำกำรคณบดีคณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยศรีปทุม)
ผู้สัมภาษณ์ : ดร. นภำพร อำร์มสตรอง
วันที่สัมภาษณ์ : 12 กรกฎำคม 2562 เวลา : 16.15 น.
สถานที่ : สำนักติดตำมและประเมินผลอุดมศึกษำ อำคำรสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 1
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนมีควำมคิดเห็นเกี่ยวกับมหำวิท ยำลัยบรรษัท ในประเทศไทยอย่ำงไร และมหำวิทยำลัย
บรรษัทจะส่งเสริมให้มหำวิทยำลัยเอกชนคงสถำนะอยู่ได้หรือไม่ เพรำะมหำวิทยำลัยเอกชนเจอวิกฤตตัวป้อน
ลดลงอย่ำงมำก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ : ส่วนตัว มองว่ำต่ำงกันมำกในแง่ของมหำวิทยำลัยบรรษัทกับ
มหำวิทยำลัยเอกชนทั่วไป อำจต้องแยกกันพิจำรณำ ตั้งแต่วัตถุประสงค์ของกำรดำเนินกำรที่ต่ำงกัน เมื่อนำมำ
เชื่อมโยงกัน อำจไม่ตรง เพรำะจุดตั้งต้น เป้ำหมำยต่ำงกัน ทำให้เรื่องกำรได้รับงบประมำณที่ต่ำงกันจึงส่งผลต่อ
กำรพัฒนำ มหำวิทยำลัยเอกชนทั่วไปและมหำวิทยำลัยบรรษัทจึงเป็นคนละแนวทำงกัน ดังนั้น อำจไม่ได้ไ ป
ด้วยกั น บรรษัท อำจไม่ ช่วยมหำวิท ยำลัยเอกชนแบบปกติ เนื่องจำก agenda แตกต่ำงกั น จึง ไม่ ส ำมำรถ
เชื่อมโยงกันได้ หลักของมหำวิทยำลัยบรรษัทจะตอบโจทย์กำรพัฒนำทรัพยำกรของบริษัทแม่ กระบวนกำรที่
ต่ำงกันสิ้นเชิง จึงไม่สำมำรถเทียบหรือเชื่อมโยงกันได้โดยตรง
ผู้สัมภาษณ์ : ในแง่ของกำรกำกับดูแลของภำครัฐไม่ได้แยกกัน เพรำะยังคงอยู่ในกลุ่มของสถำบันอุดมศึกษำ
เอกชน แต่ในแง่ของกำรพัฒนำ ท่ำนมองว่ำต้องแยกกันเพรำะที่มำต่ำงกัน ถ้ำเช่นนั้น ในมุมของท่ำน เห็นว่ำ
มหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทยอย่ำงไร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ : มหำวิทยำลัยบรรษัทตั้งมำเพื่อตอบโจทย์กลุ่มบริษัท ซึ่งช่วย
ในแง่กำรพัฒนำทรัพยำกรของส่วนอุตสำหกรรมนั้นๆ
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำปัจจัยหรือเงื่อนไขใดบ้ำง ที่ทำให้มหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทยดำเนินกำรไปได้
โดยสำเร็จ
ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์ พันธ์ : ถ้ำกลุ่ม บริษัท แม่ แข็ง แรงและชัดเจนในกำรสนับสนุน
กลุ่มมหำวิทยำลัยบรรษัทไม่น่ำจะมีปัญหำ อำจต้องปรับตัวเรื่องตัวป้อน จึงต้องเตรียมรับกำรเปลี่ยนแปลงของ
นักศึกษำรุ่นใหม่ที่มีมิติวิธีคิดที่เปลี่ยนไป
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำมีวิธีกำรใดในกำรสนับสนุนกำรนำแนวควำมคิดเรื่องมหำวิทยำลัยบรรษัทมำปรับใช้
เพื่อให้เชื่อมโยงภำคธุรกิจอุตสำหกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ : มองว่ำมหำวิทยำลัยบรรษัทและมหำวิทยำลัยเอกชนแยกกัน
ซึ่งมหำวิทยำลัยเอกชนมีควำมเชื่อมโยงอยู่แล้ว เนื่องจำกมหำวิทยำลัยศรีปทุม มีกำรเชื่อมโยงของเครือข่ำยกว่ำ
2,700 บริษัท ที่เข้ำร่วมกระบวน เช่น สหกิจศึกษำ ที่เป็นกลไกหนึ่ง เนื่องจำกเป้ำหมำยคือต้องตอบโจทย์
อุตสำหกรรม จึง ต้อ งดึง ภำคอุ ตสำหกรรมเข้ำมำมีส่วนร่วม เพรำะฉะนั้น กำรที่ ให้มีหุ้นส่วนจำกภำคธุรกิจ
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อุตสำหกรรม กลุ่ม ผู้ใช้บัณฑิ ตจึงเป็นกลยุทธ์ที่ ดำเนินกำรมำนำนแล้ว แม้ จ ะคนละรูปแบบ แต่มี บ ำงมุมที่
คล้ำยกัน ตรงที่มีกำรเชื่อมโยงกับภำคอุตสำหกรรมเช่นกัน
ผู้สัมภาษณ์ : นอกจำกสหกิจศึกษำแล้ว มีโปรแกรมอื่นที่ใช้เชื่อมโยงภำคอุตสำหกรรมหรือไม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ : เช่นกำรให้ภำคอุตสำหกรรมเข้ำมำร่วมกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน ซึ่งแต่ละอุตสำหกรรมมีลักษณะเฉพำะเจำะจง เช่น กลุ่มดิจิทัลที่มีทกั ษะเฉพำะทำง จำเป็นต้องสรรหำ
ภำคอุตสำหรรมเข้ำมำร่วมในกระบวนกำรผลิต อีกส่วนคือเข้ำมำช่วยในกำรวิจัยหรือแก้ไขปัญหำบำงอย่ำงใน
ลักษณะโครงกำรร่วม บำงส่วนต่อยอดจำกสหกิจศึกษำ โดยให้นักศึกษำเข้ำไปช่วยบริษัท และต่อยอดทำเป็น
โครงกำรแก้ ปัญ หำในภำพใหญ่ บำงกลุ่ม บริษัทใช้ WIL กำรเรียนร่ว มกั บกำรท ำงำน ซึ่ง เหล่ำนี้จะประสบ
ควำมสำเร็จเมื่อบริษัทและมหำวิทยำลัยมีควำมร่วมมือที่ดี เนื่องจำกบำงบริษัทถือเป็นภำระที่ต้องดูแล
ผู้สัมภาษณ์ : ในกระบวนกำรผลิตที่ท่ำนกล่ำว ภำคเอกชนที่เข้ำมำหมำยถึง เข้ำมำเป็นอำจำรย์ เข้ำมำร่วม
จัดทำหลักสูตร หรือเข้ำมำร่วมในแง่เป็น partnership สำหรับสหกิจศึกษำ WIL
ผู้ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์ พันธ์ : ทั้ ง หมดของกระบวนกำร เริ่ม ตั้งแต่กำรจัดทำหลักสูตร
กำรวิพำกษ์ เชิญร่วมกระบวนกำรสอนในทุกระดับ โดยปรัชญำคือให้ผู้เรียนเรียนจำกตัวจริง ประสบกำรณ์จริง
ผู้เรียนจะต้องได้สัมผัสของจริง ผู้สอนก็เป็นมืออำชีพจริงๆ
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำ “จุดแข็ง” “จุดอ่อน” ของสถำบันอุดมศึกษำเอกชน และมหำวิทยำลัยบรรษัทใน
ประเทศไทย คืออะไร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ : มหำวิทยำลัยเอกชนแต่ละแห่งมีควำมแตกต่ำงเมื่อกล่ำวถึง
ภำพรวม ด้วยควำมหลำกหลำยจึงไม่ใช่ตัวแทนในกำรให้ควำมคิดเห็น แต่ถ้ำในเชิงหลักของมหำวิทยำลัยเอกชน
“จุดแข็ง” คือ กำรตัดสินใจด้วยตนเองในแง่กำรบริหำรจัดกำรภำยในมีมำกกว่ำมหำวิทยำลัยรัฐ สำมำรถทำได้
อย่ำงรวดเร็วได้ในหลำยเรื่องเพื่อผลักดันนโยบำยให้เดินหน้ำ “จุดอ่อน” ของมหำวิทยำลัยเอกชนโดยรวม คือ
ต้องเลี้ยงตัวเอง และไม่ได้รับกำรสนับสนุนจำกภำครัฐ สำหรับ “จุดแข็ง” ของมหำวิทยำลัยบรรษัทคือมีบริษัท
ที่เป็นผู้สนับสนุนชัดเจน “จุดอ่อน” คือ ขำดควำมหลำกหลำย เนื่องจำกชื่อของมหำวิทยำลัยบ่งบอกชัดเจนว่ำ
เมื่อสำเร็จกำรศึกษำแล้วต้องประกอบอำชีพแบบนี้ ซึ่งผู้เรียนรุ่นใหม่อำจไม่อยำกเป็นเช่นนั้น แต่สำหรับในแต่
ละแห่ง อำจมีควำมแตกต่ำงกัน
ผู้สัมภาษณ์ : โดยภำพรวมของมหำวิท ยำลัยเอกชนที่ ท่ ำนว่ำมี ควำมหลำกหลำย ท่ ำนสำมำรถแบ่ง กลุ่ม
มหำวิทยำลัยเอกชนที่มีอยู่ 72 แห่ง เป็นแบบใดบ้ำง
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.วิ รั ช เลิ ศไพฑู ร ย์ พั นธ์ : น่ ำ จะแบ่ ง ในเรื่ อ งขนำดตำมจ ำนวนนั ก ศึ ก ษำ คื อ
มหำวิทยำลัยขนำดเล็ก (ต่ำกว่ำ 1,000 คน) กลำง และใหญ่ (10,000 ขึ้นไป) ซึ่งค่อนข้ำงมีควำมแตกต่ำงใน
ตนเองพอสมควร ทำให้มีควำมพร้อม ควำมเสี่ยง และปัญหำคนละมิติ จึงไม่สำมำรถเป็นตัวแทนกันได้ นอกจำก
มหำวิทยำลัยเอกชนบำงแห่งที่เป็นเฉพำะทำงจึงทำให้มีขนำดเล็ก อำจแยกเป็นอีกเรื่อง
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำ “โอกำสและควำมท้ำทำย” ของสถำบันอุดมศึกษำเอกชน และมหำวิทยำลัยบรรษัท
ในประเทศไทย คืออะไร อำจแยกตำมขนำดก็ได้
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ : ควำมเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนและสังคมในแง่ของกำรตีค่ำ
ของปริญญำ น่ำเป็นเรื่องที่กระทบมำกในทั้งโอกำสและควำมท้ำทำย ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องเกิดขึ้นในไม่ช้ำ มุมมอง
ของคนที่ ม องค่ำของกำรอยำกได้ปริญญำจะเปลี่ยนไป ถ้ำมหำวิท ยำลัยที่ ไม่ พร้อมต่อกำรปรับ ตัว จึง เป็น
ควำมท้ำทำยที่รุนแรง มหำวิทยำลัยอำจต้องปิดตัวลงไป ซึ่งตนเชื่อว่ำค่ำของปริญญำจะน้อยลงอย่ำงมีนัยสำคัญ
ในช่วงเวลำอีก 6-7 ปีต่อไป
ผู้สัมภาษณ์ : ควำมเชื่อ มโยงของควำมเป็นอำเซียนหรือสภำวกำรณ์เ ปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มี ส่วน
เกี่ยวข้องกับโอกำสและควำมท้ำทำยหรือไม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรั ช เลิศไพฑูรย์พันธ์ : ไปด้วยกันกับที่กล่ำวว่ำ เมื่อผู้เรียนตีค่ำของกำรได้ปริญญำ
ต่ำงออกไป จึงเป็นโอกำสที่สมรรถนะที่ควรมีจะเริ่มต่ำงออกไป ถ้ำมหำวิทยำลัยเอกชนสร้ำงสมรรถนะที่ดีกว่ำ
มหำวิทยำลัยรัฐได้ จึงเป็นโอกำสที่ผเู้ รียนจะเลือกเข้ำมหำวิทยำลัยเอกชนมำกกว่ำ สำหรับเรื่องของเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้อง ก็ส่งผลอย่ำงมำกเช่นเดียวกัน กำรมีคอร์สออนไลน์ MOOC หรือปริญญำจำกต่ำงประเทศ เหล่ำนี้ล้วน
มีผลกระทบ ซึ่งถ้ำมหำวิทยำลัยไม่พร้อมจะกลำยเป็นควำมท้ำทำยอย่ำงมำก แต่มุมมองตนมองว่ำเป็นโอกำส
ของมหำวิท ยำลัย ซึ่ง ไม่ ได้เ ป็นที่ แค่ให้ป ริ ญ ญำ สิ่ง ที่ จ ะเป็นคือแหล่ง ช่วยให้เ กิ ด กำรเรีย นรู้ (the best
facilitator hub) ถ้ำมหำวิทยำลัยไม่ปรับตัว มหำวิทยำลัยก็จะมีหลักสูตรออนไลน์เป็นคู่แข่งทันที จึงอยู่ที่ว่ำจะ
หยิบมำเป็นโอกำส หรือปล่อยให้เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำ
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนมีคำแนะนำเกี่ยวกับกำรนำกลยุทธ์ในกำรบริหำรงำนด้ำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัยบรรษัท
ที่เชื่อมโยงกับภำคธุรกิจอย่ำงไร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ : อย่ำงที่เรียนในตอนต้นว่ำรูปแบบของมหำวิทยำลัยบรรษัท
มีควำมต่ำงจำกมหำวิทยำลัยเอกชน โดยมหำวิทยำลัยเอกชนมีควำมเชื่อมโยงกับภำคอุ ตสำหกรรมอยู่แล้วใน
กระบวนวิชำกำร กำรทำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรเรียนในสถำนประกอบกำร ตนจึงมองไม่เห็น
จุดเด่นเฉพำะตัวของกลยุทธ์ในกำรบริหำรวิชำกำรของมหำวิทยำลัยบรรษัท จึงอำจตอบคำถำมได้ยำก
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนมีแนวควำมคิดในกำรสนับสนุนเทคโนโลยีด้ำนกำรศึกษำมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ของมหำวิทยำลัยบรรษัทให้สอดคล้องกับทิศทำงขององค์กร และก่อให้เกิดควำมคุ้มค่ำ ได้อย่ำงไร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ : จำเป็นมำกในเรื่องกำรนำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ในกำรจัดกำร
แทบทุ ก เรื่อง ถ้ำเฉพำะเรื่อ งกำรเรียนกำรสอนด้ว ย E-Learning มหำวิท ยำลัยศรีปทุ มดำเนินกำรมำอย่ำง
ต่อเนื่อง ทุกห้องเรียนมีกำรบันทึกกำรสอน และดูย้อนหลังผ่ำนระบบเพื่อทบทวนได้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยต้อง
ตำมให้ทัน และนำมำใช้ในกระบวนกำรเรียนกำรสอน บำงครั้งเหมือนเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดกำร active
learning ซึ่งจำเป็นต้องแนะแนวอำจำรย์เพื่อนำไปใช้ และต้องมี partner เป็นภำคอุตสำหกรรม ร่วมมือกัน
จัดผึกอบรมให้ผู้เรียน ในอีกมุมคือ กำรนำเทคโนโลยีมำช่วยฝ่ำยสนับสนุนด้วยนะบบ E-document กำรเลิกใช้
