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คำนำ
นับตั้งแต่มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติวิทยาลั ยเอกชน ในปี พ.ศ. 2512 จึงถือเป็น
จุดเริ่มต้นทางนิตินัยที่เป็นรูปธรรมของการเกิดวิทยาลัยเอกชนรุ่นแรกในปีต่อมา และได้มีพัฒนาการที่เป็นจุด
เปลี่ ย นส าคั ญ ต่ อ มา จากการมี พ ระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2522 ที่ มี ก ารก าหนด
สาระสาคัญให้บทบาทของรัฐ เป็นการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในการจั ดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
มากขึ้นกว่าการควบคุม จึงมีการปรับปรุงข้อกฎหมายเพื่อให้เหมาะสม สอดคล้องกับการขยายงานการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้สามารถจัดตั้งมหาวิทยาลัย สถาบัน หรื อ วิทยาลัยได้ โดยมีขอบข่ายภารกิจ
และสามารถให้ปริญญาบัตรตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอกได้เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
เป็ น การเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการขยายตั ว และพั ฒ นาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน เอื้ อ ต่ อ การบริ ห ารแล ะให้
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนสามารถด าเนิ น ภารกิ จ ที่ ค รอบคลุ ม ภารกิ จ หลั ก ของอุ ด มศึ ก ษาทั ด เที ย มกั บ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีผลทาให้สถานภาพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดีขึ้นโดยที่รัฐได้เปิดโอกาสให้
วิทยาลัยเอกชนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมสามารถขอเปลี่ยนสถานภาพจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย
ในปี พ.ศ. 2527 จึ ง เริ่ ม มี ก ารยกฐานะสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน จากวิ ท ยาลั ย เป็ น
มหาวิทยาลัย และได้มีการขยายตัวของการเปลี่ยนสถานภาพจาก วิทยาลัย และสถาบัน เป็นมหาวิทยาลัยอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งจนถึ ง ปั จ จุ บั น รวม 36 แห่ ง คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา จึ ง ได้ ม อบหมายให้ ส านั ก งาน
คณะ กรรมการการอุดมศึกษา โดยสานักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา ดาเนินโครงการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่เปลี่ยนประเภท ภายใต้การกาหนดแนวทางของอนุกรรมการ
ด้านการติดตามและประเมินผล เพื่อติดตามว่าสถาบันเหล่านี้ได้ดาเนินการตามเงื่อนไขของการเปลี่ยนประเภท
และได้ดาเนินการสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ อันจะเป็นแนวทางในการกาหนดทิศทาง
นโยบายในการพัฒนาอุดมศึกษาต่อไป เอกสารนี้จึงเป็นการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร ที่ประสงค์จะ
น าเสนอข้ อ มู ล แนวทางวิ ธี ก าร ผลการติ ด ตาม ตรวจสอบ และน าบทเรี ย นจากการติ ด ตาม ตรวจสอบ
การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว จากการดาเนินการโครงการดังกล่าวนามา
สู่การให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในอนาคต
ขอขอบคุณ ทุกท่าน ของทุกภาคส่ ว นที่ให้ ความส าคัญ เข้ามามีส่ ว นร่ว มทาให้ การดาเนิน
โครงการครั้ ง นี้ ส าเร็ จ ตามวัตถุป ระสงค์ และได้นาผลของการดาเนินการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทั้งรายสถาบัน และในภาพรวม รวมทั้งส่งต่อไปยังการมอง
ภาพการพัฒนาอุดมศึกษา พัฒนาภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป
นางนภาพร อาร์มสตรอง

ข

บทสรุปผู้บริหาร
พระราชบั ญญัติส ถาบั น อุดมศึก ษาเอกชน พ.ศ. 2522 เป็นอีกจุดเปลี่ ยนส าคัญที่มีการก าหนด
สาระสาคัญให้บทบาทของรัฐเป็นการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
มากขึ้น และมีการปรับปรุงข้อกฎหมายเพื่อให้มีความเหมาะสม โดยในปี พ.ศ. 2527 จึงเริ่มมีการยกฐานะ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน จากวิ ท ยาลั ย และ สถาบั น เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย เรื่ อ ยมา จึ ง มี ค าถามเกิ ด ขึ้ น ว่ า
เมื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเหล่านั้น ได้รับการเปลี่ยนสถานภาพไปแล้ว สถาบันอุดมศึกษาได้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทและแผนการดาเนิน งานที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของสถาบัน รวมถึงมีการจัด
การศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพมาตรฐานหรือไม่
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ได้พิจารณาเรื่องการขออนุญาตเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยของสถาบันเอกชนแล้ว จึ งได้มีมติ มอบหมาย
ให้ ค ณะอนุ ก รรมการด้ า นติ ด ตามและประเมิ น ผล ก าหนดแนวทางและวิ ธี ก ารติ ด ตามตรวจสอบ
ทั้ ง ในส่ ว นของการด าเนิ น งานตามเงื่ อ นไขการเปลี่ ย นประเภท ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน รวมทั้ ง
ติ ด ตามคุ ณ ภาพของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนที่ ไ ด้ รั บ การเปลี่ ย นประเภ ทเป็ น มหาวิ ท ย าลั ย
เพื่อเป็ น ข้อ มูล เชิง นโยบายในการพัฒ นาสถาบัน อุ ดมศึ ก ษาเอกชน ทั้งนี้ ส านักติดตามและประเมิ น ผล
อุดมศึกษา ในฐานะหน่วยงานที่ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของอนุกรรมการด้านติดตามและประเมินผลจึงได้
จัดทาแนวทาง วิธีการที่เหมาะสมในการติดตาม ตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภท
โดยความเห็นชอบของอนุกรรมการด้านติดตามและประเมินผล และคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในรูปการ
ดาเนินโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยน
ประเภทแล้ว โดยแบ่งเป็นการดาเนินโครงการ เป็น 2 ระยะ แยกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป้าหมายแต่ละ
ช่วง ตามระยะเวลาในการเปลี่ยนประเภทที่แตกต่างกัน
การศึกษาครั้งนี้จึงถือเป็นการดาเนินการครั้งแรกในการติดตามสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยน
ประเภทจากวิทยาลัย และ สถาบัน เป็นมหาวิทยาลัย โดยนาเสนอ แนวทาง วิธีการติดตามตรวจสอบ และผล
การดาเนินการโครงการดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ความรู้ และประสบการณ์ ที่เป็นบทเรียนนาไปสู่การพัฒ นา
สถาบันอุดมศึกษาทั้งรายสถาบัน และในภาพรวม ผ่านการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากการ
ดาเนินการ ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ สาระสาคัญจากรายงานการติดตาม ตรวจสอบทั้งจากการตรวจสอบ
เอกสาร และการลงพื้น ที่ตรวจเยี่ ย มสถาบั น อุดมศึก ษาแต่ล ะแห่ ง ซึ่งได้นาไปสู่ ข้อเสนอแนะเชิง นโยบาย
ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อใช้ประโยชน์ในการกาหนดนโยบายด้านอุดมศึกษาในระยะต่อมา
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วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1) เพื่อนาเสนอ แนวทางวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่
เปลี่ยนประเภทแล้ว
2) เพื่อนาเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยน
ประเภทแล้ว
3) เพื่อนาบทเรียนจากการ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่
เปลี่ยนประเภทแล้ว มาสู่การให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ขอบเขตการศึกษา
เป็นการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่มีการเปลี่ยน
ประเภท เป็นมหาวิทยาลัย ภายใต้ พ.ร.บ. วิทยาลัยเอกชน และ พ.ร.บ. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตั้งแต่
เริ่มแรก ใน ปี พ.ศ. 2527 จนถึง ปี พ.ศ. 2559 ซึ่งประกอบด้วย สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ๓๖ แห่ง
ขอบเขตเนื้ อ หา เป็ น การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพ ภายใต้ เงื่ อ นไขการเปลี่ ย นประเภทของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ข้อกาหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

วิธีดาเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร ประมวลผลการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กับการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภท ที่ดาเนินการโดยสานัก
ติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งผู้ ศึกษามีส่วนดาเนินการใน
โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภท
แล้ว ในฐานะผู้บริหารหน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการ รวมทั้งทาหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการในช่วงของการ
ติ ด ตามลงพื้ น ที่ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน และท าหน้ า ที่ ต รวจสอบรายงานการติ ด ตามลงพื้ น ที่ ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาพรวมทั้งหมด โดยดาเนินการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยน
ประเภทตั้งแต่เริ่มต้นมีการเปลี่ยนประเภทในปี พ.ศ. 2527 - 2559 จานวน 36 สถาบั น โดยจาแนกเป็น
กลุ่มตามระยะเวลาการเปลี่ยนประเภท ได้แก่
 สถาบันที่เปลี่ยนประเภท อายุ 20 ปีขึ้นไป
 สถาบันที่เปลี่ยนประเภท อายุระหว่าง 10 – 20 ปี
 สถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้วไม่เกิน 10 ปี
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษามาจากรายงานผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาที่เปลี่ยนประเภท เอกสาร
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านติดตามและประเมินผล เอกสารการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่
เกี่ย วข้องกับ การติด ตาม ตรวจเยี่ ย มสถาบั นอุดมศึก ษาที่เปลี่ ย นประเภท รวมทั้งเอกสารที่เกี่ ยวข้ อ งของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้ แบบรายงานข้อมูลประกอบการ

ง

ตรวจเยี่ยม รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และรายงานการตรวจเยี่ยมสถาบัน เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล ซึ่ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ที่ ส านั ก ติ ด ตามประเมิ น ผลอุ ด มศึ ก ษาจั ด ท าขึ้ น โดยความเห็ น ชอบ
ของผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการด้านติดตามและประเมินผล จากนั้นจะมีการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น
2 ส่วน คือ
1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย จากข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภท 36 สถาบัน และภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2) การวิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภท รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะจากการตรวจเยี่ยมทั้งรายสถาบันและในภาพรวม
โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ซึ่งมีกรอบการวิเคราะห์ตามผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทในแต่ละระยะ ทั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมู ลพื้นฐานใช้ค่าสถิติ คือ ร้อยละส่วนการ
วิเคราะห์ข้อมูลการติดตามคุณภาพภาพรวม และการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ผลการศึกษา
สรุปผลการศึกษา
1) แนวทางวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของสถาบัน อุด มศึ กษาเอกชนที่ เ ปลี่ ย น
ประเภทแล้ว ได้มีการกาหนดไว้ ดังนี้
1.1) แนวทางวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยน
ประเภทแล้ว ระยะที่ 1 จานวน 23 สถาบัน ซึ่งเป็นสถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ไม่เกิน 10 ปี จานวน
16 สถาบัน และสถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 10 ปี แต่ยังไม่ถึง 20 ปี จานวน 7 สถาบัน สรุปได้ดังนี้
เนื้ อหาในการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ประกอบด้ว ย ประเด็นหลั ก 3 ส่ วน
คื อ 1. การด าเนิ น การตามเงื่ อ นไขของคณะกรรมการการอุ ด มศึก ษาในการเห็ น ชอบให้ เ ปลี่ ยนประเภท
2. การดาเนินการตามแผนดาเนินงานที่ได้ขอเสนอเปลี่ยนประเภทตามที่ปรากาตามข้อกาหนดของสถาบัน
นั้นๆ ในแผนงานสาคัญ 3 ด้าน ประกอบด้วย แผนดาเนินงานด้านกายภาพ แผนดาเนินงานด้านวิชาการ
แผนด าเนิ น งานด้ า นการเงิ น และ 3. การจั ด การศึ ก ษามี ค วามสอดคล้ อ งตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง พร้ อมด้วยข้อมูลสนับสนุนเพื่อประกอบการพิจารณา
ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานและแผนยุทธศาตร์ของสถาบัน ข้อมูลการประกันคุณภาพภายในของสถาบันนั้นๆ ในรอบปี
ที่ผ่านมา และข้อมูลการรับรองวิทยฐานะ
ขั้ น ตอนวิ ธี ก าร ใช้ ร ะบบคณะกรรมการตรวจเยี่ ย มแบบพิ ช ญพิ จ ารณ์ ( Peer Review)
โดยมีการดาเนินการ 3 ส่วนหลักคือ (1) การเตรียมการก่อนตรวจเยี่ยม การเตรียมการศึกษาข้อมูล ตามที่
กาหนดในเนื้อหาการตรวจเยี่ยม (2) การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจะเป็นการนาเสนอข้อมูลของสถาบันตามประเด็น
การตรวจเยี่ยม และ (3) กระบวนการหลังการตรวจเยี่ยม ฝ่ายเลขานุการจัดทารายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยม
ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจเยี่ยม
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1.2) แนวทางวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยน
ประเภทแล้ว ระยะที่ 2 จานวน 13 สถาบัน แยกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มแรกเป็นสถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้ว
เกิน 20 ปี จานวน 9 สถาบัน และกลุ่มที่สองเป็นสถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 20 ปี และมีค่าเฉลี่ยรวม
ของทุกองค์ประกอบทั้งการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2556 และการประกันคุณภาพภายนอกรอบ
3 อยู่ในระดับดีมาก จานวน 4 สถาบัน ทั้งนี้เพื่อต้องการสนับสนุนแนวปฏิบัติที่ดีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่เปลี่ยนประเภทแล้ว สรุปแยกตามกลุ่มได้ดังนี้
(1) กลุ่มแรก กาหนดแนวทางในการพิจารณา 2 ประเด็น คือ 1. การตรวจเยี่ยมเน้น
การให้คาแนะนาเชิงพัฒนา จึงเป็นการแลกเปลี่ยนและให้ ข้อเสนอแนะในด้านการดาเนินงาน การพัฒ นา
สถาบั น และการด าเนิ น การที่ ดี ใ นด้ า นต่ า งๆ และ 2. ความสอดคล้ อ งตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
(2) กลุ่มที่สอง กาหนดแนวทางในการพิจารณา 2 ประเด็น คือ 1. ให้สถาบันเสนอ
รายงานการประเมินตนเองเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี หรือการจัดการเรียนการสอนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ สถาบัน
จนเป็นที่ยอมรับหรือได้รางวัลในระดับชาติ หรือนานาชาติ เพื่อคณะกรรมการตรวจเยี่ยมจะได้นามาใช้เป็นแนว
ปฏิ บั ติ ที่ ดี ส าหรั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอื่ น ๆ และ 2. ความสอดคล้ อ งตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
2) ผลการติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว
36 แห่ง นาเสนอออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
2.1) ระยะที่ 1 ผลการจั ดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จานวน 23 สถาบัน
พบว่า มีจ านวน 3 สถาบั น ที่มีผ ลการดาเนินงานสอดคล้ องตามเกณฑ์ ที่กาหนด ส าหรับสถาบัน มีผ ลการ
ดาเนินงานไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ที่กาหนดมีจานวน 20 สถาบัน โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็น ได้แก่
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีเงื่อนไขให้มหาวิทยาลัยดาเนินการหลังได้รับการเปลี่ยนประเภทแล้วจานวน 5
สถาบัน โดยมีสถาบันที่ดาเนินการได้สอดคล้องตามเงื่อนไขที่ คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด จานวน 4
สถาบัน และมีสถาบันที่ดาเนินงานสอดคล้องตามแผนงานต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในข้อกาหนดจานวน 16 สถาบัน
ส่วนสถาบันที่มีผลการดาเนินงานไม่สอดคล้องตามแผนงานที่กาหนดไว้มีจานวน 7 สถาบัน เป็นสถาบันที่
ดาเนิ น การไม่ส อดคล้ อ งตามแผนกายภาพ จานวน 2 สถาบัน ดาเนินงานไม่ส อดคล้ องตามแผนการเงิ น
จานวน 2 สถาบัน และดาเนินงานไม่สอดคล้องตามแผนวิชาการ จานวน 7 สถาบัน นอกจากนี้ มีสถาบันที่จัด
การศึกษาได้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานฯ จานวน 4 สถาบัน และจัดการศึกษาไม่สอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานฯ จ านวน 19 สถาบั น โดยหลั ก สู ต รที่ จั ด การศึ ก ษาไม่ ส อดคล้ อ งตามเกณฑ์ ม าตรฐานฯ
มีจานวนทั้งสิ้น 78 หลักสูตร เป็นหลักสูตรในระดับปริญญาโทมากที่สุด จานวน 56 หลักสูตร รองลงมาเป็น
หลักสูตรระดับปริญญาเอกจานวน 19 หลักสูตร และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน 3 หลักสูตร
ซึ่งมีสาเหตุจากคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
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๒.๒) ระยะที่ 2 ผลการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จานวน 13 สถาบัน พบว่า
ผลการจัดการศึกษาของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน ระยะที่ 2 จานวน 13 สถาบัน ซึ่งเป็นสถาบันขนาดใหญ่
และขนาดกลาง และเปลี่ยนประเภทแล้วมากกว่า 20 ปี พบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การจัดการศึกษาของสถาบัน 5 ด้าน ดังนี้
(1) ด้านการบริหารสถาบันของผู้บริหารระดับสูง ผู้นาระดับสูงเป็นผู้มีความรู้ มีความ
เป็นผู้นา มีวิสัยทัศน์ มีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของตลาดการศึกษา และสามารถปรับตัวตามสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
(2) ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันที่มีผลการประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอกอยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก จ านวน 4 สถาบั น มี จุ ด เน้ น และเป้ า ประสงค์ ใ นแผนกลยุ ท ธ์ รวมทั้ ง
มีแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดความสาเร็จที่ชัดเจนและนาไปสู่การปฏิบัติได้จริง
(3) ด้านการจัดการศึกษาของสถาบัน มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนาของ
ต่างประเทศ สถานประกอบการ และชุมชนท้องถิ่น หลักสูตรมีจุดเน้นแตกต่างจากสถาบันอื่นๆ มีระบบการให้
คาปรึกษาดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ หนังสือตาราเรียน เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา
(4) ด้านอาจารย์และบุคลากรของสถาบัน มีอาจารย์และบุคลากรซึ่งเป็นแกนหลักที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ อย่างไรก็ตามยังพบว่า อาจารย์มีคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก
และตาแหน่งทางวิชาการเป็นจานวนน้อย
(5) ด้านการพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์ สถาบันที่มีผลการประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอกอยู่ในระดับดีมาก จานวน 4 สถาบัน และสถาบันที่มีขนาดใหญ่และเปลี่ยนประเภทแล้วมากกว่า
20 ปี จานวน 2 สถาบัน มีระบบการพัฒนาผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบันมีการสร้างเครือข่าย
การวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เข้มแข็ง
2.3) สรุ ป บทเรี ย น ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการจั ด การศึ ก ษาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน
จากการดาเนินการ พบว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ได้รายงานปัญหาและอุปสรรค
ที่ทาให้ยากต่อการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ตอบโจทย์นโยบายของประเทศ ดังนี้
(1) ผู้เรียนให้ความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นจานวนน้อย กอรปกับ
ค่านิยมของผู้เรียนที่ต้องการเรียนในสาขาที่ไม่ต้องใช้การเรียนเข้มข้น ด้านการคานวณ และด้านวิทยาศาสตร์
ที่ ต้ อ งอุ ทิ ศ เวลาในการเรี ย นอย่ า งหนั ก สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนจ านวนมากจึ ง เปิ ด สอนในสาขาด้ า น
สังคมศาสตร์เป็นจานวนมาก
(2) ข้อจากัดของกฎระเบียบในหน่วยงานราชการ และการแข่งขันภายใต้การบังคับใช้
กฎกติกาที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษารัฐและเอกชน
(3) จานวนของสถาบันอุดมศึกษาที่มีมากขึ้น แต่จานวนประชากรลดลง ทาให้เกิดการ
แข่งขันและแย่งนักศึกษาทั้งจากระบบรับตรงและระบบ Admission ปัญหาจานวนนักศึกษาที่เป็นตัวป้อนเข้า
ระบบอุดมศึกษาเริ่มมีน้อยลงอย่างมาก เมื่อเทียบกับจานวนที่นั่งที่สามารถเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาได้
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เนื่องจากโครงสร้างประชากรที่เริ่มเข้าสู่โครงสร้างประชากรที่เป็นผู้สูงวัย ซึ่งมีผลกระทบต่อการศึกษาทุกระดับ
เรื่อยมาจนถึงอุดมศึกษา
(4) การเคลื่อนย้ายบุคลากร/อาจารย์จากภาคเอกชนสู่ภาครัฐบาลเพิ่มมากขึ้น สถาบัน
ของรัฐหลายแห่งให้ค่าตอบแทนบุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีผลงานทางวิชาการค่อนข้างสูง ทาให้
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่สามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพสูงไว้ได้
(5) คุณภาพของนักศึกษาที่รับเข้า มีพื้นฐานความรู้ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ เนื่องจาก
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่สามารถเลือกนักศึกษาที่เป็นตัวป้อนเข้าในลาดับแรกๆ ตามที่ต้องการได้
อภิปรายผล
ในการศึกษาครั้งนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจที่น่าจะนามาอภิปรายดังนี้
1) คุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว จากข้อมูล
สรุปผลการตรวจเยี่ยมข้างต้น สะท้อนปัญหาเชิงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่
เปลี่ยนประเภทแล้ว ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม กล่าวคือ สถาบันที่รับการตรวจเยี่ยมระยะแรก จานวน
23 สถาบัน ส่วนใหญ่ยังมีจัดการศึกษาบางหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรระดับอุดมศึกษา
และเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ย วข้อง โดยพบปั ญหาในเรื่องคุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลั กสูตรและ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ รวมทั้งผลงานวิจัยของอาจารย์มี
คุณภาพไม่สัมพันธ์กับวิชาที่สอนและไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ นอกจากนี้
ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษายังไม่มีมาตรฐานและไม่ลุ่มลึกในศาสตร์
2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จากผล
การตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระยะที่ 2 จานวน 13 สถาบัน ซึ่งเป็นสถาบันที่
เปลี่ยนประเภทแล้วมากกว่า 20 ปี พบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
สถาบัน 5 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านการบริ หารสถาบันของผู้บริหารระดับสูง (2) ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของ
สถาบัน (3) ด้านการจัดการศึกษาของสถาบัน (4) ด้านอาจารย์และบุคลากรของสถาบัน (5) ด้านการพัฒนา
ผลงานวิจัยของอาจารย์
3) พระราชบัญญัติ อุดมศึกษาเอกชน ในช่วงของการจัดตั้งกระทรวงใหม่ ด้วยมีการจัดตั้ง
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 อันส่งผล
ให้มีกฎหมายหลักฉบับใหม่ที่กากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คือ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 บังคับใช้ ทั้งนี้จากผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยน
ประเภทแล้ว ยังพบด้วยว่ามีหลายสถาบันยังไม่ได้ดาเนินการแก้ไขข้อกาหนดให้เป็นปัจจุบัน แม้จะอยู่ในช่วง
ของการดาเนินการตาม พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฉบับเดิมก็ตาม
4) รอยต่อของการใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 ในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาความสอดคล้องตาม
มาตรฐานหลักสูตร ซึ่งเป็นการพิจารณาหลักสูตรที่ดาเนินการภายใต้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548
อย่างไรก็ตาม เมื่อเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ หลักสูตรที่เปิดสอนทุกระดับ กล่าวคือ
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หลักสูตรที่เปิดใหม่ และหลักสูตรเก่าที่ครบรอบปรับปรุงใหม่ หลังวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ต้องใช้เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ นัยของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 นั้น เพื่อให้มีการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน
ตลาดแรงงาน สังคม และ รองรับการพัฒนาประเทศ จึงทาให้มีการเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญอยู่หลายประการ
5) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแผนกายภาพ จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพ การจัดการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว พบว่า มีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจานวนหนึ่งที่ดาเนินการ
ไม่สอดคล้องตามแผน ซึ่งเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับ ข้อจากัดของกฎหมายการก่อสร้างอาคาร การลดจานวนการ
ก่อสร้างอาคาร และ การดาเนินการที่ล่าช้ากว่าที่กาหนดไว้ในแผน ทั้งนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ ในอนาคตที่การ
บริหารจัดการสถานที่ และอาคาร มีแนวโน้มที่จะใช้ได้ไม่คุ้มค่า เนื่องจากจานวนผู้เรียนที่ลดลง
6) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแผนการเงิน สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความเสี่ยงต่อการดาเนิน
กิจการต่อไปในอนาคต เนื่องจากความสามารถบริหารจัดสรรเงินกองทุนในภาพรวมมีทิศทางลดลง ซึ่งจากการ
ติดตามตรวจสอบคุ ณภาพ การจั ดการศึ กษาของสถาบั น อุด มศึ ก ษาเอกชนที่ เ ปลี่ ย นประเภทแล้ ว พบว่ า
มีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจานวนหนึ่งที่ดาเนินการไม่สอดคล้องตามแผน เนื่องจากใช้เงินผิดประเภท และไม่
สอดคล้องกับประเภทกองทุน กล่าวคือ ใช้เงินกองทุนอื่นในการดาเนินการพัฒนาบุคลากร
7) ความไม่ชัดเจนในการกาหนดวิสัยทัศน์ จากผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว พบว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ดาเนินการไม่
สอดคล้องตามแผนการดาเนิน การหลั ก ด้านกายภาพ ด้านการเงิน และด้านวิชาการ รวมทั้งที่ไม่สามารถ
บริ ห ารหลั กสู ตรให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรนั้น มาจากการที่ส ถาบันขาดทิศทาง วิสั ยทัศน์ที่
จะกาหนดตัวเองให้มีจุดเน้น ที่แข่งขันในเชิงคุณภาพได้ จึงมีความไม่มั่นคงในการดาเนินกิจการ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เพื่อให้ ส ถาบั น อุด มศึ ก ษาเอกชนสามารถคงอยู่ ได้ อย่ างยั่ งยืน และรั ก ษาสถานะภาพของการเป็ น
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ศั ก ยภาพ และช่ ว ยรั ฐ แบ่ ง เบาภาระการจั ด การศึ ก ษา จึ ง มี ข้ อ เสนอแนะ ในส่ ว นที่ เ ป็ น
ข้อเสนอแนะสาหรับภาครัฐ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับภาครัฐ
1) เสนอแนะให้รัฐบาลชะลอ/หยุดการอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ งใหม่
หรือจัดตั้งได้สถาบันที่เป็นความจาเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศเท่านั้น
2) กาหนดแนวทาง/มาตรการในการกากับ/ส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกแห่ง รวมถึง
สถาบันที่จะจัดตั้งใหม่ให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้การประกันคุณภาพการศึกษาที่เน้นการ
ประเมินผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาเป็นสาคัญ รวมทั้งมีมาตรการส่งเสริมหลักสูตรสหกิจศึกษาและการจัด
การศึกษาที่บูรณาการการเรียนการสอนกับการทางาน
3) กาหนดมาตรการในการกากับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รวมถึงสถาบันที่จัดตั้งใหม่แห่งใด
ที่จัดการเรียนการสอนไม่มีคุณภาพ ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาให้คาแนะนารัฐมนตรี ต้นสังกัด
เพื่อให้สั่งปิดสถาบัน คณะวิชา หรือหลักสูตรที่ไม่มีคุณภาพดังกล่าว
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4) กาหนดมาตรการทางบวกในการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนรวมถึงสถาบันที่
จั ด ตั้ ง ใหม่ ที่ ส ามารถจั ด การศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพโดยให้ ก ารส่ ง เสริ ม ยกย่ อ งหรื อ ให้ ร างวั ล แก่
สถาบันอุดมศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ
5) ไม่สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่กาหนดพันธกิจหลักว่าเป็นสถาบันที่ทาหน้าที่
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีเปิดหลักสูตรและจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย
6) สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารจั ด พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาเพื่ อ ลดความซ้ าซ้ อ นในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต
(zoning/mapping)
7) ควรมีการพัฒนาระบบข้อมูลตรวจสอบคุณภาพออนไลน์ ที่สามารถติดตามความก้าวหน้า
ในการด าเนิ น การของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาได้ และให้ มี ก ารเผยแพร่ ผ ลของการติ ดตามตรวจสอบคุ ณ ภาพ
สถาบั น อุดมศึกษาทั้งของรั ฐ และเอกชน เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ บริโ ภค และลดข้อร้องเรียน เป็นกลไกให้
สถาบันอุดมศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
8) ควรมีการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแล สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
9) ควรการติดตามการใช้ประโยชน์อาคาร ที่ดิน สิ่ งก่อสร้าง และสถานที่ที่ใช้ในการจั ด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
1) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ควรถือเป็นเรื่องเชิงนโยบายเร่งด่วน ในการยกเครื่อง พัฒนา
อัตลักษณ์ การกาหนดวิสัยทัศน์ ตาแหน่ง บทบาทการเลือกกลุ่มสถาบัน ในการสร้างจุดเน้นของหลักสูตร
2) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ควรใช้กลไก ของสภาสถาบัน และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่
ในกรรมการสภา ตามมาตรา 28(4) เป็นส่วนสร้างความเข้มแข็ง สร้างความเข้าใจ ประสานเชื่อมโยงระหว่าง
ส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ส านักงานปลั ดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และสภาสถาบัน
3) สภาสถาบัน ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา
4) ควรมี ก ารก าหนดแนวทางการบริ ห ารจั ด การสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อลดต้นทุนโดยให้มีการทางานเชิงบูรณาการข้ามคณะและหน่วยงาน
5) ควรกาหนดนโยบายเน้นคุณภาพ ที่สามารถประกันคุณภาพต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจน
มีมาตรการที่ต่อเนื่องเพื่อสร้างวัฒธรรมคุณภาพ โดยการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการทั้งระบบ ตั้งแต่สภา
วิชาการ การพัฒนาอาจารย์ทั้งในด้านคุณวุฒิ ตาแหน่งทางวิชาการ การพั ฒนาความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่
เหมาะสมกับบริบทของสถาบัน
6) สร้างกลยุทธ์ในการบริหารทรัพย์สินให้คุ้มค่า โดยเฉพาะ อาคาร ที่ดินที่มีอยู่
7) ควรมีการสนั บ สนุ น สร้ างความสามารถด้านภาษาต่างประเทศแก่นัก ศึก ษาให้ มี ค วาม
โดดเด่น และควรพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ เพื่อตอบโจทย์นักศึกษาต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาจีน
8) ควรมีการติดตาม ศึกษา ความเป็นปัจจุบันของ กฏหมาย และระเบียบ ที่จะต้องปฏิบัติตาม
ทั้งในส่วนของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และสาระสาคัญที่กาหนดไว้ใน พระราชบัญญัตสิ ถาบันอุดมศึกษาเอกชน
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปดังนี้
1) ควรมีการติดตามผลสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชนที่ เปลี่ ยนประเภทที่ยั ง คงมีปั ญหาด้ า น
คุณภาพว่า ได้มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไร
2) ควรมีการติดตามผลการใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่าสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนสามารถดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังกล่าวได้มากน้อยเพียงใด ปัญหา
อุปสรรคที่ทาให้ยังไม่สามารถดาเนินการได้คืออะไร และจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร
3) ด้ ว ยสภาพการณ์ ใ นปั จ จุ บั น ที่ พ บวิ ก ฤติ จ านวนจ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ ล ดลงอย่ า งมาก
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความเสี่ยงสูงต่อการรักษาสถานภาพทางการเงินและความอยู่รอดของสถาบันเป็น
อย่างยิ่ง จึงน่าจะมีการวิจัยหารูปแบบแนวทางการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้สามารถต่อสู้กับ
ภาวการณ์ดังกล่าว โดยยังคงรักษาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานได้
๔) ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงนโยบายในส่วนของการส่งเสริมสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่เหมาะสมกับบริบทของการกากับดูแลภายใต้กระทรวงใหม่ (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม)
5) ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
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สารบัญตาราง
ตารางที่
1 กระบวนการศึกษา เรื่อง การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่
ได้รับการเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย : บทเรียนที่นาไปสู่ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย
2 ข้อมูลพื้นฐานสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระยะที่ 1
ซึ่งเป็นสถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้วไม่เกิน 10 ปี จานวน 16 สถาบัน
๓ ข้อมูลพื้นฐานสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระยะที่ 1
ซึ่งเป็นสถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 10 ปี แต่ยังไม่ถึง 20 ปี จานวน 7 สถาบัน
๔ ผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว 23 สถาบัน
จาแนกตามประเด็นหลัก 3 ประเด็น
๕ สรุปผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว
ตามประเด็นต่างๆ ระยะแรก จานวน 23 สถาบัน
6 จานวนหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
7 แสดงประเด็นจุดแข็ง/จุดอ่อนที่สาคัญ ด้านการบริการสถาบันของผู้บริหารระดับสูง
8 แสดงผลการวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อนที่สาคัญ ด้านมาตรฐานหลักสูตรของสถาบัน
9 แสดงผลการวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน ด้านการจัดการของสถาบัน
10 แสดงผลการวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน ด้านอาจารย์และลุคลากรของสถาบัน
๑1 แสดงผลการวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน ด้านการพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์
๑2 แสดงผลการวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน คุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา
๑3 ข้อมูลพื้นฐาน สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทระยะที่ ๒ กลุ่มที่ 1
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 20 ปี จานวน 9 สถาบัน
๑4 ข้อมูลพื้นฐาน สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทระยะที่ ๒ กลุ่มที่ ๒
เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 20 ปี และมีค่าเฉลี่ยรวม
ของทุกองค์ประกอบทั้งการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2556
และการประกันคุณภาพภายนอกรอบ 3 อยู่ในระดับดีมาก จานวน 4 สถาบัน
15 สรุปผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว
ตามประเด็นต่างๆ ระยะที่สอง กลุ่มที่ ๒ และกลุ่มที่ ๓ จานวนรวม ๑๓ สถาบัน
๑6 แสดงการวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน ด้านการบริหารสถาบันของผู้บริหารระดับสูง
๑7 แสดงการวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของสถาบัน
๑8 แสดงการวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน ด้านการจัดการศึกษาของสถาบัน
๑9 แสดงการวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน ด้านอาจารย์และบุคลากรของสถาบัน
20 แสดงการวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน ด้านการพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์
21 แสดงผลกาไรเฉลี่ย 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่ได้รับการเปลี่ยนประเภท จานวน 36 สถาบัน เรียงตามลาดับผลกาไรสูงสุด
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สารบัญตาราง
ตารางที่