กระดำษ ในมุมของผู้เรียน กำรจัดทำคำร้องออนไลน์และกำรบริกำรนักศึกษำ
ผู้สัมภาษณ์ : ในแง่ของกำรลงทุนให้เกิดควำมคุ้มค่ำ ท่ำนคิดเช่นไร
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ : ถ้ำมหำวิทยำลัยขนำดใหญ่และเล็กอำจเกิดกำรเสียเปรียบกัน
ของมหำวิทยำลัยศรีปทุมเป็นมหำวิทยำลัยขนำดใหญ่ มีกำรลงทุนสูงแต่มีกำรคุ้มทุนเร็ว ซึ่งมหำวิทยำลัยเอกชน
ต้องจ่ำยเงินด้วยควำมคุ้มค่ำ เมื่อลงทุนแล้วต้องมีกำรดำเนินกำรและใช้งำนได้ จึงถือเป็นข้อดี
ผู้สัมภาษณ์ : ถ้ำมองในแง่กำรลงทุนเฉพำะส่วนมหำวิทยำลัยเอกชนในแง่โครงสร้ำงพื้นฐำนที่ภำครัฐสนับสนุน
ท่ำนคิดว่ำอย่ำงไร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ : ตำมที่หำรือกับ UniNet ตนคิดว่ำสิ่งที่เป็นโครงสร้ำงและรัฐ
ไม่ได้เสียค่ำใช้จ่ำย น่ำจะให้มหำวิทยำลัยเอกชนใช้ ซึ่งตนมองว่ำทุกคนคือคนไทย และควรจะมีสิทธิ์ใช้ได้ทุกคน
อีกประเด็นคือ เรื่องกำรเข้ำถึงฐำนข้อมูลวำรสำร ตนเข้ำใจว่ำเป็นงบประมำณ ถ้ำรัฐเสียค่ำใช้จ่ำยต่อหัวให้
มหำวิท ยำลั ยของรัฐไปเท่ ำไร มหำวิท ยำลัยเอกชนยินดีเ ข้ำมำร่วมรับ ผิดชอบค่ำใช้จ่ำยด้วย ถ้ำจะให้เ กิด
ประโยชน์อย่ำงมำกต่อผู้เรียน แต่สำหรับมหำวิทยำลัยขนำดเล็กคงไม่คุ้มค่ำต่อกำรลงทุน จึงทำให้ผู้เรียนเสีย
โอกำส ดั ง นั้ น มหำวิ ท ยำลัย ควรสนับ สนุ น ตำมจ ำนวนผู้ เ รีย นที่ ต้ อ งใช้ ฐำนข้ อ มู ล ท ำให้ น่ ำ จะสนับ สนุน
งบประมำณเพื่อประโยชน์ของผู้เรียนได้
ผู้สัมภาษณ์ : มี ม ำตรกำรในพระรำชบัญ ญัติของสถำบันอุดมศึก ษำเอกชนในเรื่องควำมร่ วมมื อระหว่ ำ ง
มหำวิทยำลัยของรัฐและเอกชน แต่ว่ำยังไม่มีกำรนำไปสู่กำรปฏิบัติเท่ำที่ควร และมีอุปสรรคกับหน่วยงำนที่มำ
ดูแลตรงนี้ เรื่องพวกนี้อำจต้องมีกำรปฏิรูปตำมบริบทของกระทรวงใหม่ ซึ่งมีอยู่ 3 เรื่อง คือ กำรบริหำรจัดกำร
งบประมำณ และกฎระเบียบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ : ถ้ำทำเช่นนี้ได้ ประโยชน์จะเกิดกับมหำวิทยำลัยขนำดเล็ก
เนื่องจำกเป็นโอกำส
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำปัญหำเร่งด่วนในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ที่ภำครัฐจะต้องเร่งแก้ไขคือ
อะไร และควรมีวิธีแก้ไขอย่ำงไร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ : สถำนกำรณ์บำงอย่ำงและกฎหมำยในพระรำชบัญญัติฉบับ
ใหม่ ส ำมำรถช่วยได้ร ะดับ นึง ถ้ำเป็นในภำพใหญ่ ตนคิดว่ำเป็นเรื่องของโอกำสที่ เ ท่ ำเที ยมกั นของแต่ ล ะ
มหำวิทยำลัย เช่น เรื่องกำรขอทุนวิจัย เนื่องจำกหลำยครั้งโครงกำรในลักษณะ G2G สำมำรถขอทุนวิจัยได้ แต่
เอกชนกลับขอทุนวิจัยไม่ได้ หรืองบประมำณบำงอย่ำงต้องขอผ่ำนมหำวิทยำลัยของรัฐ แต่ให้มหำวิทยำลัย
เอกชนเป็ น ผู้ ด ำเนิ น กำรท ำวิ จั ย ซึ่ ง ซั บ ซ้ อ นและไม่ เ อื้ อ ต่ อ กำรพั ฒ นำงำนวิ จั ย เรื่ อ งแบบนี้ ต้ อ งมองว่ำ
มหำวิทยำลัยเอกชนเป็นส่วนหนึ่งของรัฐ ควรให้โอกำสที่เท่ำเทียมกันในเรื่องงบประมำณ โอกำสในกำรพัฒนำ
เชิงศักยภำพก็จะสูงขึ้นด้วย
ผู้สัมภาษณ์ : ระบบงบประมำณในส่วนอื่นอำจยังมีปัญหำอยู่ แต่งำนวิจัยเปิดให้ภำคเอกชนเข้ำมำได้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ : ช่วยได้มำก กฎหมำยใหม่จะทำให้มุมนี้เปิดกว้ำงขึ้น อีกเรื่อง
คือควำมเท่ ำเที ยมกั น ตำมกฎหมำยเช่น มหำวิท ยำลัยเอกชนมี ก ำรรับ รองวิท ยฐำนะ ซึ่ง เป็นภำระที่ ต้อง
ดำเนินกำรที่ไม่เท่ำเทียมกับมหำวิทยำลัยของรัฐ วิธีกำรบริหำรจัดกำรควรมีกระบวนกำรที่เท่ำเทียมกันทั้งรัฐ
และเอกชน โดยเฉพำะเรื่องกำรประกันคุณภำพที่งอกเกินควำมจำเป็น สิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่เฉพำะของมหำวิทยำลัย
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เอกชน ในภำพรวมที่ตนคิดว่ำภำครัฐจะช่วยทั้งมหำวิทยำลัยของรัฐและเอกชนในเรื่องของเกณฑ์ต่ำงๆ ที่จะเอือ้
ให้ทันสมัยมำกขึ้น เช่น เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรฯ ยังคงออกแบบบนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนรูปแบบเก่ำ แต่
เมื่อมีกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบใหม่มำ กลับไม่สอดคล้องตำมเกณฑ์แล้ว ดังนั้น รัฐควรสร้ำงกลไกที่จะเอื้อให้
เกิดประโยชน์และดำเนินต่อไปข้ำงหน้ำด้วย เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำต่อไปได้ เรื่องควำมท้ำทำยของเกณฑ์ ฯ
เหล่ำนี้จ ะเป็นกำรผูก มั ดมหำวิท ยำลัยที่ ท ำอะไรไม่ ได้ มหำวิท ยำลัยจะถูก รบกวนและท ำให้ป รับ ตัวไม่ ได้
เนื่องจำกเกณฑ์บังคับ ฉะนั้น ถ้ำภำครัฐต้องกำรควำมเปลี่ยนแปลงในอนำคตที่อำจมีกำรพลิกโฉมมำกขึ้น กรอบ
ต้องไม่ตำยตัวจนเกินไป
ผู้สัมภาษณ์ : ในกฎหมำยใหม่มีเป็นมำตรำที่ยอมให้มหำวิทยำลัยดำเนินกำรได้โดยไม่ต้องตำมเกณฑ์มำตรฐำน
คล้ำย Sandbox แต่ก ระบวนกำรต้องผ่ำน กมอ. และสิ้นสุดที่สภำนโยบำยฯ ถ้ำตอบโจทย์ชำติ แต่จ ะเกิด
คำถำมว่ำ ถ้ำทำแล้วไม่สำเร็จ ต้องมีอะไรมำรองรับอย่ำงไรเพื่อนำไปสู่นวัตกรรม และในสถำนกำรณ์ปัจจุบัน
รูปแบบที่เหมำะสมในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนควรเป็นอย่ำงไร ภำยใต้กระทรวงกำรอุดมศึกษำ
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ : รูปแบบที่เหมำะสม ตนมองว่ำต้องมีควำมหลำกหลำย ที่ผ่ำน
มำยัง ติดกั บ เรื่องของ ควำมต้อ งกำรคำตอบเรื่องนึง แต่ใช้วิธีก ำรนั้นกับ ทุก เรื่องจึง เกิ ดปัญ หำ ต้องยอมรับ
ควำมหลำกหลำย โดยในภำคอุตสำหกรรมก็ต้องกำรควำมหลำกหลำยของกำรพัฒนำทรัพยำกร อย่ำงเช่น บำง
กลุ่มธุรกิจต้องกำรเชิงเทคนิคมำก บำงกลุ่มต้องกำรนักคิดมำก บำงกลุ่มต้องกำร Hand-on ฉะนั้นแต่ละกลุ่ม
ต้องกำรคนระดับต่ำงกัน มีควำมสำมำรถต่ำงกัน ตนเชื่อว่ำ ถ้ำให้ทำในควำมหลำกหลำยจะเกิดกำรตอบโจทย์ที่
สมบูรณ์กว่ำ พัฒนำในแบบของตนให้มำกสุดเท่ำที่เป็นไปได้ ภำพรวมในระดับประเทศจึงได้ประโยชน์สูงสุด
เช่น มีรูปแบบกำรสอนที่แตกต่ำงในแต่ละสำขำวิชำ เนื่องจำกแต่ละอุตสำหกรรมต้องกำรทักษะที่แตกต่ำงกัน
ตนมองว่ำกำรพั ฒ นำต่อ ไปบนกฎหมำยใหม่ ที่เ ปิดกว้ำงมำกขึ้น ในแง่เ ชิง ควำมคิด เชิง นโยบำยก็ อยำกได้
ควำมหลำกหลำย ต้องทำให้เกิดกำรปฏิบัติได้ เห็นภำพได้ชัด ในทำงปฏิ บัติต้องเกิดขึ้นได้ ถ้ำมีกระบวนกำร
ส่ง ผ่ำนเชิงนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติบนพื้ นฐำนที่หลำกหลำย และเก่ งในแบบของตนเองจะทำให้อุดมศึกษำ
งอกงำมกว่ำนี้
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำเกณฑ์ กฎกระทรวง พระรำชบัญญัติ และกฎหมำยทีม่ ีอยู่ในปัจจุบัน มีส่วนสนับสนุน
หรือเป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนและมหำวิทยำลัยบรรษัทอย่ำงไร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ : ขณะนี้ยังไม่เห็นว่ำ กมอ. จะออกมำรูปแบบใด ตรงนี้น่ำจะ
เป็นสิ่งที่สำคัญพอสมควร ถ้ำออกมำในมุมของกำรควบคุมเพื่อให้เป็นแบบเดียวกัน จะกลำยเป็นแบบเดิมที่ไป
ข้ำงหน้ำได้ยำก ถ้ำมำในแนวทันสมัย ก็น่ำจะเกิดสิ่งใหม่ออกมำและตอบโจทย์อนำคตได้ ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลง
แบบก้ำวกระโดด บนเกณฑ์ฯ ที่เข้มงวดจะทำให้จัดกำรไม่ได้ เช่น ระบบออนไลน์ ถ้ำจำเป็นที่ต้องนำมำใช้
พัฒ นำคน แต่เ กณฑ์ ฯ ยัง ไปต่อ ไม่ ได้ ถ้ำไม่ ออกแบบให้มี ควำมยืดหยุ่ นจะอัน ตรำยต่อกำรพัฒ นำ และมี
มหำวิทยำลัยที่ไม่ได้คุณภำพยังมีอยู่มำก ถ้ำไม่มีเกณฑ์ก็จะควบคุมไม่ได้ สิ่งนี้จึงเป็นควำมท้ำทำยของผู้กำกับ
ดูแลเพื่อหำมำตรกำรอื่นสำหรับเฉพำะมหำวิทยำลัยกลุ่มนี้ เนื่องจำกตนเห็นว่ำมหำวิทยำลัยที่ไม่ได้คุณภำพจะ
หำทำงเลี่ยงไปเรื่อยๆ มหำวิทยำลัยที่มีคุณภำพไม่กล้ำเลี่ยง เพรำะอำยที่จะต้องดำเนินกำรอย่ำงนั้น จึงเกิด
กำรหยุ ด อยู่ กั บ ที่ ทั้ ง ที่ ค วำมจริ ง สำมำรถไปได้ ไ กลกว่ ำ นี้ มหำวิ ท ยำลั ย เอกชนที่ ไ ม่ ไ ด้ คุ ณ ภำพจะท ำให้
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มหำวิท ยำลัยอื่นเสียหำย และถูก เหมำรวมไปด้วย อำจต้องมำหำกลไกใหม่ ที่จะจัดกำรมหำวิทยำลัยที่ไม่มี
คุณภำพ
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนคิดว่ำเนื้อหำพระรำชบัญญัติสถำบันอุดมศึกษำเอกชนเป็นอย่ำงไร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ : คงต้องปรับ เนื่องจำกเป็นแบบเก่ำ เขียนเพื่อวัตถุประสงค์ใน
อดีต ถ้ำมุมมองใหม่ว่ำ ถ้ำอยำกเห็นอะไรในเชิงก้ำวหน้ำ และใส่เข้ำไปเพื่อชี้ทำงไปข้ำงหน้ำ อำจเห็นอะไรที่ดขี นึ้
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไรในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชนในภำพรวม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ : ตนคิดว่ำมหำวิทยำลัยต้องปรับตัวอย่ำงรวดเร็ว ผู้บริหำร
ระดับสูงต้องจริงจังกับรำยละเอียด และใช้จุดแข็งที่มีให้เกิดประโยชน์ ถ้ำผู้บริหำรระดับสูงเห็นว่ำอะไรคือสิ่งที่
ต้องปรับเปลี่ยนจะทำให้ปรับตัวได้ทัน ถ้ำไม่ปรับตัวจะอยู่ไม่ได้ ต้องเข้ำใจกติกำ ควำมจำเป็นในตอนนี้ว่ำมีอะไร
ที่ต้องปรับ จะอยู่บนกรอบคิดเดิมไม่ได้ เมื่อลงไปสู่กำรปฏิบัติต้องจริงจังกับเรือ่ งนั้น เช่น เรื่อง E-learning ต้อง
ผ่ำนอำจำรย์ที่ไม่อยำกเปลี่ยนแปลง แต่ต้องขับเคลื่อนคนเหล่ำนี้ซึ่งเป็นเรื่องยำก ถ้ำเรำไม่ชัดเจนและจริงจัง
ก็จะไม่เกิดกำรเปลี่ยนแปลง เรื่องกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอนต้องใช้วิธีคิดที่หลำกหลำย มีกำรจูงใจ มีรำงวัล
มีกำรโปรโมตที่หลำยแบบ เพื่อให้ปรับตัวเองให้เป็นอำจำรย์แบบใหม่ ไม่อยู่ในกรอบเดิม และต้องมีวิสัยทัศน์
ด้วยว่ำในอนำคตต้องเป็นอย่ำงไร ตนเห็นว่ำสิ่งเหล่ำนี้เป็นเรื่องที่ทุกมหำวิทยำลัยต้องดำเนินกำร และจะเป็น
โอกำส สำหรับเรื่องควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศ ต่อไปปริญญำของมหำวิทยำลัยแทบทุกใบต้องมีปริญ ญำหรือ
ใบประกำศจำกต่ำงประเทศมำประกบ เพื่อให้ผู้เรียนได้เพิ่มมูลค่ำขึ้น ซึ่งต้องปรับตัวตลอดเวลำ
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ผู้รับการสัมภาษณ์ : ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปนัดดำ ธนสถิตย์ (อธิกำรบดีสถำบันกันตนำ)
รองศำสตรำจำรย์ ดร.จุฑำ มนัสไพบูลย์ (รองอธิกำรบดีฝำ่ ยบัณฑิตศึกษำ/วิเทศสัมพันธ์)
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ณำณัฏฐ์ธัญ วงศ์บ้ำนดู่ (คณบดีคณะศิลปกรรมกำรผลิตสื่อ)
ผู้สัมภาษณ์ : ดร. นภำพร อำร์มสตรอง
วันที่สัมภาษณ์ : 26 กรกฎำคม 2562 เวลา : 13.00 น.