หน้า

๒2 จานวนหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วจานวน 36 แห่ง
132
เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 จาแนกตามระดับการศึกษา เรียงลาดับจากจานวนสูงสุดไปต่าสุด
๒3 จุดแข็งที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
๑38
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จานวน 36 สถาบัน
๒4 จุดอ่อนที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
๑40
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จานวน 36 สถาบัน
๒5 จุดเด่นที่สาคัญ/แนวปฏิบัติที่ดี (Good practices) ของสถาบันระยะแรก จานวน 23 สถาบัน ๑42
๒6 จุดเด่นที่สาคัญ/แนวปฏิบัติที่ดี (Good practices) ของสถาบันระยะที่ 2 จานวน 13 สถาบัน ๑46

ฒ

สารบัญแผนภาพ
ภาพประกอบที่
1 กรอบแนวคิดในการศึกษา
๒ สถาบันกลุ่มเป้าหมายในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงประเภทเป็นมหาวิทยาลัย
๓ ขัน้ ตอนการดาเนินงานโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว (ระยะที่ 1)
๔ ขั้นตอนการดาเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว (ระยะที่ 2)
๕ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทแล้ว จาแนกตามระยะเวลา
ในการเปลี่ยนประเภทสถาบัน (จานวน 36 สถาบัน)
๖ เปรียบเทียบผลกาไรเฉลี่ย 3 ปี (พ.ศ.2554-2556) กลุ่มที่ 1 อายุเกิน 20 ปี
(จานวน 14 แห่ง) ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
๗ เปรียบเทียบผลกาไรเฉลี่ย 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
กลุ่มที่ 2 อายุระหว่าง 10 – 20 ปี (จานวน 8 แห่ง)
๘ เปรียบเทียบผลกาไรเฉลี่ย 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
กลุ่มที่ 3 สถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้ว น้อยกว่า 10 ปี (จานวน 14 แห่ง)
๙ คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว
จาแนกตามระดับการศึกษา
๑๐ ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว
๑๑ แสดงร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จาแนกตามอายุของสถาบัน
(อายุเกิน 20 ปี อายุระหว่าง 10-20 ปี และอายุไม่เกิน 10 ปี)
๑๒ แสดงร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จาแนกตามประเภทของสถาบัน
(มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบัน)
๑๓ ภาพรวมจานวนนักศึกษาเข้าใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี พ.ศ. 2556-2558
จาแนกตามอายุของสถาบัน
๑๔ ภาพรวมจานวนนักศึกษาเข้าใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี พ.ศ. 2556-2558
จาแนกตามประเภทของสถาบัน
๑๕ ภาพรวมจานวนนักศึกษาเข้าใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี พ.ศ. 2556-2558
จาแนกตามระดับปริญญา
๑๖ ภาพรวมจานวนนักศึกษาเข้าใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี พ.ศ. 2556-2558
จาแนกตามระดับปริญญาและอายุของสถาบัน
๑๗ ภาพรวมจานวนนักศึกษาเข้าใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี พ.ศ. 2556-2558
จาแนกตามระดับปริญญาและประเภทของสถาบัน
๑๘ ภาพรวมจานวนนักศึกษาทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี พ.ศ. 2556-2558
จาแนกตามอายุของสถาบัน
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สารบัญแผนภาพ
ภาพประกอบที่
19 ภาพรวมจานวนนักศึกษาทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี พ.ศ. 2556-2558
จาแนกตามประเภทของสถาบัน
๒๐ ภาพรวมจานวนนักศึกษาทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี พ.ศ. 2556-2558
จาแนกตามระดับปริญญา
๒๑ ภาพรวมจานวนนักศึกษาทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี พ.ศ.2556-2558
จาแนกตามระดับปริญญาและอายุของสถาบัน
๒2 ภาพรวมจานวนนักศึกษาทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี พ.ศ. 2556-2558
จาแนกตามระดับปริญญาและประเภทของสถาบัน
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บทที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็นมำและควำมสำคัญของปัญหำ
บทบาทของภาคเอกชนในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้รับการส่งเสริมมากขึ้น ด้วยเหตุผล
ประการสาคัญคือ การขาดแคลนสถานที่เรียนระดับอุดมศึกษาของรัฐมีมากขึ้น ซึ่งเกินกาลังที่รัฐจะสามารถ
ตอบสนองแต่เพียงผู้เดียวอีกต่อไป จึงได้เริ่มมีความพยายามร่วมกันจากหลายฝ่ายในการนาภาคเอกชนมา
ช่วยแบ่งเบาภาระการจัดการศึกษา และแก้ปัญหาขาดแคลนสถานที่เรียน (ทบวงมหาวิทยาลัย 2535, 9293) ซึ่งอาจกล่ าวได้ว่า พัฒ นาการของสถาบันการศึกษาของเอกชนในช่ว งก่อนที่จะมีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติ วิทยาลัยเอกชนฉบับแรกในปี พ.ศ. 2512 นั้น เป็นไปโดยสอดคล้องกับภาวะการณ์อัน
แท้จริงของสังคมและประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างน้อย 3 ประการหลักคือ
ประการแรก การขยายตัวของประชากรในวัยเรียน และการขยายตัวของมัธยมศึกษามีปริมาณเกิน
ก าลั ง กว่ า ที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ จะรองรั บได้ สถาบั น เอกชนจึ งมี บ ทบาทในการพั ฒ นาบุ ค คลผู้ มี
ศั ก ยภาพ และมี ก าลั ง ความสามารถ ให้ เ ป็ น พลั ง และเป็ น ทรั พ ยากรส าหรั บ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ
สังคมไทย แม้ว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกๆ จะมิได้กาหนดบทบาทเหล่านี้ไว้อย่าง
ชัดเจนก็ตาม
ประการที่ส อง การขยายตัว ของภาคธุรกิจเอกชน อันเป็นผลมาจากการพัฒ นาเศรษฐกิจตาม
แผนพัฒนานั้น ก่อให้เกิดความต้องการบุคลากรสายอาชีพเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยของรัฐ มิได้ถื อ เป็น
นโยบายหลักที่จะสนองตอบต่อความต้องการบุคลากรในสาขาวิชาเหล่านั้น กับทั้งแนวการผลิตบัณฑิตของ
รัฐยังคงเน้นคุณสมบัติและโลกทัศน์ของการเข้ารับราชการ ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับคุณสมบัติของบุคลากรใน
อุดมคติของหน่วยงานเอกชนมากนัก
ประการที่สาม การขยายตัวของความสัมพันธ์ระหว่างสังคมไทยกับสังคมนานาชาติ ได้ทวีขึ้นอีก
เป็นอันมาก และสถาบันเอกชนสามารถเข้าถึงธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้เป็นอย่างดี โดยสิ่งที่เห็น
ได้เป็นรูปธรรมมากที่สุดคือ การเน้นความสาคัญของภาษาต่างประเทศในการเรียนและติดต่อสื่อสาร จึงเป็น
ที่ตอบสนองภาวะความสัมพันธ์ระหว่างวงการธุรกิจไทยกับธุรกิจระหว่างประเทศที่ขยายตัวขึ้นอย่างมากใน
ขณะนั้น (สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 2539, 22)
นับตั้งแต่มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติวิทยาลัยเอกชน ในปี พ.ศ. 2512 จึงถือเป็นจุดเริ่มต้น
ทางนิ ติ นั ย ที่ เ ป็ น รู ป ธรรมของการเกิ ด วิ ท ยาลั ย เอกชนรุ่ น แรก 6 แห่ ง ในปี ต่ อ มา คื อ ปี พ.ศ. 2513
ประกอบด้ว ย วิทยาลั ย กรุ งเทพ วิทยาลั ยไทยสุ ริยะ (ศรีปทุม) วิทยาลั ยเกริก วิทยาลั ยธุรกิจ บัณ ฑิ ต ย์
วิทยาลัยการพาณิชย์ และวิทยาลัยพัฒนา และมีการขยายบทบาทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อ ครม. รับ
หลักการให้วิทยาลัยเอกชนระดับปริญญาได้ ในปี พ.ศ. 2514 หลังจากนั้นได้เกิดความเคลื่อนไหวที่ทาให้มี
การเปลี่ ย นแปลงส าคั ญ คื อ เปลี่ ย นโครงสร้ า งหน่ ว ยงานที่ ดู แ ลสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน จาก
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กระทรวงศึกษาธิ การ มาอยู่ ที่ ทบวงมหาวิทยาลั ย ในปี พ.ศ. 2518 ซึ่งมีผ ลให้ เกิด พระราชบั ญ ญั ติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 ในระยะต่อมา
การมีพระราชบั ญญัติ ส ถาบั น อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 เป็นอีกจุดเปลี่ ยนส าคัญ ที่มีการ
ก าหนดสาระส าคั ญ ให้ บ ทบาทของรั ฐ เป็ น การส่ ง เสริ ม สถาบั นอุ ด มศึ ก ษาเอกชนในการจั ดการศึ กษา
ระดับอุดมศึกษามากขึ้น กว่า การควบคุม และมีการปรับสาระให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในระดับ
ปริญญาที่แตกต่างจากสถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาในระดับต่ากว่า จึงมีการปรับปรุงข้อกฎหมาย
เพื่อให้เหมาะสม สอดคล้องกับการขยายงานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยสาระสาคัญ ที่มี
การปรับแก้ คือ
1) การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้แก้ไขให้เอกชนสามารถจัดตั้งมหาวิทยาลั ย สถาบัน หรือ
วิทยาลัยได้ และให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดตั้งได้มีขอบข่ายภารกิจ และสามารถให้ปริญญาบัตรได้
เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สามารถจัดการศึกษาได้ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก
2) การแบ่งส่วนงาน และการดาเนินงานสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้แก้ไขให้สถาบันอุด มศึกษา
เอกชน อาจแบ่ ง ส่ ว นงานและการบริ ห ารได้ เ ช่ นเดี ย วกั บ สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ก าร
ดาเนินงานมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาการได้ตามวัตถุประสงค์
3) คณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้แก้ไขให้มีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่กว้างขวาง
ชัดเจนยิ่งขึ้น
องค์ประกอบ กาหนดให้ปลัดทบวงที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของชาติและเลขาธิการ ก.พ. เป็น
กรรมการโดยตาแหน่ง และเพิ่มจานวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็น ไม่น้อยกว่า 7
คน แต่ไม่เกิน 12 คน และให้สานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ทาหน้าที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของ
คณะกรรมการแทนสภาการศึกษาแห่งชาติ
อานาจหน้าที่ มีการกาหนดอานาจหน้าที่ให้ชัดเจนกว้างขวางขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการ
ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานการศึกษาและวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้อง
กับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
4) สภาสถาบัน ได้ปรับปรุงให้มีองค์ประกอบ อานาจหน้าที่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
องค์ประกอบ เพิ่มจานวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้มากขึ้น และให้ผู้บริหาร
สถาบันเป็นกรรมการโดยตาแหน่ง
อานาจหน้าที่ กาหนดให้ชัดเจน คือ ให้มีอานาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไป
เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
5) ตาแหน่งทางวิชาการอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้รับการแก้ไขจากการมีเพียงตาแหน่ง
ผู้สอนให้มีตาแหน่งทางวิชาการได้เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยของรัฐ คือ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์ และเปลี่ยนจากการเรียกว่า “ผู้สอน” เป็น “อาจารย์”
6) การรับความช่วยเหลือทางการเงิน แก้ไขวงเงินที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะได้รับให้สูงขึ้นจาก
หนึ่งแสนเป็นห้าแสนบาท
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7) การกู้เงินเพื่อขยายกิจการ แก้ไขวงเงินที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจากเดิมที่กาหนดตายตัว เป็น
สามารถกู้ได้เป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินที่มีอยู่
สาระสาคัญที่ปรับแก้ข้างต้นเป็นการเพิ่มศักยภาพในการขยายตัวและพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน เอื้อต่อการบริหารและให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถดาเนินภารกิจที่ครอบคลุมภารกิจหลัก
ของอุดมศึกษาทัดเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีผลทาให้สถานภาพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดีขึ้น
โดยที่รัฐได้เปิดโอกาสให้วิทยาลัยเอกชนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมสามารถขอเปลี่ยนสถานภาพจาก
วิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย
ในปี พ.ศ. 2527 จึงเริ่มมีการยกฐานะสถาบันอุด มศึกษาเอกชน จากวิทยาลั ยเป็นมหาวิทยาลัย
ช่วงแรก 4 แห่งคือ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมีการยกฐานะของวิทยาลัยและสถาบัน เป็นมหาวิทยาลัยเรื่อยมา ในแต่ละช่วง
ที่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง พระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่
ละยุ ค กล่ าวคือ มี พระราชบั ญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2535 และเมื่อมี การปรับเปลี่ยน
โครงสร้างของส่วนราชการครั้งใหญ่หลังการปฏิรูปการศึกษา ภายใต้ พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันราชภัฏและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
เข้ามารวมอยู่ภายใต้ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเป็ น คณะกรรมการเชิงนโยบายที่เ กี่ยวกับ อุ ดมศึก ษาของประเทศ และได้ มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ให้สอดรับกับ พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ
หลั งจากนั้ น ได้มีการปรั บแก้ไขเนื้ อหาของกฎหมายบางหมวดให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ อีกครั้งใน
พระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ซึ่ง ถือเป็น
กฎหมายหลักว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฉบับปัจจุบัน
นับตั้งแต่มีการยกฐานะ เปลี่ยนสถานภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2527
จนถึงปัจจุบันมีการยกฐานะ เปลี่ยนสถานภาพจากวิทยาลัยหรือสถาบันเป็นมหาวิทยาลัยแล้ว รวม 36 แห่ง
ซึ่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 50 ของจ านวนสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนทั้ ง หมดที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงมีคาถามเกิดขึ้นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเหล่านั้น ได้รับ
การเปลี่ยนสถานภาพไปแล้ว ใน พระราชบัญญัติวิทยาลัยเอกชน หรือ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ในแต่ล ะฉบั บ ได้กาหนดสาระส าคัญ ที่เป็น เงื่อนไขของการเปลี่ ยนประเภทไว้ ก่อนการเปลี่ ยน
ประเภท และบางสถาบันก็ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทได้ ทั้งที่มีการกาหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมไว้ด้วย
แต่ยังไม่ได้มีการติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานของสถาบันดังกล่าวว่าได้ปฏิบัติตามเงื่ อนไขที่ได้รับการ
เปลี่ยนประเภทและแผนการดาเนินงานที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของสถาบัน รวมถึงมีการจัดการศึกษาเป็นไป
อย่างมีคุณภาพมาตรฐานหรือไม่ ล้วนเป็นเรื่องที่ยังไม่มีคาตอบที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับ
นโยบาย
ในการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556
ได้ พิ จ ารณาเรื่ อ งการขออนุ ญ าตเปลี่ ย นประเภทเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ของสถาบั น เอกชนแล้ ว จึ ง ได้ มี ม ติ
มอบหมายให้ ค ณะอนุ ก รรมการด้ า นการติ ด ตามและประเมิ น ผล ก าหนดแนวทางและวิ ธี ก ารติ ด ตาม

๔

ตรวจสอบ ทั้งในส่วนของการดาเนิ น งานตามเงื่อนไขการเปลี่ยนประเภทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
รวมทั้ง ติดตามคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย เพื่อเป็น
ข้อมูลเชิงนโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่อไป
ส านั ก ติ ด ตามและประเมิ น ผลอุ ด มศึ ก ษา ในฐานะหน่ ว ยงานที่ ท าหน้ า ที่ ฝ่ า ยเลขานุ ก ารของ
อนุ ก รรมการด้ า นการติ ด ตามและประเมิ น ผล จึ ง ได้ จั ด ท าแนวทาง วิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมในการติ ด ตาม
ตรวจสอบสถาบั น อุด มศึ กษาเอกชนที่ไ ด้รับ การเปลี่ ยนประเภททั้ ง 36 แห่ ง โดยความเห็ นชอบของ
อนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล และคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในรูปการดาเนินโครงการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว
โดยแบ่งเป็นการดาเนินโครงการ เป็น 2 ระยะ แยกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป้าหมายแต่ล ะช่ว ง
ตามระยะเวลาในการเปลี่ยนประเภทที่แตกต่างกัน
การศึกษาครั้งนี้จึงถือเป็นการดาเนินการครั้งแรกในการติดตามสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยน
ประเภทจากวิทยาลัย และสถาบัน เป็นมหาวิทยาลัย โดยนาเสนอแนวทาง วิธีการติดตามตรวจสอบ และ
ผลการดาเนินการโครงการดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ความรู้ และประสบการณ์ ที่เป็นบทเรียนนาไปสู่การพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาทั้งรายสถาบันและในภาพรวม ผ่านการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากการ
ด าเนิ น การ ข้ อ คิ ด เห็ น จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ สาระส าคั ญ จากรายงานการติ ดตาม ตรวจสอบ ทั้ ง จากการ
ตรวจสอบเอกสาร และการลงพื้น ที่ตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาแต่ล ะแห่ ง ซึ่งได้นาไปสู่ ข้อเสนอแนะ
เชิ ง นโยบายต่อ คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ ใช้ป ระโยชน์ ใ นการก าหนดนโยบายด้า นอุ ด มศึกษา
ในระยะต่อมา
2. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ
2.1 เพื่อนาเสนอแนวทางวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึ ก ษา
เอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว
2.2 เพื่อนาเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่
เปลี่ยนประเภทแล้ว
2.3 เพื่อนาบทเรียนจากการ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่
เปลี่ยนประเภทแล้ว มาสู่การให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
3. ขอบเขตกำรศึกษำ
เป็นการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่มีการ
เปลี่ ย นประเภท เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยาลั ย เอกชน และพระราชบั ญ ญั ติ
สถาบั น อุดมศึ ก ษาเอกชน ตั้งแต่เริ่ มแรก ใน ปี พ.ศ. 2527 จนถึง ปี พ.ศ. 2559 ซึ่งประกอบด้ ว ย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ๓๖ แห่ง
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๓.๑) ขอบเขตเนื้อหา เป็ นการติดตามตรวจสอบคุณภาพ ภายใต้ เงื่อนไขการเปลี่ยนประเภทของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ข้อกาหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูต รและ
เกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
๓.๒) ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา เอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทตั้งแต่
ปีพ.ศ. ๒๕๒๗ จนถึงปัจจุบัน รวมจานวน ๓๖ สถาบัน
4. หลักกำรและแนวคิดที่ใช้ในกำรศึกษำ
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้หลักการแนวคิดสาคัญดังนี้
4.1 แนวคิดในการติดตาม ตรวจเยี่ยม สถาบันอุดมศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
เป็นการติดตาม ตรวจเยี่ยม โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่ แต่งตั้งโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ (สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) ซึ่งมีการกาหนดองค์ประกอบผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ไปติดตาม ตรวจเยี่ยม สถาบัน
อุดมศึกษา ให้มีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาที่ไปตรวจเยี่ยมแบบพิชญพิจารณ์ เพื่อให้
ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาที่รับการตรวจ โดยกระบวนการศึกษา
ตรวจสอบเอกสารตามประเด็ นที่เกี่ยวข้อง และการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และ
ตรวจเยี่ ย มดูส ถานที่ ที่ใช้ในการจั ดการเรี ยนการสอนจริ ง โดยเน้น การสร้างความเข้า ใจ แลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสถาบันการศึกษาที่รับการตรวจ และการให้ข้อ เสนอแนะเชิง
นโยบายต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4.2 พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ถือเป็นกฎหมายหลัก ที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง
จะต้องปฏิบั ติตาม โดยที่พระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ใช้ในปัจจุ บัน คือ พระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ซึ่งได้กาหนดสาระสาคัญ
ไว้ 9 หมวด ประกอบด้วย
หมวด 1 การจัดตั้งและเปิดดาเนินการ
หมวด 2 คณะกรรมการ
หมวด 3 การดาเนินงาน
หมวด 4 ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ
หมวด 5 ทรัพย์สินและการบัญชี
หมวด 6 การอุดหนุนและส่งเสริม
หมวด 7 การกากับและควบคุม
หมวด 8 การเลิกและการโอนกิจการ
หมวด 9 บทกาหนดโทษ
นอกจากนี้ ได้มีบทเฉพาะกาลกาหนดไว้ เพื่อให้มีการดาเนินการที่ต่อเนื่องจากการบังคับ
ใช้พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีผลบังคับใช้ก่อนหน้านี้ไว้ด้วย
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4.3 ข้อกาหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ข้อกาหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นรายละเอียดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่ล ะ
แห่งที่ต้องจัดทาเป็นข้อมูลเสนอหน่วยงานต้นสังกัด (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา) ตั้งแต่ขอ
จั ด ตั้ ง ทั้ ง นี้ ในพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2550 หมวด 1 มาตรา 11 กาหนดไว้ว่า ในการขอรับใบอนุญาตต้องเสนอโครงการจัดตั้ง ข้อกาหนด
และสาขาวิชาที่จะเปิดสอนมาพร้อมกับคาขอด้วย ข้อกาหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหนึ่ง
อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
1) ชื่อและประเภท
2) วัตถุประสงค์
3) ที่ตั้งและแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร
4) รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินตามมาตรา 12
5) ทุนจากผู้ขอรับใบอนุญาตและโครงการใช้จ่าย
6) ตราเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์
7) ครุยวิทยะฐานะและเข็มวิทยะฐานะ
8) โครงการจัดการศึกษาและอุปกรณ์หลักในการจัดการศึกษา
9) โครงการจัดหาและพัฒนาผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
10) หลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา
11) อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบารุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ
12) วิธีการรับนักศึกษาและให้นักศึกษาพ้นสภาพ
13) เครื่องแบบนักศึกษาหรือการแต่งกายของนักศึกษา
14) การกาหนดตาแหน่ง คุณสมบัติของผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ การกาหนด
อัตราเงินเดือน ค่าสอน ค่าชดเชย ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การจ้างและเลิกจ้าง และสวั สดิการของผู้บริหาร
คณาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่
15) รายการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
การแก้ไขข้อกาหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคสองต้องได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการ เว้นแต่ (8)(9)(10)(11)(12)(13)(14) และ (15) ให้ได้รับความเห็นชอบจาก
สภาสถาบัน และต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สภาสถาบันให้ความเห็นชอบ
4.4 การเปลี่ยนประเภทสถาบัน
ด้ ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2550 มาตรา 9 ได้ ก าหนดให้ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนมี 3 ประเภท คื อ 1) มหาวิ ท ยาลั ย
2) สถาบัน 3) วิทยาลัย และในมาตรา 14 การเปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตเป็ น หนั ง สื อ จากรั ฐ มนตรี โ ดยค าแนะน าของคณะกรรมการ ซึ่ ง การขออนุ ญ าตและ
การอนุญาตให้เป็นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง ดังนั้นการเปลี่ยนประเภท
สถาบัน อุดมศึกษาเอกชนจึงต้องใช้สาระสาคัญที่กาหนดไว้ใน 1) กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
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พ.ศ. 2552 2) กฎกระทรวงกาหนดลั กษณะเนื้อที่ที่ดินที่จ ะใช้เป็น ที่จัดตั้งสถาบันอุด มศึ กษาเอกชน
พ.ศ. 2549 3) กฎกระทรวงกาหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2549 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.5 แนวคิดเรื่องการกากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา
ในการดาเนิ น การของสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐ และเอกชน มีกลไกในการกากับดู แ ล
คุณภาพมาตรฐานผ่ านการที่ส ถาบั น อุด มศึ กษาทุก แห่ งต้ องจัด การเรียนการสอนตามเกณฑ์ มาตรฐาน
หลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ที่ ก าหนดสาระส าคั ญ ไว้ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และจะต้องมีระบบการประกันคุณภาพ ตามที่
กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
และในกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลั กเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และ
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกั น คุ ณ ภาพภายใน พ.ศ. 2557 ที่ ก าหนดให้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทุ ก แห่ ง ที่ จ ะต้ อ ง
รับผิดชอบให้มีการประกันคุณภาพภายใน และการดาเนินการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
กล่ าวได้ว่า แนวคิดในการกากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา มี ห ลั กการ
แนวคิดสาคัญดังนี้
4.5.1 หลักการประกันคุณภาพการศึกษา
การประกัน คุณภาพ ตามเจตนารมย์แห่ ง พระราชบั ญญั ติก ารศึก ษาแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการ
และดาเนิ น กิจ กรรมตามภารกิจ ของสถานศึกษาทุกระดับเพื่อพัฒ นาคุณภาพของผู้ เรียนอย่างต่อเนื่อง
และสร้างความมั่นใจให้ผู้รับ บริการทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้ มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
มีการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงาน
ต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา
จึ ง ถื อ เป็ น หน้ าที่ ข องสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาที่ จะต้ อ งมี ระบบการประกั น คุณภาพ
การศึกษา ภายใต้หลักการที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับ อุดมศึกษา ที่ได้กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
พัฒนาการดาเนินงานเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาได้ ดาเนินการทบทวน
องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการ
ประกั น คุ ณ ภาพภายในให้ มี ค วามทั น สมั ย สอดคล้ อ งกั บ บริ บ ท และความเคลื่ อ นไหวด้ า นคุ ณ ภาพ
และมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปลี่ยนไป
ทั้ ง นี้ การด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายในของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ยั ง ต้ อ ง
ดาเนินการเพื่อรองรับการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาจากสานักรับรองมาตรฐานและ
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ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๔๙ กาหนดให้มี สมศ. ทาหน้าที่พัฒนาระบบ เกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทาหน้าที่
ประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคานึงถึง ความมุ่งหมาย
หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ
4.5.2 หลักการรับรองวิทยฐานะ
การรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
ว่ า ด้ ว ยการขอให้ รั บ รองและการรั บ รองวิ ท ยฐานะของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
กฎกระทรวง ว่าด้วยการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๘
ซึ่งมีสาระสาคัญ ทีต่ ้องให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้รับรองวิทยฐานะ เพื่อเป็นหลักประกันศักยภาพความ
พร้อมในการจัดการเรียนการสอน หลังจากได้รับใบอนุญาต และออกข้อกาหนดของสถาบันแล้ว ซึ่งในช่วง
เริ่มต้นตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๑ จะเป็นการรับรองวิทยฐานะในสาขาวิชา แต่ต่อมาในกฎกระทรวง ว่าด้วยการขอให้รับรองและ
การรั บ รองวิทยฐานะของสถาบั น อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้กาหนดเป็นการรับรองวิทยฐานะ
ในระดับชั้นปริญญาและสาขาวิชา
4.5.3 หลักการรับทราบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548
การรับทราบหลักสูตรเป็นกระบวนการที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเอกสารหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันแล้ว ว่าเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กระทรวงศึกษากาหนด และเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่จะส่งไปให้ สานักงาน
ก.พ. พิจารณากาหนดเงินเดือนตามคุณวุฒิเพื่อการเข้ารับราชการ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้มีการกาหนด แนวปฏิบัติในการ
นาเสนอหลักสู ตรระดับ อุดมศึกษาต่อส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หัวข้อ และรายละเอี ยด
การจัดทาเอกสารหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เพื่อให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ รวมทั้ง
แนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.5.๔ หลั ก การจั ด การศึ ก ษาที่ เ น้ น ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ถูกกาหนดขึ้นเพื่อใช้ในการสร้าง
มาตรฐานคุณภาพการศึก ษาทั้งของรั ฐ และเอกชน ให้ เป็นที่ยอมรับทัดเทียมกับสถาบัน อุดมศึก ษาที่ มี
คุ ณ ภาพทั้ ง ในระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาจึ ง ได้ จั ด ท าประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ขึน้ เพื่อประกันคุณภาพบัณฑิต โดยถ่ายทอดเจตนารมย์จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ในเรื่องมาตรฐานการศึกษาของชาติ และ
มาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลตามข้อเสนอการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ในการพัฒนาคนไทยยุคใหม่ที่กาหนดให้ กรอบ

๙

มาตรฐานคุณวุฒิ แ ห่ งชาติ เป็ น มาตรการหลั ก ในการผลิ ต และพัฒ นาก าลั งคนที่มี คุ ณภาพ มีส มรรถนะ
และความรู้ ความสามารถ และยังใช้เพื่อเป็นเครื่องมือเทียบเคียงกับมาตรฐานการศึกษาของนานาชาติได้
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ มุ่งเน้นกลุ่ มมาตรฐานผลการเรียนรู้
อย่างน้อย ๕ ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิ ดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หากสาขา/สาขาวิชาใดที่เน้นทักษะทางปฏิบัติ ต้องเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านทักษะพิสัย ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการวิจัยคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมไทย และการศึกษา
เปรียบเทียบกับ คุณลั กษณะบั ณฑิตของนานาประเทศ โดยมุ่งถ่ายทอดเป้าหมายการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติที่กาหนดคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก
“คนไทยเป็น คนเก่ง คนดี และมีความสุข ” ไปสู่การกาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา
อย่างน้อย ๕ ด้านดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาสามารถเพิ่มเติมและพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ
บัณฑิตให้เป็นไปตามเอกลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ ของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง และนาไปเป็นหลัก
ในการพัฒนาหลักสูตรได้อย่างหลากหลาย โดยให้มีมาตรฐานไม่ต่ากว่าที่กาหนด
5. กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
การศึกษาครั้งนี้ มุ่งเน้นที่จะศึกษาการเปลี่ยนประเภท หรือสถานภาพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่ อ ยู่ บ นฐานของหลั ก การแนวคิ ด กฎหมาย เกณฑ์ ส าคั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเปลี่ ย นประเภทสถาบั น
อุดมศึกษาเอกชน ที่มีความเชื่อมโยงกับ หลั กการ แนวคิด ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลคุณภาพ
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้กลไกในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาด้วยการติดตาม
ตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิแบบพิชญพิจารณ์ เพื่อให้ได้ข้อสรุปไปสู่แนวทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ซึง่ กรอบแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ แสดงได้ดงั แผนภาพข้างล่างนี้

๑๐

กรอบแนวคิดในกำรศึกษำ
หลักการแนวคิด
กฎหมาย เกณฑ์
สาคัญที่เกีย่ วข้องกับ
การเปลีย่ นประเภท
สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน
หลักการแนวคิด
สาคัญที่เกีย่ วข้องกับ
การกากับดูแล
คุณภาพมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน
การศึกษาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับ
สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่เปลี่ยน
ประเภทแล้ว
36 แห่ง ข้อมูล
ภาพรวม
สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน

การวิเคราะห์ สังเคราะห์
เอกสารที่เกีย่ วข้อง

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

การประชุมสัมมนา
ในประเด็นที่เกีย่ วข้อง

แนวคิดในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษา
จากการดาเนิน
โครงการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐานการจัด
การศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่เปลี่ยน
ประเภทแล้ว

ภำพประกอบที่ ๑ กรอบแนวคิดในการศึกษา

แนวทาง วิธีการในการ
ติดตาม ตรวจสอบ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่เปลี่ยนประเภทแล้ว
36 แห่ง

ผลการติดตามตรวจสอบ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่เปลี่ยนประเภทแล้ว
36 แห่ง

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

๑๑

6. นิยำมศัพท์ในกำรศึกษำ
ผู้วิจัยได้กาหนดนิยามสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดังนี้
การเปลี่ยนประเภท หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จะเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันหรือวิทยาลัย หรือจากสถาบันเป็นมหาวิทยาลัยหรือ
วิทยาลัย หรือจากวิทยาลัยเป็ นมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยก็ได้ และการเปลี่ยนประเภทใดจะต้องมีลักษณะ
สอดคล้องกับประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงว่ าด้วยการกาหนดลักษณะของ
มหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัย ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มหาวิทยาลัย (เอกชน) หมายถึง สถานศึกษาที่ให้การศึกษา และส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง
หลายสาขาวิชา หรือหลายกลุ่มสาขาวิชา ให้การศึกษาเพื่อให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาทุกชั้น
และประกาศนียบัตรบัณฑิต มีภารกิจด้านการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
สถาบัน หมายถึง สถานศึกษาที่ให้การศึกษา และส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งเน้นการ
สอนในสาขาวิชาใดหรือกลุ่มวิชาใดโดยเฉพาะ ให้การศึกษาเพื่อให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา
ทุกชั้น และประกาศนียบัตรบัณฑิต มีภารกิจด้านการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
วิทยาลั ย หมายถึง สถานศึกษาที่ใ ห้ ก ารศึ ก ษา และส่ งเสริมวิช าการและวิช าชี พชั้นสู ง ในบาง
สาขาวิชา ให้การศึกษาเพื่อให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาทุกชั้น และประกาศนียบัตรบัณฑิต
มีภารกิจด้านการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
โครงการติดตามตรวจสอบคุ ณภาพมาตรฐานการจัด การศึก ษาของสถาบัน อุด มศึ กษาเอกชน
ที่เปลี่ยนประเภทแล้ว หมายถึง โครงการที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสานั กติดตามและ
ประเมินผลอุดมศึกษาดาเนิน การ ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพ มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบัน
อุ ด มศึ ก ษาเอกชนที่ เ ปลี่ ย นประเภทแล้ ว 36 แห่ ง ตามหลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก ารที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
การติดตามตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยผู้ทรงคุณวุฒิแบบพิชญพิจารณ์ หมายถึง การที่
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแต่งตั้ง โดยมีองค์ประกอบผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งครอบคลุม มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการบริหารสถาบันอุดมศึกษา การประกันคุณภาพ
และความเชี่ ย วชาญในสาขาวิ ช าต่ า งๆ ลงพื้ น ที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน เพื่ อ ติ ด ตามผลเชิ ง ลึ ก
โดยกระบวนการ ประชุม สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องร่วมกับการสังเกตการดูสถานที่จัดการเรียนการสอนจริง
โดยเน้นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
ที่ได้รับการตรวจ และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๑๒

๗. ประโยชน์ทคี่ ำดว่ำจะได้รับ
๗.1 สถาบั น อุดมศึกษาเอกชนที่ได้ รับการเปลี่ ยนประเภทมีการพัฒ นา แก้ไข ปรับปรุงการจัด
การศึกษาให้ มีมาตรฐานและมีคุณภาพ สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับอุดมศึกษา และ
มาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๗.2 ได้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมที่สถาบันอุดมศึกษานามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสถาบันได้
๗.3 ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายแก่คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึก ษา
เอกชน และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม

๑๓

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาเรื่ อ ง การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ สถาบันอุดมศึก ษาเอกชนที่ ได้รั บการเปลี่ ย น
ประเภทเป็นมหาวิทยาลัย : บทเรียนที่นาไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งจะแบ่งเนื้อหาในการนาเสนอออกเป็น ๕ ส่วนดังนี้
1. ความสาคัญและความเป็นมาของการยกฐานะ เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2. ความหมายของการเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
3. กฎหมาย เกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และการเปลี่ยนประเภท
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
4. การกากับดูแลคุณภาพมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
5. การศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
โดยมีรายละเอียดของเนื้อหาแต่ละส่วนดังนี้
1. ความสาคัญและความเป็นมาของการยกฐานะ เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ตั้งแต่ พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา มีเอกชนซึ่งเปิดสถาบันการศึกษาในสายอาชีวศึกษาเริ่มมี ความ
เคลื่อนไหวที่จะขยายการดาเนินงานของตนเป็นระดับอุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวดังกล่าวถูก
จากัดอยู่ในกรอบคาจากัดความและนโยบายของรัฐบาล ในแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2503 ที่เปิดโอกาสให้
เอกชนจัดการศึกษาในระดับ “ต่ากว่าอุดมศึกษา” เท่านั้น โดยระบุตอนหนึ่งว่า “การจัดให้มีสถานศึกษานั้น
รัฐใช้วิธีแบ่งแรง คือรัฐจัดเองบ้าง ส่งเสริมให้คณะหรือเอกชนจัดในระดับต่ากว่าอุดมศึกษาบ้าง” การถือ
กาเนิดของการอุดมศึกษาเอกชนที่ต่อยอดขึ้นมาจากอาชีวศึกษาจึงไม่อาจเป็นไปได้
ต่อมาในปีการศึกษา 2505-2506 มีสถาบันการศึกษาเอกชนเปิดสอนอย่างเป็นทางการ คือ
วิทยาลัยการพาณิชย์ และวิทยาลัยไทยเทคนิค นับเป็นสองสถาบันแรกที่ใช้คาว่า “วิทยาลัย” ในชื่อของตน
แม้จะไม่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานของรัฐบาลว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาในขณะนั้นก็ตาม โดยทั้งสอง
แห่งมีฐานะทางการเป็นโรงเรียนราษฎร์ประเภทอาชีวศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในทางปฏิบัติ
แล้วสถาบันทั้งสองมีลักษณะการดาเนินงาน ปรัชญา และวัตถุประสงค์ ตลอดจนมาตรฐานการศึ กษา ที่ต่าง
ออกไปจากโรงเรียนราษฎร์โดยทั่วไปในขณะนั้นอยู่ม าก นอกเหนือจากสถาบันทั้งสองที่กล่าวข้างต้น คือ
วิทยาลัยการพาณิชย์ที่พัฒนามาเป็น “มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย” และวิทยาลัยไทยเทคนิค ที่พัฒนามา
เป็น “มหาวิทยาลัยกรุงเทพ” ในปัจจุบันแล้ว ยังมีสถาบันการศึกษาเอกชนอีกหลายแห่งซึ่งได้เปิดดาเนินการ
ในรูปโรงเรียนราษฎร์ ตามเงื่อนไขของยุคสมัยนั้น แล้วได้พัฒนามาเป็นวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัย
หลั ง จากที่ น โยบายของรั ฐ บาลได้ เ ปลี่ ย นไป ได้ แ ก่ โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ พาณิ ช ย์ ซึ่ ง พั ฒ นาเป็ น
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โรงเรียนสอนภาษาและวิชาชีพอาจารย์เกริกพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยเกริก โรงเรียน
พยาบาลมิชชั่นเป็นวิทยาลัยมิชชั่น โรงเรียนพระคริสธรรมแมคกิลวารี และโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และ
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อนามั ย แมคคอร์ มิ ค เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย พายั พ โรงเรี ย นธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต ย์ เ ป็ น มหาวิ ท ยาลั ย ธุร กิ จ บั ณฑิตย์
โรงเรียนช่างกลไทยสุริ ย ะเป็น มหาวิทยาลั ยศรีปทุม และ โรงเรียนช่างกลสยามเป็นมหาวิทยาลัย สยาม
(สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 2539, 15-21)
จุ ด เปลี่ ย นที่ ท าให้ แ นวนโยบายของรั ฐ ด้ า นการศึ ก ษาที่ มี ต่ อ ภาคเอกชนเริ่ ม เปลี่ ย นแปลงไป
เนื่องจากสภาวการณ์ขาดแคลนกาลังคนที่มีความรู้ระดับอุดมศึกษาในช่วงที่ประเทศกาลังพัฒนา แม้ว่าใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-2514) ทาให้รัฐได้เริ่มขยายการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาออกสู่ภูมิภาค โดยมีการตั้งมหาวิทยาลัยภูมิภาคขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดขอนแก่น
และให้มหาวิทยาลัยที่มีอยู่เดิมขยายการสอนไปจนถึงภาคสมทบ (ภาคค่า) อย่างไรก็ตาม ความต้องการของ
ผู้ที่จะศึกษาในระดับอุดมศึกษายังมีอยู่อีกเป็นจานวนมาก และมีบุคคลจานวนไม่น้อยที่เดินทางไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศ นับเป็นการสูญเสียเงินตราจานวนมหาศาล จึงยังคงมีเสียงเรียกร้องและความเคลื่อนไหวของ
ภาคเอกชน รวมทั้งสาธารณชนสืบมาอย่างต่อเนื่อง รัฐจึงตระหนักถึงความจาเป็นที่จะต้องเปิดโอกาสให้
เอกชนเข้ามามีส่วนรับภาระการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ขณะเดียวกันภาคเอกชนก็มีความต้องการจะ
เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มจั ด การอุ ด มศึ ก ษาเช่ น กั น จึ ง น าไปสู่ น โยบายของรั ฐ ที่ เ ห็ น ประโยชน์ ข องการจั ด ตั้ ง
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน ทั้ ง นี้ ในการจั ด การศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย เอกชนนั้ น มติ ค ณะรั ฐ มนตรี
ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2510 ได้กาหนดไว้ว่าในระยะเริ่มแรก รัฐให้วิทยาลั ยเอกชนจัดหลักสูตรไม่ต่ากว่า
2 ปี และไม่สู งกว่า 3 ปี แรกของหลั กสู ตรในวิทยาลั ยหรือมหาวิทยาลั ยของรัฐ หลั งจากนั้นได้ นาไปสู่
พัฒ นาการส าคัญของอุดมศึกษาเอกชนโดยนิตินัย คือการประกาศใช้ พระราชบัญญัติ วิทยาลัยเอกชน
ในปี พ.ศ. 2512 และมีจัดตั้งวิทยาลัยเอกชนรุ่นแรก 6 แห่งในปี พ.ศ. 2513
อนึ่ ง สาระส าคั ญ ในพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ ดั ง กล่ า วในส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สถานภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น ได้กล่าวไว้ ในหมวดที่ 3 เรื่อง “ฐานะของวิทยาลัย ” มาตราที่ 14 และ 16
กาหนดสถานภาพ (สถานะ) ของวิทยาลัยเอกชนไว้ให้ วิทยาลัยเอกชนมีฐานะเป็นนิติบุคคล ที่มีอานาจให้
ประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในวิทยาลัยเอกชนได้ แต่การให้อนุปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นสูง
หรือปริญญา จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากสานักงานสภาการศึกษาแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม
ในทางปฏิบัติเมื่อวิทยาลัยเอกชนยื่นขอเปิดหลักสูตร 4 ปีมาให้คณะกรรมการวิทยาลัยเอกชนพิจารณา ก็ยัง
ยึดแนวทางตามมติ คณะรัฐมนตรี ข้างต้น ที่ให้จัดหลักสูตรไม่ต่ากว่า 2 ปี และไม่สูงกว่า 3 ปีแรกของ
หลั ก สู ต รในวิ ท ยาลั ย หรื อ มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ แม้ ว่ า พระราชบั ญ ญั ติ วิ ท ยาลั ย เอกชน พ.ศ. 2512
จะกาหนดให้วิทยาลัยเอกชนมีอานาจให้ปริญญาได้ก็ตาม
วิทยาลัยเอกชน จึงยังคงเคลื่อนไหวเพื่อขอจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี เพื่อ ให้ได้รับอานาจ
ที่สมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเอกชน พ.ศ. 2512 และกอรปกับเกรงผลกระทบจากการที่จะมีการ
จัดตั้งมหาวิทยาลัยเปิด ของรัฐโดยไม่ต้องสอบคัดเลือกในหลั กสูตร 4 ปีที่มีค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม
ที่ถูกกว่าวิทยาลัยเอกชนมาก จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนความเคลื่อนไหวของวิทยาลัยเอกชนในการยกฐานะ
ปรับบทบาท สถานภาพ ให้เท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่ งความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดผลเมื่อรัฐบาล
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ได้โอนอานาจการควบคุมดูแลวิทยาลัยเอกชนให้อยู่ในความรับผิดชอบของทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21
พฤศจิกายน 2517 และเปลี่ยนชื่อ “ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ” เป็น “ทบวงมหาวิทยาลัย” ซึ่งเท่ากับเป็น
การยกสถานภาพของวิทยาลัยเอกชนให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยของรัฐในเชิงการ
บริหารการศึกษา
ภายหลังจากได้ย้ายสังกัดมายังทบวงมหาวิทยาลัยแล้ว ความร่วมมือประสานงานระหว่างฝ่ายรัฐ
กั บ วิ ท ยาลั ย เอกชนด าเนิ น ไปด้ ว ยดี และได้ มี ก ารเชิ ญ วิ ท ยาลั ย เอกชนเข้ า ร่ ว มในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
พระราชบัญญัติเอกชน พ.ศ. 2512 ยกร่างเป็นกฎหมายใหม่ เป็น พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2522 ที่มีการแก้ไขสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ สถานภาพ ประเภทของสถาบันอุดมศึกษา กล่าวคือ
แก้ ป ระเภทของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน ที่ มี เ พี ย ง “วิ ท ยาลั ย ” ประเภทเดี ย วเป็ น 3 ประเภท คื อ
มหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัย ในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สามารถจัดตั้งเป็น มหาวิทยาลัย
สถาบัน หรือ วิทยาลัยได้ และให้สถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งมีขอบข่ายภารกิจ และสามารถให้ปริญญาบัตรได้
เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือ ในปี พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา มีการขออนุญาต
จากวิทยาลัยเอกชนและสถาบันในการเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง
2. ความหมายของการเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ความหมายของการเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้น อ้างอิงตาม
กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยน
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2552 (๒๕๕๒ : ๖) หมวด 2 ที่ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนประเภท
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ไว้ในข้อ 7 ว่า
“ การเปลี่ ย นประเภทสถาบั น อุดมศึกษาเอกชน จะเปลี่ ยนจากมหาวิทยาลั ยเป็นสถาบันหรือ
วิทยาลัย หรือจากสถาบันเป็นมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย หรือจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
ก็ได้ และการเปลี่ ย นเป็ นประเภทใด จะต้องมีลั กษณะสอดคล้ องกับประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่ ก าหนดไว้ ใ นกฎกระทรวง ว่ า ด้ ว ยการก าหนดลั ก ษณะของมหาวิท ยาลั ย สถาบั น และวิ ท ยาลั ย ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน”
กล่าวโดยสรุปคือ การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนจะเปลี่ยนประเภท ที่มีอยู่ 3 ประเภท คือ มหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัย โดยจะเปลี่ยนจาก
ประเภทหนึ่งเป็นอีกประเภทหนึ่ง ใน 3 ประเภทดังกล่าว คือ จะเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันหรือ
วิทยาลัย หรือจากสถาบันเป็นมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย หรือจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
ก็ได้ โดยต้องสอดคล้องกับประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
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3. กฎหมาย เกณฑ์ แนวปฏิบัติ ที่เ กี่ย วข้ อ งกั บ สถาบัน อุด มศึก ษาเอกชน และการเปลี่ ยนประเภท
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในการดาเนิ น การของสถาบั น อุด มศึ ก ษาเอกชนมี กฎหมาย เกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เกี่ ยวข้ อ งกั บ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และการเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังต่อไปนี้
3.1 พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2550
พระราชบัญญัตินี้ เป็นกฎหมายหลักที่ใช้บังคับแก่สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา ระดับปริญญา เว้นแต่สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างรัฐบาลไทย
กับ ทบวงการช านั ญพิเศษแห่ งสหประชาชาติ โดยรัฐ มนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิ การรั กษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ มีอานาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงและประกาศ เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 30 ธันวาคม 2550 มีเนื้อหาทั้งสิ้น
130 มาตรา 9 หมวด พร้อมด้วยบทเฉพาะกาล สรุปได้ดังนี้
3.1.1 มาตรา 1-7 เป็นสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับชื่อ คานิยาม การบังคับใช้และผู้มีอานาจ
ตามพระราชบัญญัตินี้
3.1.2 หมวด 1 การจัดตั้งและเปิดดาเนินการ มาตรา 8 - 23 มีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์ของการดาเนินการ ประเภทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน การจัดตั้ง การขอรับใบอนุญาต
การเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภท การอนุญาต การเพิกถอนการอนุญาต การเปลี่ยนชื่อและการเปลี่ยน
ประเภท การโอนกรรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น โดยได้ รั บ ยกเว้ น ภาษี อ ากร การแบ่ ง ส่ ว นงาน และการจั ด ระบบ
บริ ห ารงานภายใน การขออนุ ญาตและการอนุญ าตจั ด การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ง การใช้คานาหน้ า ชื่ อ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน การคุ้ ม ครองการท างานและผลประโยชน์ ต อบแทนของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
3.1.3 หมวด 2 คณะกรรมการ มาตรา 24 - 27 มีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ หน้าที่ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับการดาเนินงานของคณะ
กรรมการ อานาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ รวมทั้งอานาจของคณะกรรมการอื่น
และคณะอนุกรรมการในการเรียกให้บุคคลใดๆ มาให้ถ้อยคา หรือแจ้งให้บุคคลใดๆ ส่งเอกสารหลักฐาน
ที่จาเป็นแก่การดาเนินการตามอานาจและหน้าที่
3.1.4 หมวด 3 การดาเนินงาน มาตรา 28 - 53 มีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับสภาสถาบัน
การแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบัน องค์ประกอบ วาระการดารงตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่งของนายกสภา
สถาบันและกรรมการสภาสถาบัน การเรียกประชุมกรรมการสภาบัน การกาหนดการประชุมสถาบัน อานาจ
หน้ า ที่ ข องสภาสถาบั น อ านาจในการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการหรื อ คณะอนุ ก รรมการ การก าหนดให้ มี
คณะกรรมการพิจ ารณาตาแหน่ งทางวิช าการ วาระการดารงตาแหน่ง อานาจหน้าที่ การกาหนดให้ มี
อธิการบดี รองอธิการบดี คุณสมบัติการพ้นจากตาแหน่ง การมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่แทนอานาจหน้าที่
ของอธิการบดี ตาแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ คุณสมบัติของคณาจารย์ประจา การเสนอแต่งตั้งให้
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ดารงตาแหน่งทางวิชาการ การพ้นจากตาแหน่งคณาจารย์ คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้ งให้เป็น
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ การใช้คานาหน้านามเพื่อแสดงวิทยฐานะ และการแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาทราบกรณีมีการแต่งตั้งผู้ใดให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ รวมถึงการมีผู้ช่วยอาจารย์
3.1.๕ หมวด 4 ปริ ญญาและเครื่ องหมายวิทยฐานะ มาตรา 54 - 59 มีส าระส าคั ญ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ การก าหนดชั้ น ปริ ญ ญา การขอให้ รั บ รองและขอให้ รั บ รองวิ ท ยฐานะ การให้ อ านาจ
ให้ประกาศนียบัตรอนุปริญญา ปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต 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
3.1.๖ หมวด 5 ทรัพย์สินการบัญชี มาตรา 60 - 69 มีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ ทุนของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน การจัดสรรทุนเป็นกองทุนประเภทต่างๆ รวมทั้งการบริหารกองทุน รายได้ของ