สถานที่ : กันตนำ เทรนนิง่ เซ็นเตอร์ สถำบันกันตนำ
ประเด็นข้อคาถามเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย และการนาแนวคิดมหาวิทยาลัยบรรษัทมา
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑา มนัสไพบูลย์ (รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา/วิเทศสัมพันธ์)ได้ตอบคาถาม
ตามประเด็นการสัมภาษณ์ร่วมกับการสัมภาษณ์ดังนี้
1. ท่ า นมี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ มหาวิ ท ยาลั ย บรรษั ท ในประเทศไทยอย่ า งไร ต่ อ การที่ จ ะท าให้
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนยังคงสถานะอยู่ได้ ท่ามกลางวิกฤตตัวป้อนเข้าที่ลดลง
มหำวิทยำลัยบรรษัทจะมีผลต่อกำรที่จะทำให้สถำบันอุดมศึกษำเอกชนยังคงสถำนะอยู่ได้ท่ำมกลำง
วิกฤตตัวป้อนเข้ำที่ลดลง เนื่องจำกกำรพัฒนำหลักสูตรสำมำรถตอบสนองต่อตลำดแรงงำนได้อย่ำงชัดเจนเป็น
รูปธรรม รวมทั้งสำมำรถปรับตัวให้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลได้รวดเร็วขึ้น
2. ท่านคิดว่าปัจจัยหรือเงื่อนไขใดบ้าง ที่ทาให้มหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทยดาเนินการไปได้โ ดย
สาเร็จ
2.1 ปัจจัยภำยใน
กำรที่มีองค์กำรเอกชนช่วยส่งเสริมทำงด้ำนทักษะฝึกปฏิบัติ เครื่องมือวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อกำรเรียนกำรสอน
2.2 ปัจ จัยภำยนอก คือ หน่วยงำนของรัฐที่ควบคุม ก ำกั บ ดูแลที่ต้องมี วิสัยทัศน์กว้ำงไกล ก้ ำวทัน
ควำมเปลี่ยนแปลง
3. ท่านคิดว่ามีวิธีการใด ในการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในการนาแนวคิดเรื่องมหาวิทยาลัย
บรรษัทมาปรับใช้ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมได้
และมีความเป็นไปได้ที่จะนาแนวคิดนี้มาพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร
ภำครัฐควรเล็งเห็นควำมสำคัญของภำคเอกชนโดยเฉพำะภำคธุรกิจและภำคอุตสำหกรรม ซึ่งควรมี
กำรวำงแผนอย่ำงเป็นระบบเพื่อให้กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชน ลดกฏเกณฑ์ข้อบังคับ
หรือใช้ร ะบบรำชกำรเข้ำมำตรวจสอบมำกเกินไปจนท ำให้ภำคเอกชนรวมทั้ง สถำบันกำรศึกษำเอกชนไม่
สำมำรถพัฒนำตัวเองได้
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4. ท่านคิดว่า “จุดแข็ง” ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย คืออะไร
จุดแข็งของสถำบันอุดมศึกษำเอกชนและมหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทย คือ ควำมก้ำวหน้ำทำง
วิทยำกำรและกำรปฎิบัติงำนเพื่อเสริมทักษะของผู้เรียน ควบคู่กับกำรเน้นพื้นฐำนภำคทฤษฎีและวิชำกำร
5. ท่านคิดว่า “จุดอ่อน” ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และมหาวิทยาลัยบรรษัทในประเทศไทย คืออะไร
จุดอ่อ นของสถำบันอุดมศึกษำเอกชน และมหำวิท ยำลัยบรรษัท ในประเทศไทย คือ กำรขำดแรง
สนับสนุนจำกหน่วยงำนที่ควบคุมดูแลของรัฐเท่ำที่ควร อีกทั้งขำดแรงสนับสนุนด้ำนงบประมำณเพื่อเสริมสร้ำง
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำร
6. ท่า นคิดว่า “โอกาสและความท้าทาย” ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และมหาวิทยาลัย บรรษัทใน
ประเทศไทย คืออะไร
“โอกำสและควำมท้ำทำย” ของสถำบันอุดมศึกษำเอกชน และมหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทย
คือ กำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคมเข้ำสู่ Digital Disruption ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ประชำคมในสังคมไทย รวมทั้งกำรแข่งขันจำกต่ำงประเทศ
7. ท่า นมีคาแนะนาเกี่ย วกับการนากลยุทธ์ในการบริหารงานด้า นวิช าการของมหาวิทยาลัย บรรษัทที่
เชื่อมโยงกับภาคธุรกิจอย่างไร
7.1 วำงแผนกลยุทธ์ในกำรพัฒนำหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้สอดคล้องกับภำคธุรกิจ ซึ่ง
ควรมีควำมเชื่อมโยงกันทำงด้ำนกำรฝึกปฏิบัติงำนอำชีพ
7.2 พัฒนำงำนวิจัยเน้นด้ำน R&D และงำนสร้ำงสรรค์แท้จริง มิใช่งำนวิจัยเชิงวิชำกำรเพื่อขอผลงำน
แล้วใช้ประโยชน์ไม่ได้
8. ท่านมีแนวความคิดในการสนับสนุ นเทคโนโลยีด้า นการศึกษามาใช้ในการจัดการเรีย นการสอนของ
มหาวิทยาลัยบรรษัทให้สอดคล้องกับทิศทางขององค์กร และก่อให้เกิดความคุ้มค่า ได้อย่างไร
8.1 กำรสนับสนุนเทคโนโลยีด้ำนกำรศึกษำที่ม ำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของมหำวิทยำลัย
บรรษัทควรเป็นเทคโนโลยีทใี่ ช้จริงขององค์กร และมีประโยชน์ต่อกำรเพิ่มผลิตภำพ (Productivity) ขององค์กร
รวมทั้งเพื่อเพิ่มศักยภำพของผูเ้ รียน
8.2 กำรใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรเรียนกำรสอนจะเป็นควำมคุ้มค่ำ เพรำะสำมำรถเพิ่มทักษะของผู้เรียน
และมีผลต่อกำรเพิ่มผลงำนให้แก่องค์กร
9. ท่านคิดว่าปัญหาเร่งด่วนในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ภาครัฐจะต้องเร่งแก้ไขคืออะไร และ
ควรมีวิธีแก้ไขอย่างไร
9.1 ลดกฎเกณฑ์กำรควบคุม หรือกำรใช้ระเบียบต่ำงๆ เช่นเดียวกับสถำบันอุดมศึกษำทั่วไป
9.2 ให้กำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณเพือ่ R&D รวมทั้งกำรจัดกำรด้ำนงำนปฏิบตั ิ หรือฝึกทักษะต่ำงๆ
9.3 กำรใช้นโยบำยภำษีเพื่อช่วยให้องค์กรเอกชนสำมำรถสนับสนุนสถำบันอุดมศึกษำเอกชน
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10. ในสถานการณ์ปัจจุบัน รูปแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรเป็นอย่า งไร
ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รู ป แบบที่ เ หมำะสมในกำรพั ฒ นำสถำบั น อุ ด มศึ ก ษำเอกชนภำยใต้ ก ระทรวงกำรอุ ด มศึ ก ษำ
วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรมควรมีหน่วยงำนพิเศษที่มีกำรขับเคลื่อนได้ทันกับกำรเปลี่ยนแปลง เนื่องจำก
ภำคเอกชนจะต้องอำศัยควำมรวดเร็ว ไม่ควรใช้รูปแบบรำชกำรที่มีควำมล่ำช้ำ (Red Tape)
11. ท่านคิดว่าเกณฑ์ กฎกระทรวง พระราชบัญญัติ และกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีส่วนสนับสนุนหรือ
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและมหาวิทยาลัยบรรษัทอย่างไร
เกณฑ์ กฎกระทรวง พรบ. และกฎหมำยที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุบั น บำงข้ อ เป็น อุ ป สรรคต่ อ กำรพัฒ นำ
สถำบันอุดมศึกษำเอกชน และมหำวิทยำลัยบรรษัท เนื่องจำกมีกำรบังคับใช้ม ำกเกินไป ไม่สำมำรถยืดหยุ่นได้
เป็นกำรขัดขวำงควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำวิชำกำรของเอกชน ซึ่งต้องใช้ควำมรวดเร็วทั้งมีกำรแข่งขันสูง
12. ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาพรวม
12.1 ลดขั้นตอนในกำรควบคุม กำกับดูแลสถำบันอุดมศึกษำเอกชน
12.2 ให้กำรสนับสนุนด้ำนงบประมำณเพื่อพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรม
12.3 สนับ สนุนบุคลำกรในสถำบันอุดมศึกษำเอกชนให้มี ควำมก้ ำวหน้ำทำงวิชำกำรเช่นเดียวกับ
มหำวิทยำลัยของรัฐ
12.4 ใช้นโยบำยภำษีเพื่อให้องค์กรเอกชนสำมำรถสนับสนุนสถำบันอุดมศึกษำเอกชนได้
12.5 ให้ ค วำมส ำคั ญ แก่ ส ถำบัน อุ ด มศึ ก ษำเอกชน และมหำวิ ท ยำลัย บรรษั ท เพื่ อ สร้ ำ งควำม
เจริญเติบโตต่อเศรษฐกิจของประเทศ
ผู้สัมภาษณ์ : วันนี้อุดมศึกษำเจอวิกฤติมำกมำย รูปแบบหนึ่งที่พยำมมีทำงออกคือทำงภำคธุรกิจอุตสำหกรรม
มีกำรลงทุนทำงด้ำนกำรศึกษำ ในรูปแบบมหำวิทยำลัยบรรษัท จำกที่สัมภำษณ์หลำยท่ำน หนึ่งในที่ทรำบว่ำ
เป็นมหำวิทยำลัยบรรษัทคือสถำบันกันตนำ ไม่ทรำบว่ำท่ำนมองว่ำสถำบันกันตนำเป็นมหำวิทยำลัยบรรษัท
หรือไม่
ผศ. ปนัดดา ธนสถิตย์ : 100 เปอร์เซนต์
ผู้สัมภาษณ์ : ท่ำนมีควำมคิดว่ำมหำวิทยำลัยบรรษัทเป็นอย่ำงไรบ้ำงในประเทศไทยและมีแนวโน้มเช่นไร
ผศ. ปนัดดา ธนสถิตย์ : มหำวิทยำลัยบรรษัทในประเทศไทยที่ทรำบคือ สถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์
สำหรับสถำบันกันตนำเป็นสถำบันขนำดเล็กที่มีควำมเฉพำะทำงอย่ำงมำก แต่ของที่อื่นเช่น สถำบันวิ ทยสิริเมธี
ในเครือ ปตท. ก่อตั้งภำยหลังจำกกำรศึกษำดูงำนที่สถำบันกันตนำ
ผู้สัมภาษณ์ : มหำวิทยำลัยบรรษัทที่ชัดเจนมี 3 แห่ง วิทยำลัยดุสิตธำนีได้นิยำมตนเองไว้ว่ำเป็นสถำบันที่ผลิต
บุคคลำกรในเครือดุสิตธำนี ต่อมำก่อตั้งสถำบันกำรจัดกำรปัญญำภิวัฒน์ สำหรับมหำวิทยำลัย ชินวัตรดูเหมือน
เกิดจำกลุ่มธุรกิจที่ลงทุนช่วงแรก แต่กำรผลิตบัณฑิตสำขำต่ำงๆ ยังไม่ป้อนธุรกิจของบริษัท ฉะนั้นอำจไม่ตรง
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กับมหำวิทยำลัยบรรษัททีเดียว สำหรับสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ถ้ำมองในแง่ที่ต้องกำรป้อนให้ญี่ปุ่น ก็อำจ
ได้ในระดับ หนึ่ง แต่เ มื่ อ พิ จ ำรณำที่ ส ำขำอำจไม่ ได้บ อกชัดเจนว่ำจะผลิตเพื่อป้อนเข้ำธุร กิ จอะไร ซึ่ง ในแง่
กำรตอบโจทย์ทั่วไปที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมกำรทำงำนของญี่ปุ่นจะตรงกว่ำ แต่ไม่ตรงในเชิงธุรกิจองค์กรที่ชัดเจน
ในมุมของท่ำนคิดว่ำเป็นเช่นไร
ผศ. ปนัดดา ธนสถิตย์ : เนื่องจำกมีผู้สมัครเรียนจำกสถำบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เมื่อพิจำรณำแล้วสถำบันก็
ไม่ได้เน้นผลิตบัณฑิตเพื่อองค์กร ซึ่งองค์กรที่เป็นบริษัทจะเน้นทำงวิศวกรรม อำจเหมือนมีองค์กรรองรับสำหรับ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำ แต่คงไม่หมดทุกคน แต่สำหรับสถำบันกันตนำซึ่งเป็นเฉพำะทำงมำก และมีสไตล์ของกันตนำ
ในกำรทำงำนในองค์กร เมื่ อก่อตั้งสถำบัน นอกจำกที่คุณพ่อของตนซึ่งเป็นผู้ที่ชอบฝึกอบรม ทำให้มีบุคลำกร
เบื้องหน้ำเบื้องหลัง และท่ำนคงมองเห็นประเด็นปัญหำเรื่องคนที่จะเข้ำมำทำงำนได้ ต้องมีกำรฝึกฝน เรียนรู้
และถ่ำยทอด แต่เมื่อถึงยุคของตนที่ดำเนินงำนในระดับบริษัทพบว่ำ ช่วงที่อุตสำหกรรมมีกำรเติบโต ต้องกำร
กำลังคนเป็นจำนวนมำกโดยส่วนหนึ่งมำจำกนิเทศศำสตร์ โดยพบว่ำเมื่อเข้ำมำทำงำนจริงก็ยังต้องเรียนรู้และ
ฝึกฝนกันใหม่ จึงคิดว่ำถ้ำสร้ำงผู้เรียนให้มีกำรเรียนรู้ตั้งแต่ชั้นปีแรก และระหว่ำงเรียนก็ได้ทำงำนด้วย จะทำให้
มีแนวคิดในเรื่องกำรมีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ผสมกับทักษะ จึงเป็นที่มำของสถำบันกันตนำว่ำถ้ำสร้ำงบุคคลำกร
เองแล้วน่ำจะได้บุคลำกรที่ตรงตำมควำมต้องกำรมำกกว่ำ
ผู้สัมภาษณ์ : คล้ำยเป็นกำรปิดช่องว่ำงเรื่องสถำบันอุดมศึกษำที่มีอยู่ขณะนั้น ที่แม้ว่ำจะมีสำขำวิชำที่ผลิตเพื่อ
ป้อนแล้ว แต่อำจต้องมีส่วนที่ต้องเติมเต็มจึงตอบโจทย์อย่ำงสมบูรณ์ ฉะนั้นเป็นแนวคิดทั่วไปของมหำวิทยำลัย
บรรษัทที่ไม่ตอบโจทย์จริงที่ตรงกับฝ่ำยทรัพยำกรทีจ่ ะสร้ำงบุคลำกรให้ตรงตำมควำมต้องกำรของบริษัท แล้วใน
กระบวนกำรที่ดำเนินมำ 9 ปี อยำกทรำบข้อมูลเพิ่มเติมว่ำได้ดำเนินกำรอย่ำงที่คิดหรือไม่ รูปแบบที่คิดม ำ
ตั้งแต่ต้นจนถึงวันนี้ หรือต้องดำเนินกำรต่อไปอย่ำงไร และกระทรวงใหม่จะมีส่วนช่วยให้ถึงจุดที่คิดว่ำน่ำจะเป็น
มำกกว่ำนี้ได้อย่ำงไร
รศ.ดร.จุฑา มนัสไพบูลย์ : จำกประสบกำรณ์กำรบริหำรงำนมหำวิทยำลัยของรัฐ และในกำกับของรัฐ สกอ.