สถาบัน อุดมศึกษาเอกชน การดาเนินการเกี่ยวกับบรรดารายได้และทรัพย์สิน การบริหารกองทุนประเภท
ต่างๆ ให้เพียงพอ การจัดทาบัญชีตามหลักการบัญชีสากล การดาเนินการในกรณีกองทุนทั่วไป มีรายได้
สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจาปี ความรับผิดชอบในการจัดทางบการเงินประจาปีที่ต้องเสนอสภาอนุมัติ และ
รายงานการสอบบัญชีไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เป็นผู้สอบบัญชีและหน้าที่ของผู้สอบบัญชี
3.1.๗ หมวด 6 การอุดหนุนและส่งเสริม มาตรา 70 มีสาระสาคัญที่กาหนดให้รับอุดหนุน
และส่ ง เสริ ม สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน กรณี ใ ห้ ข้ า ราชการและพนั ก งานของรั ฐ ไปปฏิ บั ติ ง านใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในด้านต่างๆ การยกเว้น
อากรขาเข้าประเภทครุภัณฑ์ที่ใช้ในการศึกษาและวิจัย และการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
3.1.๘ หมวด 7 การกากับและควบคุม มาตรา 71 - 99 มีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ การ
ปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบการดาเนินการ การดาเนินการที่ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ ข้อห้ ามที่มิให้ ส ถาบัน อุด มศึ กษาเอกชนรับ เงิน ทรัพย์ สิ น หรือประโยชน์ อื่นใดจาก
บุคคลใด ซึ่งอาจเป็นภัยต่อความมั่นคง ความปลอดภัยของประเทศ หรือขัดต่อวัฒนธรรมของชาติหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ข้อปฏิบัติในการหยุดสอนติดต่อกันเกิน 3 วัน นอกจากการหยุดตามปกติ
การแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบกรณีคณาจารย์ประจาพ้นสภาพ การดูแลอาคาร
สถานที่และบริเวณที่ตั้งให้ถูกสุขลักษณะหรืออนามัย มีความมั่นคงไม่เป็นภยันตรายแก่นักศึกษา การห้าม
มิให้ใช้ชื่อตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในข้อบังคับ การไม่อ นุญาตให้ใช้สถานที่
เพื่อการอัน มิช อบด้ว ยกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ ศิล ธรรมอัน ดี การเพิกถอนใบอนุ ญ าต
การโฆษณาอันเป็นเท็จหรือไม่ตรงกับข้อเท็จจริงตามที่ได้รับ ใบอนุญาตหรือไม่ตรงตามข้อกาหนดหรือเป็น
ข้อความที่อาจก่อให้ เกิดผลเสี ย ต่อสั งคม การฝ่ าฝื นไม่ดาเนินการตามหลั กเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกาหนด การไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดของสถาบันอุดมศึกษาหรือการแก้ไขข้อกาหนด โดยไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่ คณะกรรมการกาหนด การใช้อานาจควบคุมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน การอุทธรณ์คาสั่งควบคุม การให้มีคาสั่งเลิกการควบคุม และประกาศคาสั่งเพิกถอนการควบคุม การ
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ดาเนินการของคณะกรรมการควบคุม อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุม การถอดถอนคณาจารย์
การดาเนินการต่ออธิการบดี การตั้งกรรมการสอบสวน การสอบสวน
3.1.๙ หมวด 8 การเลิกและการโอนกิจการ มาตรา 100 - 103 มีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้อง
กับการเลิกกิจการ การโอนใบอนุญาต การยื่นคาขอรับใบอนุญาต กรณีผู้รับใบอนุญาตตาย การควบคุมของ
สานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในกรณีที่ไม่มีผู้รับโอนใบอนุญาต
3.1.๑0 หมวด 9 บทกาหนดโทษ มาตรา 104 - 123 มีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ การ
กาหนดบทลงโทษกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใด หรือผู้ใดไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชนที่ได้
กาหนดไว้ตามมาตราต่างๆ รวมทั้งการกาหนดผู้ใช้อานาจลงโทษตามที่มีการกาหนดโทษไว้
3.1.1๑ บทเฉพาะกาล มาตรา 124 - 130 เป็นการกาหนดให้สามารถดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฉบับก่อนหน้านี้ ซึ่งมีผลบังคับก่อนวันที่ พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในกรณีต่างๆ รวมทั้งในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวง ประกาศ คาสั่ง ข้อกาหนด ระเบียบ และข้อบังคับ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ก็ให้นากฎทบวง ประกาศ คาสั่ง ข้อกาหนด ระเบียบและข้อบังคับที่
ออกตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
3.2 ข้อกาหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึ กษา
เอกชนใดแล้ ว สถาบั น อุดมศึกษาเอกชนนั้นจะมีส ภาพเป็น “นิติบุคคล” ตามความในมาตรา 4 แห่ ง
พระราชบั ญญัติส ถาบั น อุดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 และสถาบันจะต้องมีข้อ กาหนดของสถาบั น ฯ
ตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ซึ่งถือเป็นข้อตกลง
ระหว่างสถาบัน นั้น ๆ กับสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยในข้อกาหนดของแต่ล ะ
สถาบันต้องประกอบด้วยรายการต่างๆ ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้
(1) ชื่อและประเภท
(2) วัตถุประสงค์
(3) ที่ตั้งและแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร
(4) รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินตามมาตรา 12
(5) ทุนจากผู้ขอรับใบอนุญาตและโครงการใช้จ่าย
(6) ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์
(7) ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ
(8) โครงการจัดการศึกษาและอุปกรณ์หลักในการจัดการศึกษา
(9) โครงการจัดหาและพัฒนาผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
(10) หลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา
(11) อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบารุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ
(12) วิธีการรับนักศึกษาและให้นักศึกษาพ้นสภาพ
(13) เครื่องแบบนักศึกษาหรือการแต่งกายของนักศึกษา
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(14) การกาหนดตาแหน่ง คุณสมบัติของผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ การกาหนดอัตรา
เงินเดือน ค่าสอน ค่าชดเชย ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การจ้างและเลิ กจ้าง และสวัสดิการของผู้บริ ห าร
คณาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่
(15) รายการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
การแก้ไขข้อกาหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามรายการ (1) ถึง (7) ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ เว้นแต่ (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) และ (15) ให้ได้รับความเห็นชอบ
จากสภาสถาบัน และต้องแจ้งให้ คณะกรรมการทราบภายในสามสิบวันนับ แต่วันที่สภาสถาบันให้ความ
เห็นชอบโดยพิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์
ในการศึกษาครั้งนี้ การพิจารณาการดาเนินการของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง จึงจาเป็น
จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในสาระ รายละเอียดที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดของสถาบั นอุดมศึกษานั้นๆ
เป็นอย่างดี
3.3 กฎกระทรวงกาหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2549
กฎกระทรวงนี้ ได้กาหนดสาระสาคัญที่ระบุลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัย
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไว้ดังต่อไปนี้
3.3.1 มหาวิ ท ยาลั ย มี ลั ก ษณะให้ ก ารศึ ก ษาและส่ ง เสริ ม วิ ช าการ และวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง
หลายสาขาวิชาหรือหลายกลุ่มสาขาวิชา ให้การศึกษาเพื่อให้ประกาศนียบัตรอนุปริญญา ปริญญาทุกชั้น
และประกาศนียบัตรบัณฑิต มีภารกิจด้านการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
3.3.2 สถาบัน มีลักษณะให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งเน้นการสอน
ในสาขาวิชาใดหรือกลุ่มสาขาวิชาใดโดยเฉพาะให้การศึกษาเพื่อให้ประกาศนียบัตรอนุปริญญา ปริญญา
ทุกชั้น และประกาศนียบัตรบัณฑิต มีภารกิจด้านการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
3.3.3 วิ ท ยาลั ย มี ลั ก ษณะให้ ก ารศึ ก ษาและส่ งเสริ ม วิช าการ และวิ ช าชี พ ชั้นสู ง ในบาง
สาขาวิช าให้ การศึกษาเพื่อให้ป ระกาศนียบัตรอนุปริญญา ปริญญาทุกชั้น และประกาศนียบัตรบัณฑิต
มีภารกิจด้านการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
3.4 กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2552
กฎกระทรวงนี้ มีสาระสาคัญกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ไว้ 3 หมวด สรุปได้ดังนี้
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3.4.1 หมวด 1 การเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นการกาหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
ในการขออนุ ญาตเปลี่ยนชื่อสถาบั นอุดมศึกษาเอกชน รวมถึงกระบวนการในการพิจารณาอนุญาตหรื อไม่
อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ
3.4.2 หมวด 2 การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จะเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันหรือวิทยาลัย หรือจาก
สถาบันเป็นมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย หรือจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยหรือสถาบันก็ได้ และการเปลี่ยน
เป็ น ประเภทใด จะต้ อ งมี ลั ก ษณะสอดคล้ อ งกั บ ประเภทสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนที่ ก าหนดไว้ ใ น
กฎ กระทรวงว่าด้วยการกาหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน โดยที่ส ถาบั น อุดมศึกษาเอกชนที่จะขอเปลี่ ยนประเภทต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ดังต่อไปนี้
(1) เปิดดาเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีการศึกษา และมีผู้สาเร็จการศึกษาอย่างน้อย
หนึ่งรุ่น
(2) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น ได้ดาเนินการตามข้อกาหนดถูกต้องและครบถ้ว น
ทุกประการแล้ว
(3) ที่ ดิ น ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนจะต้ อ งมี ลั ก ษณะและเนื้ อ ที่ เ ป็ น ไปตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการกาหนดลักษณะและเนื้อที่ที่ดินที่จะใช้เป็นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(4) ในกรณีที่การเปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็นสถาบันหรือมหาวิทยาลัย หรือจาก
สถาบันเป็นมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น จะต้องมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับตามหลักวิชาการด้านการวิจัยในสาขาที่เปิดสอน อย่างน้อยสาขาวิชาละสามเรื่อง
(5) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอเปลี่ยนประเภท จะต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะแล้ว
(6) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอเปลี่ยนประเภท จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน
คุณภาพกลุ่มสถาบันตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในระดับสถาบันอุดมศึกษาและ
ระดับกลุ่มสาขาวิชาจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
(7) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอเปลี่ยนประเภท จะต้องมีความพร้อมและมี ศักยภาพ
ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่กระทรวง
ศึกษาธิการกาหนด โดยมีหลักฐานยืนยันว่าสามารถดาเนินการด้านกายภาพ ด้านวิชาการและด้านการเงินได้
(8) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะต้องกาหนดว่า จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาอยู่ในกลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษาใดตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด และกลุ่มสถาบัน
อุดมศึกษาที่กาหนดจะต้องสอดคล้องกับลักษณะของสถาบันอุดมศึกษา
(9) การยื่นคาขอเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสภาสถาบันและผู้รับใบอนุญาต โดยให้อธิการบดี ยื่นคาขอต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามแบบ รกอ. 09 ท้ายกฎกระทรวงนี้
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(10) เมื่อได้รับคาขอแล้ว ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจสอบคาขอ
หากปรากฏว่าคาขอไม่สมบูรณ์หรือเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน ให้ส่งคืนผู้ยื่นคาขอภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับคาขอ
(11) ในกรณีคาขอถูกต้องและมีเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ ให้สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการพิจารณา
(12) ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การขอเปลี่ยนประเภทไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ 7 และข้อ 8 ให้คณะกรรมการแนะนาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการปรั บปรุงให้
เหมาะสม หากผู้ยื่นคาขอไม่ป รับปรุ งตามคาแนะนาภายในสี่สิ บห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสื อ
ให้ถือว่าผู้ยื่นคาขอไม่ประสงค์จะขออนุญาตเปลี่ยนประเภทต่อไป
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการเปลี่ยนประเภทเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขตามข้อ 7 และข้อ 8 ให้คณะกรรมการให้คาแนะนารัฐมนตรีอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนนั้นได้
ในกรณีที่การขอเปลี่ยนประเภทซึ่งผู้ยื่นคาขอได้ปรับปรุงตามคาแนะนาของคณะกรรมการ
แล้วไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการให้คาแนะนารัฐมนตรีไม่อนุญาต
ให้เปลี่ยนประเภท
(13) ใบอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้เป็นไปตามแบบ รกอ.
10 ท้ายกฎกระทรวงนี้ และให้มีผลบังคับใช้เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
3.4.3 หมวด 3 ใบแทนใบอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เป็นการกาหนดแนวทางดาเนินการกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกทาลายหรือลบเลือนในสาระสาคัญ
กาหนดให้สามารถใช้ใบแทนใบอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
3.5 ประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง คู่ มื อ การขออนุ ญ าตเปลี่ ย นประเภท
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558
ประกาศดังกล่าวนี้ ได้กาหนดแนวปฏิบัติในการเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องดาเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กฎกระทรวงกาหนด
หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื่ อ นไขในการขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าตให้ เ ปลี่ ย นชื่ อ หรื อ เปลี่ ย นประเภท
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2552 กฎกระทรวงก าหนดลั ก ษณะเนื้ อ ที่ ที่ ดิ น ที่ จ ะใช้ เ ป็ น ที่ จั ด ตั้ ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 กฎกระทรวงกาหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัย
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสาคัญดังนี้
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3.5.1 หมวด 1 การยื่นคาขอและเอกสารหลักฐาน
ในการเสนออนุญาตเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สถาบันอุดมศึกษานั้นจะ
ต้องได้รั บ ความเห็ น ชอบจากสภาสถาบั นและผู้ รั บใบอนุ ญาต โดยให้ อธิการบดียื่นคาขอต่ อส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพร้อมเอกสารหลักฐาน โครงการเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและ
ข้อกาหนดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
3.5.2 หมวด 2 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตให้เปลี่ยนประเภท
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งเสนอโครงการเปลี่ ย นประเภทสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน
ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
(1) ชื่อ ตราสัญลักษณ์ และประเภท ซึ่งต้องสอดคล้องกับสาระที่กาหนดใน พระราชบัญญัติ
สถาบั นอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ทั้งนี้ ในส่ วนของการกาหนดประเภทนั้น ในมาตรา 9 จาแนก
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ มหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัย โดยมีลักษณะตาม
กฎกระทรวงกาหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.
2549 โดยที่ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาฉบับนี้ ได้กาหนดรายละเอียดเพื่อให้มีความชัดเจน
ในทางปฏิบัติ ในส่วนของสาขาวิชาและกลุ่มสาขาวิชาในแต่ละประเภทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กล่าวคือ
(๑.๑) มหาวิทยาลัย : ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงโดยต้อง
เปิดสอนทั้งกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์
โดยแต่ละกลุ่มสาขาวิชาหลักต้องประกอบด้วยระดับ ปริญญาตรีอย่างน้อย 3 สาขาวิชาย่อ ย และระดับ
ปริญญาโทอย่างน้อย 1 สาขาวิชาย่อย ซึ่งรวม 2 กลุ่มสาขาวิชาหลักแล้วมีระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 6
สาขาวิ ช าย่ อ ย และระดั บ ปริ ญ ญาโทไม่ น้ อ ยกว่ า 2 สาขาวิ ช าย่ อ ย และต้ อ งปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของ
สถาบันอุดมศึกษาอย่างครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(๑.๒) สถาบัน : ให้การศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงอย่างน้อย 1 กลุ่ม
สาขาวิช าหลั ก ได้แก่ กลุ่ มสาขาวิช าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือกลุ่ มสาขาวิช าสั งคมศาสตร์หรือ
มนุษยศาสตร์ โดยเน้นการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาและการวิจัย
(๑.๓) วิ ท ยาลั ย : ให้ ก ารศึ ก ษาด้ า นวิ ช าการและวิ ช าชีพ ชั้ นสู งบางสาขาวิช า
อย่างน้อย 3 สาขาวิชาย่อย ในระยะเริ่มดาเนินการให้จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีก่อนจนกว่าจะมี
ความเข้มแข็งด้านวิชาการ โดยเฉพาะการวิจัยจึงสามารถจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป
(2) ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
การกาหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ต้องมีความชัดเจนแสดงถึงกุศลเจตนาใน
การจัดการศึกษา เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ และการดาเนินงานของสถาบัน ตาม
หลั กธรรมาภิบ าล โดยไม่มุ่งหวังผลกาไรในเชิงธุรกิจ และจะต้องกาหนดวัตถุ ประสงค์ให้ส อดคล้องกับ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจหลัก ของสถาบันอุดมศึกษาอย่างน้อย 4 ด้าน
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(3) โครงสร้างการบริหารสถาบัน
แสดงโครงสร้างและภารกิจการบริหารจัดการของสถาบันให้ชัดเจน และสอดคล้อง
กับปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา
(4) รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน
(4.1) ที่ดิน ที่ใช้ในการจัดตั้งสถาบันอุ ดมศึก ษาเอกชนต้อ งมีลั กษณะและเนื้ อ ที่
ตามที่ ก าหนดในกฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยการก าหนดลั ก ษณะและเนื้ อ ที่ ที่ ดิ น ที่ จ ะใช้ เ ป็ น ที่ จั ด ตั้ ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549
(4.2) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นส่วน
ควบของที่ดินที่จะใช้เป็นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(4.3) แสดงราคาประเมินที่ดินของทางราชการของที่ดินที่ใช้เป็นที่จัดตั้ง
(5) การดาเนินงาน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอเปลี่ยนประเภท ต้องแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและ
ศักยภาพใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการเงิน และด้านการบริหารจัดการ ดังนี้
(5.1) ด้ า นกายภาพ แสดงผลการด าเนิ น การที่ ผ่ า นมาย้ อ นหลั ง 3 ปี ผลการ
ดาเนินงานปีปัจจุบัน และจัดทาแผนพัฒนาระยะ 5 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(5.1.1) ทาเลที่ตั้งและบริเวณใกล้เคียง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง และตามกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
- บริเวณและอาคารของสถาบันเป็นเอกเทศไม่ปะปนกับสถานที่อื่น
- ต้ อ งอยู่ ใ นสภาวะแวดล้ อ มที่ เ หมาะสมที่ จ ะสามารถสร้ า ง
บรรยากาศทางวิชาการได้ดี
- ต้องแสดงความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสาธรณูปการ และ
มีทางเข้าออกได้อย่างสะดวก
- ต้องแสดงแผนที่บริเวณที่จัดตั้งและบริเวณใกล้เคียงให้ชัดเจน
(5.1.2) ผังแม่บท
- ต้ อ งมี ผั ง แม่ บ ทการก่ อ สร้ า งและการพั ฒ นาพื้ นที่ ที่ เ หมาะสม
เอื้อต่อการแสวงหาความรู้และการเสริมสร้างชีวิตภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยพื้นที่ทั้งหมดต้องเพียงพอ
สาหรับกิจกรรมทุกประเภทของสถาบัน
- กรณีสถานที่ตั้งหลั กและสถานที่ตั้งจัดหาเพิ่มเติมของสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนที่ขอเปลี่ย นประเภทไม่ได้ติดต่อเป็นผื นเดียวกัน ต้องแสดงแผนการใช้พื้นที่และแผน
การเชื่อมโยงสถานที่ที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษา
- แผนการพัฒ นาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ ที่ขอเปลี่ ยนประเภท
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องมีความเหมาะสมโดยต้องแสดงให้ เห็ นถึงศักยภาพความพร้อมในการเป็น
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สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานและมีการพัฒนาทั่วถึงกันตลอดทั้ง
พื้นที่ หากพื้นที่ไม่ติดต่อเป็นผืนเดียวกันต้องมีการพัฒนาการใช้ประโยชน์ในทุกพื้นที่ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
ที่ทัดเทียมกัน
- ผู้ อ อกแบบผั ง แม่ บ ทจะต้ อ งเป็ น สถาปนิ ก หรื อ วิ ศ วกรที่ มี
ใบประกอบวิ ช าชี พ สถาปนิ ก หรื อ วิ ศ วกรอย่ า งต่ าระดั บ สามั ญ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาปนิ ก หรื อ
พระราชบัญญัติวิศวกร พร้อมแสดงเอกสารประกอบ
- แสดงพื้นที่เพื่อการนันทนาการ กีฬา และการจัดกิจกรรมอื่นๆ
ที่เพียงพอต่อจานวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา
- แสดงพื้นที่สีเขียวที่เพียงพอและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
เชิงนโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน
(5.1.3) อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
- อาคารของสถาบันต้องเป็นอาคารถาวร
- กรณีมีอาคารและสิ่งปลูกสร้างไว้เดิม หรือมีการรับโอนอาคาร
หรือสิ่งปลูกสร้างจะต้องเสนอภาพจริงและแบบแปลนอาคาร
- กรณี ส ร้ า งอาคารและสิ่ ง ปลู ก สร้ า งใหม่ ต้ อ งเสนอแผน
การก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ตามผังแม่บท
- คุ ณ ภาพของห้ อ งเรี ย น หรื อ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การจัดการเรียนการสอน ต้องจัดให้มีความเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์
(5.1.4) ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
- ต้ อ งมี บ ริ ก ารสาธารณู ป โภคที่ เ พี ย งพอ เช่ น มี ร ะบบประปา
ไฟฟ้ า ระบบก าจั ด และบ าบั ด ของเสี ย ระบบการจั ด การและก าจั ด ขยะ ฯล ฯ ทั้ ง นี้ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- ต้ อ งมี อุ ป กรณ์ แ ละระบบความปลอดภั ย ระบบการป้ อ งกั น
อัคคีภัย โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(5.2) ด้ า นวิ ช าการ แสดงผลการด าเนิ น การที่ ผ่ า นมาย้ อ นหลั ง 3 ปี ผลการ
ดาเนินงานปีปัจจุบัน และจัดทาแผนพัฒนาระยะ 5 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(5.2.1) หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
- หลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด ด าเนิ น การต้ อ งเป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
การอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนที่ ข อเปลี่ ย นประเภทที่ มี ก ารจั ด
การศึกษานอกสถานที่ตั้ง จะต้องจัดการศึกษาทุกหลักสูตรให้ได้ตามมาตรฐานการจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้ง