จะไม่เข้ำมำมีบทบำทมำกกับหน่วยงำนของรัฐ ต่ำงจำกมหำวิทยำลัยเอกชน ส่งผลให้มหำวิทยำลัยเติบโตไม่ ได้
โดยเฉพำะในเรื่อ งกำรปรับ แก้ ไขหลัก สู ตร ยัง ไม่ เ กิ ดกำรบูร ณำกำรเท่ ำ ที่ ค วร สกอ. ยัง ขำดควำมเข้ ำ ใจ
ในหลักสูตรที่เป็นกำรเฉพำะทำงมำก เช่น กำรผลิตภำพยนต์ แอนนิเมชั่น สำมมิติ (3D) สถำบันจะจัดหลักสูตร
ทำงด้ำนเศรษฐศำสตร์ เนื่อ งจำกเห็นว่ำศิลปินขำดควำมเข้ำใจทำงกำรเงิน จึง คิดเปิดหลักสูตรเฉพำะทำง
ในระดับปริญญำโทและเอกเป็นหลักสูตรกำรจัดกำรสื่อบันเทิง อีกเรื่องคือ กำรรับทรำบหลักสูตรใช้เวลำมำก
ทำให้หลักสูตรมีควำมล้ำสมัยกว่ำจะอนุมัติ และที่สำคัญคือเรื่องคุณวุฒิอำจำรย์ประจำหลักสูตร ที่มีปัญหำเรือ่ ง
กำรพิจำรณำคุณวุฒิอำจำรย์ประจำหลักสูตร เนื่องจำกไม่มีอำจำรย์ที่สำเร็จสำขำวิชำที่เป็นสำยทำงกำรจัดกำร
สื่อบันเทิงโดยตรง เนื่องจำกเป็นสำขำเฉพำะทำง แต่อำจำรย์มีประสบกำรณ์ทำงด้ำนนี้มำนำนมำก ซึ่งทำง
นักกำรศึกษำไม่ผ่ำน สิ่งนี้เป็นสิ่งที่บั่นทอนกำรศึกษำไทย
ผศ. ปนัดดา ธนสถิตย์ : ที่ จ ริง แล้วหลัก สูตรอย่ำงแรกที่อยำกทำคือหลัก สูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตและ
ปริญญำโท ไม่ใช่ระดับปริญญำตรี เนื่องจำกมีหลักสูตรนิเทศศำสตร์ในระดับปริญญำตรีเป็นจำนวนมำกใน
ประเทศไทย แต่ผู้ที่เรียนนิเทศศำสตร์ทั้งหมด ไม่สำมำรถผลิตภำพยนตร์ รำยกำรโทรทัศน์ได้ แม้แต่ผู้เรีย นที่
เลือกสำขำภำพยนตร์ก็ไม่ได้มำก ซึ่งจะเลือกสำขำโฆษณำเป็นส่วนใหญ่ แต่สำขำภำพยนต์เป็นสำขำเฉพำะทำง
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ที่ผู้เรียนมีควำมสนใจ และสถำบันต้องกำรผลักดันกลุ่มคนเหล่ำนี้ ซึ่งมีควำมรู้พื้นฐำน แต่ต้องกำรกำรฝึกทักษะ
ดังนั้น หลักสูตรประกำศนียบัตรบัณฑิตและปริญญำโทจะสำมำรถรั บผู้เรียนเข้ำมำทำงำนต่อได้ แต่สถำบันไม่
สำมำรถเปิดได้ เนื่องจำกเป็นข้อบังคับว่ำต้องเปิดระดับปริญญำตรีก่อน ทำให้ได้ผู้เรียนที่ยังไม่มีวิธีคิดหรือ
ทักษะมำบ้ำง จึงจะสำมำรถเรียนได้ดี และด้วยเรื่องของค่ำหน่วยกิตที่ค่อนข้ำงสูง จึงเป็นปัญหำกำรตัดสินใจ
ของผู้ปกครอง ดังนั้น ตอนนี้จึงแก้ปัญหำโดยกำรสนับสนุนเงินเพื่อเป็นทุนกำรศึกษำให้ผู้เรียนด้วย กลำยเป็น
กำรขำดทุนค่อนข้ำงมำก
ผู้สัมภาษณ์ : กระบวนกำรที่ผ่ำนมำของ สกอ. เป็นกระบวนกำรเหมือนต่ำงฝ่ำยต่ำงคิด สกอ. จะพิจำรณำ
ตำมที่หัวข้อตำมเกณฑ์ ซึ่งทำงนี้บอกไม่ทันโลกไม่ทันเหตุกำรณ์
รศ.ดร. จุฑา มนัสไพบูลย์ : ต่ำงประเทศจะพิจำรณำที่ทักษะและประสบกำรณ์ คนจึงเก่งจริง แต่ของประเทศ
ไทยพิจำรณำจำกปริญญำก่อน แต่ควำมสำมำรถไม่รู้ จึงควรพิจำรณำเกณฑ์ฯ ดังกล่ำว เพื่อให้ระบบกำรศึกษำ
ไทยแข็ง แรง ของประเทศไทยยำกที่ ว่ำหน่วยงำนที่ กำกับ ตำมไม่ทั นโลก อีก เรื่ องเช่น ในงำนวิจัยจะพบว่ำ
ภำครั ฐ ควรท ำงำนคู่ กั บ ภำคเอกชน เพรำะมหำวิ ท ยำลัย ไม่ ส ำมำรถลงทุ น อุป กรณ์ เ ครื่องมื อได้ทั นเวลำ
โดยเฉพำะยุ ค ในดิ จิ ทั ล สื่ อ เปลี่ ย นไปเร็ ว มำก มหำวิ ท ยำลั ย รั ฐ ลงทุ น สู ง จะไม่ คุ้ ม ค่ ำ จึ ง ควรมำร่ ว มกั บ
มหำวิทยำลัยที่มีอยู่แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่ภำครัฐจะลงทุนในเรื่องอำคำร ลงทุนเรื่องรั้วและป้ำย ซึ่งแตกต่ำงกับของ
ต่ำงประเทศ เช่น โรงเรียนฟิล์มในลอนดอน ไม่มีป้ำยโรงเรียนแต่มีนักเรียนทีไ่ ด้รำงวัลออสกำร์มำกมำย อำจำรย์
ไม่ต้องมีวุฒิปริญญำเอก แต่ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นท่ ำนเซอร์ เนื่องจำกเก่งมำก ซึ่งต่ำงจำกประเทศไทยที่
พิจำรณำจำกตำแหน่งวิชำกำร คุณวุฒิกำรศึกษำ
ผู้สัมภาษณ์ : ตอนนี้ได้เน้นเรื่องสมรรถนะมำกขึ้น เนื่องจำกปัจจุบันบัณฑิตที่ผลิตออกมำ ทั้งปริญญำโทและ
เอก ไม่ได้คุณภำพ จึงย้อนกลับมำตรงนี้ จุดที่ท่ำนตั้งต้นอำจเป็นจุดที่ควรเป็นนำนแล้ว
รศ.ดร. จุฑา มนัสไพบูลย์ : ในกฎข้อบังคับที่เขียนมำมำกมำย ไม่ใช่สิ่งที่จะสร้ำงสมรรถนะของคน ตนคิดว่ำ
บอร์ดกำรศึกษำส่วนหนึ่งต้องมีภำคเอกชนเนื่องจำกเป็นผู้ที่ต้องใช้ผลิตผล
ผู้สัมภาษณ์ : พระรำชบัญญัติฯ เปิดช่องทำงควำมร่วมมือของภำครัฐและเอกชนนำนแล้ว แต่ไม่ค่อยมีผู้ผลักดัน
ให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลง
รศ.ดร. จุฑา มนัสไพบูลย์ : ปัญหำของประเทศไทยคือ community ของกำรศึกษำ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษำ
มัธยมศึกษำขึ้นมำ ที่เข้ำมำเป็น community board แต่ของประเทศไทยในต่ำงจังหวัดจะใช้กรรมกำรท้องถิ่น
เข้ำมำซึ่งมีอิท ธิพลมำเป็นกรรมกำรกำรศึก ษำจึงไม่ได้ตอบโจทย์ท้ องถิ่ นและเกิดกำรบูรณำกำรกั น รวมทั้ง
ไม่เข้ำใจเจตนำรมณ์ทำงกำรศึกษำ
ผศ. ปนัดดา ธนสถิตย์ : สิ่งที่อยำกให้กระทรวงช่วยสนับสนุนมหำวิทยำลัยบรรษัท คือต้องมีนโยบำยภำษี
เพื่อให้บริษัทแม่ใช้ลดหย่อนภำษีได้ สิ่งที่ดำเนินกำรกับภำคเอกชนใช้ลดหย่อนภำษีไม่ได้เลย ให้ทุนกำรศึกษำก็
ลดหย่อนไม่ได้เพรำะเป็นสถำบันอุดมศึกษำเอกชน สิ่งนี้สำคัญ
รศ.ดร. จุฑา มนัสไพบูลย์ : สำหรับสถำบันศึกษำเอกชน บริษัทจะไม่กล้ำบริจำคให้เพรำะลดหย่อนภำษีไม่ ได้
ซึ่งต่ำงกับของรัฐได้ ทำกำรศึกษำเหมือนกัน แต่เอกชนกลับไม่ได้
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ผู้สัมภาษณ์ : ดังนั้นกติกำเงื่อนไขให้มีกำรระดมทุนจำกภำคส่วนอื่นเพื่อช่วยสนับสนุนกำรศึกษำ กฎระเบียบ
ควรผ่อนคลำย และมีกลไกในเชิงสนับสนุนอำจเป็นเชิงภำษี
รศ.ดร. จุฑา มนัส ไพบูล ย์ : ควรหัก ภำษีได้ ทั้ ง นี้ ต้องสถำบันเองต้องเปิดเผยได้ว่ำนำมำสนับ สนุนเรื่อง
กำรศึกษำจริง ไม่ใช่นำมำเลี่ยงภำษี
ผู้สัมภาษณ์ : ในมุมที่อยำกสะท้อนว่ำ หน่วยงำนที่ดูแลกำรใช้เงินภำครัฐจะมีหน่วยงำนอื่น เช่น กรมบัญชีกลำง
ฉะนั้น อำจยังมีวิธีกำรคิดแบบเดิม จึงทำให้เรื่องง่ำยกลำยเป็นยำก
รศ.ดร. จุฑา มนัสไพบูลย์ : ถ้ำคุณเอำมำบริจำคเพื่อกำรศึกษำ ไม่ว่ำมหำวิทยำลัยของรัฐหรือเอกชน ก็ควรจะ
ได้เช่นกัน
ผูส้ ัมภาษณ์ : สิ่งที่ท่ำนคิดว่ำ วันนี้ลงทุนเพื่อกำรศึกษำมำก แล้วเจออุปสรรคมำก ท่ำนคิดว่ำจะเดินหน้ำต่อไป
หรือไม่
ผศ. ปนัดดา ธนสถิตย์ : ต้องมีควำมรับผิดชอบ ไม่เหมือนบริษัทที่ขำดทุนก็ปิดกิจกำรง่ำยๆ เนื่องจำกมีเรื่อง
ของนักศึกษำ จึงต้องมีควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ของควำมเป็นสถำบันกำรศึกษำอยู่
ผู้สัมภาษณ์ : ผู้ที่เข้ำมำจัดกำรศึกษำต้องมีกุศลเจตนำ สถำนกำรณ์ในตอนนี้ ท่ำนคิดว่ำทำงรอด ในฐำนะ
ผู้ บ ริห ำรมองเรื่อ งอนำคตว่ำอำจต้อ งเปลี่ยน ถ้ำเป็นไปได้ภำครัฐ ในฐำนะกำรเป็น กระทรวงใหม่ มี เ รื่อง
นอกเหนือจำกที่ท่ำนกล่ำวมำ หรือไม่
ผศ. ปนัดดา ธนสถิตย์ : สถำบันต้อ งปรับตัวเรื่องหลัก สูตร และวิธีก ำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เหมำะสม
ทั้งเรื่องเทคโนโลยีที่เปลี่ยน และเรื่องหลักสูตรระยะสั้น อบรมเพิ่มขึ้น กำรเรียนกำรสอนออนไลน์ เหล่ำนี้เป็น
กระบวนกำรที่ช่วยเสริมปริญญำตรี รวมทั้ง กำรลดค่ำเล่ำเรียนด้วยวิธีกำรให้ทุนกำรศึกษำ
รศ.ดร. จุฑา มนัสไพบูลย์ : นอกจำกนี้ กำรทำงำนของ สกอ. กับภำครัฐ ต้องมีควำมยืดหยุ่นมำกขึ้น ด้วยเหตุ
ที่ ส ถำนกำรณ์ทำงสังคม เทคโนโลยีเ ปลี่ยนอย่ำงรวดเร็ว แต่สิ่ง ที่เ ปลี่ยนช้ำคือ ควำมคิดและระบบรำชกำร
แต่ภำคเอกชนช้ำไม่ได้ เทคโนโลยีเปลี่ยนเร็ว คนต้องเปลี่ยนเร็ว แต่กระบวนกำรของ สกอ. ยังช้ำ และต้อง
เชื่อมั่นว่ำภำคเอกชนไม่โกง แต่ในควำมคิดรำชกำรยังคิดแบบนั้น
ผศ. ปนัดดา ธนสถิตย์ : ตัวอย่ำงเช่น สถำบันได้รับโอนที่ดิน 3 ไร่ของอุตสำหกรรมกำรล้ำงพิมพ์ฟิล์ม ติดกับ
ที่ดินของสถำบันกันตนำ ซึ่งทำงสถำบันมองว่ำมีค่ ำ และสำมำรถเป็นที่เรียนรู้ได้ แต่ สกอ. มำปรับโดยเกณฑ์
กำไร เป็นอีกเรื่องที่กฎระเบียบมีควำมจุกจิก ถ้ำสถำบันนำที่ดินดังกล่ำวไปขำยจะเป็นอีกเรื่อง
ผู้สัมภาษณ์ : เป็นเรื่องของควำมไม่เข้ำใจและขำดกำรสื่อสำร
รศ.ดร. จุฑา มนัสไพบูลย์ : ถ้ำจะเข้ำใจภำคเอกชน ต้องลดควำมเป็นรำชกำร ซึ่งนักกำรศึกษำของประเทศ
ไทยตำมไม่ทันประเทศอื่นแล้ว
ผศ. ปนัดดา ธนสถิตย์ : สถำบันมีผู้เชี่ยวชำญด้ำนเสียงที่มีชื่อเสียงระดับโลก แต่คนไทยไม่รู้จัก จะขอแต่งตั้ง
เป็นผู้เชี่ยวชำญยำก จะต้องมีปริญญำด้ำนภำพยนตร์ ซึ่งหำคุณวุฒิด้ำนนี้ยำกและงำนบำงอย่ำงต้องฝึกปฏิบตั มิ ำ
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ผู้สัมภาษณ์ : เป็นเรื่อง mind-set สำหรับในเรื่องของเกณฑ์ กฎกระทรวง หรือพระรำชบัญญัติมีส่วนสนับสนุน
อุปสรรค เรื่องใดบ้ำง
รศ.ดร. จุฑา มนัสไพบูลย์ : เรื่องคุณวุฒิอำจำรย์ประจำหลักสูตร และในเรื่องของกำรเปิดให้มีกำรหมุนเวียน
ของอำจำรย์ต่ำงชำติ ไม่เอื้อในกำรบริหำรจัดกำร ในเรื่องอำจำรย์พิเศษ รวมทั้ง เกณฑ์เรื่องอำจำรย์ต่ำงชำติที่มี
ควำมขัดกันเองในระดับนโยบำยของหน่วยงำน ทำงควำมรู้สึกต้องลงละเอียดมำกกว่ำนี้ มหำวิทยำลัยเฉพำะ
ทำงที่เน้นกำรปฏิบัติ เรื่องประสบกำรณ์ กำรสรรหำอำจำรย์ที่มีคุณวุฒิตรงเป็นเรื่องที่ย ำก
ผู้สัมภาษณ์ : กติกำที่มีอยู่ค่อนข้ำงสนับสนุนทำงด้ำนวิชำกำร ซึ่งไม่สอดคล้องกับมหำวิทยำลัยประเภทแบบนี้
รศ.ดร. จุฑา มนัสไพบูลย์ : ที่จริงต้องกำรให้มี academic-cum-practical ไม่ใช่เป็น practical อย่ำงเดียว
โดยไม่มีควำมคิดพื้นฐำนทำงทฤษฎี
ผู้สัมภาษณ์ : ควำมเห็นของท่ำนเรื่องเกณฑ์มำตรฐำนฯ ปี พ.ศ. 2558 มีช่องทำงสำหรับผู้ปฏิบัติกำร สำมำรถ
ช่วยได้หรือไม่
รศ.ดร. จุฑา มนัสไพบูลย์ : มี แต่จะนำผู้ปฏิบัติกำรมำสอน ต้องพิจำรณำให้เป็นผู้เชี่ยวชำญเฉพำะก่อน ซึ่งยัง
ไม่เอื้อต่อกำรดำเนินงำนเท่ำที่ควร
ผู้สัมภาษณ์ : เป็นเรื่ อ งของควำมเข้ำใจที่ ไม่ ตรงกั น อำจำรย์ที่ ใช่ของสถำบันและอำจำรย์ที่ใช่ของ สกอ.