๒๕

- แสดงข้อมูลหลักสูตรที่เปิดดาเนินการทั้งหมดในปัจจุบัน และ
แสดงแผนที่จะเปิดดาเนินการในอนาคตในระยะ 5 ปี โดยจาแนกตามคณะ หลักสูตรและสาขาวิชา รวมทั้ง
ระบุปีที่เปิดดาเนินการจัดการเรียนการสอนด้วย
(5.2.2) อาจารย์และบุคลากร
(๑) จานวนอาจารย์และแผนพัฒนาอาจารย์
- จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ประจาหลักสูตร
- แสดงจานวนอาจารย์ ตามคุ ณวุฒิ และตามตาแหน่ ง ทาง
วิชาการ
- แสดงรายชื่อ คุณวุฒิ ตาแหน่งทางวิช าการของอาจารย์
ประจาหลักสูตร แต่ละหลักสูตรในระดับปริญญาที่เปิดดาเนินการในปัจจุบัน และแสดงรายชื่อ คุณวุฒิ
ตาแหน่งทางวิชาการ ประสบการณ์ในการทาวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ของอาจารย์
ประจาหลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในแต่ละหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เปิดดาเนินการในปัจจุบัน
- แสดงแผนการพัฒนาอาจารย์ในระยะ 5 ปี โดยจาแนกตาม
คณะหลักสูตรและสาขาวิชา รวมทั้งงบประมาณในการพัฒนา
- แสดงแผนการรักษาอาจารย์ของสถาบันในระยะ 5 ปี
(๒) จานวนบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากร
แสดงจานวนบุคลากรตามคุณวุฒิ โดยให้แสดงข้อมูลที่ผ่านมา
ย้ อ นหลั ง 3 ปี ข้ อ มู ล ในปี ปั จ จุ บั น และแผนการพั ฒ นาบุ ค ลากรในระยะ 5 ปี รวมทั้ ง งบประมาณใน
การพัฒนา พร้อมทั้งแสดงแผนการรักษาบุคลากรของสถาบันในระยะ 5 ปี ด้วย
(5.2.3) จานวนนักศึกษา
- แสดงจ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ ผ่ า นมาย้ อ นหลั ง 3 ปี ข้ อ มู ล ในปี
ปัจจุบันและแผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ปี
- แสดงจานวนบัณฑิตที่จบการศึกษา จาแนกตามคณะ หลักสูตร
และสาขาวิชา
(5.2.4) การวิจัย
- สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอเปลี่ยนประเภท จะต้องมีผลงาน
วิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้ตามหลักวิชาการด้านการวิจัยในสาขาวิชาที่เปิดสอน โดย
ควรเป็นงานที่วิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนด สาขาวิชาละไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง ทั้งนี้ จะพิจารณาสาขาวิชาที่เปิดดาเนินการมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี
ก่อนยื่นขอเปลี่ยน
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- แสดงข้อมูลผลงานวิจัยที่ผ่านมาที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับได้ตามหลักวิชาการด้านการวิจัยในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน และแสดงแผนงานวิจัยในระยะ 5 ปี
พร้อมงบประมาณในการทาวิจัย โดยให้จาแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และปีการศึกษา
(5.2.5) ห้องสมุด
- ห้ อ งสมุ ด ควรด าเนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา
- แสดงจ านวนทรั พ ยากรสารสนเทศของห้ อ งสมุ ด และ
งบประมาณที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี ข้อมูลปีปัจจุบัน และแผนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
ในระยะ 5 ปี โดยจาแนกเป็น หนังสือภาษาไทย/ต่างประเทศ วารสารภาษาไทย/ต่างประเทศ หนังสือ/
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล ฯลฯ
- แสดงข้อมูลระบบเครือข่ายห้องสมุด โดยแสดงวัสดุ อุปกรณ์
และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ พร้อมทั้งแสดงงบประมาณ
- แสดงการจั ด การระบบสารสนเทศเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การ
ห้องสมุด มีการจัดการความรู้ มีการวิจัยและใช้ช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
(5.2.6) อุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์สานักงาน
แสดงข้อมูลรายการอุปกรณ์สานักงานและอุปกรณ์การสอนทั่ว ไป
ประจาห้องบรรยาย ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่างๆ พร้อมทั้งอุปกรณ์พื้นฐานสาหรับการสอนแต่ละวิชา
ให้ครบถ้วนตามหลักสูตรการเรียนการสอนและเพียงพอกับจานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาแต่ละครั้ง รวมทั้ง
ต้องแสดงแผนการจัดซื้ อจัดหาอุปกรณ์สานักงานและอุปกรณ์การสอนทั่วไปในระยะ 5 ปี ที่สอดคล้องกับ
การเปิดรายวิชาในแต่ละหลักสูตร พร้อมทั้งแสดงงบประมาณ โดยใช้ ราคาประมาณการขณะจัดซื้อ และ
แสดงงบประมาณด้านการบารุงรักษาไว้ด้วย
(5.2.7) การบริหารทางวิชาการ
แสดงข้อมูล การบริการวิช าการที่ผ่ านมาย้ อนหลั ง 3 ปี ข้อมูล ปี
ปัจจุบัน และแผนการบริการวิชาการในระยะ 5 ปี พร้อมงบประมาณ
(5.2.8) การทานุบารุงศิลปวัฒธรรม
แสดงข้อมูลการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี
ข้อมูลปีปัจจุบันและแผนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในระยะ 5 ปี พร้อมงบประมาณ
(5.2.9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
แสดงระบบและกลไกการประกันคุณภาพของสถาบันที่สอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
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(5.3) ด้านการเงิน
แสดงผลการดาเนินการที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี ผลการดาเนินงานปีปัจจุบัน
และจัดทาแผนพัฒนาระยะ 5 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(5.3.1) ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนจั ด สรรทุ น ของสถาบั น เป็ น กองทุ น
ประเภทต่างๆ ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 โดยให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนประเภท
(5.3.2) การประเมินราคาทรัพย์สินถาวร
- การประเมินราคาที่ดินให้ใช้ราคาประเมินของทางราชการ
- การประเมินราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
- ให้แสดงรายงานทางการเงินประจาปีย้อนหลัง 3 ปี และจัดทา
แผนการเงินในระยะ 5 ปี ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้ค่าใช้จ่ายและงบประมาณแสดง
การเปลี่ยนแปลงทุนสะสม งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
การจัดทาบัญชีและรายงานงบการเงินประจาปีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทั้งนี้ การจัดทาแผนการเงิน
จะต้องสอดคล้องกับแผนด้านกายภาพ ด้านวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งต้องจัดให้มีผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตสอบทานแผนการเงิน
(5.4) แผนการบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบสารสนเทศด้านระบบทะเบียนนักศึกษา
ด้านระบบทะเบียนอาจารย์/บุคลากร ด้านระบบการเงิน และด้านอื่นๆ เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้
ทั้งนี้ การจะได้รับใบอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้
ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมีศักยภาพความพร้อมในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนก่อน เพื่อให้มีความมั่นใจว่า
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ขอเปลี่ยนประเภทจะสามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ โดยอย่างน้อย
ต้องดาเนินการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ให้เสร็จสมบูรณ์เป็นไปตามแผนในปีแรกที่จะเปิดดาเนินการ
3.5.3 หมวด 3 การจัดทาข้อกาหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเสนอข้อกาหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยให้มีรายการ
อย่างน้อยเป็นไปตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ดังนี้
(1) ชื่อและประเภท
(2) วัตถุประสงค์
(3) ที่ตั้งและแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร
(4) รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินตามมาตรา 12
(5) ทุนจากผู้ขอรับใบอนุญาตและโครงการใช้จ่าย
(6) ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์
(7) ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ
(8) โครงการจัดการศึกษาและอุปกรณ์หลักในการจัดการศึกษา
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(9) โครงการจัดหาและพัฒนาผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
(10) หลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา
(11) อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบารุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ
(12) วิธีการรับนักศึกษาและให้นักศึกษาพ้นสภาพ
(13) เครื่องแบบนักศึกษาหรือการแต่งกายของนักศึกษา
(14) การกาหนดต าแหน่ ง คุณสมบัติข องผู้ บ ริห าร คณาจารย์และเจ้า หน้ า ที่
การกาหนดอัตราเงินเดือน ค่าสอน ค่าชดเชย ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การจ้าง การเลิกจ้าง และสวัสดิการ
ของผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่
(15) รายการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดทาข้อกาหนดเป็นไปตามคู่มือการจัดทาข้อกาหนด
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
3.5.4 หมวด 4 ขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในการพิจ ารณาอนุ ญ าตให้ เ ปลี่ ยนประเภทสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาเอกชน รัฐ มนตรี จ ะ
อนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยคาแนะนาของคณะกรรมการ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 : ตรวจสอบคาขอ เอกสารหลักฐาน
ผู้ ยื่ น ค าขอ ยื่ น ค าขอเปลี่ ย นประเภทสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
คาขอรับใบอนุญาตเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึ กษาเอกชน เอกสารหลักฐาน โครงการเปลี่ยนประเภท
สถาบัน อุด มศึก ษาเอกชน และข้อ กาหนดสถาบัน อุด มศึก ษาเอกชน ให้เ ป็น ไปตามพระราชบัญ ญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต และการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2552 กฎกระทรวงกาหนดลักษณะเนื้อที่ที่ดินที่จะใช้เป็นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2549 กฎกระทรวงกาหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2549 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคาขอเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หาก
พบว่าไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้ว นจะแจ้ ง ให้ ผู้ ยื่นคาขอแก้ ไ ขหรือยื่น เอกสารหลั กฐานเพิ่ มเติ มให้ ถู ก ต้ อ ง
โดยผู้ยื่นคาขอจะต้องแก้ไขหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูก ต้องครบถ้วนตามระยะเวลาที่กาหนด
นับแต่วันที่ผู้ยื่นคาขอได้รับแจ้งเป็นหนังสือ หากพ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วผู้ยื่นคาขอยังมิได้จัดส่ง
เอกสารเพิ่มเติมให้ ถูกต้องครบถ้วน หรื อจัดส่ งเอกสารเพิ่มเติมมาแล้ วแต่เอกสารดังกล่ าวยังไม่ถูกต้อง
ครบถ้ ว นตามหลั ก เกณฑ์ ใ นการขออนุ ญ าตเปลี่ ย นประเภทสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะคืน คาขอแก่ผู้ยื่นคาขอ แต่ทั้งนี้ผู้ยื่นคาขอสามารถทักท้วงคาสั่ง คืน ได้
ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งส่งคืนคาขอหรือจะยื่นคาขอใหม่ก็ได้
ในกรณี ที่ ค าขอและรายการเอกสารหลั ก ฐานถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นแล้ ว ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะนาเสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นลาดับถัดไป
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ขั้นที่ 2 : การพิจารณาการขอเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
คณะกรรมการพิจารณาคาขอ เอกสารหลักฐาน โครงการ ข้อกาหนดและศักยภาพ
ความพร้ อ มทางด้ า นกายภาพ วิ ช าการ การเงิ น และการบริ ห ารจั ด การ ในการขอเปลี่ ย นประเภท
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่า การขอเปลี่ ยนประเภทไม่ เ ป็น ไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ 7 และข้อ 8 ของกฎกระทรวงกาหนดหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่ อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2552
ให้คณะกรรมการแนะนาให้ผู้ยื่นคาขอดาเนินการปรับปรุงให้เหมาะสม หากผู้ยื่นคาขอไม่ปรับปรุงตาม
คาแนะนาภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ ให้ถือว่าผู้ยื่นคาขอไม่ประสงค์จะขออนุญาต
เปลี่ยนประเภทต่อไป
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า การขอเปลี่ ย นประเภทเป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ 7 และข้อ 8 ของกฎกระทรวงกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอ
อนุ ญ าตและการอนุ ญ าตให้ เ ปลี่ ย นชื่ อ หรื อ เปลี่ ย นประเภทสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2552
ให้คณะกรรมการให้คาแนะนารัฐมนตรีอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นได้
ในกรณี ที่ ก ารขอเปลี่ ย นประเภทซึ่ ง ผู้ ยื่ น ค าขอได้ ป รั บ ปรุ ง ตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการแล้ว ไม่เป็ น ไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการให้คาแนะนา
รัฐมนตรีไม่อนุญาตให้เปลี่ยนประเภท
ขั้นที่ 3 : กระบวนการอนุญาตของรัฐมนตรี
รัฐมนตรีพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ขั้นที่ 4 : แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ยื่นคาขอ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ยื่นคาขอ
4. การกากับดูแลคุณภาพมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
การกากับดูแลคุณภาพมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น มีการกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่
ตามกฎหมายของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สภาสถาบัน และผู้บริหารสถาบัน โดยระบุไว้ใน
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปดังนี้
4.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดนิยามที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
มาตรฐานไว้ในส่วนที่เป็นมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก
ไว้ดังนี้
“มาตรฐานการศึกษา” หมายความว่า ข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลั กษณะ คุณภาพที่พึ ง
ประสงค์ และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง
สาหรับการส่งเสริมและกากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา
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“การประกันคุณภาพภายใน” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดย
หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กากับดูแลสถานศึกษานั้น
“การประกันคุณภาพภายนอก” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาหรื อบุ คคลหรื อหน่ ว ยงานภายนอกที่ส านักงานดังกล่ าวรับรอง เพื่อเป็นการประกัน
คุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ในหมวด 1 ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวน
การจัดการศึกษา ให้ยึดหลัก (1) มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ (๒) มีการ
กาหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึ กษาทุกระดับและประเภทการศึกษา (๓) มี
หลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลาการทางการศึกษา และการพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (๔) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา
ในหมวด 3 ระบบการศึกษา มาตรา 21 กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
อื่ น ของรั ฐ อาจจั ด การศึ ก ษาเฉพาะทางตามความต้ อ งการและความช านาญของหน่ ว ยงานนั้ น ได้
โดยคานึงถึงนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชองชาติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
ในหมวด 5 การบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษา มาตรา 31 กระทรวงมี อ านาจหน้าที่
เกี่ย วกับ การส่ งเสริ ม และกากับ ดูแ ลการศึ ก ษาทุ กระดับ และทุ กประเภท กาหนดนโยบาย แผน และ
มาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา และประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
การกีฬาเพื่อการศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอื่น
ตามที่มีกฎหมายกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่ของกระทรวงหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง และมาตรา
34 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 5 ส่วนที่ 3 การบริหารและจัดการศึกษาของเอกชน เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับการจัดศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตั้งแต่มาตราที่ 43 - 46 กล่าวคือ
- มาตรา 43 การบริหารและการจัดการศึ กษาของเอกชนให้มีความเป็นอิสระ โดยมีการ
กากับติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การ
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ
- มาตรา 45 ให้สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาได้ทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา
ตามที่กฎหมายกาหนด โดยรัฐ ต้องกาหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเอกชน
ในด้านการศึกษา......ให้สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาระดับปริญญาดาเนินกิจการได้ โดยอิสระ
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สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และ
อยู่ภายใต้การกากับดูแลของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
- มาตรา 46 รัฐต้องให้การสนับสนุน ด้านเงินอุดหนุน การลดหย่อนหรือการยกเว้นภาษี
และสิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่เป็นประโยชน์ในทางการศึกษาแก่ส ถานศึกษาเอกชนตามความเหมาะสม
รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการให้สถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐานและสามารถพึ่งตนเองได้
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47- 51 กาหนดไว้ว่า
- มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
- มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุ ณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก
- มาตรา 49 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 50 ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่มี
ข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองและ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่พิจารณาเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิ จ
ของสถานศึกษา ตามคาร้องขอของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคล
หรือหน่วยงานภายนอกที่สานักงานดังกล่าวรับรอง ที่ทาการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น
- มาตรา 51 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 7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มาตรา ๕๓ กาหนดไว้ว่า
- มาตรา 53 ให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษามีฐานะ
เป็นองค์กรอิสระภายใต้การบริหารของสภาวิชาชีพ ในกากับของกระทรวง มีอานาจหน้าที่กาหนดมาตรฐาน
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วิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ รวมทั้ง การพัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา
ให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ทั้งของรัฐ
และเอกชนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายกาหนด
การจั ดให้ มีองค์กรวิช าชีพครู ผู้ บริห ารสถานศึกษา ผู้ บริห ารการศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้
เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด
หมวด 8 ทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา
มาตรา 58 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
(1) 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 แ ก่
สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจาเป็น
มาตรา 60 ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะที่มีความส าคัญ
สูงสุดต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ โดยจัดสรรเป็นเงินงบประมาณเพื่อการศึกษา ดังนี้
(1) จัดสรรกองทุนกู้ยืมดอกเบี้ยต่าให้สถานศึกษาเอกชน เพื่อให้พึ่งตนเองได้
(2) จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน
มาตรา 61 ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน
องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ตามความเหมาะสม
และความจาเป็น
มาตรา 62 ให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษาและคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา โดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายนอก
หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบ ติดตามและประเมิน ให้เป็นไปตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
4.2 มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทามาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและ
ยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้มีค วามทัดเทียมกัน และพัฒนาสู่สากล โดยอยู่ใน
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รูปของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวง และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งสามารถ
จาแนกตามหัวเรื่องหลักได้ดังนี้
4.2.1 มาตรฐานการอุดมศึกษา
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา
ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 มาตรา 34 กาหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดทามาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้อง
กับ ความต้องการตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ และสอดคล้ องกับมาตรฐานการศึก ษา
ของชาติ โดยคานึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ดาเนินการจัดทามาตรฐานการอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็น
กลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน เพื่อนาไปสู่การกาหนด
นโยบายของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการอุดมศึกษาต่อไป
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 8 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคาแนะนาของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 จึงประกาศมาตรฐานการ
อุดมศึกษาไว้ดังต่อไปนี้
มาตรฐานการอุดมศึกษา ประกอบด้วย 3 ด้าน 12 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต
บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถใน
การเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ เพื่อการดารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ มีความสานึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก
ตัวบ่งชี้
1.1 บัณฑิตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้าง
และประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพื่อพัฒ นาสังคมให้ส ามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากล
1.2 บั ณ ฑิ ต มี จิ ต ส านึ ก ด ารงชี วิ ต และปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามความรั บ ผิ ด ชอบ
โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
1.3 บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแลเอกใจใส่ รักษา
สุขภาพของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม
2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และพันธกิจของการ
อุดมศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา
มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลั กธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงความ
หลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ
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ตัวบ่งชี้
(1) มี ก ารบริ ห ารจั ด การบุ ค ลากรที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพื่อเพิ่มศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานอย่างมีอิสระทางวิชาการ
(2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ มีการจัดการศึกษาผ่านระบบ
และวิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าคุ้มทุน
(3) มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพเพื่ อ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพและ
มาตรฐานการอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา
การดาเนินงานตามพันธกิจของการอุดมศึกษาทั้ง 4 ด้าน อย่างมีดุลยภาพ โดยมี
การประสานความร่วมมือ รวมพลังจากทุกภาคส่วนของชุมชน และสังคมในการจัดการความรู้
ตัวบ่งชี้
(1) มีหลักสูตรและการเรียน การสอนที่ทั นสมัย ยืดหยุ่น สอดคล้องกับ
ความต้องการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
แบบผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นการเรียนรู้และการสร้างงานด้วยตนเองตามสภาพจริง ใช้การวิจัยเป็นฐาน มีการ
ประเมิน และใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีการบริหาร
กิจการนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน
(2) มีการวิจัยเพื่อสร้างและประยุกต์ ใช้องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นการขยาย
พรมแดนความรู้ และทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่ งแวดล้อม
ตามศักยภาพของประเภทสถาบัน มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับนานาชาติของสังคมและประเทศชาติ
(3) มีการให้บริการวิชาการที่ทันสมัย เหมาะสม สอดคล้องกับความ
ต้องการของสั งคมตามระดับ ความเชี่ย วชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความ
ยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ
(4) 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
3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้
การแสวงหา การสร้างและการจัดการความรู้ตามแนวทาง/หลักการ อันนาไปสู่
สังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
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3.1 มีการแสวงหา การสร้าง และการใช้ป ระโยชน์ ความรู้ ทั้งส่ ว นที่ เ ป็ น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทศ เพื่อเสริมสร้างสังคมฐานความรู้
3.2 มีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ โดยใช้หลักการวิจัยแบบ
บูรณาการ หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักการสร้างเครือข่ายและหลักการประสานความร่วมมือรวมพลัง
อันนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
4.2.2 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา
เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของ
เกณฑ์ ก ารรั บ รองวิ ท ยฐานะและมาตรฐานการศึ ก ษา ได้ มี ก ารออกประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร
กฎกระทรวงประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา แนวปฏิบัติในส่ ว นที่เกี่ ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) 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
(2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
- แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา
ในสถาบันอุดมศึกษา
- แนวทางการจั ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต รควบระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ บบ
ก้าวหน้า ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549
(3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
- หลักเกณฑ์ขอเปิดและดาเนินการหลั กสูตรระดับปริญญาในระบบ
การศึกษาทางไกล
- แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและดาเนินการหลักสูตรระดับ
ปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล
(4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา พ.ศ.
2549 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 และ (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2553
(5) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้ง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษา
(6) หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ
ข้อแนะนาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา การจัดการศึกษาหลั กสูตร
ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
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(7) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แนวทางการ
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ระดั บบัณฑิตศึกษา
สาขาวิชาต่างๆ
(8) แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิ ชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ
สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550
๔.๒.๓ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ นับเป็นส่วนสาคัญของเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ที่จะประกันคุณภาพบัณฑิต ให้เป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติ และนานาชาติ สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดทาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม
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) ให้ใช้ประกาศนี้สาหรับกาหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษาเพื่อให้ บัณฑิต
มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/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/สาขาวิชาต่างๆ
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการอุดมศึกษากาหนด และต้องครอบคลุมอย่างน้อย
๕ ด้านคือ
 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
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ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับสาขา/สาขาวิชาที่เน้นทักษะปฏิบัติต้องเพิ่มมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย โดยมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของแต่ละระดับคุณวุฒิและลักษณะของ
หลักสูตร อย่างน้อยต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดไว้ในแนวทางการปฏิบัติ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- ชื่อปริญญา จานวนหน่วยกิต ระยะเวลาในการศึกษา และการเทียบ
โอนผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
๓) ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา นากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ไปพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาต่างๆ ของแต่ละระดับคุณวุฒิ เพื่อสถาบันอุดมศึกษาได้
ใช้เป็ น แนวทางในการพัฒนาหรื อปรั บ ปรุงรายละเอียดของหลั กสูตรและจัดการเรียนรการสอนเพื่อให้
คุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตในสาขา/สาขาวิชาต่างๆ ของระดับคุณวุฒิ เดียวกันมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้
ทั้งในระดับชาติ และระดับสากล
๔) ให้ ส ถาบั นอุดมศึกษาพัฒ นา หรือปรับปรุงรายละเอียดของหลั กสูตรตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิระดับคุณวุฒิของแต่ละสาขา/สาขาวิชา โดยจัดทา
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และ
รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากานด
และดาเนินการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการวัดและการประเมินผล เพื่อให้มั่นใจว่า บัณฑิตมีมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้อย่างน้อย ๕ ด้านข้างต้น
๕) ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนา หรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร โดยมี
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิ ตามระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้นๆ และให้สถาบัน
อุดมศึกษาจัดให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี
๖) ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่หลักสูตรที่ดาเนินการได้
มาตรฐานตามประกาศนี้ต่อสาธารณะตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
๗) ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมีความจาเป็นต้อง
ปฏิบัตินอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะ
พิจารณา และให้ถือคาวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
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ประกาศคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ ง แนวทางการปฏิ บั ติ ต ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีสาระสาคัญดังนี้
๑) คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเสนอมาตรฐานคุณวุฒิของแต่ละระดับและ
สาขา/สาขาวิ ช าซึ่ ง ครอบคลุ ม หั ว ข้ อ ต่ า งๆ ตามแบบ มคอ.๑ ท้ า ยประกาศนี้ เพื่ อ ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของ
หลักสูตรต่อไป
๒) ให้สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตาม
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 โดยครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ตามแบบ มคอ.๒
มคอ.๓ และ มคอ.๔ ท้ายประกาศนี้
๔) ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนดระบบและกลไกของการจัดทารายละเอียด
ของหลักสูตร และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทาอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน
๕) ให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอหลั กสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติให้ เปิด
สอนแล้วให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่สภาสถาบันอุดมศึกษา
อนุมัติ
๖) ให้ส ถาบัน อุด มศึก ษาบริห ารจัด การหลัก สูต รเพื่อ ให้บัณ ฑิต มีคุณ ลัก ษณะ
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆ หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของ
ระดับคุณวุฒินั้นๆ และธารงไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานดังกล่าว โดยดาเนินการ ดังนี้
๖.๑ พั ฒ นาอาจารย์ ทั้ ง ด้ า นวิ ช าการ วิ ธี ก ารสอนและวิ ธี ก ารวั ด ผล
อย่างต่อเนื่อง
๖.๒ จัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยให้เพียงพอ
อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งอาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ/หรื อ
หน่วยงานอื่นเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพ
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๖.๓ จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาที่ ค รอบคลุ ม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน ตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของ
หลักสูตรนั้นๆ
๖.๔ จัดให้มีการรายงานผลการจัดการศึกษาเป็นรายวิชา ประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ทุกภาคการศึกษา และเป็นรายหลักสูตรทุกปีการศึกษา
โดยมีหัวข้อตามแบบ มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗ ตามลาดับที่แนบท้าย
ประกาศนี้
๖.๕ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
และรายงานผลการจั ด การศึ ก ษาต่ อ สภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทุ ก ปี
การศึกษา
๖.๖ ประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี
๗) ให้สถาบันอุดมศึกษาประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่องทุกหลักสูตร โดยดาเนินการดังนี้
๗.๑ กาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่สะท้อนการดาเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๗.๒ ด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายใน ตามระบบประกั น คุ ณ ภาพ
ภายในของหลักสูตร
๗.๓ รายงานผลการดาเนินการต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และสาธารณะ
๗.๔ นาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพและทันสมัย
อยู่เสมอ
๘) ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุงที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ เมื่อสถาบันอุดมศึกษาได้
เปิดสอนไปแล้วอย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
๘.๑ เป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาก่อนเปิดสอน
และได้แจ้งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่สภาสถาบันอุดมศึกษา
อนุมัติหลักสูตรนั้น
๘.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดไว้ในรายละเอียด
ของหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับการประกัน คุณภาพภายในจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปต่อเนื่องกัน ๒
ปี นั บ ตั้งแต่เปิ ดสอนหลั กสู ตรที่ได้พัฒ นาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ เว้นแต่
หลั กสู ตรใดที่มาตรฐานคุณวุฒิ ส าขา/สาขาวิช าได้กาหนดตัว บ่งชี้และ/หรือเกณฑ์การประเมินเพิ่มเติม
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ผลการประเมินคุณภาพจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆ กาหนด จึงจะ
ได้รับการเผยแพร่ กรณีหลักสูตรใดมีครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร ๑ ปี หรือน้อยกว่าให้พิจารณาผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของปีแรกที่เปิดสอนด้วยหลักเกณฑ์เดียวกัน
๘.๓ หลั ก สู ต รใดที ่ไ ม่ไ ด้ร ับ การเผยแพร่ ให้ส ถาบัน อุด มศึก ษา
ดาเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกาหนดจากผลการประเมินต่อไป
๘.๔ กรณีหลักสูตรใดได้รับการเผยแพร่แล้ว สถาบันอุดมศึกษาจะต้อง
กากับดูแลให้มีการรักษาคุณภาพให้มีมาตรฐานอยู่เสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในต้องมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป หรือเป็นไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกาหนดทุกปี หลังจากได้รับ
การเผยแพร่ หากต่อมาปรากฏว่าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไม่เป็นไปตามที่
กาหนด ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการ
เผยแพร่ ห ลั กสู ตรนั้ น จนกว่าสถาบั น อุดมศึกษานั้นจะได้มีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
๙) คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะติดตามการดาเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ร ะดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติอย่ างต่อเนื่อง กรณีที่ พบว่าไม่เป็นไปตามแนวทางที่กาหนด ให้ มีการ
ปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๐) ขั้นตอนการดาเนินการและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องปรากฏในเอกสารกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และแนวทางการปฏิบัติที่แนบท้ายประกาศนี้
4.2.๔ การประกันคุณภาพ
ด้วย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ กาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีสานักรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทาหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกโดยการประเมินผลการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา
ในการนาเสนอนี้ จะกล่าวถึงเฉพาะในส่วนของการประกันคุณภาพภายในล่าสุด
ที่คณะกรรมการประกัน คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพ
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. 2557 ขึ้น โดยมีเนื้อหาดังนี้
อาศัยอานาจตามความในข้อ 32(1) ของกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 5/2557 เมื่ อ วั น ที่ 8 เดื อ นกรกฎาคม พ.ศ. 2557 โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้ งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557
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. 2557 ไว้ดังต่อไปนี้
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ข้อ 1 ประกาศนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดหลั กเกณฑ์และแนวปฏิบัติใ นการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการ ความมีอิสระในการ
ดาเนินการของสถานศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษารองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก
ข้อ 2 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
2.1 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
2.2 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีอิส ระในการเลื อ กระบบประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน โดยยึ ด หลั ก เสรี ภ าพทางวิ ช าการและความมี อิ ส ระในการด าเนิ น การของ
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 เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเตรียม
ความพร้อมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
2.3 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 ไม่ว่าใช้ระบบประกันคุณภาพใดๆ ต้องรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ต่อต้นสังกัดและเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึก ษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2553 และข้ อ 6 แห่ ง
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553
ข้อ 3 แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา
3.1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ
ระดับ หลั กสู ตร ระดับ คณะ และระดับ สถาบัน โดยเริ่มใช้ตั้ งแต่ ปีก ารศึ ก ษา 2557 เป็นต้นไป ทั้งนี้
คณะกรรมการประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษาภายในระดับ อุด มศึก ษา ได้จัดทาระบบการประกันคุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน ดังรายละเอียดปรากฏตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึก ษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
ฉบับปีการศึกษา 2557
3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลั กสู ต รที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดทาขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพื่อ
การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึ กษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ได้กาหนดให้รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลั กสูตร
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(IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นรายงานฉบับเดียวกัน เพื่อ
ลดความซ้าซ้อนของการจัดทารายงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดาเนินการเผยแพร่หลักสูตร
ที่ผ่านการประเมินตามระบบดังกล่าว ว่าได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 ในฐานข้อมูลหลักสูตร
3.3 ระบบการประกันคุณภาพการศึ กษาภายในระดับคณะ และ
ระดับ สถาบั น ที่คณะกรรมการประกัน คุณภาพในระดับ อุดมศึก ษาจัดทาขึ้น สอดคล้ องกับการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) และสานักงานคณะกรรมการพัฒ นาระบบ
ราชการ
3.4 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) เพื่อให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาบันทึกผลการ
ดาเนินงาน และข้อมูลพื้นฐาน (common data set) ตามระบบประกันคุณภาพที่คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจั ดทาขึ้น ทั้ งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ทั้งนี้ เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่สถานศึกษา โดยเป็นระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกของสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และสานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
3.5 ให้ ส ถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจั ดส่ งรายงานประจาปีที่เป็น
รายงานการประเมิน คุ ณ ภาพภายในเสนอต่ อ หน่ว ยงานต้น สั ง กั ด เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามมาตรา 48 แห่ ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2553 และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2553
ก) กรณีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเลือกดาเนินการตามระบบประกัน
คุณภาพที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดทาขึ้น สถานศึกษาสามารถส่งรายงาน
การประเมินคุณภาพภายในผ่านระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ข) กรณี เ ลื อ กใช้ ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพอื่ น เช่ น ระบบ EdPEx หรือ
TQA ในระดับคณะหรื อสถาบัน หรือระบบ AUN – QA ในระดับหลักสูตร หรือระบบอื่นที่สถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา
แล้ว ให้จัดส่งรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ในรูปของ PDF file ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แต่ทั้งนี้สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาต้องส่งข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) ตามระบบ CHE QA Online
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3.6 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) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ใช้ปฏิทินการศึก ษาเดิม คือ ตั้งแต่
เดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป จะต้องจัดส่งรายงานประจาปีไปยังสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาภายในเดือนกันยายนของทุกปี
ข) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีปฏิทินการศึกษาตามกลุ่มประเทศ
อาเซีย น คือ ตั้ง แต่เดือ นสิ งหาคมถึ ง เดื อ นกรกฎาคมของปี ถัด ไป จะต้องจัดส่ งรายงานประจาปี ไ ปยั ง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี
ข้อ 4 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะดาเนินการติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้ง
ผลให้สถานศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน เพื่อให้
เป็นไปตามข้อ 36 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2553
4.2.๕ การรั บ รองวิ ท ยฐานะ ตาม กฎกระทรวง การขอให้ รั บ รอง และการรั บ รอง
วิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 และ กฎกระทรวง การขอให้รับรอง และการรับรอง
วิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 255๘
การรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
ว่ า ด้ ว ยการขอให้ รั บ รองและการรั บ รองวิ ท ยฐานะของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ ง มี
สาระสาคัญ ที่กาหนดไว้ดังนี้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 54 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวง ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษา
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ข้อ 2 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดจะเปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาตามที่ไ ด้รับ
ใบอนุญาตแล้ว ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นยื่นคาขอให้รับรองวิทยฐานะต่อคณะกรรมการตามแบบ
รกอ. 05 ท้ายกฎกระทรวงนี้ พร้อมทั้งรายละเอียดที่แสดงศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
ข้อ 3 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับรองวิทยฐานะของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดแล้ว ให้เสนอต่อรัฐมนตรีโดยเร็ว
ให้ รั ฐ มนตรี โ ดยค าแนะน าของคณะกรรมการออกใบรั บ รองวิ ท ยฐานะให้ แก่
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามแบบ รกอ. 06 ท้ายกฎกระทรวงนี้
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ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับรองวิ ทยฐานะจะต้องดาเนินการให้แล้ว
เสร็จก่อนเวลาที่จะเปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาตามที่ได้รับใบอนุญาต
ข้อ 4 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไม่มี
ศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานสถาบันอุด มศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
กาหนด ให้คณะกรรมการแจ้งเป็นหนังสือให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน
เวลาที่คณะกรรมการกาหนด
ข้อ 5 การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้มีระยะเวลาคราวละ
ห้าปีการศึกษา
ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนดาเนินการยื่นคาขอให้รับรองวิทยฐานะใหม่ภายใน
เก้าสิบวันก่อนครบกาหนดเวลาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวงนี้
ข้ อ 6 สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนใดที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองวิ ท ยฐานะก่ อ นวั น ที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บั งคับ ให้ถือว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นได้รับการรับรองวิทยฐานะต่อเนื่องไปอีก
สามปีการศึกษา
สาหรับ กฎกระทรวง การขอให้รั บรอง และการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดม
ศึกษาเอกชน พ.ศ. 255๘ นั้น เป็นการเพิ่มเติม หลักการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ทา
การสอนโดยเป็นการรับรองตามชั้นปริญญา และสาขาวิชา
4.2.๖ มาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
คณะกรรมการการอุดมศึก ษา ได้ออกระเบียบคณะกรรมการการอุด มศึ ก ษา
ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550 โดยมีสาระสาคัญโดยสรุปได้ดังนี้
หมวดที่ 1 บททั่วไป
ข้อ 4 ให้ เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษารั ก ษาการให้ เ ป็ น ไปตาม
ระเบี ย บนี้ ในกรณีที่เ กิ ดปั ญหาจากการปฏิบั ติต ามระเบี ย บนี้ ให้ คณะกรรมการเป็น ผู้ วินิ จ ฉัย และให้
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
“คณาจารย์ ” หมายความว่ า ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ พิ เ ศษ
รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่ วยศาสตราจารย์พิเศษ อาจารย์ และ
อาจารย์พิเศษ ซึ่งทาหน้าที่หลักทางด้านการสอนและวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
“คณาจารย์ประจา” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานประจาทาหน้าที่ด้าน
การสอน การวิจัย และการให้บริการทางวิชาการของสถาบัน
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“คณาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึก ษา
เอกชนที่ทาหน้าที่ด้านการสอนและการวิจัย แต่มิได้อยู่ประจาที่สถาบัน
“สถาบั น ” หมายความว่ า สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนแต่ ล ะแห่ ง
ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
“ตาแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ รวมถึงผู้ ช่ว ยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และ
ศาสตราจารย์พิเศษด้วย
หมวดที่ 2 การแต่งตั้งคณะคณาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ข้อ 6 การพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการใน
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้ถือคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ตามที่
กาหนดในระเบียบนี้
การพิจ ารณาแต่งตั้งในวรรคแรกกระทาได้ 2 วิธี คือ การแต่งตั้งโดยวิธีปกติ
และการแต่งตั้งโดยวิธีพิเศษ
ข้อ 7 การแต่งตั้งอาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการโดยวิธีป กติให้
ดาเนินการ ดังนี้
7.1 การแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ต้ อ งมี
คุณสมบัติที่เป็นไปตามระเบียบนี้ ดังนี้
7.1.1 คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะต าแหน่ ง ที่ เ ป็ น วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา
ระยะเวลาการดารงตาแหน่งอาจารย์ประจาและอาจารย์พิเศษ
7.1.2 ผลการสอน มี ชั่ ว โมงสอนประจ าวิ ช าใดวิ ช าหนึ่ ง ที่
กาหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันและมีความชานาญในการสอน และเสนอเอกสารประกอบการสอนที่ผลิต
ขึ้นตามภาระงานสอน โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประจาสถาบัน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับของสภาสถาบัน
7.1.3 ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยผลงาน ต่อไปนี้
(1) 1.1 ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่
ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ทาเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใดๆ หรือ
1.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งมีคุณภาพดี และ
(2) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความทาง
วิชาการ ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
7.1.4 จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ช าการ ในการ
พิจารณากาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องคานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
7.2 การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
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7.2.1 คุ ณ สมบั ติ เ ฉพาะต าแหน่ ง ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์และปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
7.2.2 ผลการสอน มี ชั่ ว โมงสอนประจ าวิ ช าหนึ่ ง วิ ช าใดที่
กาหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบัน และมีความชานาญพิเศษในการสอน และเสนอเอกสารคาสอนที่ผลิตขึ้น
ตามภาระงานสอน โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประจาสถาบัน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับของสภาสถาบัน
7.2.3 ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยผลงาน ต่อไปนี้
(1) 1.1 ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่
ตามเกณฑ์ ที่คณะกรรมการกาหนด ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ทาเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใดๆ หรือ
1.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งมีคุณภาพดี และ
(2) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดี
และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนดผลงานทางวิชาการตามข้อ 7.2.3 (1) และ (2)
ต้องไม่ซ้ากับผลงานที่ได้เคยใช้สาหรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว ทั้งนี้ จะต้องมี
ผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้นหลังจากได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้วย
7.2.4 จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ช าการ ในการ
พิจารณากาหนดตาแหน่ งรองศาสตราจารย์ต้องคานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิช าการตามที่
กาหนดไว้ในข้อ 7.1.4
7.3 การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
7.3.1 คุ ณ ส ม บั ติ เ ฉ พ า ะ ต า แ ห น่ ง ด า ร ง ต า แ ห น่ ง
รองศาสตราจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7.3.2 ผลการสอน มี ชั่ ว โมงสอนประจ าวิ ช าหนึ่ ง วิ ช าใด
ที่ ก าหนดไว้ ใ นหลั ก สู ต รของสถาบั น และมี ค วามเชี่ ย วชาญในการสอน โดยผ่ า นการประเมิ น จาก
คณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประจาสถาบันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับ
ของสภาสถาบัน
7.3.3 ผลงานทางวิชาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการ
ได้ 2 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 ประกอบด้วยผลงาน ดังต่อไปนี้
(1) 1.1 ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก และได้รับ
การเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ทาเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ
1.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่ น ซึ่งมี
คุณภาพดีมาก และ
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(2) ผลงานแต่งตารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีมาก
และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
แบบที่ 2 ประกอบด้วยผลงาน ดังต่อไปนี้
(1) ผลงานวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ภาพดี เ ด่ น ซึ่ ง ได้ รั บ การ
เผยแพร่ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ทาเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ
(2) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ที่มีคุณภาพอยู่
ในระดับดีเด่น หรือ
(3) ผลงานแต่งตารา หรือหนังสือซึ่งมีคุณภาพดีเด่น
และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนดผลงานทางวิชาการตามข้อ 7.3.3 (1) (2) และ
(3) ต้องไม่ซ้ากับผลงานที่เคยใช้สาหรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์
มาแล้ว ทั้งนี้ จะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้นหลังจากได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ด้วย
7.3.4 จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ช าการ ในการ
พิจารณากาหนดตาแหน่งศาสตราจารย์ต้องคานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่กาหนดไว้
ในข้อ 7.1.4
ข้ อ 8 วิ ธี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณาจารย์ ป ระจ าเข้ า สู่ ต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ โดยวิธีปกติ
8.1 การแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ และ
รองศาสตราจารย์
8.2 การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
ข้อ 9 การแต่งตั้งคณาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ
9.1 การแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ และ
รองศาสตราจารย์ โดยวิธีพิเศษ
9.2 การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ

หมวดที่ 3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ข้อ 10 การแต่งตั้งผู้มิได้เป็นคณาจารย์ประจาให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการใน
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ ให้ดาเนินการดังนี้
10.1 การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
10.1.1 คุณสมบัติเฉพาะตาแหน่ง
ในกรณี ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ห รื อ
เทียบเท่า ดารงตาแหน่งอาจารย์พิเศษและได้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าเก้าปี หรือ
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ในกรณี ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ
เทียบเท่า ดารงตาแหน่งอาจารย์พิเศษและได้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ
ในกรณี ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาเอกหรื อ
เทียบเท่า ดารงตาแหน่งอาจารย์พิเศษและได้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
10.1.2 ผลการสอน มีชั่ว โมงสอนประจาวิช าใดวิช าหนึ่ ง ใน
หมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชาที่ขอแต่งตั้งตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบัน มีความชานาญในการ
สอน และเสนอเอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอนซึ่งมีคุณภาพดีและได้ใช้ประกอบการ
สอนมาแล้ว โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประจาสถาบัน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับของสถาบัน
10.1.3 ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย
(1) 1.1 ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่
ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ทาเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรื อ
ประกาศนียบัตรใดๆ หรือ
1.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งมีคุณภาพดี
และ
(2) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตารา หนังสือ หรือบทความ
ทางวิชาการ ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
10.1.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การพิจารณา
กาหนดตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องคานึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
10.2 การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ
10.2.1 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ดารงตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษและปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
10.2.2 ผลการสอน มีชั่ว โมงสอนประจาวิช าใดวิช าหนึ่ ง ใน
หมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชาที่ขอแต่งตั้งตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบัน มีความชานาญพิเศษใน
การสอน และเสนอเอกสารคาสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอนซึ่งมีคุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอน
มาแล้ ว โดยผ่ า นการประเมิ น จากคณะกรรมการพิ จ ารณาต าแหน่ ง ทางวิ ช าการประจ าสถาบั น ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับของสถบัน
10.2.3 ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย
(1) 1.1 ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่
ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ทาเป็นส่วนของการศึกษาเพื่ อรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใดๆ หรือ
1.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่นซึ่งมีคุณภาพดี
และ
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(2) ผลงานแต่ ง หรื อ เรี ย บเรี ยง ต ารา หรื อ หนั ง สื อ ซึ่ ง มี
คุณภาพดีและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด ผลงานทางวิชาการตามข้อ 10.2.3 (1)
และ (2) ต้องไม่ซ้ากับผลงานที่ได้ เคยใช้สาหรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษมาแล้ว
ทั้งนี้ จะต้องมีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้นหลังจากการได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
ด้วย
10.2.4 จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณทางวิ ช าการ ในการ
พิจารณากาหนดตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ต้องคานึ งถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่
กาหนดไว้ในข้อ 10.1.4
10.3 การแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ
10.3.1 คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง ดารงตาแหน่งรอง
ศาสตราจารย์พิเศษและปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
10.3.2 ผลงานสอน มี ชั่ ว โมงสอนประจ าวิ ช าหนึ่ ง วิ ช าใดที่
กาหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา และมีความเชี่ยวชาญพิเศษในการสอน โดยผ่านการประเมิน
จากคณะกรรมการพิจารณาตาแหน่งทางวิชาการประจาสถาบันตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดใน
ข้อบังคับของสภาสถาบัน
10.3.3 ผลงานทางวิชาการ
ข้อ 11 วิธีการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ
ข้อ 12 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษให้ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ โดยวิธีพิเศษ
หมวดที่ 4 การแต่งตั้งผู้ที่เคยดารงตาแหน่งทางวิชาการมาก่อน
ข้ อ 15 สถาบั น อาจแต่ ง ตั้ ง บุ ค คลที่ เ คยด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือสถาบันชั้นสูงในต่างประเทศมาก่อน ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชา
และระดับตาแหน่งที่ไม่สูงกว่าที่บุคคลนั้นเคยดารงอยู่ก็ได้ ทั้งนี้ โดยความเห็นขอบของสภาสถาบัน
ตาแหน่งทางวิชการจากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันชั้นสูงในต่างประเทศที่จะ
นามาใช้ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามที่กาหนดในวรรคต้นนั้น จะต้องเป็นตาแหน่งทางวิชาการจากสถาบันที่
ได้รั บ การรั บ รองมาตรฐาน และสาขาวิชานั้นจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากประเทศ
นั้นด้วย
หมวดที่ 5 การลงโทษ
ข้อ 17 ให้สภาสถาบันพิจารณากาหนดมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้ขอ
กาหนดตาแหน่งอันส่อให้เห็นว่าเป็นผู้กระทาผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับผลงานทาง
วิชาการและเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งทางวิชการ
ข้อ 18 กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่
คณะกรรมการกาหนด ผู้ขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการอาจยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณานั้นได้ โดยยื่น
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อุทธรณ์ต่อสภาสถาบันได้ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่รับทราบมติ เมื่อสภาสถาบันได้รับเรื่องอุทธรณ์แล้ว
ให้ ส่ งคณะกรรมการพิจ ารณาตาแหน่งทางวิช าการประจาสถาบันพิจารณาคาอุทธรณ์ เมื่อมีความเห็น
ประการใดให้เสนอต่อสภาสถาบันวินิจฉัย และให้คาวินิจฉัยของสภาสถาบันถือเป็นที่สุด
ข้อ 19 กรณีที่มีความจาเป็นให้สภาสถาบันออกระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือ
ประกาศเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ไม่ต่ากว่ามาตรฐานที่กาหนดในระเบียบนี้เพิ่มเติม เท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ได้
บทเฉพาะกาล
ข้อ 20 การพิจารณาแต่ งตั้ ง คณาจารย์ ใ ห้ ด ารงตาแหน่ งทางวิช าการที่ ส ภา
สถาบั น ได้รั บ เรื่ องไว้แล้ ว และอยู่ ร ะหว่างการดาเนินการ ให้ ดาเนินการพิจารณากาหนดตาแหน่งตาม
ระเบียบคณะกรรมการ เรื่อง มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 ลงวันที่
11 เมษายน 2549 ต่อไปจนแล้วเสร็จ เว้นแต่การละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ให้ใช้
ระเบียบนี้บังคับ
5. การศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาและงานวิจัยในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนประเภท หรือสถานะ จากวิทยาลัย
สถาบั น เป็ น มหาวิทยาลั ย หรื อจากมหาวิทยาลั ย วิทยาลั ย เป็นสถาบันนั้น เท่าที่สื บค้น ยังไม่พ บว่ า มี
การศึกษา อย่างไรก็ตามมีการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งผู้วิจัยเลือกมา
นาเสนอส่วนหนึ่งเพื่อให้เห็นภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สรุปได้ดังนี้
นพวรรณ บุญธรรม (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย พบว่า 1)ปัจจัยความสาเร็จที่จะนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ได้แก่ โครงสร้าง
พื้นฐานขององค์กร และเทคโนโลยีที่ทันสมัย วัฒนธรรมองค์กรที่มีอิสระทางวิชาการ สภาพแวดล้ อมและสิ่ง
สนับสนุนต่างๆ ที่เอื้อต่อการผลิตผลงานวิจัย เช่น งบประมาณ อาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือในการวิจัย
ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อความสาเร็จสูงสุดคือ มีอาจารย์และนักศึกษาที่มี ศักยภาพในการทาวิจัย มีระบบ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและผู้นาที่มีวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ ที่สาคัญที่สุดคือ มีแผนกลยุทธ์เป็นแผนที่นา
ทางสู่การพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 2) สภาพปัจจุบันและความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พบว่า ขาดแคลนอาจารย์ที่ทาวิจัยทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ไม่มีระบบจูงใจส่งเสริมอาจารย์ให้ทาวิจัย
โดยเฉพาะกับผู้ที่มีความสามารถด้านวิจัยสูง ทาให้การเผยแพร่ผลงานและการนาไปใช้ประโยชน์มีน้อย
การทาวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นการดาเนินงานตามพันธกิจ และถูกผลักดันให้ดาเนิน การสู่
มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาเท่านั้น นอกจากนี้ยังพบว่า สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่
ยังไม่สามารถลงทุนในเรื่องระบบฐานข้อมูลวิจัยเพื่อการสืบค้นได้เช่นเดียวกับหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากมี
งบประมาณที่ จ ากั ด จึ งจ าเป็ น ต้อ งเตรี ยมความพร้ อ มโดยวางแผนกลยุ ทธ์ เชิ งบูร ณาการ เพื่อก าหนด
เป้าหมายและทิศทางการวิจัยที่ชัดเจนก่อนจึงจะสามารถพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 3. กลยุทธ์ที่
นาเสนอคือ V-A-L-U-E ประกอบด้วย (1) กลยุทธ์วิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์ (Vision Creatively) (2) กลยุทธ์
สู่การรับรองคุณภาพและคุณค่างานวิจัย (Accreditation on Quality) (3) กลยุทธ์ผลิตผลงานและการใช้
ประโยชน์ (Utility of Research) (4) กลยุทธ์ส ร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านวิจัย (Linkage and
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Network) (5) กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (Efficiency of Management) ซึ่งเป็นการ
เสนอกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในภาพรวมและกรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยสยาม
กัญญามน อินหว่าง (2556) ได้ศึกษาวิจัยเพื่อหารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นาทางวิชาการของ
ผู้บริหารระดับคณะวิชาที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จากกลุ่ ม
ตัว อย่ างที่เป็ น คณบดี และรองคณบดี ในสถาบัน อุด มศึก ษาเอกชนจ านวน 303 คน จาก 20 สถาบัน
เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้นาทางวิชาการมีผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการ โดยใช้สถิติการ
วิ เ คราะห์ ถ ดถอยจั ด ท าร่ า งรู ป แบบ แล้ ว ตรวจยื น ยั น จากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และผู้ บ ริ ห ารระดั บ คณะวิ ช า
10 สถาบัน จานวน 72 คน แล้วนาไปทดลองใช้กับมหาวิทยาลัย 1 แห่ง โดยใช้มาตรฐานการประเมิน
ของ Joint Committee on Standards for Educational Evaluation (JCSEE) ผลการวิ จั ย พบว่ า
องค์ ประกอบภาวะผู้นาทางวิชาการของผู้บริหารระดับคณะวิชาที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการ
ในสถาบั น อุดมศึกษาเอกชน ได้แก่ คุณลั กษณะของภาวะผู้ นาทางวิชาการในส่ว นของความรอบรู้และ
สามารถบูรณาการความรู้มาใช้ เอาใจใส่ ชี้แนะแนวทาง สนับสนุน ช่วยเหลือเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลง ความสามารถของภาวะผู้นาทางวิชาการในส่วนของการวางแผน กลยุทธ์การบริหารการศึกษา
วิชาการ พฤติกรรมของภาวะผู้นาทางวิชาการในส่วนของการสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการเรียนรู้
สนับสนุนและกล้าต่อสู้ทางวิชาการและวิชาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาบุคคลให้มีศักยภาพมีผลต่อประสิทธิผล
การบริการทางวิชาการ โดยเป็นอิทธิพลทางบวก และด้านคุณลักษณะในส่วนของความซื่อสัตย์สุจริต มี
ความโปร่งใสและความสามารถในด้านจัดและปรับปรุงโครงสร้างของคณะด้านวิชาการมีผลต่อประสิทธิผล
การบริการทางวิชาการ โดยเป็นอิทธิพลทางลบ วิธีการพัฒนาภาวะผู้นา คือ การใช้กิจกรรมระหว่างการ
ทางาน โดยมีกระบวนการพัฒนา 4 ขั้น คือ การประเมินเพื่อกาหนดลักษณะภาวะผู้นาทางวิชาการทาง
วิชาการ การเตรียมการพัฒนา การดาเนินการพัฒนา และการประเมินผลการพัฒนาและการดาเนินการ
จรัญญา เทพพรบัญชากิจ (๒๕๕๖) ได้ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติของ
มหาวิทยาลัยเอกชนไทย โดยการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวกับการบริห ารจัดการหลั กสู ตรนานาชาติ ข อง
มหาวิทยาลัย และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชน ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเอกชน และนักวิชาการที่สอนในมหาวิทยาลัยเอกชน จานวน ๙ ราย พบว่า การบริหารจัดการ
หลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมี ๔ รูปแบบหลักคือ ๑) รูปแบบที่สถาบันอุดมศึกษา
ไทยจั ด เอง ๒) รู ป แบบที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทยร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งสถาบั น ในประเทศ ๓) รู ป แบบที่
สถาบันอุดมศึกษาไทยร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ และ ๔) รูปแบบที่สถาบันอุดมศึกษาไทยร่วมมือกับ
ต่างประเทศจัดตั้งในลักษณะเป็นสถาบันอุดมศึกษานานาชาติ ซึ่งแต่ละรูปแบบมี ๖ องค์ประกอบหลั กคือ
๑) ด้านการบริหารหลักสูตรนานาชาติ ควรมีการบริหารงานที่มีลักษณะเฉพาะตัว เพื่อความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการ ทั้งด้านบุคลากร การเงิน และการประกันคุณภาพหลักสูตร ๒) ด้านหลักสูตร จุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรมุ่งเน้นความเป็นนานาชาติที่ได้รับการยอมรับ สามารถเทียบโอนหน่วยกิต และใช้ภาษาสากล
เป็นสื่อในการเรียนการสอน ๓) ด้านนักศึกษา ควรมีความหลากหลายของนักศึกษาที่มีนักศึกษานานาชาติ
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เข้ามาเรียน ๔) ด้านผู้สอน มีความหลากหลายของอาจารย์ที่มาจากหลายประเทศและมีคุณภาพ ๕) ด้าน
กิจกรรมนานาชาติ มีกิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและวัฒนธรรมให้ผู้เรียนและผู้สอน และ
๖) ด้านทรัพยากร มีทรัพยากรที่อานวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนในการค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ
สภาพการบริหารงานหลักสูตร พบว่ามี ๖ ประการ คือ ๑) มีฐานะทั้งเป็นนิติบุคคล และกึ่งนิติ
บุคคล ๒) ด้านการบริหารการเงินและงบประมาณ ส่วนใหญ่มีการกากับจากส่วนกลาง แต่ก็มีความพยายาม
ปฏิรูปให้มีอิสระอยู่ในระดับสถาบัน ๓) ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่ากลุ่มสถาบันที่ยังขาดประสบการณ์
การบริหารงานบุคคลแบบอิสระยังมีอยู่มาก มีลักษณะการรวมอานาจเข้าสู่ส่วนกลางอย่างมาก ไม่เปิด
โอกาสให้ มี ก ารมอบอ านาจได้ โ ดยสะดวกเนื่ อ งจากเกรงข้ อ ผิ ด พลาดเสี ย หายต่ า งๆ ๔) ด้ า นระบบ
การพิ จ ารณาและรั บ รองวิ ท ยฐานะสถาบั น มาตรฐานหลั ก สู ต ร และปริ ญ ญา ตลอดจนระบบการ
ประกันคุณภาพ มีทั้งส่วนที่เทียบเคียงกันได้ในแง่มาตรฐาน และในขณะเดียวกันก็ยังมีความเหลื่อมล้ากันใน
บางเรื่อง ๕) ด้านกลไกการรับนักศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถาบัน ยังมีความหลากหลาย
ในวิ ธี ก ารรั บ นั ก ศึ ก ษาทั้ ง ระบบสอบรวมและสอบแยก ขาดระบบเที ย บโอนผลการเรี ย นระหว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษาต่างประเภทและสังกัด ๖) ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีลัก ษณะต่างคนต่างจัด มีการ
ประสานงานค่อนข้างน้อย ส่วนแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยเอกชน
ควรให้ ความส าคัญต่อ การบริ ห ารจั ด การหลั กสู ตรทั้ง ๕ ด้าน คือ ด้านวิช าการ ด้านการจัดการทั่ ว ไป
ด้านการวิจัย ด้านการเงิน และด้านทรัพยากรมนุษย์ และมี ข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเอกชน
ที่จั ดการศึกษาหลั กสู ตรนานาชาติควรพิจารณาแนวทางที่ได้จากการวิจัยไปพัฒ นาการบริห ารจั ด การ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
อริ ส รา บุ ญ รั ต น์ (๒๕๕๗) ได้ ศึ ก ษาแนวทางพั ฒ นาภาพลั ก ษณ์ ของมหาวิ ท ยาลั ย เอกชนใน
ประเทศไทย พบว่า องค์ประกอบภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ประกอบด้วย ๕ องค์
ประกอบดังนี้ ๑) ด้านนวัตกรรมของหลักสูตร ๒) ด้านรับผิดชอบต่อสังคม ๓) ด้านความคุ้มค่าทางวิชาการ
๔) ด้ า นคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต และ ๕) ด้ า นความเป็ น นานาชาติ โดยมี แ นวทางการพั ฒ นาภาพลั ก ษณ์ ข อง
มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยทั้ง ๕ ด้านดังนี้ ๑) ด้านนวัตกรรมของหลักสูตร ต้องมีองค์กรทางวิชาชีพ
รองรับ และผู้เรียนสามารถนาไปต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นได้ และมหาวิทยาลัยต้องจัดหลักสูตรตามสภาพจริง
โดยมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและทรัพยากรต่างๆ และสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อเอื้ อให้ กับ
ผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถกู้ยืมได้ ๒) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดการเรียนการสอน
การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพออกสู่สังคม การช่วยเหลือสังคมโยการสร้างจิตสานึก สนับสนุนทุนการ
ศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสให้ได้รับความรู้เ พื่อไปพัฒนาชุมชนบ้านเกิดต่ อไป ๓) ด้านความคุ้มค่าทางวิชาการ
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้บัณฑิต เช่น มีความเชี่ ยวชาญพิเศษ มีทักษะทางวิชาชีพที่สามารถนาไปประกอบ
อาชีพได้จริง พัฒนาศักยภาพอาจารย์ตามศาสตร์ที่ถนัดเพื่อนาความรู้ไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป ๔) ด้านคุณภาพ
บัณฑิต คุณภาพวิชาการควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพให้กับบัณฑิตตั้งแต่เรียนอยู่
ในระดับชั้นปีที่ ๑ การได้งานทาของบัณฑิตในสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง และความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการในการรับบัณฑิตเข้าไปทางาน และ ๕) ด้านความเป็นนานาชาติ การสร้างบรรยากาศความ
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เป็นนานาชาติในมหาวิทยาลัย เน้นสื่อการเรียน การสอนที่สอดแทรกภาษาต่างประเทศในทุกรายวิชา มี
หลักสูตรระยะสั้นที่รองรับนักศึกษาต่างชาติ และสามารถโอนหน่วยกิตการเรียนได้จริง และให้ทุนแลก
เปลี่ยนแก่นักศึกษา อาจารย์ เพื่อสร้าง MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยในไทย และมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
จิ ตรภณุ ภูมิฉัฏ ฐ์ มงคล และ อดิล ล่ า พงษ์ยี่ห ล้ า (2558) ได้ทาการศึกษาพฤติ ก รรม
การศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) ศึกษาพฤติกรรมการศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาจีน
2) ศึ ก ษาความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลกั บ พฤติ ก รรมการศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย เอกชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาจีน และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสม
การตลาดของมหาวิ ท ยาลั ย กั บ พฤติ ก รรมการศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย เอกชนในกรุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑลของนักศึกษาจีน โดยตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักศึกษาจีนระดับปริญญาตรี จานวน 354
คน จาก 5 มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีนักศึกษาจีนศึกษาอยู่เป็นจานวนมากที่สุด
5 อันดับแรก ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษาจีนที่มาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลมีอายุระหว่าง 21 – 25 ปี เข้ามาศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ในเดือนสิงหาคม และเรียน
แบบเต็มเวลา มีรายได้ที่ได้รับต่อเดือนมากกว่า 15,000 บาท แสดงว่านักศึกษาจีนที่มาเรียนในประเทศ
ไทยมาจากครอบครัวที่มาฐานะค่อนข้างดี ส่วนแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการศึกษานั้น พบว่ามีความสัมพันธ์
กับบุคคลที่มีอิทธิพลที่ทาให้นักศึกษาจีนมาศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
คือ พ่อ แม่ ผู้ปกครองมากที่สุด แสดงว่านักศึกษาจีนที่มาศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ได้รับเงินจาก พ่อ แม่ ผู้ปกครอง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการศึกษาต่อในประเทศไทยและ
ส่วนใหญ่นักศึกษาที่มาเรียนต่อในประเทศไทย จะเรียนอย่างเดียวไม่มีการหารายได้ด้วยการทางานระหว่าง
เรียนนักศึกษาจีนให้ความสาคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดของมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลในด้านต่างๆมีผลต่อพฤติกรรมการศึกษาในระดับที่มากที่สุด 3 ลาดับแรกคือ ด้านสถาบัน
และหลักสูตร กล่าวคือมหาวิทยาลัยเอกชนมีหลักสูตรการเรียนที่นักศึกษาจีนต้องการ ด้านสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพโดยเฉพาะในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีหอพักสาหรับนักศึกษาจีน และ ด้านการส่งเสริมการตลาด
มหาวิทยาลัยมีการอานวยความสะดวกแก่นักศึกษาจีนในการต่อวีซ่า สาหรับสาเหตุที่นักศึกษาจีนเลือก
ศึกษาต่อในประเทศไทย จากการวิจัยพบว่านักศึกษาจีนส่วนใหญ่ระบุว่า เพราะประเทศไทยอยู่ใกล้กับ
ประเทศจี น เดิน ทางได้ส ะดวกกว่าประเทศอื่นๆ รองลงมาคือระเบียบการขออนุ ญาตเข้าประเทศไทย
ไม่ยุ่งยาก เพราะเมื่อเปรียบเทียบกับการที่นักศึกษาจีนไปศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศใน
ยุโรปแล้ว ทั้งสองปัจจัยนี้ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของประเทศไทย
ศิริพงศ์ รักใหม่ และ คณะ (๒๕๕๙) ได้ศึกษาพัฒนาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
ประเทศไทย ซึ่งเป็นการศึกษาโดยจาแนกยุค ด้วยการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ซึ่ ง เป็ น ผลจากการศึ ก ษาข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การวิ จั ย ในเบื้ อ งต้ น พบว่ า การประกาศใช้ ก ฎหมาย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่ละฉบับ มีส่วนสาคัญที่ส่งผลต่อพัฒนาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่ละยุค
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ในการศึกษาจึงกาหนดยุ คของการศึกษาไว้ ๔ ยุค ซึ่งสรุปผลการวิจัย พัฒนาการของสถาบันอุดมศึก ษา
เอกชนในแต่ละด้านตามยุคต่างๆ ได้ดังนี้ ยุคที่ ๑ ยุคก่อกาเนิด (พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๒๒) สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนมุ่งผลิ ตบั ณฑิตเพื่อสนองความต้องการแรงงานของภาคธุรกิจ ต่อมายุคที่ ๒ ยุคขยายตัว (พ.ศ.
๒๕๒๒-๒๕๔๒) จึ งเริ่ มขยายบทบาทไปยังภารกิจ อื่ น แต่ ก็ยั ง คงเน้ นภารกิ จ การสอนเป็น หลั ก ยุคที่ ๓
ยุ คปฏิรู ป การศึกษา (พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๕๒) มีการขยายการจัดการศึกษาอย่างไร้ขอบเขต ส่ ว นยุคที่ ๔
ยุ คมาตรฐานการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๒-ปัจจุบัน) เริ่มมีการพัฒ นาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของการ
ประกันคุณภาพ ทั้งนี้ โดยภาพรวมพัฒนาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความก้าวหน้าขึ้นทุกด้านหลัง
ยุคปฏิรูปการศึกษา ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา อย่างไรก็ตามตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนส่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหาด้านคุณภาพของอาจารย์ และยัง
ไม่สามารถพัฒนาผลการวิจัยได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
จากผลการศึกษาปรัชญาการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยตั้งแต่ยุคก่อกาเนิด
หลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นต้นรมาจนถึงปัจจุบัน พบว่า
การจัดตั้งอุดมศึกษาส่วนใหญ่สามารถจาแนกได้ เป็น ๓ ประเภทคือ สถาบันที่จัดตั้งโดยกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสนา สถาบันที่จัดตั้งโดยนักธุรกิจหรือนักวิชาการ และสถาบัน ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับความต้องการศึกษา
แม้ว่าในระยะหลังจะมีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางตามแนวคิดมหาวิทยาลัยบรรษัท (Corporate
University) แต่ จั ด ได้ ว่ า เป็ น สถาบั น ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ รองรั บ ความต้ อ งการศึ ก ษา พั ฒ นาการในการจั ด
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากแนวคิดการให้อิสระในการจัดการศึกษา
แก่สถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา ที่ระบุให้ สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งยึดหลักการอุดมศึกษา
ในการดาเนินงาน ๓ ด้านคือ ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) ความเป็นอิสระในการ
บริ ห าร (Academic Autonomy) และเสรีภ าพทางวิชาการ (Academic Freedom) ทั้งนี้ การส่ งเสริม
การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้วยการให้อิสระในการจัดการศึกษาผ่านสภาสถาบัน เกิดขึ้น
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๒๒ เป็นต้นมา เพื่อมุ่งหวังให้สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ได้อิสระมีความเท่าเทียมกับสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จึงถือเป็นปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อพัฒนาการด้าน
การบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เนื่องจากได้มีการกาหนดโครงสร้างและแนวทางการบริหาร
จัดการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมาตั้งแต่ยุคเริ่มก่อตั้ง และผลการศึกษายังพบว่าการมีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาตั้งแต่ยุคปฏิรูปการศึกษา ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ และแนวทางการบริหาร
จัดการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอย่างมีนัยสาคัญ
ชนกพร ไผทสิทธิกุล (2560) ได้ศึกษาเรื่องการเตรียมพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่อการ
พัฒนานักศึกษาเพื่อรองรับวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการวิจัยพบว่า
มี 9 ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของการเตรียมพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่อการพัฒนานักศึกษาเพื่อ
รองรับวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรมในประชาคมเศณษฐกิจ อาเซียน ประกอบด้วย 1) การวางแผนที่
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หมายถึง กระบวนการในการกาหนดทิศทาง เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบเมื่อเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2) การสร้างอัตลักษณ์ สถานศึกษาจาเป็นต้องสร้างอัตลักษณ์ หรือคุณลักษณะ
เฉพาะตัวที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของสถานศึกษาที่มีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษานั้นๆ
3) เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพสาหรับการบริหารที่สาคัญในยุคปัจจุบัน 4) การพัฒนา
อาจารย์ ที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และการสอน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
ลักษณะชุมชนวิชาการ การยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ 5) การจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับความ
ถนัด ความสนใจ และความแตกต่างของผู้เรียน ทั้งนี้เพื่อฝึกทักษะ การประยุกต์ใช้ และกระบวนการคิด
โดยเน้นการเรียนเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานจริง 6) ความร่วมมือ กับภาครัฐและเอกชน ที่เป็นปัจจัยในการ
สร้างความสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ และทาให้เกิดการแลกเปลี่ย นเรียนรู้การ
เชื่อมโยงทั้งในด้านวิชาการ ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ 7) หลักสูตร จาเป็นต้องพัฒนาให้
ทันสมัย และเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และต้องพัฒนาทักษะและความรู้ ของผู้เรียนใน
หลายๆ ด้านโดยเฉพาะด้านภาษาและด้านการบริหารจัดการ 8) คุณภาพอาจารย์ ที่ต้องเป็นมืออาชีพทั้งใน
ส่วนของทักษะวิธีการสอน การมีเทคโนโลยีในการถ่ายทอดกระบวนการและความรู้แก่ผู้เรียน รวมถึงการมี
องค์ความรู้ใหม่ๆ รวมถึงการมีคุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 และ 9) การพัฒนาทักษะผู้เรียนให้มี
ทักษะและสมรรถนะทีจ่ าเป็นต่อการนาไปใช้ประโยชน์ อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์
เตือนใจ เขียนชานาจ และ สุ พรรณี สมานญาติ (๒๕๖๐) ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่ งผลต่ อ
ประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แล้วพบว่า ระดับปัจจัยเชิงสาเหตุและระดับประสิทธิผลของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้ แก่ ๑) ปัจจัยภาวะผู้นา ประกอบด้วยการมีบารมีและอิทธิพลเชิงอุด มคติ
การจู งใจเพื่ อสร้ า งแรงดลใจ การกระตุ้นทางปัญ ญา และการเป็นผู้ นาในการเปลี่ ย นแปลง ๒) ปัจจัย
วัฒนธรรมองค์กร ประกอบด้วยการปรับตัว พันธกิจ การผูกพัน และค่านิยม ๓) ปัจจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การบริหารข้อมูลและการพัฒนาสื่ออุปกรณ์
๔) ประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้แก่ คุณภาพบัณฑิต คุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในส่วนของอิทธิพลของปัจจัยเชิ ง
สาเหตุที่ส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ๑) ปัจจัยภาวะผู้นาส่งผล
ทางตรงต่อประสิทธิผล อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.๐๑ และส่งผลทางอ้อมโดยผ่านปัจจัยวัฒนธรรม
องค์การและปัจจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒) ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การส่งผลทางตรงต่อประสิทธิผล อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.๐๑ และส่งผลทางอ้อมโดยผ่านปัจจัยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.๐๑ และ ๓) ปัจจัยเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลทางตรงต่อประสิทธิผล อย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.๐๑
ส านั ก ติ ด ตามและประเมิ น ผลอุ ด มศึ ก ษา ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (2560)
ได้จัดให้มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11
(พ.ศ.2555-2559) ระยะครี่ งแผน โดยมีศาสตราจารย์ วุฒิ ชั ย ธนาพงศกร และคณะเป็นผู้ วิจัย จากการติดตาม
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ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
ระยะครี่งแผน จานวน 15 ตัวบ่งชี้ คณะผู้วิจัยพบว่า จานวนตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมายมีจานวน 3 จาก 15
ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 20 ซึ่งได้วิเคราะห์อุปสรรคของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 1 เปลี่ ย นระบบการน าองค์ ก รให้ ขั บ เคลื่ อ นอุ ด มศึ ก ษาแบบองค์ ร วม ซึ่ ง มี ผ ล
การดาเนินงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย พบว่า 1) รัฐมนตรีกระทรวงที่มีสถาบันอุดมศึกษในสังกัด/สกอ./สภา
สถาบัน/ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ส่วนน้อยที่มีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์ร่วมของอุดมศึกษาไทยทา
ให้การปรับเปลี่ยนการนาองค์กร การสร้างและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของอุดมศึกษาไทยไม่ครอบคลุม
สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและนอกสังกัดสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและอาจไม่ตอบสนองในทุก
พันธกิจของอุดมศึกษา เช่น การผลิตบัณฑิตที่ไม่ตรงกับแผนพัฒนากาลังคนแห่งชาติ การทาวิจัยที่ตอบ
โจทย์ปัญหาของประเทศ 2) ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาบางส่วนขาดการบริหารแบบธรรมาภิบาล และ
ขาดความตระหนักในคุณค่า ของอุดมศึกษาที่เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณจานวนผู้เข้าเรียน 3) ผู้บริหาร
ของสถาบันอุดมศึกษาบางส่วนไม่ได้มีการบริหารงานเชิงรุก เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพ
ให้สอดคล้องกับพันธกิจและบริบทของสถาบัน 4) สถาบันอุดมศึกษาบางส่วนไม่มรระบบการประเมิน
ธรรมาภิบาลอย่างครบวงจร เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในทุกระดับให้เกิดความเข้มแข็ง
และความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์
การดาเนินงานที่ไม่บ รรลุเป้าหมาย พบว่า 1) อาจารย์ส่วนใหญ่ขาดความสามารถในการผลิ ตงานวิจัย
งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ และแก้ปัญหาของประเทศ 2) อาจารย์บางส่วนมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครูน้อย รวมทั้งมีทักษะประสบการณ์ในการสร้างวิธีการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาน้อย 3) ระบบ
กลไกในการพัฒ นาผู้ เชี่ยวชาญมืออาชีพให้ อาจารย์ประจาในสถาบันอุดมศึกษายังมีประสิ ทธิภาพน้อย
รวมทั้ ง การสร้ า งแรงจู ง ใจที่ จ ะให้ อ าจารย์ มี ก ารพั ฒ นาตนเองเป็ น อาชี พ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลน้ อ ย
4) สถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง ไม่มีระบบกลไกในการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพอย่างจริงจังและไม่ต่อเนื่อง
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 3 ยกระดับ คุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งมีผ ลการดาเนินงานที่ไม่บรรลุ
เป้าหมาย พบว่า 1) หลักสูตรส่วนใหญ่ไม่ได้มีการเรียนรู้ในสถานประกอบจริง ทาให้บัณฑิตขาดการเรียนรู้
เชิงปฏิบัติการ ขาดทักษะการทางานจริง ตลอดจนขาดทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ จึงส่งผลให้คุณภาพ
บัณฑิตไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานหรือผู้ใช้บัณฑิต 2) อาจารย์บางส่วนไม่มีศักยภาพเพียงพอในการ
พัฒนาบัณฑิตให้ได้คุณภาพตามาตรฐานผลการเรียนของหลักสูตร 3) นักศึกษาบางส่วนไม่มีความตั้งใจ
ไม่มีเป้าหมายในการเรียนรู้ ทาให้ไม่มีคุณภาพตามที่หลักสูตรกาหนด 4) บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาบางส่วน
ไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะปฏิบัติงานตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 4 ปฏิรู ป การบริ ห ารการเงินอุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู่ ความ
เป็นเลิศ ซึ่งมีผลการดาเนินงานที่ไม่บรรลุเป้ าหมาย พบว่า 1) การจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับผล
การดาเนิ นงานของสถาบันอุ ดมศึ กษาในประเด็น Performance based/Quality based ควบคู่ Demand-side
ตามความต้องการของประเทศ 2) สถาบันอุดมสึกษาของรัฐบางแห่งไม่ให้ความสาคัญในการหาเงินนอก
งบประมาณมาใช้ในการบริหารจัดการสถาบัน

๕๗

ข้ อ เสนอแนะเพื่ อ พั ฒ นาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาให้ บ รรลุ ต ามวิ สั ย ทั ศ น์ ข องแผนพั ฒ นาการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ระยะครึ่งแผนหลัง (พ.ศ. 2557-2559)
1.
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 1) ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาต้องให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกาหนดวิสัยทัศน์
ของสถาบันที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)
2) ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับต้องเร่งยกระดับการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 3) การส่งเสริม
และสนั บ สนุ น ให้ ส ถาบั น อุดมศึ กษามี การทบทวนพันธกิจบทบาทและหน้ าที่ ของตนเอง (Reprofiling)
เพื่อให้เกิดความหลากหลายในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ที่ตอบสนองความต้องการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนากาลั งคนชาติและแผนพัฒนาประเทศ 4) การปฏิรูปสารสนเทศอุดมศึกษาของ
ประเทศอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษาที่มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือและเป็นปัจจุบัน
สามารถใช้บริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น 5) ปรับระบบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาทั้งภายในแบละภายนอกให้ส ามารถสะท้อนคุณภาพที่แท้จริงและส่ งเสริมสนับ สนุน
สถาบันอุดมศึกษาให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จนกระทั่งสร้างให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ
2. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง 22 กลยุทธ์และเพิ่มกลยุทธ์ คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกลยุทธ์และเพิ่มกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุการดาเนินงานตามวิสัยทัศน์ ดังนี้ 1) การยกระดับธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 2) การส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษมีการทบทวนพันธกิจ
บทบาทและหน้าที่ของตนเอง (Reprofiling) 3) การปฏิรูประบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
4) การพัฒนาระบบอาจารย์พิเศษให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม 5) การสนับสนุนให้เกิดการสอบใบรับรอง
คุณวุฒิเฉพาะสาขาแห่งชาติของทุกหลักสู ตร 6) การรับรองคุณภาพของทุกหลักสู ตร 7) การจัดสรร
งบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับระดับคุณภาพ
3. ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงตัวบ่งชี้และเป้าหมายของตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงตัวบ่งชี้และเป้าหมายของตัวบ่งชี้ให้สอดคล้ องกับ
สถานการร์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ดังนี้ 1) การปรับปรุงร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการรับรองศักยภาพ
ความเป็ น อาจารย์ มื อ อาชีพ ให้ มี เป้ า หมายก ากั บ ร้อ ยละ 25 เพื่ อ ให้ ส ามารถน าไปสู่ ก ารปฏิ บัติ ได้จ ริง
2) การทบทวนนิยาม และวิธีการถ่วงน้าหนักในการวัดงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่ต่อจานวน
อาจารย์ 3) การกาหนดนิยามตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมในประเด็นการวัดผลขอผู้สาเร็จการศึกษาที่ผ่านการ
สอบใบประกอบวิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาแห่งชาติ 4) การกาหนดให้หน่วยงานดาเนินการ
สารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและอัตราการได้งานทาของบัณฑิตเพื่อให้เป็น มาตรฐานในการวัดผล
ที่เหมือนกัน 5) การกาหนดตัวบ่งชี้ในการประเมินหลักสูตรเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับ
นานาชาติ โดยหน่วยงานสถาบันวิชาชีพ/องค์กร ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ควรจะต้องกาหนดให้
สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร 6) ควรกาหนดวิธีคานวณการวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยคุณภาพ
ของสถาบันอุดมสึกษาเพื่อให้สามารถเทียบเคียงกันได้โดยเฉพาะในหลั กสูตรเดียวกันที่เปิดสอนในต่าง
สถาบัน

๕๘

สานักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (๒๕๖๐) ได้จัดให้
มีการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕)
ระยะครึ่งแผน โดยมีศาสตราจารย์วุฒิชัย ธนาพงศธร และคณะเป็นผู้วิจัย เพื่อแสดงความก้าวหน้าของผล
การดาเนินงานตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ ระยะครึ่งแผน โดยสะท้อนข้อมูลตาม
ตัวบ่งชี้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๘ ซึ่งได้สรุปผลการ
ประเมินและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 6 ประเด็น ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ ๔ ประเด็น พร้อมทั้งตัว
อย่างโครงการที่จะนาไปสู่การปฏิบัติ ข้อเสนอแนะในการนาแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระยะครึ่งแผน
หลังและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการติดตามผลการดาเนินงานในระยะครึ่งแผนหลังต่อไป ทั้งนี้
จะขอนาเสนอผลเฉพาะข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ดังนี้

๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาไทย
จากผลการประเมินการดาเนินงานตาม ๑๘ ตัวบ่งชี้ของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) พบว่ามีผลการดาเนินงานระยะครึ่งแผนแรก (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๘) บรรลุ
ความสาเร็จร้อยละ ๒๗.๗๘ (บรรลุ ๕ จาก ๑๘ ตัวบ่งชี้) แม้ว่าสถาบันอุดมศึกษาจะมีการดาเนินงานตาม ๔
พันธกิจหลักของอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง จากการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดง
ให้เห็นว่าอุดมศึกษาไทย มีบทบาทน้อยในการชี้นา และแก้ปัญหาสังคม ทาให้ประเทศไทยประสบปัญหา
ในหลายด้าน เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น คณะผู้วิจัยจึงมี
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาไทย ดังนี้
๑.๑ ด้านชี้นาและแก้ปัญหาสังคม
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการชี้นาและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านธรรมาธิบาลให้กับสังคม แสดงบทบาท
หลักในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางความคิด เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อหาทางออกให้กับปัญหาระดับประเทศ โดยฉพาะกาหนดทิศทางการผลิตบัณฑิต การวิจัย
การบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดยต้องตอบโจทย์ทางสังคมและแก้ปัญหาของประเทศให้
เป็นรูปธรรมมากขึ้น
๑.๒ ด้านผลิตบัณฑิต
สถาบันอุดมศึกษาต้องผลิ ตบั ณฑิตให้ มีความสอดคล้ องกับความต้องการของประเทศตามแผน
กาลังคนแห่งชาติ ให้สามารถแข่งขันได้ในสังคมโลก ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของอาชีพ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมได้ รวมทั้งมีทักาะที่หลากหลาย เช่น ทักษะกราดารงชีวิต ทักษะการเรียนรู้ ทักษะในการสื่อสาร
ได้ ม ากกว่ า ๒ ภาษา เป็ น ต้ น และเรี ย นรู้ วั ฒ นธรรมองค์ ก รของกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย นและสั ง คมโลก
มีความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างบัญฑิตปริญญาตรีที่สามารถทางานได้จริง “บัญฑิตพร้อมใช้” รวมทั้ง
สร้างบัณฑิตปริญญาโท ปริญญาเอกที่มีความเป็นผู้นาทางปัญญาที่ช่วยชี้นาและแก้ไขปัญหาสังคมได้
๑.๓ ด้านผลิตงานวิจัย

๕๙

สถาบันอุดมศึกษาควรเป็นเสาหลักของแผ่นดินในการส้รางโจทย์และผลิตงานวิจัยที่แก้ปัญหาและ
ชี้นาสังคมไทยได้จริง ตามบริบทและศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมและท้องถิ่นไทย โดยมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคการผลิตและผู้ใช้งานวิจัย
๑.๔ ด้านบริการวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดบริการวิชาการเชิงรุก เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ช่วยลดความ
ขัดแย้งของคนในสังคม ตอบโจทย์ปัญหาของท้องถิ่น ชี้นาทิศทางการพัฒนาให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน
โดยนาหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงมาใช้ รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางความรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับกลุ่ม
องค์กรธุรกิจ และชุมชนในท้องถิ่น
๑.๕ ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาควรบู ร ณาการด้ า นท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมเข้ า ไปในกระบวนการเรี ย น
การสอน/การวิจัย /การบริการวิช าการ และส่ งเสริม อนุรักษ์ สื บสานวัฒนธรรมประเพณี คุณลั กษณะ
ความเป็นไทย โดยเฉพาะสถาบั นอุดมศึกษาที่เน้นด้านศิลปวัฒ นธรรม ควรสร้างองค์ความรู้ และสร้าง
มาตรฐานศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รับรู้และยอมรับในระดับสากล
๑.๖ ด้านบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการสร้างความเชื่อมโยงของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพคนไทยอย่างครบวงจร
มีระบบกลไกบริหารงบประมาณให้เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตตามแผนกาลังคนของประเทศ การวิจัยและ
บริ การวิช ากการที่ชี้น าปละตอบโจทย์ ปั ญหาของประเทศ การพัฒ นาผู้ บริห ารให้ มีภ าวะผู้ นาเพื่ อ การ
เปลี่ยนแปลง เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล มีระบบการประเมินธรรมาภิบาลของสภาสถาบันและผู้บริหาร
ระดับสูง
๒ ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทย ๔ ประเด็น (LISQ)
๒.๑ กลยุทธ์สร้างผู้นาการเปลี่ ยนแปลงที่ยึดหลักธรรมาธิบาล (Leader for change with Good
Governance : L)
ต้องมีการปรับโครงสร้างการบริหารธรรมธิบาลของอุดมศึกษาไทย ปรับปรุงที่มาและระบบการ
คัดเลือกนายกสภา กรรมการสภาสถาบัน และอธิการบดี การพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับ ให้
มีความร็ความสามารถในการนาสถาบันอุดมศึกษาโดยยึดหลักธรรมาธิบาล และเพิ่มศักยภาพภาวะผู้นาและ
การบริหารความเปลี่ยนแปลงของสถาบันอุดมศึกษา สร้างระบบประเมินสถาบันอุดมศึกษาเชิงธรรมาธิบาล
อย่างครบวงจร รวมทั้งนาระบบประเมินฯไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
๒.๒ กลยุ ท ธ์ พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล กลางอุ ด มศึ ก ษาไทยเพื่ อ เชื่ อ มโยงกั บ ระบบ National
Education Information System : NEIS (Information for Higher Education Management : I)
จั ด ให้ มี เ ครื อ ข่ า ยสารสนเทศอุ ด มศึ ก ษาเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การอุ ด มศึ ก ษา โดยมี ก ารใช้ Soft
Application ที่ เ หมาะสม จั ด ให้ มี ค ณะกรรมการกลาง/หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรง เพื่ อ ให้
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ต้องรายงานข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศอุดมศึกษาภายในระยะเวาที่กาหนด และ
จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของเทคโนโลยีที่นามาใช้ และกากับติดตาม ตรวจสอบความ
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น่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษารวมทั้งมีการสารวจข้อมูลที่สะท้องคุณภาพของ
อุดมศึกษาในภาพรวม เช่น อัตราการได้งานทา ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น
๒.๓ กลยุทธ์จัดสรรงบประมาณอุดมศึกษาไทย (Satang for National Goal : S)
การจัดสรรงบประมาณสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ควรให้สอดคล้องกับระดับคุณภาพ ประเภทของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา และทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศ โดยพิ จ ารณาความเหมาะสมให้ ส อดคล้ อ งกั บ
Reprofiling สถาบันอุดมศึกษาตามนโยบายของ สกอ. ในการผลิตบัณฑิตตามแผนกาลังคนของชาติ การ
วิจัยและการบริการวิชาการที่ชี้นาสังคมและตอบโจทย์ปัญหาของประเทศ รวมทั้งการจัด สรรงบประมาณ
เพื่อสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอุดมศึกษาไทย
๒.๔ กลยุทธ์ปรับระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษา (Quality Assurance for Higher Education : Q)
ต้องมีการปรั บ ปรุ งระบบประกั นคุ ณภาพการศึ ก ษา และจัดทาระบบ Ranking ระดับสถาบั น
จาแนกตามประเภทสถาบันอุดมศึกษาที่เหมาะสม รวมทั้งจัดทา Ranking ระดับหลักสูตรในสาขาวิชาเดียว
เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันในกลุ่มประเภทเดียวกัน และมีการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน
การปรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้สอดคล้องกับประเภทของสถาบันอุดมศึกษาไทย
ได้แก่ มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเอกชน
วิทยาลัยชุมชน และสถาบันอุดมศึกษานอกสังกัด สกอ.
ศิริพงษ์ รักใหม่ และคณะ (2562) ได้ทาการวิจัยเรื่อง แนวโน้มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน :
ทางเลือกแห่งอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอแนวโน้มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในอนาคต อาศัย
วิธีการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์และการวิจัยอนาคต ด้วยวิธีการวิจัยเอกสาร การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
มองภาพอนาคต (Foresight) ด้วยวิธีการสร้างภาพอนาคต (Scenario Planning) เพื่อกาหนดทางเลือก
ของแนวโน้มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และอาศัยการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ เน้นการศึกษาในประเด็น
สาคัญ 3 ด้าน คือ 1) ด้านปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 2) ด้านการดาเนินงานตามภารกิจ และ 3) ด้าน
การบริหารและจัดการ ผลการศึกษา พบว่า แนวโน้มของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถสังเคราะห์ได้
ภาพอนาคตทั้งสิ้น 91 ภาพ จาแนกออกเป็น 4 กลุ่ม ตามความเป็นไปได้และสิ่งที่พึงประสงค์ กลุ่มที่ 1
ภาพอนาคตที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดแลเป็นสิ่งที่พึงประสงค์ จานวน 53 ภาพอนาคต ซึ่งถือเป็นภาพ
อนาคตที่ควรส่งเสริมเพื่อดาเนินการ เช่น มีการกาหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน สร้างความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะทาง พัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามความเชี่ยวชาญ และมุ่งพัฒนาคุณภาพในทุกด้าน จัดการเรียนการ
สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาการเรียนการสอนบนฐานอิเล็กทรอนิกส์
สร้างระบบและกลไกส่งเสริมการวิจัยที่มีประสิทธิผล การบริหารจัดการด้วยระบบธรรมาภิบาล บริหารจัดการ
ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และสถาน
ประกอบการ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพอาจารย์และพัฒนาอาจารย์ในการเป็นมืออาชีพ ปฏิรูประบบ
ค่าตอบแทนอาจารย์ กลุ่มที่ 2 เป็นภาพอนาคตแนวโน้มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีความเป็นไปได้มาก
ที่สุด แต่เป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ จัดเป็ นกลุ่มภาพอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างแน่นอน และเป็นจุดที่
ควรพัฒนา (Weakness) ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกแห่งในอนาคตที่ควรระมัดระวังในการดาเนินการ
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เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดภาพอนาคตดังกล่าวขึ้น หรือให้เกิดน้อยที่สุด จึงถือเป็นกลุ่ม
ภาพอนาคตที่ควรระวังเพื่อการพัฒนา ควรนาไปใช้กาหนดแนวทางเพื่อการพัฒนาให้สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน กาหนดนโยบายและกลยุทธ์สาหรับป้องกันไม่ให้เกิ ดภาพอนาคตดังกล่าว ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 9
ภาพอนาคต ได้แก่ 1) ประสบปัญหาคุณภาพการเรียนการสอน 2) เน้นผลิตบัณฑิตในด้านปริมาณมากกว่า
คุณภาพ 3) การผลิ ตบั ณฑิตไม่ส อดคล้ องกับความต้อ งการของสถานประกอบการ 4) การสอนด้า น
คุณธรรมและจริยธรรมไม่มีประสิทธิผล 5) ขาดแคลนอาจารย์และนักวิจัยที่มีศักยภาพด้านการวิจัย 6)
จานวนผลงานวิจัยต่ากว่าเป้าหมาย 7) ผลงานวิจัยยังไม่มีคุณภาพ 8) ประสบปัญหาขาดแคลนอาจารย์
และ 9) ประสบปัญหาด้านคุณภาพอาจารย์ กลุ่มที่ 3 เป็นภาพอนาคตแนวโน้มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่
อาจเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ แต่เป็นสิ่งที่พึงประสงค์ จัดเป็นกลุ่มภาพอาคตที่ไม่มีความแน่นอน อาจเกิดขึ้นได้
กับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพียงบางแห่ง หรืออาจไม่เกิดขึ้นเลยก็ ได้ ถือเป็นกลุ่มภาพอนาคตที่ควรมี
มาตรการสนับสนุน สถาบันอุดมศึกษาเอกชนบางแห่งที่มีศั กยภาพและความพร้อมในการดาเนินการ ให้
สามารถดาเนินการตามภาพอนาคตแต่ละด้านให้สามารถเกิดขึ้นได้จริง ซึ่งมีจานวนทั้งสิ้น 24 ภาพอนาคต
โดยมีภาพอนาคตสาคัญๆ เช่น ขยายการจัดการศึกษาไปยังต่างประเทศ พัฒนาหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น
พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ สร้างวงจรรายได้จากผลงานวิจัยพัฒนาความเป็น
เลิ ศ ของสถาบั น จากผลงานวิ จั ย มุ่ ง ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาวิ ช าชี พ แก่ คนวั ย ท างาน ขยายบทบาท
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปยังต่างประเทศ สร้างกลไกพัฒนาผู้ดารงตาแหน่งสภาสถาบันและ
ผู้บริหาร พัฒนากลไกการจัดทาแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายสถาบัน และ
เพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ให้หลากหลาย เป็นต้น กลุ่มที่ 4 เป็นภาพอนาคตแนวโน้มสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ และเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ จัดเป็นกลุ่มภาพอนาคตที่ไม่มีความแน่นอน
อาจเกิดขึ้นได้กับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพียงบางแห่ง หรืออาจไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ และเป็นภาพอนาคตที่
ไม่ได้ส่งผลดีต่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แวดวงการศึกษา สังคม และประเทศชาติ จึงเป็นกลุ่มภาพ
อนาคตที่ควรมีมาตรการป้องกัน เพื่อไม่ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนดาเนิ นการไปในทิศทางที่อาจเกิดภาพ
อนาคตดังกล่าวได้ โดยมีจานวนทั้งสิ้น 5 ภาพอนาคต ได้แก่ 1) มีการพัฒนาหลักสูตรหใม่มากขึ้นจนเกิน
ความต้องการ 2) เน้นการให้บริการวิชาการเชิงพาณิชย์ 3) ละเลยการให้บริการสังคม 4) มีการเคลื่อนย้าย
อาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และ 5) มีการปรับขึ้นค่าใช้จ่ายในการศึกษา
โดยสรุ ป การศึ ก ษาวิ จั ย ที่ เ กี่ ย วกั บ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนข้ า งต้ น เป็ น การน าเสนอให้ เ ห็ น
พัฒนาการของสถาบันอุดมศึ กษาเอกชนที่ผ่านมา การที่มีความจาเป็นในการหารูปแบบแนวทางในการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทั้งในเรื่องของการสร้างประสิทธิผลในการบริหารจัดการ การสร้างความ
เข้มแข็งด้านวิชาการ การบริหารหลักสูตรนานาชาติ พฤติกรรมการศึกษาของนักศึกษาจีนที่เข้ามาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกาเอกชน การเตรียมพร้อมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการ
สร้ า งภาพลั ก ษณ์ และที่ น่ า สนใจอย่ า งยิ่ ง คื อ การศึ ก ษาถึ ง แนวโน้ ม สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน
ที่ทาให้มองเห็นภาพอนาคตที่ช่วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีทางเลือกในระยะต่อไปได้
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ในการศึ ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ด มศึ ก ษาของต่ า งประเทศ อุ ด มศึ ก ษาของประเทศ
สหรัฐอเมริกา นั้นได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นแบบที่สนองตอบต่อศตวรรษที่ 20 มากกว่าระบบอุดมศึกษา
ของประเทศอื่นๆ ในโลก ด้วยคุณภาพการวิจัยชั้นเยี่ยมของมหาวิทยาลัยชั้นนา มีการแยกเป็น หน่วยงาน
หรือสถาบันเป็นการเฉพาะเพื่อผลิตดุษฎีบัณฑิต และการศึกษาขั้นสูงที่ล้าหน้าในบัณฑิตวิทยาลัย และมีพลัง
ที่เข้มแข็งด้วยภาวะผู้นาของมหาวิทยาลัย จึงมีการรับรู้กันอย่างกว้างขวางว่าเรื่องนี้เป็นคุณลักษณะเด่นของ
ระบบอุ ด มศึ ก ษาอเมริ กั น Finkelstein และ Frances (2006 อ้ า งจาก Teichler. U, Arimoto.A, &
Cummings K. W, 2013, 45 ) ได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์ของอุดมศึกษาอเมริกันในช่วงต้นว่า เป็นการอยู่
ร่วมกันของอุดมศึกษาของรัฐ และอุดมศึกษาเอกชน ที่ภายหลังได้รับการกากับดูแลอย่างชัดเจนโดยได้รับ
การจัดสรรเงินจากรัฐของตนเอง แต่ด้วยพลังความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยที่มีมาเป็นทุนเดิม รูปแบบ
มหาวิทยาลัยวิจัยได้มีการพัฒนามาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 อุดมศึกษาเพื่อมวลชน
เป็นสาระสาคัญหลักที่เกิดขึ้น ไม่นานหลั งสงครามโลกครั้งที่ส อง ด้วยบริบทนี้ โอกาสความเท่าเที ยมได้
กลายเป็นสิ่งที่อุดมศึกษาอเมริกันจัดเป็นความสาคัญอันดับแรก ควบคู่กับเรื่องการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มี
คุณภาพ ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยวิจัยนี้ได้สร้างแรงดึงดูดนักศึกษาและนักวิชาการจากทั่วโลกเข้ามา
ในสหรั ฐ อเมริ ก าเพื่ อ ศึ ก ษาในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา และเพื่ อ เข้ า มาท างานวิ ช าการ จึ ง อาจกล่ า วได้ ว่ า
ในสหรั ฐ อเมริ ก ารนั้ น เมื่ อ เที ย บกั บ ประเทศอื่ น ถื อ ว่ า มี เ ส้ น แบ่ ง ที่ ชั ด เจนในสาขาวิ ช าด้ า นวิ ช าการ
และสาขาวิชาด้านวิช าชีพ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสัดส่วนของภาคเอกชนในอุดมศึกษาของสหรัฐ อเมริ กา
(ซึ่งมีสัดส่วนนักศึกษาอยู่ที่ร้อยละ 25) จะน้อยกว่ามากเมื่อเที ยบกับประเทศญี่ปุ่น และประเทศเกาหลี
แต่กลั บ ส่ งผลกระทบที่ มากกว่า อุด มศึก ษาภาครัฐ ซึ่งต่างจากหลายประเทศที่ อุดมศึ กษาภาครัฐ สร้ า ง
ผลกระทบมากกว่า สิ่งนี้นาไปสู่ระบบตลาด ในแง่ของเงินทุนที่เข้ามาสู่อุดมศึกษาจากความต้องการเข้าเรียน
ของนั กศึกษาที่ส ร้ างความเชื่อมั่น สูงต่อแหล่ง เงินทุน อื่น เช่น เงินทุนสนับสนุนงานวิจัย (Teichler. U,
Arimoto.A, & Cummings K. W, 2013, 45-46)
อุดมศึกษาในประเทศฟินแลนด์ แบ่งเป็น 2 ระบบ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยวิจัย และ โปลี
เทคนิค (หรือที่เรียกว่า มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์) ซึ่งเป็นรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษาในยุโรป
มหาวิทยาลัยวิจัยนั้นเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 17 ในขณะที่โปลีเทคนิค มีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในช่วงต้น
ศตวรรษที่ 20 ด้วยการตั้งมหาวิทยาลัยภูมิภาคขึ้น ในปี ค.ศ. 1950 และ 1960 เพื่อให้ส อดคล้องกับ
ทิศทางนโยบายการพัฒนาภูมิภาคในช่ว งนั้น การวิจัยถือเป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการเรียน
การสอนที่มุ่งเน้นทฤษฎีมากกว่าการเรียนการสอนในโปลีเทคนิค และการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็น
การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โปลีเทคนิคนั้นเกิดขึ้นจากการหลอมรวม
การค้าขนาดเล็กจานวนมากกับวิทยาลัยเทคนิคหรือ วิทยาลัยอาชีวศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานของการ
อาชีวศึกษา และเพื่อให้มีความเหมาะสมกับโครงสร้างของระบบการศึกษา โปลีเทคนิคจัดหลักสูตร 3 หรือ
4 ปี ที่มีการดาเนินการที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกับชีวิตการทางานที่สนับสนุนการเติบโตของภูมิภาค มีการจัดการ
เรียนรู้ที่มุ่งทักษะด้านปฏิบัติการ งานวิจัยในโปลีเทคนิคก็เน้นด้านการปฏิบัติด้วย โปลีเทคนิคเหล่านี้เริ่มรับ
นักศึกษาในปี ค.ศ. 1991 พร้อมกับประเทศอื่นๆ ในยุโรป ทั้งนี้ปัจจุบันได้เรียกตัวเองว่ามหาวิทยาลัยด้าน
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วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 2009 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2010
มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์ประยุ กต์ ได้เป็นส่วนของการบริหารของรัฐ บุคลากรของมหาวิทยาลั ยมี
สถานะเป็นข้าราชการ ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะพึ่งพางบประมาณจากรัฐเป็นหลัก ก็ยังมีความเป็นอิสระใน
การดาเนินการ รูปแบบการบริหารที่เป็นสองลักษณะนี้ได้เข้ามาแทนที่การบริหารแบบ เดิมที่มีลักษณะ
เดียวก่อนการปฏิรูป โดยสถานะใหม่ของสถาบันอุดมศึกษานี้ทาให้สามารถที่จะแสวงหาแหล่งเงินทุน จาก
แหล่งอื่นๆ มากกว่าจากรัฐบาล โดยผ่านการเรียกเก็บค่าเล่าเรียนนักศึกษาจากนอกสหภาพยุโ รป และเขต
เศรษฐกิจยุโรป รวมทั้งจากการทรัพย์สินที่เป็นมรดกตกทอด แม้ว่าจะมีข้อกาหนด ในการดาเนินการอยู่
บ้าง แต่เมื่อเวลาผ่านไประบบก็ยิ่งพัฒนาไปตามความต้องการของตลาดมากขึ้น (Teichler. U, Arimoto.A,
& Cummings K. W, 2013, 47)
สาหรับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนั้น หลักการของ Wilhelm von Humboldt (Humboldtian)
ในการจั ด ตั้ ง มหาวิท ยาลั ย เบอร์ ลิ น ในปี ค.ศ. 1980 เป็ น แนวคิ ด ที่ แพร่ ห ลาย ในฐานะของวิ สั ยทัศน์
อุดมศึกษาที่ทรงอิ ทธิพลที่สุ ดส าหรั บ มหาวิทยาลั ยทันสมัยทั่ว โลก แนวความคิดของ “มหาวิทยาลั ย ”
ถูกกาหนดขึ้ น โดยความเกี่ย วข้องเชื่อมโยงระหว่างการวิจัย และการเรียนการสอน การมีเสรีภ าพทาง
วิชาการที่ประกอบด้วย การแสวงหาความรู้ และการมีชุมชนที่เข้มแข็งของผู้รู้และผู้เรียนที่ซึ่งการเรียนรู้ของ
ผู้ เ รี ย นเกิ ด ขึ้ น จากข้ อ สนั บ สนุ น ทางด้ า นวิ ช าการและการวิ จั ย ทั้ ง นี้ ห ลั ก การดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้ อ ธิ บ าย
“มหาวิทยาลัย” ในการสร้างสมดุลย์ระหว่างการวิจัยและการเรียนการสอน แต่ค่อนข้างจะให้น้าหนักกับ
การวิจัยมากกว่า การสอนและการเรียนรู้
โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และได้รับงบประมาณโดยผู้ปกครองดินแดนต่างๆ ปัจจุบัน อานาจ
ตามกฎหมายในการจัดตั้งและให้ งบประมาณเป็นรัฐของสหพันธ์สาธารณ รัฐเยอรมนีที่มีอยู่ 16 รัฐ รัฐบาล
กลางของประเทศมีบ ทบาทในการสนั บสนุนเงิ นทุนด้ านการวิจัย และในงานด้านอุดมศึ ก ษาบางเรื่ อ ง
ตัวอย่างเช่นในช่วงปลายปี 1960 เป็นต้นมา ได้มีการกาหนดหน้าที่ประสานกันระหว่างรัฐ การกระจาย
บทบาทสนับสนุนนี้ภายใต้แนวคิดพิเศษที่ว่า มหาวิทยาลัยในเชิงอุดมคติแล้ว ควรมีความเข้มแข็ง และ
คุณภาพด้านวิชาการที่เท่าเทียมกัน เพื่อให้นักศึกษาสามารถเคลื่อนย้ายระหว่างสถาบันได้ในช่วงเวลาที่
ศึกษาอยู่ ซึ่งเป็นระบบที่กาหนดให้มีการสนับสนุนความคล่องตัวทางวิชาการ การแต่งตั้งอาจารย์ ไปยัง
สถาบันอื่นก็มักจะมีการดาเนินการให้สอดคล้องเพื่อรองรับเรื่องนี้
เมื่อมีการขยายตัวของการเรียนในระดับอุดมศึกษา ประมาณช่วงปี ค.ศ. 1960 เป็นต้นไป จึงมี
อุดมศึกษาประเภทที่สองเกิดขึ้น ที่เน้นการสอน (Fachhochschulen) โดยที่ภาระงานด้านการสอนของ
อาจารย์จะมากกว่าประมาณ 2 เท่าเมื่อเทียบกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยประเภทแรกซึ่งเน้นการวิจัย ในต้น
ศตวรรษที่ 20 โครงสร้างของการศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ที่นักศึกษาใช้เวลาเรียนหลังจาก นั้น 4-5 ปี
ซึ่งเรียกว่า Diplom และ Magister หรือ Staatsexamen ได้รับการพิจารณาให้เทียบได้กับ ปริญญาโทของ
นานาชาติ และผู้เรียนปริญญาเอกจะได้รับการดูแลแนะนาจากอาจารย์เป็นรายบุคคลโดยไม่ต้องเรียน
รายวิชา (Teichler. U, Arimoto.A, & Cummings K. W, 2013, 48)
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สาหรับประเทศนอร์เวย์ ด้วยบริบทของประเทศใหม่ที่มีขนาดเล็ก เป็นประเทศผลิตน้ามันภายใต้
นโยบายรัฐสวัสดิการในระบบอบสังคมประชาธิปไตย ที่มุ่งให้อุดมศึกษาเป็นยุทธศาสตร์ในการลดความ
เหลื่อมล้าทางสังคม (Teichler. U, Arimoto.A, & Cummings K. W, 2013 อ้างจาก Vabo & Aamodt
2008) ในบรรดาสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองจากรัฐ ประเทศนอร์เวย์ มีมหาวิทยาลัย 7 แห่ง
มหาวิทยาลั ย เฉพาะทาง 9 แห่ ง มหาวิทยาลั ยวิทยาลั ย (university college) 22 แห่ ง และวิทยาลั ย
แห่งชาติด้านศิลปะ 2 แห่ง ด้วยการที่มีขนาดของภาคเอกชนที่เล็ก สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากรัฐ นักศึกษาประมาณร้อยละ 86 เข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ นอกจาก
Norwegian School of Management แล้ว สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนมีขนาดเล็กมาก ทุกประเภท
สถาบันมีหน้าที่ในการทาวิจัยพื้นฐาน และการอบรมนักวิจัย
ถึ ง แม้ ว่ า โดยหลั ก การแล้ ว ประเทศนอร์ เ วย์ จ ะมี โ ครงสร้ า งของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทั้ ง ที่ เ ป็ น
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยไม่ได้ทาหน้าที่แยกกันในเรื่อ งของ
คุณวุฒิ ค่อนข้างจะมีการบูรณาการโดยที่การเรียนระดับปริญญาตรีในวิทยาลัยโดยทั่วไปจะได้รับการรับรอง
คุณวุฒิโดยมหาวิทยาลัย วิทยาลัยต่างๆ มีหน้าที่ในการผลิตงานวิจัยพื้นฐาน และวิทยาลัยจานวนมากก็
จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาด้วย ทั้งนี้ในช่วงของการตื่นตัวของกระบวนการโบโลญญา ในปี
ค.ศ. 2003 นั้น มีการกาหนดโครงสร้างการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
ที่ใช้ได้กับทุกโครงสร้าง จานวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาขยายตัวมากขึ้นทั้งในมหาวิทยาลัย และวิทยาลัย
แต่ในมหาวิทยาลัยจะมีนักศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกมากที่สุด รวมทั้งมีความหลากหลาย
ของสาขาวิชาที่เรียนมากกว่า ทั้งนี้เฉพาะในระดับปริญญาเอกนั้นมีการขยายตัว อย่างมีนัยสาคัญในช่วง
ทศวรรษที่ผ่านมา ด้วยจานวนดุษฏีนิพนธ์ประมาณ 242 ชิ้นต่อปี ต่อล้านคน แม้ว่าประเทศนอร์เวย์จะเป็น
ประเทศในกลุ่มนอร์ดิก ที่ยังล้าหลังเมื่อเทียบกับประเทศฟินแลนด์ และประเทศสวีเดนก็ตาม ในประเทศ
นอร์เวย์รัฐถือเป็นองค์ประกอบสาคัญในด้านงบประมาณ การกาหนดกฎระเบียบและระบบสนับ สนุนที่ไป
ด้วยกันกับแนวโน้มความเป็นไปของนานาชาติ อย่างไรก็ตาม ก็มีการบริหารจัดการที่ตอบโจทย์กลไกตลาด
มากขึ้น ในรูปแบบของการมีองค์กรกากับที่เป็นอิสระในระดับสถาบัน ที่สอดคล้องกับการบริหารเชิงกลยุทธ์
และระบบการจัดการเงินงบประมาณที่สร้างแรงจูงใจของสถาบัน สถาบันอุ ดมศึกษามีอิสระสูงในการเลือก
แนวทางบริ ห ารจั ด การ ไม่ ว่ า จะใช้ ก ารสรรหาผู้ บ ริ ห ารด้ ว ยการแต่ ง ตั้ ง หรื อ การเลื อ กตั้ ง ก็ ต าม
ซึ่งมหาวิทยาลั ย ส่ ว นใหญ่ นิ ย มเลื อกการสรรหาโดยการเลื อกตั้ งมากกว่า (Teichler. U, Arimoto.A, &
Cummings K. W, 2013, 52-53)
ในประเทศโปรตุเกส รูปแบบ Humboldtian เป็นรากฐานของโครงสร้างระบบอุดมศึกษาของ
ประเทศ อย่ างไรก็ตามระหว่างต้น ปี ค.ศ. 1930 และช่ว งการปฏิวัติประชาธิปไตยในปี ค.ศ. 1974
รูปแบบนี้ เป็นกรอบอ้างอิงเชิงสัญญลั กษณ์ของนักวิชาการนอกรีตมากกว่า กรอบข้อเท็จจริงภายในองค์กร
สาหรับวิถีของนักวิชาการในมหาวิทยาลัย ต่อมาในปี ค.ศ. 1974 หลักคิด Humboldtian ได้สร้างองค์กร
ในส่วนของงานวิชาการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างการสอนและการวิจัย จนถึงปี ค.ศ.
1990 อิทธิพลของการบริหารภาครัฐแนวใหม่ได้เข้ามามีอิทธิพลต่ออุดมศึกษาในเชิงโวหารมากกว่าจะ
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นามาสู่การปฏิบัติ ในรูปของการกล่าวถึง ประสิทธิภาพ คุณภาพ ความเป็นเลิศ และความรับผิดรับชอบ
โดยเพียงแต่ค่อยๆ ลดการกากับดูแลของรัฐโดยตรงลงตามลาดับ และเพิ่มการมีอิสระของสถาบันให้มากขึ้น
แนวคิดและการดาเนินการด้วยหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่ได้ขยายตัวไปท่ามกลางการวิพากย์วิจารณ์
อย่างเข้มข้นต่อธรรมชาติของบรรษัท ธรรมชาติของการอุดมศึกษา และความไม่มีประสิทธิภาพเชิงสังคมใน
การสร้าง ความรู้และหลักสูตร ในปี ค.ศ. 2007 จึงมีการประกาศใช้กฎหมายด้านอุดมศึกษาฉบับใหม่
ขึ้นในประเทศโปรตุเกส ที่นามาสู่การปรับเปลี่ยนที่ลงลึกไปถึง ระบบสถาปัตยกรรมเชิงโครงสร้างอานาจ
และสถาบัน อุดมศึกษา อานาจทางการเมืองและยุทธศาตร์ ได้รวมศูนย์ไว้ที่สถาบันอุดมศึกษาชั้นนา ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ได้เข้ามาทาหน้าที่กรรมการที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ รวมทั้งงานของโปลีเทคนิค อธิการบดี
ของมหาวิทยาลัย และโปลีเทคนิค ทาหน้าที่เป็นผู้บริหารระดับสูงพร้อมดาเนินการตามโครงสร้างการจัด
สายงาน มี ก ารจั ด ตั้ ง ระบบการรั บ รองและประเมิ น ผลของประเทศขึ้ น ปรั ช ญาตามแนวธุ ร กิ จ
แผ่ขยายเข้ามาสู่อุดมศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ ถูกประเมินตามความคิดเห็นของผู้เรียน และตัวชี้วัดด้าน
การสอนและการวิจัย ทุนวิจัยเชิงการแข่งขัน ไม่ได้เป็นเพียงรางวัลให้อาจารย์มีความสาเร็จมากขึ้นเท่านั้น
แต่ ยั ง มุ่ ง หวั ง ที่ จ ะส่ ง เสริ ม การแบ่ ง ระดั บ ของระบบ นั่ น คื อ การแบ่ ง ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย และ
มหาวิทยาลัยด้านการสอน ซึ่งสุดท้ายแล้ว นโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มุ่งเป้าไปเพื่อสร้าง
ความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิด ระหว่าง ความรู้ เศรษฐกิจ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ ระบบ
อุดมศึกษาใหม่นี้ได้ส่งผลต่อเนื่องมาถึงอาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยของโปรตุเกส ตรรกะวิชาชีพที่พิจารณา
ตนเองได้ถูกแทนที่ด้วยตรรกะการจัดการ การเน้นกระบวนการและเครื่องมือ ขององค์กรใหม่ ย่อมต้องถูก
มองว่าเป็นความพยายามที่จ ะเปลี่ยนเอกลักษณ์ทางวิชาการ วัฒนธรรม และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ด้วย ในบริบทนี้ ทั้งๆ ที่มีการควบคุมที่เพิ่มขึ้นและการเสื่อมสภาพของงานวิชาการ ความเชื่อดั้งเดิม และ
ค่านิยมของระบบการปกครองแบบรวมศูนย์ของการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา และตรรกะความรู้
ด้านวิชาการดูเหมือนจะยังคงอยู่ (Teichler. U, Arimoto.A, & Cummings K. W, 2013, 53-54)
อุ ด มศึ ก ษาในสหราชอาณาจั ก รจั ด ขึ้ น อย่ า งกว้ า งขวาง ในฐานะต้ น แบบของการศึ ก ษาระดั บ
อุดมศึกษาที่เน้นการสอนและการเรียนรู้ ที่ไปด้วยกันกับการวิจัยคุณภาพสูง การอ้างอิงเชิงประวัติศาสตร์ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในสหราชอาณาจั ก รมั ก จะเน้ น ย้ าถึ ง บทบาทที่ ส าคั ญ และทร งอิ ท ธิ พ ลของ
มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ดและมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาบุคลิกภาพทั้งด้านวิชาการ
และบุคลิกภาพที่ดีด้านอื่นๆ ผ่านการสื่อสารสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างอาจารย์และนักศึกษา คาอธิบายของ
ระบบอุดมศึกษามีแนวโน้มที่จะชี้ไปที่ลาดับทางประวิติศาสตร์ของการก่อตั้งหรือได้รับการยอมรับอย่างเป็น
ทางการว่าเป็น มหาวิทยาลั ย : มหาวิทยาลัยยุค กลาง (โดยเฉพาะ Oxford และ Cambridge) สถาบัน
สมาชิกต่างๆ ของมหาวิทยาลัยลอนดอนและมหาวิทยาลัยแห่งเวลส์ "มหาวิทยาลัยเทศบาล" ก่อตั้งขึ้น
ประมาณปี ค.ศ. 1890 วิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งภายหลังได้รับการยกระดั บเป็น
มหาวิทยาลัย จากเดิมที่เป็น วิทยาลัยโปลีเทคนิค เป็นกลุ่มที่มีชื่อว่า โพสต์ 1992 หรือกลุ่มมหาวิทยาลัย
ใหม่ ใ นปั จ จุ บั น เป็ น ที่ น่ า สั ง เกตว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ในสหราชอาณาจั ก รส่ ว นใหญ่ มี ก ารปรั บ สถานะ'
เป็นสถาบันอุดมศึกษาประเภทอื่น ๆ จากวิทยาลัย สถาบัน โพลีเทคนิค ฯลฯ และมักจะต้องมีความสัมพันธ์
ในการเรียนรู้ ฝึกฝน จากมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นก่อน แล้วจึงได้รับสถานะเป็นมหาวิทยาลัย