เป็นคนละเรื่องกัน
รศ.ดร. จุฑา มนัส ไพบูล ย์ : ในเรื่อ งของกำรศึก ษำไม่ใช่เรียนอะไรมำต้องเป็นแบบนั้น แต่เ รียนเพื่อนำไป
ประยุกต์ และขอให้ควำมยืดหยุ่นเอื้อในเรื่องสหสำขำวิชำ (multidisciplinary) และอย่ำตีกรอบในเรื่องกำรจบ
ตรงคุณวุฒิ จบสัมพันธ์คุณวุฒิ ซึ่งมีผลมำก
ผู้สัมภาษณ์ : ในแง่ของกำรพัฒ นำอุดมศึกษำในภำพรวม ในฐำนะที่ ท่ำนอยู่ในอุดมศึกษำและเข้ำมำช่วย
ภำคเอกชน ท่ำนมีมุมมองว่ำถ้ำจะไม่ให้อุดมศึกษำเป็นเป้ำของสังคมจะต้องแก้ไขอะไรบ้ำง
รศ.ดร. จุฑา มนัสไพบูลย์ : ต้องแก้ในเรื่องของ 1) หลักสูตร 2) กำรควบคุมหลักสูตร และ 3) วิธีกำรเรียน
กำรสอน กระบวนกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอนไม่ใช่แบบที่ สกอ. คิดควรเป็นกรอบกว้ำงได้ แต่ควรเอื้อให้ทำ
ตำมควำมเป็นจริงได้ ตัวอย่ำงเช่น ดุษฎีนิพนธ์ของมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ ดที่เป็นกำร์ตูนทั้งเล่ม หรือกรณีแต่ง
เพลงปริญญำโท แต่กลับต้องให้เขียนออกมำเป็นรูปแบบที่ สกอ. กำหนดเป็นรูปเล่ม
ผู้สัมภาษณ์ : คือถ้ำมีคุณภำพเป็นที่ประจักษ์แล้ว ควรเป็นรูปแบบ paperless
รศ.ดร. จุฑา มนัสไพบูลย์ : ควรเป็นรูปเอกสำรที่ไม่หนำ เป็นรูปแบบซีดี เป็นยูทู ปมิวสิค หรือเป็นผลงำนซึ่ง
ปรำกฏตำมสื่อก็ได้ แต่ต้องมำติดตำมรูปแบบเล่มของ สกอ. จึงไม่ได้นักวิจัยเชิงสร้ำงสรรค์ เพรำะข้อควบคุม
ผศ. ปนัดดา ธนสถิตย์ : อีกเรื่องเป็นเรื่องกำรประกันคุณภำพที่ค่อนข้ำงมีควำมจุกจิก และเป็นภำระ
ผู้สัมภาษณ์ : ปัจจุบันนี้ได้เปิดโอกำสให้สถำบันออกแบบเรื่องกำรประกันคุณภำพของตนได้แล้ว แต่ยังต้องอิง
ตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ เพรำะฉะนั้น ต้องมี เ รื่องของกำรสื่อสำรท ำควำมเข้ำใจ ท ำอย่ำงไรให้ระบบ
ประกันคุณภำพไม่เป็นภำระและสำมำรถจูงใจให้ทำงสถำบันอุดมศึกษำเห็นประโยชน์ได้

๒๓๓

รศ.ดร. จุฑา มนัสไพบูลย์ : เห็นด้วยกับกำรประกันคุณภำพเพรำะอำจเกิดสถำบันเถื่อนได้
ผศ. ปนัดดา ธนสถิตย์ : โดยเฉพำะสถำบันขนำดเล็กเช่นกันตนำที่ต้องดำเนินกำรเหมือนสถำบันขนำดใหญ่
ซึ่งตนคิดว่ำไม่ได้ เนื่องจำกเป็นสถำบันขนำดเล็กมีบุคลำกรน้อยแต่ต้องทำทุกสิ่งเหมือนกันสถำบัน ขนำดใหญ่
เป็นต้น
ผู้สัมภาษณ์ : อำจำรย์มีอะไรกล่ำวเสริมหรือไม่
ผศ.ณาณัฏฐ์ธัญ วงศ์บ้านดู่ : จำกประสบกำรณ์ที่มหำวิทยำลัยของรัฐ ตนคิดคล้ำยกรอบแนวคิดของ สกอ.
ที่มองว่ำมหำวิทยำลัยเอกชนจัดตั้งขึ้นเพื่อค้ำกำไร จึงต้องตีกรอบไว้เพื่อไม่ให้มหำวิทยำลัยเอกชนดำเนินกำร
ต่ำงๆ แต่เมื่อมำอยู่ที่สถำบันกันตนำพบว่ำ บริษัทมีแนวคิดที่ต่ำงออกไป และภำครัฐควรต้องออกกฎระเบียบมำ
ช่วย จะเป็นส่วนเสริมกำรศึกษำในอีกรูปแบบ จะใช้เกณฑ์หรือกฎเดียวกันไม่ได้ เมื่อพิจำรณำในมุมกว้ำงจะ
พบว่ำ มีควำมแตกต่ำงกัน เช่น จำนวนนักศึกษำน้อยกว่ำแต่ใช้มำตรฐำนเท่ำกับขนำดใหญ่ ฉะนั้นวิธีกำรมอง
ปัญหำและวิธีกำรบริหำรต้องใช้อีกรูปแบบ เช่น กำรประกันคุณภำพ และธรรมชำติของกำรเรียนกำรสอนที่มี
วัตถุประสงค์ต่ำงกัน วิธีกำรประกันคุณภำพคงต้องพิจำรณำให้เข้ำกับวัตถุประสงค์สถำบันนั้นว่ำ ต้องกำรผลิต
บัณฑิตให้เป็นแบบใด และควรจะมีตัวชี้วัดแบบใด อย่ำงที่ตนเคยสอนที่มหำวิทยำลัยของรัฐ เมื่อบัณฑิตไป
ท ำงำนได้จ ริง แต่ควำมลึก ของศำสตร์จะเทียบไม่ได้กับสถำบันกันตนำ เนื่องจำกผู้เรียนได้ปฏิบัติมำกกว่ำ
เครื่องมือทันสมัยกว่ำ และอยู่ในธุรกิจจริง มีกำรฝึกงำนทุกวัน ทำให้ผู้เรียนเข้ำใจกระบวนกำรและเห็นของจริง
ตั้งแต่เริ่มเรียนและเข้มข้นกว่ำ
รศ.ดร. จุฑา มนัสไพบูลย์ : กรณีปริญญำตรีสำยภำพยนตร์ต้องเรียนกับหม่อมน้อย (หม่อมหลวงพันธุ์เทวนพ
เทวกุล) ทำงสถำบันก็พบปัญหำเรื่องคุณวุฒิกำรศึกษำของหม่อมน้อย จะเชิญมำเป็นอำจำรย์พิเศษก็ไม่ได้
ผศ.ณาณัฏฐ์ธัญ วงศ์บ้านดู่ : กรณีเช่นตนเป็น ผศ. ไม่มีเวลำทำงำนวิจัย และในอดีตเกณฑ์ผลงำนวิชำกำรจะ
ไม่รวมวีดีโอหรือเทปต่ำงๆ เป็นงำนวิจัย ซึ่งตนได้มีผลงำนดังกล่ำวเป็นจำนวนมำก เมื่อต้องเป็นกรรมกำรสอบ
วิทยำนิพนธ์ จึงตกคุณสมบัติในข้อนี้ ซึ่งพิจำรณำในแง่วิชำกำร ผู้ที่เป็นกรรมกำรอำจไม่มีประสบกำรณ์มำก
เท่ำกับอำจำรย์ที่สอนจริงๆ ซึ่งผู้ที่เป็นกรรมกำรกลับเป็นลูกศิษย์ที่เป็น ดร. ทั้งนั้น
ผศ. ปนัดดา ธนสถิตย์ : ทั้งที่ประสบกำรณ์ไม่ได้ สอนหนังสือไม่ได้ ทำวิจัยไม่ได้ เขียนภำษำไม่ได้เลย
รศ.ดร. จุฑา มนัสไพบูลย์ : นอกจำกนี้ ผู้ที่ดูแลเรื่องกฏเกณฑ์ฯ ต้องมีควำมรู้เรื่องเอกชน ผู้ที่ทำภำคเอกชนจะ
ทรำบควำมต้องกำร เหมือนมหำวิทยำลัยบรรษัทต้องทรำบเรื่องตลำดแรงงำนเป็นอย่ำงไร นำทรัพยำกรมนุษย์
มำใช้อย่ำงไรถึงจะตอบโจทย์ ไม่ใช่ให้ปริญญำเฟ้อแต่กลับศูนย์เปล่ำ และนอกจำกนี้ ภำครัฐต้องปรับเปลี่ยน
mind-set ตั้งแต่ระดับเจ้ำหน้ำที่เป็นต้นไป
ผศ. ณาณัฏฐ์ธัญ วงศ์บ้านดู่ : เรื่องรูปแบบธุรกิจทีแ่ ตกต่ำงกัน ทั้ง ปตท. ซีพี กันตนำ จึงยำกที่จะสร้ำงระเบียบ
ออกมำที่จะใช้กับทุกธุรกิจ ด้วยควำมที่ธรรมชำติธุรกิจไม่เหมือนกัน ธุรกิจบันเทิงอำจเปลี่ยนภำยใน 3 เดื อน
ดังนั้น กระบวนอนุมัติหลักสูตรยิ่งช้ำ ยิ่งไม่ทัน กว่ำจะประกำศใช้ก็กลำยเป็นล้ำหลังไปแล้ว โดยเฉพำะเรื่อง
เทคโนโลยี ธรรมชำติแต่ละแห่งไม่เหมือนกัน ตนเกรงว่ำถ้ำออกระเบียบมำครอบแล้วใช้ได้หมดทุกอย่ำง อำจ
ส่งผลกระทบ

๒๓๔

ภาคผนวก ข
1. พระรำชบัญญัติสถำบันอุดมศึกษำเอกชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
2. พระรำชบัญญัติกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2562
3. พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
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หนา้ ๕๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการอุดมศึกษา
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๐ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การจัดการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ประชาชน ลดความเหลื่อมล้า และ
เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาได้อย่างทั่วถึง ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้
ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติ ขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
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หนา้ ๕๕
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“การอุดมศึกษา” หมายความว่า การศึกษาในระดับที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรม ผลิตและ
พัฒนากาลังคนในด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันที่จัดการอุดมศึกษาระดับปริญญาและระดับต่ากว่า
ปริญญาทั้งที่เป็นของรัฐและของเอกชน
“สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่อยู่ในสังกัดของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
“สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ที่เป็นส่วนราชการที่อยู่ในสังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในกากับ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม
“มาตรฐานการอุดมศึกษา” หมายความว่า ข้อกาหนดขั้นต่าเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ และ
เกณฑ์อื่นในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ข้อกาหนดขั้นต่าของหลักสูตรการศึกษา และข้อกาหนด
ขั้นต่าของเกณฑ์ในการขอตาแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่นตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการส่งเสริม การกากับดูแล การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ
หน่วยงานอื่นของรัฐ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในบังคับบัญชาหรือกากับดูแลของฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายตุลาการ องค์กรอัยการ หรือองค์กรอิสระ
“สภานโยบาย” หมายความว่า สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
“คณะกรรมการการอุดมศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
“คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา” หมายความว่า คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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“คณะกรรมการส่งเสริ มวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” หมายความว่า คณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
“สานักงานปลัดกระทรวง” หมายความว่า สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม
“สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” หมายความว่า สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
“กระทรวง” หมายความว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอานาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติ
เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัตินั้น เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๕ การจัดการอุดมศึกษาต้องเป็นไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความเชี่ยวชาญตามสาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่ตนถนัด สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับโลกได้
(๒) พัฒนาบุคคลให้เป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และทักษะ
ที่จาเป็น เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถปรับเปลี่ยน
ตนเองเพื่อรองรับสังคมโลกที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคต มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม
และประเทศชาติ ร่วมกันแก้ปัญหาสังคม และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
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(๓) ตอบสนองยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนแม่ บ ท แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ
แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษา และต้องเชื่อมโยงกับการศึกษาในระดับที่ต่ากว่า
เพื่อเตรียมความพร้อมให้ กับทรัพยากรบุคคลของประเทศในการเข้ารับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการศึกษาอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพของบุคคลและการศึกษา
ตลอดชีวิต
มาตรา ๖ ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาความรู้ จัดการเรียนการสอน การวิจัยและการสร้าง
นวัตกรรม ตลอดจนการปฏิบัติหน้าที่อื่นให้สอดคล้องกับมาตรา ๕
มาตรา ๗ รัฐพึงจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ความต้องการและความจาเป็นของสถาบันอุดมศึกษา และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท
แผนการปฏิ รู ป ประเทศ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ แผนการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ และ
แผนด้านการอุดมศึกษา
นอกจากงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษาตามวรรคหนึ่ง สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษานั้นเพื่อการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพของการผลิตบัณฑิตและการวิจัยและนวัตกรรม
มาตรา ๘ คณะรัฐมนตรีอาจมีมติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานของรัฐที่ไม่ได้อยู่
ในบังคับบัญชาหรือกากับดูแลของรัฐมนตรีปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ เว้นแต่
มาตรฐานการอุดมศึกษาให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๒
หลักการของการจัดการอุดมศึกษา
ส่วนที่ ๑
หลักการทั่วไปในการจัดการอุดมศึกษา
มาตรา ๙ การจัดการอุดมศึกษาต้องเป็นไปตามหลักการ ดังต่อไปนี้
(๑) หลักความรับผิดชอบต่อสังคม
(๒) หลักเสรีภาพทางวิชาการ
(๓) หลักความเป็นอิสระ
(๔) หลักความเสมอภาค
(๕) หลักธรรมาภิบาล
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(๖) หลักการอื่นตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๑๐ เพื่อให้การจัดการอุดมศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๕ และเป็นไป
ตามหลักการตามมาตรา ๙ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
แนวปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว แนวปฏิบัตินั้นเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้
ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งเปิดเผยผลการดาเนินการตามแนวปฏิบัตติ ามวรรคหนึง่ ให้ประชาชนทราบ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ส่วนที่ ๒
หลักความรับผิดชอบต่อสังคม
มาตรา ๑๑ สถาบันอุดมศึกษาต้องดาเนินการเพื่อประโยชน์ของชุมชน สังคม และประเทศ
ชุมชนและสังคมมีสิทธิติดตามและตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มาตรา ๑๒ สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาความรู้ให้ทันสมัย จัดการศึกษาให้ตอบสนอง
ต่อความต้องการกาลังคนของประเทศ จัดให้มีการวิจัย การสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม รวมทั้ง
ให้บริการทางวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศโดยรวม และเผยแพร่
องค์ความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณะ
สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียน คณาจารย์ และบุคลากรได้เข้าถึงและ
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน สังคมชนบท และกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพื่อสร้างสานึกรับผิดชอบต่อ
ชุมชนและสังคม
มาตรา ๑๓ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาพึ ง เป็ น แบบอย่ า งให้ แ ก่ สั ง คมในการอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ ๓
หลักเสรีภาพทางวิชาการ
มาตรา ๑๔ เสรีภาพทางวิชาการในการศึกษาวิจัย ในการเรียนการสอน และการแสดง
ความคิดเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา ย่อมได้รับความคุ้มครอง แต่การใช้เสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย
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หน้าที่ของปวงชนชาวไทย และศีลธรรมอันดีของประชาชน และต้องเคารพและไม่ปิดกั้นความเห็นต่าง
ของบุคคลอื่น
การปิดกั้น คุกคาม ครอบงา หรือจากัดการใช้เสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทามิได้
ให้ สถาบัน อุด มศึกษาจัดให้มีกลไกที่เหมาะสมในการประกัน การให้ความช่วยเหลือ และ
ความคุ้มครองแก่บุคคลผู้ใช้เสรีภาพตามมาตรานี้
ส่วนที่ ๔
หลักความเป็นอิสระ
มาตรา ๑๕ สถาบัน อุด มศึกษาย่อมมีอิสระในการจัด การเรียนการสอน การศึกษาวิจัย
การบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล การเงิน งบประมาณ และทรัพย์สิน โดยมีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการป้องกันและขจัดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้
ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา
การควบคุมและกากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาจะกระทาได้เพียงเท่าที่จาเป็นเพื่อรักษาประโยชน์
ของประชาชนหรือประเทศเป็นส่วนรวม และเท่าที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น
มาตรา ๑๖ สภาวิชาชีพจะออกข้อบังคับหรือหลักเกณฑ์เพื่อจัดระเบียบการประกอบอาชีพ
โดยมีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติหรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษามิได้
ส่วนที่ ๕
หลักความเสมอภาค
มาตรา ๑๗ สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน
ไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด
มาตรการที่สถาบันอุดมศึกษากาหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรค ส่งเสริม หรืออานวยความสะดวก
ให้ผู้เรียนสามารถได้รับการศึกษาเช่นเดียวกับผู้อื่น ไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๘ สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดสรรงบประมาณหรือรายได้ตามสมควรเพื่อเป็นทุนการศึกษา
ให้แก่ผู้เรียนเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางการศึกษา ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด
และประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
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ส่วนที่ ๖
หลักธรรมาภิบาล
มาตรา ๑๙ สถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล
สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและขจัดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรา ๒๐ สภาสถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรมของนายกสภาสถาบันอุดมศึกษา
กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา และผู้เรียน โดยมีกลไก
ในการส่งเสริม ตรวจสอบ และบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ
มาตรา ๒๑ นายกสภาสถาบันอุดมศึกษาและกรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ต้องเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีธรรมาภิบาล
ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการธรรมาภิบาลและ
จริยธรรม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จากบุคคลซึ่งเป็นกลางและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง
เพื่อทาหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยธรรมาภิบาลของสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา ๒๒ สถาบันอุดมศึกษาต้องกาหนดพันธกิจที่มีต่อผู้เรียน บุคลากร สังคม และ
ประเทศโดยรวมอย่างเป็นรูปธรรม และประกาศต่อสาธารณะเพื่อให้รับทราบกันอย่างกว้างขวาง
สถาบันอุดมศึกษาและบุคลากรต้องยึดถือและปฏิบัติตามพันธกิจที่ประกาศตามวรรคหนึ่ง
การกาหนดพันธกิจตามมาตรานี้ สถาบันอุดมศึกษาต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
และปรับปรุงพันธกิจดังกล่าวให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศเป็นระยะ ทั้งนี้ ตามที่
สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด
หมวด ๓
ประเภทและกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา ๒๓ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมกากับ รัฐมนตรีจะประกาศกาหนดประเภทของ
สถาบันอุดมศึกษาก็ได้
มาตรา ๒๔ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กากับดูแล และ
จัดสรรงบประมาณให้แก่สถาบันอุดมศึกษา รัฐมนตรีจะประกาศกาหนดให้จัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มได้
โดยคานึงถึงจุดมุ่งหมาย พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ศักยภาพ และผลการดาเนินการที่ผ่านมาของสถาบัน
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อุดมศึกษาแต่ละกลุ่ม โดยต้องกาหนดมาตรการส่งเสริม สนับสนุน ประเมินคุณภาพ กากับดูแล และ
จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการจัดกลุ่มดังกล่าวด้วย
ในกรณีที่รัฐมนตรีประกาศให้สถาบันอุดมศึกษากลุ่มใดมีพันธกิจหลักในการให้การศึกษาอบรม
ทักษะอาชีวะชั้นสูงเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถาบันอุดมศึกษา
กลุ่มนั้นย่อมได้รับความสนับสนุนเป็นพิเศษจากรัฐตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
การจัดสถาบันอุดมศึกษาเป็นกลุ่มและการกาหนดมาตรการตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งการกาหนด
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาและการให้ความสนับสนุนเป็นพิเศษตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจประกาศ
กาหนดให้จัดกลุ่มส่วนราชการหรือกลุ่มส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษาใดสถาบันอุดมศึกษาหนึ่ง
เพื่อดาเนินการตามมาตรานี้ก็ได้
มาตรา ๒๕ การกาหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาต้องกาหนดให้สอดคล้องกับประเภทและ
กลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาตามหมวดนี้
หมวด ๔
หน้าทีแ่ ละอานาจของสถาบันอุดมศึกษา
ส่วนที่ ๑
หน้าทีแ่ ละอานาจ
มาตรา ๒๖ สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) การจัดการศึกษา
(๒) การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
(๓) การบริการวิชาการแก่สังคม
(๔) การทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
(๕) หน้าที่และอานาจอื่นตามที่กฎหมายกาหนด
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การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ และแผนด้านการอุดมศึกษา
และสนองต่อความจาเป็นและความต้องการของประเทศในด้านต่าง ๆ การส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการ
รายใหม่ให้แก่ประเทศ การพัฒนากาลังคนของประเทศ และการจัดการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อให้ประเทศไทย
พัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และมีพลเมืองที่มีคุณภาพ
การดาเนินการตาม (๒) โดยใช้งบประมาณแผ่นดินต้องสอดคล้องกับแนวทางที่สภานโยบาย
กาหนด
มาตรา ๒๗ สถาบันอุดมศึกษาต้องดาเนินการให้คณาจารย์และบุคลากรอื่นมีความรู้เท่าทัน
ความก้าวหน้าทางวิชาการในโลก พัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยให้ทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ทางวิชาการ ความเปลี่ยนแปลงของโลก สังคม และเทคโนโลยี และส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต
ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติ
มาตรา ๒๘ สถาบันอุดมศึกษาพึงส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม และชุมชน นาความรู้ ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ประโยชน์
อย่างกว้างขวาง
สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนาความรู้ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้
ในการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ให้กับประเทศ
สถาบันอุดมศึกษาอาจกาหนดมาตรการใด ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินการ
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง รวมถึงการสนับสนุนทางด้านการเงินเพื่อการประกอบธุรกิจใหม่
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง สถาบันอุดมศึกษาจะให้บุคคลตามวรรคหนึง่ หรือ
วรรคสอง นาความรู้ ผลการวิจัย หรือนวัตกรรมตามวรรคหนึ่งไปใช้โดยมีหรือไม่มีประโยชน์ตอบแทนก็ได้
หรือจะร่วมดาเนินการกับผู้ประกอบการ หรือเป็นผู้ดาเนินการ โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการ
ก็ได้
รายได้ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ได้รับมาจากการดาเนินการตามมาตรานี้ ไม่ต้องนาส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดิน
มาตรา ๒๙ สถาบั น อุด มศึกษาต้องส่ งเสริมและสนับ สนุนผู้ เรีย นของสถาบันอุด มศึกษา
ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริงให้มีโอกาสเรียนจนสาเร็จปริญญาตรี
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สถาบัน อุด มศึกษาของรัฐจะปฏิเสธไม่รับผู้สมัครผู้ใดที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาไม่สูงกว่ า
ระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาเพราะเหตุที่ไม่มีเงินชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา เนื่องมาจาก
การขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง หรือจะให้ผู้เรียนยุติหรือพ้นสภาพผู้เรียนในสถาบันอุดมศึกษานั้น
เพราะเหตุดังกล่าวมิได้
ส่วนที่ ๒
การจัดการศึกษา
มาตรา ๓๐ การจัด ตั้งสถาบันอุด มศึกษาขึ้นใหม่ต้องคานึงถึงเหตุผล ความคุ้มค่า และ
ความจาเป็นของประเทศ รวมทั้งการขยายโอกาสทางการศึกษา
การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาขึ้นใหม่ตามวรรคหนึ่งต้องไม่เป็นไปเพื่อการพาณิชย์ในการแสวงหา
กาไรจากการจัดการเรียนการสอน
ห้ า มมิ ใ ห้ น ากิ จ การการอุด มศึ กษาของผู้ รับ ใบอนุญ าตจัด ตั้ง สถาบัน อุ ด มศึก ษาเอกชนหรือ
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไปดาเนินการออกหลักทรัพย์เพื่อเสนอขายต่อประชาชนเพื่อการระดมทุน
หรือนาหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่นของสถาบันอุดมศึกษาไปจดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์หรือ
ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ไม่ว่าในหรือนอกราชอาณาจักร
มาตรา ๓๑ หลักสูตรการศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษาจะอนุมัติเพื่อให้เปิดสอนได้ต้องมี
มาตรฐานไม่ต่ากว่าข้อกาหนดขั้นต่าด้านคุณภาพที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษากาหนด และ
ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน พัฒนาวิชาชีพหรือทักษะอาชีวะชั้นสูง หรือการค้นคว้าวิจัย
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเพื่อพัฒนาสังคม
สถาบันอุดมศึกษาพึงจัดให้มีหลักสูตรการศึกษาหรือการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย
จนถึงระดับปริญญา ซึ่งอาจเป็นการศึกษาแบบชุดการเรียนรู้ การศึกษาตลอดชีวิต การศึกษานอกเวลางาน
เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะการทางานของบุคคลในทุกช่วงวัย
การจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการหากาไรให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเป็นหลักจะกระทามิได้ ในกรณี
ที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเห็นว่าการจัดการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาใดมีลักษณะดังกล่าว
ให้สั่งสถาบันอุดมศึกษาให้แก้ไขหรือยุติการกระทาดังกล่าว
มาตรา ๓๒ สถาบัน อุด มศึกษาต้องให้การศึกษาอย่างเต็มที่กับผู้เรียน โดยมุ่งพัฒนาให้
ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทั้งในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ และเป็นคนดีของสังคม
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สถาบันอุดมศึกษาต้องสร้างเสริมผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศ
ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา ๓๓ เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา ให้รัฐ
สนับสนุนระบบสารสนเทศทางการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ทั้งที่เป็นของรัฐและ
เอกชน เพื่อความเท่าเทียมในการเข้าถึงสารสนเทศทางการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา ๓๔ สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและของเอกชนอาจร่วมมือกันในการจัดการศึกษา
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม และในด้านอื่น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ของประเทศ
ความร่วมมือตามวรรคหนึ่งหมายความรวมถึงการใช้บุคลากรร่วมกัน การร่วมกันออกค่าใช้จ่าย
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน หรือความร่วมมืออย่างอื่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๕ สถาบันอุดมศึกษาพึงสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคอุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
โดยการปฏิบัติงานจริง และเพื่อพัฒ นาผู้เรีย นให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะอื่น
ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดทาข้อตกลงร่วมกับหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง ในการจัดหลักสูตรการศึกษา
การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียนใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาและ
อีกส่วนหนึ่งในสถานประกอบการของหน่วยงานดังกล่าว
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง สถาบันอุดมศึกษาอาจอนุญาตให้บุคลากรและ
ผู้เรียนไปปฏิบัติงานในหน่วยงานดังกล่าวได้ ตามระเบียบที่สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนด
มาตรา ๓๖ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่ให้ความร่ วมมือในการดาเนินการ
ตามมาตรา ๓๕ อาจได้รับสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้
(๑) การสนับสนุนด้านวิชาการและทรัพยากรตามสมควรแก่กรณี
(๒) ได้รับการเชิดชูเกียรติ
(๓) สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
(๔) สิทธิประโยชน์อื่นตามที่รัฐมนตรีกาหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ส่วนที่ ๓
การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
มาตรา ๓๗ การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมจะต้องสอดคล้องกับความต้องการและความจาเป็น
ของประเทศ เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อความเจริญ
งอกงามทางวิชาการ และต้องสอดคล้องกับแนวทางที่สภานโยบายและคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมกาหนด
รัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปเพื่อการสร้างความรู้และนวัตกรรม
เพื่อใช้ในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ
มาตรา ๓๘ ให้สถาบันอุดมศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดทาฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ
มาตรา ๓๙ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารน าผลการวิ จั ย และนวั ต กรรมของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ไปใช้ประโยชน์ สถาบันอุดมศึกษาพึงสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในด้านการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
การบริหารการวิจัย การแลกเปลี่ยนบุคลากร การจัดตั้งกลุ่มวิจัยร่วม การแปลงผลงานวิจัยให้เป็นรูปธรรม
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดตั้งนิติบุคคลหรือร่วมลงทุนกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อนาผลการวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ประโยชน์ก็ได้
ส่วนที่ ๔
การบริการวิชาการแก่สงั คม
มาตรา ๔๐ สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ในการให้บริการทางวิชาการ ให้คาปรึกษาทางวิชาการ
และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการสร้างนวัตกรรมแก่ภาครัฐ
ภาคเอกชน ชุมชน และสังคม เพื่อนาความรู้ไปใช้ประโยชน์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สถาบันอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นที่พึ่งทางวิชาการของชุมชนและสังคม ต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชนในการพัฒนาพื้นที่ที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษานัน้ หรือพื้นที่อื่นตามที่สถาบันอุดมศึกษา
เห็นสมควร
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สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมต่าง ๆ กับสังคมเพื่อสร้างเสริม
จิตสาธารณะในการนาความรู้และประสบการณ์มาใช้เพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม
ส่วนที่ ๕
การทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มาตรา ๔๑ สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ในการทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการอนุรักษ์
ฟื้นฟู สืบสาน และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์
และบูรณาการการทะนุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมของผู้เรียน
หมวด ๕
ข้อมูลการอุดมศึกษา
มาตรา ๔๒ สถาบันอุดมศึกษาต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษานั้น
แก่สาธารณะ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนดในกฎกระทรวง
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการจั ด ทาแผนด้านการอุด มศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการอุด มศึกษา
การวิจัยและนวัตกรรม ตลอดจนการมีส่วนร่วมของสาธารณชน ในการตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษา
ให้สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและมาตรฐานการศึกษา การวิจัยและ
นวัตกรรม การให้บริการทางวิชาการ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่กระทรวง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๓ ให้ ห น่ ว ยงานของรัฐทุ กหน่วยงานและหน่วยงานภาคเอกชนตามลักษณะที่
สภานโยบายประกาศกาหนด ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการอุดมศึกษาและการอื่นที่เกี่ยวข้องให้แก่กระทรวง
ตามที่ได้รับการร้องขอ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กาหนดในกฎกระทรวง
สภานโยบายโดยข้อเสนอของกระทรวงอาจขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้เชื่อมโยงระบบข้อมูลสารสนเทศ
ของหน่วยงานของรัฐกับฐานข้อมูลการอุดมศึกษาเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่งได้
มาตรา ๔๔ ให้กระทรวงมีหน้าที่จัดทาฐานข้อมูลการอุดมศึกษาของประเทศ โดยรวบรวม
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษา และการอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่สภานโยบายกาหนด
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การเปิดเผยข้อมูลตามความในส่วนนี้ย่อมได้รับความคุ้มครองและจะนาไปเป็นเหตุในการฟ้องร้อง
ดาเนินคดีใด ๆ มิได้
หมวด ๖
ทรัพยากรอุดมศึกษา
ส่วนที่ ๑
การจัดสรรทรัพยากรในการจัดการอุดมศึกษา
มาตรา ๔๕ การทาคาขอและการจัดสรรงบประมาณสาหรับการอุดมศึกษา ให้ดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
(๑) งบบุคลากรซึ่งเป็นเงินเดือน ค่าจ้าง และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐในสังกัดของกระทรวง ให้สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวทาคาขอเสนอต่อสานักงบประมาณโดยตรง
และให้สานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เต็มตามกรอบอัตรากาลังบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐในสังกัดของกระทรวงแต่ละแห่ง
(๒) งบดาเนินงานและงบรายจ่ายอื่นซึ่งเป็นงบประจา รวมทั้งงบลงทุนอื่นที่ไม่ใช่งบลงทุนตาม (๓)
ให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงทาคาขอเสนอต่อสานักงบประมาณโดยตรง และ
ให้สานักงบประมาณจัดสรรในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไปหรืองบลงทุน แล้วแต่กรณี ให้สถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐในสังกัดของกระทรวง เพื่อให้มีอิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา
โดยต้องคานึงถึงคุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา
(๓) งบลงทุนและงบเงินอุดหนุนเพื่อนามาใช้ในการพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา
และการผลิตกาลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ และเงินอุดหนุนจากกองทุน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เพื่อใช้ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
(๔) การจัดสรรเงินเข้ากองทุนให้กู้ยืมดอกเบี้ยต่าให้แก่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อพัฒนา
การจัดการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
การจัด สรรงบประมาณตาม (๓) ต้องทาข้อตกลงการพัฒนาการอุด มศึกษากับสานักงาน
ปลัดกระทรวง หรือข้อตกลงการวิจัยและนวัตกรรมกับสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม แล้วแต่กรณี
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การจัดสรรงบประมาณตาม (๑) (๒) และ (๓) ต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับมาตรา ๒๔ ด้วย
มาตรา ๔๖ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมและความสนับสนุ น
เป็นพิเศษอื่นให้แก่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐตามมาตรา ๒๔ วรรคสอง และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ที่สามารถดาเนินงานได้เกินกว่าเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกาหนด โดยข้อเสนอของสภานโยบาย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการสนับสนุนเงินงบประมาณเพิ่มเติมและความสนับสนุน
เป็นพิเศษอื่นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีประกาศกาหนดโดยข้อเสนอของสภานโยบาย
มาตรา ๔๗ ในกรณีที่เห็ น สมควร คณะรัฐมนตรีโดยข้อเสนอร่วมกันของกระทรวงและ
กระทรวงการคลังอาจมีมติให้จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการอุดมศึกษาขึ้น เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของ
สถาบันอุดมศึกษาและส่งเสริมการผลิตกาลังคนระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการของประเทศ
มาตรา ๔๘ คณะรัฐมนตรีอาจกาหนดมาตรการทางการเงิน การคลัง และมาตรการอื่น
เพื่อการระดมทรัพยากรมาพัฒนาการอุดมศึกษาได้
การกาหนดมาตรการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๔๙ เงินรายได้ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ส่วนที่ ๒
การจัดการทรัพยากรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
มาตรา ๕๐ ให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีอานาจในการปกครอง ดูแล บารุงรักษา ใช้
และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาบันอุดมศึกษานั้น ทั้งที่เป็นที่ราชพัสดุตามกฎหมายว่าด้วย
ที่ ราชพั สดุ และที่ เป็ นทรั พย์ สิ นอื่ น รวมทั้ งจั ดหารายได้ จากบริ การของสถาบั นอุ ดมศึ กษา และเก็ บ
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา
บรรดาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ ได้ ม าโดยมี ผู้ อุ ทิ ศ ให้ หรื อ โดยการซื้ อ
หรือแลกเปลี่ยนจากรายได้ของสถาบันอุดมศึกษา ไม่ถือเป็นที่ราชพัสดุ และให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ
สถาบันอุดมศึกษานั้น
บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ รวมทั้งผลประโยชน์ที่เกิดจาก
ที่ราชพัสดุ เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษา และเบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพย์สิน
หรือจ้างทาของที่ดาเนินการโดยใช้เงินงบประมาณ รายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากการวิจัย
ไม่ว่าจะมาจากแหล่งทุนใด ไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
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หมวด ๗
การควบคุมและกากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา
มาตรา ๕๑ รัฐมนตรีมีหน้าที่และอานาจในการกากับดูแลโดยทั่วไปซึง่ กิจการของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐในสังกัดของกระทรวงให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา และให้สอดคล้องกับกฎหมาย
นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนด้านการอุดมศึกษา และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศที่สภานโยบายกาหนด ตามกฎหมายว่าด้วยสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ในสังกัดของกระทรวงเป็นการเฉพาะ หลักการของการจัดการอุดมศึกษาตามมาตรา ๙ รวมถึงการควบคุม
มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษานั้น ๆ
ในกรณีที่มีปัญหาในการดาเนินกิจการของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวงที่ขัดต่อ
กฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือการไม่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างร้ายแรง หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาอย่างร้ายแรง หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงต่อส่วนรวม ให้รัฐมนตรีโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษา แล้วแต่กรณี แจ้งสภาสถาบันอุดมศึกษาให้ดาเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น
ในกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษาไม่ดาเนินการ ดาเนินการล่าช้าเกินสมควร หรือไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ดั งกล่ าวได้ ให้ รั ฐมนตรี โดยข้ อเสนอแนะและความเห็ นชอบของคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาหรื อ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา แล้วแต่กรณี วินิจฉัยชี้ขาด สั่งให้กระทาการ ยับยั้ง หรือยุติ
การดาเนินการของสถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวได้
ในกรณีที่สภาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดของกระทรวง เห็นว่าการวินิจฉัยชี้ขาดหรือ
การสั่งให้กระทาการ ยับยั้ง หรือยุติการดาเนินการตามวรรคสองมิชอบ ให้สามารถอุทธรณ์ต่อคณะรัฐมนตรีได้
การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการดาเนินการตามคาวินิจฉัยหรือคาสั่งนั้น เมื่อคณะรัฐมนตรี วินิจฉัยเป็น
ประการใดแล้ว ให้ผู้ที่เกี่ ยวข้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี ในการดาเนินการ
ตามวรรคนี้ คณะรัฐมนตรีอาจแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณาทาความเห็นเสนอต่อคณะรัฐมนตรีก็ได้
การกากับดูแลตามวรรคหนึ่งและวรรคสองต้องทาเพียงเท่าที่จาเป็นเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
โดยคานึงถึงความเหมาะสม ความเป็นอิสระ และความแตกต่างของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละประเภท
และกลุ่มด้วย
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มาตรา ๕๒ การกากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน
มาตรา ๕๓ ให้ ค ณะกรรมการมาตรฐานการอุด มศึกษากากับดูแลให้สถาบันอุด มศึกษา
จัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา
ให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงกว่ามาตรฐานการอุดมศึกษาที่กาหนด
หากปรากฏว่าสถาบันอุดมศึกษาใดไม่ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการมาตรฐาน
การอุดมศึกษาแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษานั้นแก้ไขปรับปรุงภายในระยะเวลาที่กาหนด หากสถาบันอุดมศึกษา
ไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
เสนอเรื่องต่อรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาสั่งการให้สถาบันอุดมศึกษาแก้ไขการดาเนินการ หยุดการดาเนินการ
หรือดาเนินการอื่นใดอันจาเป็นต่อไป
มาตรา ๕๔ หลักสูตรการศึกษาที่สภาสถาบันอุดมศึกษาจะอนุมัติเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษา
เปิดสอนได้ จะต้องเป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีมาตรฐานไม่ต่ากว่ามาตรฐานการอุดมศึกษาที่รัฐมนตรี
กาหนดโดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรา ๕๕ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรการศึกษาตามมาตรา ๕๔ และ
ได้แจ้งหลักสูตรการศึกษาดังกล่าวต่อสานักงานปลัดกระทรวงแล้ว จึงจะเปิดสอนตามหลักสูตรการศึกษา
ดังกล่าวได้
ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาที่จะต้องตรวจสอบหลักสูตรการศึก ษา
ที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่งว่าเป็นไปตามมาตรฐานตามมาตรา ๕๔ หรือไม่ ในกรณีที่เห็นว่าไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน ให้ ค ณะกรรมการมาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษาสั่ ง ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานภายในระยะเวลาที่กาหนด และในกรณีจาเป็นเพื่อป้อ งกัน
ความเสียหาย คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาจะสั่งให้สถาบันอุดมศึกษาระงับการดาเนินการ
ตามหลักสูตรการศึกษานั้นไว้ก่อนก็ได้
มาตรา ๕๖ ในการตรวจสอบหรือพิจารณาหลักสูตรของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
ตามมาตรา ๕๕ ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาหรือบุคคลซึ่งได้รับแต่งตัง้ หรือมอบหมายจาก
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา มีหน้าที่ตรวจสอบการดาเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
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ในกรณีที่ปรากฏว่าสถาบันอุดมศึกษาไม่จัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาที่ได้แจ้งตามมาตรา ๕๕
ให้ คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาแก้ไขภายในระยะเวลาที่กาหนด
หากสถาบันอุดมศึกษาไม่ดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้คณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษาเสนอเรื่องต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการให้สถาบันอุดมศึกษาหยุดการดาเนินการ
หรือดาเนินการอื่นใดอันจาเป็นต่อไป ในกรณีที่เห็นสมควรจะสั่งไม่รับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาของ
หลักสูตรการศึกษาก็ได้ แต่การไม่รับรองมาตรฐานดังกล่าวไม่กระทบผู้สาเร็จการศึกษาไปก่อนแล้ว
การไม่รับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาตามวรรคสอง ให้ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแต่งตั้งหรือมอบหมายผู้ตรวจสอบ และการตรวจสอบ
การดาเนินการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการมาตรฐาน
การอุดมศึกษาประกาศกาหนด
มาตรา ๕๗ ในการตรวจสอบการดาเนินการจัดการศึกษาตามมาตรา ๕๖ ให้คณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษาหรือบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายจากคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถาบันอุด มศึกษาหรือสถานที่ใดซึ่งมีการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาใน
ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาทาการ
(๒) สั่งให้บุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคา หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานใด ๆ มาเพื่อประกอบ
การพิจารณา
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาหรือบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือ
มอบหมายจากคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้บุคคลดังกล่าวแสดงบัตรประจาตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐและหนังสือแต่งตั้งหรือมอบหมายตามวรรคหนึ่งด้วย และให้บุคคลที่เกี่ยวข้องอานวย
ความสะดวกตามสมควร
ให้ บุ ค คลซึ่ ง ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง หรื อ มอบหมายตามวรรคหนึ่ ง เป็ น เจ้ า พนั ก งานตามประมวล
กฎหมายอาญา
มาตรา ๕๘ ภายใต้บังคับมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดให้ มี
การเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาประกาศกาหนด
การจัดให้มีสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษามากกว่าหนึ่งแห่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศกาหนด และแจ้งให้สานักงานปลัดกระทรวงทราบ
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การจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งตามวรรคหนึ่งให้หมายความรวมถึงการจัดตั้งศูนย์บริการ
ในการเรียนการสอนหรือการดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นการจัดให้มีการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง
ของสถาบันอุดมศึกษาด้วย
มาตรา ๕๙ สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดการศึกษาโดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ
โดยวิธีอื่นได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกาหนดโดยข้อเสนอแนะและความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรา ๖๐ ในกรณีที่ผลการตรวจสอบตามมาตรา ๕๖ ปรากฏว่าการจัดการศึกษาใน
หลักสูตรการศึกษาใดในสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปตามที่ได้แจ้งไว้ตามมาตรา ๕๕ ให้คณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษาดังกล่าว ซึ่งต้อง
ดาเนินการให้แล้วเสร็จก่อนที่ผู้เรียนรุ่นแรกจะสาเร็จการศึกษาในหลักสูตรการศึกษานั้น
มาตรา ๖๑ เมื่อคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาได้ให้การรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษา
ตามมาตรา ๖๐ แล้ว ให้แจ้งเรื่องดังกล่าวต่อองค์กรกลางบริหารงานบุคคลและสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
เพื่อทราบ
มาตรา ๖๒ ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มรี ะบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
การประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุด มศึก ษา ให้เป็น ไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศกาหนด
มาตรา ๖๓ เมื่ อ สถาบัน อุด มศึกษาดาเนินการประเมินคุณ ภาพภายในตามมาตรา ๖๒
เสร็จสิ้นแล้ว ให้รายงานผลการประเมินต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา และให้สภาสถาบันอุดมศึกษานา
ผลการประเมินดังกล่าวไปพิจารณาเพื่อกาหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุ ณภาพการศึกษา
และให้แจ้งให้สานักงานปลัดกระทรวงทราบเพื่อเป็นข้อมูลสาหรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าไม่อาจดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามวรรคหนึ่งได้ เพราะการขาดแคลนงบประมาณหรือกาลังคน ให้สถาบันอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบ
ของสภาสถาบันอุดมศึกษารายงานเหตุดังกล่าวต่อคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อเสนอแนะ
ต่อรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดาเนินการต่อไป
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มาตรา ๖๔ การประเมินคุณภาพภายนอกอาจประเมินโดยหน่วยงานต่างประเทศที่ได้รับ
การยอมรับอย่างกว้างขวาง หรืออาจประเมินโดยหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
ในต่างประเทศที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศกาหนดก็ได้
สถาบัน อุด มศึกษาอาจเสนอให้ คณะกรรมการมาตรฐานการอุด มศึกษา ให้ความเห็นชอบ
ให้หน่วยงานอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ตามวรรคหนึ่งทาหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกก็ได้
มาตรา ๖๕ เมื่อหน่วยงานตามมาตรา ๖๔ ดาเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเสร็จสิ้นแล้ว
ให้แจ้งผลการประเมินต่อสถาบันอุดมศึกษาและสานักงานปลัดกระทรวงเพื่อทราบ ในกรณีที่หน่วยงาน
ต่างประเทศเป็นผู้ประเมิน ให้สถาบันอุดมศึกษาแจ้งผลการประเมินต่อสานักงานปลัดกระทรวงเพื่อทราบ
ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเห็นว่าผลการประเมินที่ได้รับแจ้งตามวรรคหนึ่ง คลาดเคลื่อนหรือ
ไม่ตรงต่อความเป็นจริง สถาบันอุดมศึกษาอาจทักท้วงไปยังหน่วยงานผู้ประเมินได้ และให้แจ้งสานักงาน
ปลัดกระทรวงทราบด้วย
ให้ถือว่าการประเมินคุณภาพภายนอกตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการประเมินตามกฎหมายว่าด้วย
การศึกษาแห่งชาติ
มาตรา ๖๖ ถ้าผลการประเมินตามมาตรา ๖๕ ปรากฏว่าสถาบันอุดมศึกษาใดมีการจัด
การศึกษาไม่เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุด มศึกษาแจ้งให้
สถาบันอุดมศึกษานั้นดาเนินการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษากาหนด และให้นาความ
ในมาตรา ๕๖ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๖๗ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของ
ที่ประชุมร่วมคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ทาหน้าที่พิจารณา
อุทธรณ์ตามมาตรา ๖๘
จานวน องค์ประกอบ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม วาระ
การดารงตาแหน่งและการพ้นจากตาแหน่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๘ สถาบันอุดมศึกษาอาจอุทธรณ์คาสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา
ตามมาตรา ๕๓ วรรคสอง มาตรา ๕๕ วรรคสอง มาตรา ๕๖ วรรคสอง หรื อ มาตรา ๖๖
ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้
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ทุเลาการบังคับตามคาสั่งของคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์จะให้ทุเลาการบังคับตามคาสั่งนั้นไว้ก่อน
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน
นับแต่ที่ได้รับอุทธรณ์
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
มาตรา ๖๙ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการสร้ า งนวั ต กรรมการอุ ด มศึ ก ษา รั ฐ มนตรี อ าจเสนอ
สภานโยบายเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้มีมติให้สถาบันอุดมศึกษาหรือส่วนงานในสถาบันอุดมศึกษา
จัด การศึกษาที่แ ตกต่างไปจากมาตรฐานการอุดมศึกษาได้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
สภานโยบายกาหนดซึ่งอย่างน้อยต้องกาหนดเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) ระยะเวลาดาเนินการ
(๒) ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน
(๓) การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
(๔) กลไกและมาตรการในการกากับ และการประกันคุณภาพการศึกษา
(๕) การตรวจสอบและติดตามประเมินผลโดยคณะผู้ประเมินผลอิสระ
(๖) การดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเมื่อครบระยะเวลาตาม (๑) แล้ว
ในระหว่างที่สถาบันอุดมศึกษาหรือส่วนงานในสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่ง
มิให้นามาตรฐานการอุดมศึกษามาใช้บังคับแก่การจัดการศึกษาดังกล่าว และให้ถือว่าการจัดการศึกษานั้น
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องแล้ว
ในกรณีที่สภานโยบายเห็นว่าการจัดการศึกษาตามวรรคหนึ่งประสบความสาเร็จ ให้แจ้งให้
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานการอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มาตรา ๗๐ เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการอุดมศึกษา หลักธรรมาภิบาล และ
ความซื่อสัตย์สุจริตทางวิชาการ ห้ามมิให้ผู้ใด จ้าง วาน ใช้ให้ผู้อื่นทาผลงานทางวิชาการเพื่อไปใช้
ในการเสนอเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเพื่อไปใช้ในการทาผลงาน
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขอตาแหน่งทางวิชาการ หรือเสนอขอปรับปรุงการกาหนดตาแหน่ง การเลื่อน
ตาแหน่ง การเลื่อนวิทยฐานะหรือการให้ได้รับเงินเดือนหรือเงินอื่นในระดับที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมี
ประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ก็ตาม
ห้ามมิให้ผู้ใดรับจ้างหรือรับดาเนินการตามวรรคหนึ่ง เพื่อให้ผู้อื่นนาผลงานนัน้ ไปใช้ประโยชน์ใน
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่เป็นการช่วยเหลือโดยสุจริตตามสมควร
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หมวด ๘
การคุม้ ครองผู้เรียน
มาตรา ๗๑ ในกรณีที่มีการวินิจฉัยชี้ขาดหรือสั่งการตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง หรือมีการสั่ง
ให้สถาบันอุดมศึกษาระงับการดาเนินการตามมาตรา ๕๕ วรรคสอง หรือมีการไม่รับรองมาตรฐาน
การอุดมศึกษาของหลักสูตรการศึกษาตามมาตรา ๕๖ อันมีผลกระทบต่อการเรียนการสอนหรือการสาเร็จ
การศึกษาของผู้เรียน ให้คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษากาหนดมาตรการเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานั้น
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นดาเนินการเพื่อแก้ไขและเยียวยาผู้เรียนที่ได้รับผลกระทบด้วย
การดาเนิ นการตามมาตรการที่กาหนดตามวรรคหนึ่งไม่มีผลให้สภาสถาบันอุด มศึกษาหรือ
อธิการบดีซึ่งเป็นผู้อนุมัติหรือรับผิดชอบในการดาเนินการอันเป็นเหตุให้เกิดผลตามวรรคหนึ่งพ้นจาก
ความรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้น
มาตรา ๗๒ ห้ามมิให้นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหาร
อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา ใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยทุจริต ครอบงาให้ผู้เรียนกระทาหรือ
ไม่กระทาการใด
หมวด ๙
บทกาหนดโทษ
ส่วนที่ ๑
โทษทางปกครอง
มาตรา ๗๓ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๐ วรรคสาม ให้เพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มาตรา ๗๔ หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนใดไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติไม่ถูกต้อง
ตามมาตรา ๔๓ โดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้กระทรวงมีหนังสือเตือนไปยังหัวหน้าหน่วยงานนั้นให้ดาเนินการ
ให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาหนด
หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานภาคเอกชนที่ไม่ปฏิบัติตามหนังสือเตือนตามวรรคหนึ่งภายใน
เวลาที่กาหนด ให้ได้รับสภาพบังคับที่เป็นผลร้ายตามที่สภานโยบายประกาศกาหนด โดยข้อเสนอของ
กระทรวง
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หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐผู้ใดปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ตามหนังสือเตือนตามวรรคหนึ่งโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด ต้องระวางโทษปรับ
ทางปกครองไม่เกินห้าแสนบาท และต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันอีกวันละห้าพันบาทจนกว่าจะปฏิบัติตามที่
กระทรวงร้องขอ
ส่วนที่ ๒
โทษทางอาญา
มาตรา ๗๕ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาวินิจฉัยชี้ขาดหรือคาสั่งตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๖ ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งตามมาตรา ๕๕
วรรคสอง อันเป็นที่สุด ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๗ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๐ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๘ นายกสภาสถาบันอุดมศึกษา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหาร อาจารย์
ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๗๒ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณีที่การฝ่าฝืนมาตรา ๗๒ เป็นการใช้ตาแหน่งหน้าที่ครอบงาให้ผู้เรียนกระทาการในทางเพศ
ผู้กระทาต้องระวางโทษหนักเป็นสองเท่าของโทษที่บัญญัติไว้ในวรรคหนึ่ง
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๗๙ บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งเกี่ยวกับการอุดมศึกษา ไม่ว่า
จะออกตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยการบริหารส่วนงานภายใน
ของสถาบัน อุดมศึกษา และกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุด มศึกษาเอกชน ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่า
จะได้มีการดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ แต่ต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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มาตรา ๘๐ มาตรฐานการอุดมศึกษาซึ่งกาหนดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
ที่ ใ ช้ บั ง คั บ อยู่ ใ นวั น ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ถื อ ว่ า เป็ น มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา
ตามพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการกาหนดมาตรฐานการอุดมศึกษาขึ้นใหม่ตามพระราชบัญญัตินี้
หลักสูตรการศึกษาใดที่จัดการศึกษาตามมาตรฐานการอุดมศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็น
หลักสูตรการศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่สถาบันอุดมศึกษามีบทบาทสาคัญ
ในการเสริมสร้างพื้นฐานของการพัฒนากาลังคนของประเทศและการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า
ตามนโยบายของรัฐบาล ประกอบกับปัจจุบันมีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก รวมทั้ง
มีการจัดการด้านการอุดมศึกษาที่หลากหลาย เพื่อให้การจัดการอุดมศึกษาและการพัฒนาบุคลากรของประเทศ
เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมนานาอารยประเทศ สมควรส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีร ะบบ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นอิสระทางวิชาการ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
มีองค์ความรู้ทางวิชาการในแขนงต่าง ๆ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก มีการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
ให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ตลอดจนสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
เพื่อสร้างความเป็นเลิศในทางวิชาการและมีทักษะขั้นสูงในการประกอบวิชาชีพ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างแท้จริง และส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้า
และแก้ปัญหาให้แก่สังคมส่วนรวมได้ อันจะนาไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม จึงจาเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ แ ก้ ไ ขค าว่ า “ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา” และค าว่ า
“เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา” ในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖
เป็นคาว่า “สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” และคาว่า
“ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” แล้วแต่กรณี ทุกแห่ง
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคาว่า “กระทรวง” ในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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““กระทรวง” หมายความว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวง และประกาศ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้”
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๖ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๘๘ รัฐมนตรีมีอานาจสั่งให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงไปปฏิบัติงานในสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนในระหว่างเวลาที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยู่ในความควบคุมของสานักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ตามความจาเป็น โดยให้ถือว่าเป็นการปฏิบัตริ าชการ
ตามปกติ”
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญญั ติ ฉบั บนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ
ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๑ กระทรวงมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและกากับดูแลการศึกษาทุกระดับ
ทุกประเภท และการอาชีวศึกษา แต่ไม่รวมถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกระทรวงอื่น
ที่มีกฎหมายกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ กาหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากร
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หนา้ ๕๐
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เพื่อการศึกษา ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬา ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับ
การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา และราชการอื่นตามที่มี
กฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกระทรวงหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง
มาตรา ๓๒ การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงให้มีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคล
ในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการจานวนสามองค์กร ได้แก่ สภาการศึกษา คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นหรือให้คาแนะนาแก่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรี และมีอานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกาหนด”
มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๒/๑ และมาตรา ๓๒/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๓๒/๑ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีอานาจหน้าที่
เกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และกากับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์
นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและราชการอื่นตามที่มีกฎหมาย
กาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือส่วนราชการ
ที่สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
มาตรา ๓๒/๒ การจัดระเบียบราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกวรรคสามของมาตรา ๓๔ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒
“มาตรา ๓๕/๑ ให้มีคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา
และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนการศึกษาแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษา
ระดับปริญญาตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
องค์ประกอบ จานวนกรรมการ คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา
การเลือกและการแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการ และกรรมการและเลขานุการ วาระการดารงตาแหน่ง
และการพ้นจากตาแหน่งของกรรมการการอุดมศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น ”
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มาตรา ๗ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๔๗ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๗ ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาของการศึกษาขั้น พื้นฐาน และ
การอาชีวศึกษา ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง สาหรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของกระทรวงอื่นที่มีกฎหมายกาหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น”
มาตรา ๘ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๔๙ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๙ ให้มีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็น
องค์การมหาชนทาหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทาการประเมินผลการจัด
การศึกษา ที่มิใช่การจัดการอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในอานาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวงอื่น เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคานึงถึง
ความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนบั ตัง้ แต่
การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน”
มาตรา ๙ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๕๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๑ ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด
ให้สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา จัดทาข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด เพื่อให้ สถานศึ กษาปรั บปรุ งแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากมิได้ดาเนินการดังกล่ าว
ให้สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพื่อดาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไข”
มาตรา ๑๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๑/๑ ของหมวด ๗ ครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
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“มาตรา ๕๑/๑ คาว่า “คณาจารย์” ในหมวดนี้ ให้หมายความว่า บุคลากรซึ่งทาหน้าที่หลัก
ทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชน แต่ไม่รวมถึง
บุคลากรซึ่งสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม”
มาตรา ๑๑ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามมาตรา ๓๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๑๒ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

267

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๕๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ เพื่อกาหนดขอบเขตในการดาเนินการของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่น
ให้สอดคล้องกับอานาจหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากมีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ประวัติผู้ศึกษา
ชื่อ-ชื่อสกุล
วัน เดือน ปี เกิด
ที่อยู่ปัจจุบัน
ที่ทางานปัจจุบัน
ตาแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน
ประสบการณ์การทางาน
พ.ศ. ๒๕๖๑
พ.ศ. ๒๕๕๙
พ.ศ. ๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๕๗
พ.ศ. ๒๕๔๘
พ.ศ. ๒๕๔๖
พ.ศ. ๒๕๔๐
พ.ศ. ๒๕๓๓
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๘
พ.ศ. ๒๕๔๙
พ.ศ. ๒๕๓๗
พ.ศ. ๒๕๒๙
พ.ศ. ๒๕๒๔
ความเชี่ยวชาญ

นภาพร อาร์มสตรอง
๒๑ สิงหาคม ๒๕๐๓
๗๙/๕๗๐ ปทุมวันรีสอร์ต ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รักษาการในตาแหน่งที่ปรึกษาด้านกิจการอุดมศึกษาเอกชน
รักษาการที่ปรึกษาด้านกิจการอุดมศึกษาเอกชน สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้อานวยการสานักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผู้ช่วยผู้อานวยการสานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สานักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทาหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารครุภณ
ั ฑ์ (Logistics Manager) ในโครงการจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์
ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้เงินกู้ธนาคารโลกเป็นเวลา 7 ปี
กองบริการการศึกษา สานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
PhD (Educational Leadership) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ร.ม.(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Graduate Diploma (School Education) Yokohama National University
กศ.ม. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
ค.บ.(มัธยมศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์และจิตวิทยาแนะแนว) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ด้านกิจการอุดมศึกษาเอกชน
ด้านการติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา
ด้านการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา
ด้านการจัดการศึกษานอกที่ตั้งอย่างมีคุณภาพ
ด้านความเป็นนานาชาติของอุดมศึกษา