๖๖

จากการศึ ก ษาเอกสารจากต่ า งประเทศ ในการแยกความแตกต่ า งระหว่ า ง วิ ท ยาลั ย และ
มหาวิ ท ยาลั ย นั้ น ในออนตาริ โ อ ประเทศแคนาดา พบว่ า มี ก ารให้ ค วามหมาย ค าว่ า วิ ท ยาลั ย และ
มหาวิทยาลัย ที่แตกต่างไปจากประเทศไทยอยู่บ้าง กล่าวคือ “วิทยาลัย” นั้นหมายถึง วิทยาลัยด้านศิลป
ประยุ กต์ และ เทคโนโลยี (Colleges of applied arts and technology) จะจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรปกติ (full-time) และภาคพิเศษ (part-time) ทั้งระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง (diploma) และ
ประกาศนียบัตร (certificate) และวิทยาลัยจานวนมากมีการจัดในระดับปริญญาตรีด้ว ยในลักษณะที่เน้น
ด้านอาชีพโดยตรงมากกว่ามหาวิทยาลัย มีการฝึกปฏิบัติ หรืออบรมถ่ายทอดที่เป็นการลงมือทาจริง ทั้งนี้
โดยทั่วไปถ้าเป็นระดับประกาศนียบัตรจะใช้เวลาศึกษา ๑ ปี หรือน้อยกว่านั้น ส่วนระดับประกาศนียบัตร
ขั้นสูงใช้เวลาศึกษา ๒-๓ ปี วิทยาลัยมีการอบรมที่เป็นการฝึกงาน การอบรมด้านภาษา และการพัฒ นา
ทักษะต่างๆ วิทยาลัยบางแห่งในออนตาริโอ เน้น การเปิดหลักสูตรด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ศิลปะ หรือ ด้านการทหาร ส่วนมหาวิทยาลัย หมายถึง สถาบันที่ประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยทุกแห่งมี
การจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยที่มหาวิทยาลัยจานวนมากมีการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก มหาวิทยาลัยในออนตาริโอมีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ แต่ละแห่ง
มีการบริหารออกประกาศ ระเบียบ ในการจัดการศึกษาเอง ทั้งเรื่องการเปิดหลักสูตร การรับนักศึกษา และ
การดูแลคณาจารย์ แม้จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกระทรวงการอุดมศึกษาและการพัฒนาทักษะ
(Ministry of Advanced Education and Skills Development) ทั้งนี้ การศึกษาระดับปริญญาตรี ใ ช้
เวลา ๓-๔ ปี ในหลักสูตรปกติ สาหรับปริญญาเกียรตินิยม (honours degree) ซึ่งเป็นการเรียนในชั้นปีที่ ๔
ซึง่ เป็นการกาหนดคุณสมบัติสาหรับผู้ที่ต้องการเรียนในระดับปริญญาโท และหลายมหาวิทยาลัยเปิดโอกาส
ให้ นั กศึกษารวมรายวิช าเข้าด้ว ยกัน เพื่อให้ มีวิช าเอกใน ๒ สาขา เช่น วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี
และ ชี ว วิ ท ยา (Bachelor of Science in Chemistry and Biology) เป็ น ต้ น นอกจากนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย
หลายแห่ ง ก็ เ ปิ ด การเรี ย นการสอนในสายวิ ช าชี พ ด้ ว ย เช่ น สาขาแพทยศาสตร์ ทั น ตแพทยศาสตร์
และกฎหมาย ในบางกรณี ผู้เรียนสามารถ เริ่มเรียนในหลักสูตรสายวิชาชีพเหล่านี้ได้ เมื่อเรียนอยู่ชั้นปีที่ ๒
หรือ ๓ ในการเรียนระดับปริญญาตรี (Settlement. Org, 2016) อย่างไรก็ตาม มีระบบที่วิทยาลัยลั มหา
วิทยาลัย ที่ได้รับการสนับสุนงบประมาณจากภาครัฐในออนตาริโอ ที่มีข้อตกลงในการถ่ายโอนหน่วยกิตระ
หว่างหลักสูตร และระหว่างสถาบัน จากข้อมูลของกระทรวงการฝึกอบรม วิทยาลัย และ มหาวิทยาลัย
(Ministry of Training, Colleges and Universities: MTCU) มีนักคึกษาจานวนกว่า ๕๕,๐๐๐ คน ได้รับ
ประโยชน์จากข้อตกลงนี้ (Ontariocolleges.ca, 2019)
ในเรื่องของการเปลี่ยนสถานะจากวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัย เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านอุดมศึกษา
ซึ่งพบได้ทั่วไปในหลายประเทศ ดังเช่นในสหราชอาณาจักร ที่ปีเตอร์ สก๊อต ได้กล่าวถึง มหาวิทยาลัยใน
ยุคหลัง ค.ศ. ๑๙๙๒ (The post-๑๙๙๒ universities) ที่เป็นช่วงที่มีการเกิดมหาวิทยาลัยจากการที่ โปลี
เทคนิคหลายแห่งเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัย แม้ว่าในช่วงแรกอาจจะยังมีประเด็นในเรื่องการยอมรับถึง
ความต่างของมหาวิทยาลัยที่พัฒนามาจากโปลีเทคนิค กับมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่เน้นการทาวิจัยแบบเข้มข้น
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อย่ า งไรก็ ต ามวั น นี้ ค วามรู้ สึ ก เหล่ า นี้ ไ ด้ เ ปลี่ ย นไปแล้ ว ทั้ ง นี้ บทบาทของมหาวิ ท ยาลั ย เหล่ า นี้
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับคนจานวนมาก เป็นการให้โอกาสที่เปิดกว้างมากขึ้นให้กับนักศึกษาทั้งจาก
อังกฤษตอนกลาง ชนชั้นแรงงาน และชนกลุ่มน้อยต่างๆ ไม่ใช่อุดมศึกษาแบบที่ผู้มีอานาจบางกลุ่มคิดว่า
ควรมีไว้เพื่อกลุ่มคนชั้นสูง ผู้มีอานาจทางเศรษฐกิจ และสังคม เท่านั้น การเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยจานวน
มากที่ปรับเปลี่ยนจากโปลีเทคนิคเป็นมหาวิทยาลัย จึงเป็นการลดความเหลื่อมล้า ในทางตรงกันข้ามกับการ
เกิ ด ขึ้ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ก่ อ นหน้ า นี้ เช่ น ซั ส เซค ( Sussex) ยอร์ ค (York) วาร์ วิ ค (Warwick)
และมหาวิ ท ยาลั ย อื่ น ๆ ในนามของมหาวิ ทยาลั ย เช็ ค สเปี ย ร์ และการเปลี่ ย นสถาน ะ ข อง
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ ม าจากวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ชั้ น สู ง (Colleges of Advanced Technology: Cats)
นั้น เกิดขึ้นเมื่อมีรัฐสวัสดิการที่ดีเยี่ยม และมีบรรยากาศของการสร้างจิตวิญญาณทางปัญญา (Support
The Guardian, 2019)
ในปี พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการของไนจีเรีย Hajiya Aishatu Dukku ได้ประกาศ
นโยบายที่จะปฏิรูปให้โปลีเทคนิคและวิทยาลัยด้านการศึกษาของประเทศไนจีเรียที่ได้รับการคัดเลือกบาง
แห่ง เปลี่ยนสถานะให้สามารถจัดการสอนในระดับปริญญาได้ โดยจะจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอในการ
จ้างอาจารย์ที่จะสอนระดับมหาวิทยาลัย และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาหรับสถาบันที่ถูกคัดเลือก
ดังกล่าว หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของการปฏิรูปครั้ งนี้คือ ต้องการสร้างเส้นทางให้ กับนักเรียนมัธยมที่มี
ศั ก ยภาพของประเทศจ านวนมากที่ ไ ม่ ส ามารถเข้ า เรี ย นมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ใ นแต่ ล ะปี คณะกรรมการ
การอาชีว ศึกษาของประเทศซึ่งทาหน้ าที่ดูแลโปลี เทคนิคและวิทยาลั ยเฉพาะทาง และคณะกรรมการ
วิทยาลัยด้านการศึกษาของประเทศ ได้รับมอบให้ทาการปรับโครงสร้างหลักสูตร จัดทาหลักสูตรใหม่เพื่อ
ผลิตบัณฑิต และให้มีการประสาทปริญญาตรีด้านเทคโนโลยี แทนการให้ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาที่
โปลีเทคนิคและวิทยาลัยได้ดาเนินการมาก่อนหน้านี้ ความสาคัญของการสร้างความเข้มแข็งของการศึกษา
ในโปลีเทคนิคจะทาให้สถาบันเหล่านี้ยัง คงทาหน้าที่ในพันธกิจดั้งเดิมของโปลีเทคนิค ในขณะที่เพิ่มการ
เข้าถึงอุดมศึกษาให้กับประเทศ และวิทยาลัยด้านการศึกษาก็จะได้ยกระดับให้สามารถประสาทปริญญา
ด้านการศึกษา นอกเหนือจากการให้ประกาศนียบัตรด้านการศึกษาระดับชาติ การปฏิรูปครั้งนี้ ได้รับการ
ตอบรับจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจานวนมากที่ไม่สามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนที่
มีอยู่ 93 แห่ง ทั้งนี้ในรอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าเรียนในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ.
2553 มีผู้ที่มีคุณสมบัติแต่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ถึง สามแสนคน (Fatunde, T. 2008)
ในปี พ.ศ. 2552 ประเทศเคนยาได้มีการยกสถานะโปลีเทคนิคบางแห่งให้สามารถจัดการเรียน การ
สอนในระดับปริญญาได้ ด้วยจานวนนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีมากขึ้น เกิดการ
แข่งขันที่สูงมากขึ้นเพื่อเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐในแต่ละปี รัฐบาลจึงได้พยายามตอบสนองสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นด้วยการยกสถานภาพของวิทยาลัยบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปลีเทคนิคให้เป็นมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
เพื่อเพิ่มที่เรียนในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2547 มีจานวนนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประมาณ 250,000 คน และจ านวนก็ เติ บโตขึ้ นเรื่ อยๆ จากการมี การอุ ดหนุ น การศึ กษาฟรี ใ นระดั บ
ประถมศึกษาและมั ธยมศึกษา ในขณะที่ มหาวิทยาลั ยของรัฐรั บนั กศึ กษาผ่ านคณะกรรมการคั ดเลื อ ก
นักศึกษาเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศ เพียง 10,000 คน ซึ่งตัวเลขดังกล่ าวยังไม่นั บรวม
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เยาวชนหลายพันคนที่มาจากครอบครัวยากจนแต่มีคุณสมบัติที่จะเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา (Anadye, D.
2009)
อนึ่ง มีกรณีที่มีการเปลี่ยนสถานภาพจากวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยที่ เกิดขึ้นจากนโยบายด้าน
ความมั่นคง และเป็นประเด็นการเมืองโลก เมื่อ อีฮัด บารัค (Ehud Barak) รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของ
ประเทศอิสราเอล ได้ประกาศในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้มีการเปลี่ยนสถานะวิทยาลัยในดินแดนปาเลสไตน์ ที่
มีผู้ตั้ง ถิ่นฐานจากปัญหาการตั้งรกรากในเขตลึกเข้าไปในเขตเวสต์ แบ็งค์ เป็นมหาวิทยาลัย ซึ่งได้นาไปสู่การ
บ่อนทาลายความเชื่อมั่นของชาวปาเลสไตน์ ในกระบวนการสันติภาพในดินแดนดังกล่า ว การตัดสินใจ
ดังกล่าวนี้ทาให้มีมหาวิทยาลัยของอิสราเอลแห่งแรกในดินแดนปาเลสไตน์ ซึ่งการเปลี่ยนสถานภาพเป็น
มหาวิทยาลัยจะทาให้ ได้รับงบประมาณที่มากขึ้นเป็นพิเศษ และทาให้เกิดการขยายตัวให้มีการรับนักศึกษา
จานวนมากขึ้น (Cook, J. 2010)
โดยสรุป จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนสถานภาพของวิทยาลัย โดยเฉพาะโปลีเทคนิค และวิทยาลั ย
เฉพาะทางเป็นมหาวิทยาลัย เกิดขึ้นในหลายประเทศ ซึ่งเป็นไปตามบริบทของแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นทั้งการ
รองรับการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ เป็นการเตรียมกาลังคนระดับสูงให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาของ
ประเทศ ภูมิภาค และโลก รวมทั้งการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้า การ
สร้างความมั่นคงทางสั งคมและเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย การเปลี่ยน
สถานภาพจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย เกิดขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของมัธยมศึกษาตอนปลาย ทาให้มี
ความต้องการที่จะเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษามากขึ้น จากการที่อุดมศึกษาเปลี่ยนจากการจัดการศึกษา
เพียงเพื่อกลุ่มคนที่มีความได้เปรียบทางด้านสังคม และเศรษฐกิจ มาเป็นอุดมศึกษาเพื่อมวลชน เพิ่มการ
เข้าถึงในประชาชนที่มีความหลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องกับ การขยายตัวของ
ภาคเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาลทีเ่ กิดขึ้นในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เหล่านั้น
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรศึกษำ
การศึกษาครั้ งนี้ เป็ น การศึกษา วิเคราะห์ สั งเคราะห์ เอกสาร ประมวลผลการดาเนิน งานที่
เกี่ย วข้องกับ การติด ตาม ตรวจสอบคุณภาพ สถาบันอุดมศึ ก ษาเอกชนที่ ได้รั บ การเปลี่ ยนประเภท ที่
ดาเนินการโดยสานักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งผู้ศึกษามี
ส่วนดาเนินการในโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ในฐานะผู้บริหารหน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการ รวมทั้งทาหน้าที่เป็นฝ่าย
เลขานุการในช่วงของการติดตามลงพื้นที่ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และทาหน้าที่ตรวจสอบรายงานการ
ติดตามลงพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาพรวมทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดโครงการ โดยโครงการที่
กล่าวถึงข้างต้นนั้น เป็นการดาเนินการตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามที่คณะอนุกรรมการด้าน
การติดตามและประเมินผลเสนอ ดังนั้นกรอบแนวทาง วิธีการในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน
การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ทั้งระยะที่ 1 และระยะที่ 2 จึงเป็น
การพิจารณาโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล และคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเป็นหลัก
1. วิธีดำเนินกำร
การศึกษาครั้งนี้ ใช้การศึกษาเอกสาร วิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องของสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภท ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการ
เห็นชอบให้เปลี่ยนประเภทได้ ข้อมูลตามแผนดาเนินงานที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้เ สนอขอเปลี่ ยน
ประเภทสถาบันที่ปรากฏตามข้อกาหนดของสถาบันนั้นๆ รายงานประจาปีของสถาบัน รายงานงบการเงิน
ประจ าปี ของสถาบั น เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดั บอุ ดมศึก ษา พ.ศ. 2548 และเกณฑ์มาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลการประกันคุณภาพภายในของสถาบันในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีขั้นตอนในการศึกษา
ดังนี้
1.1 ศึกษาหลักการแนวคิด กฎหมาย เกณฑ์สาคัญที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนประเภท
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน หลั ก การแนวคิ ด ส าคั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การก ากั บ ดู แ ล คุ ณ ภาพมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภท
แล้ว 36 แห่ง ข้อมูลภาพรวมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และข้อมูลการดาเนินโครงการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว
1.2 วิเคราะห์ สรุป แนวทาง วิธีการในการติดตาม ตรวจสอบ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่เปลี่ยนประเภทแล้ว 36 แห่ง จากเอกสารการประชุมอนุกรรมการด้านติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา
และเอกสารการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.3 วิ เ คราะห์ สรุ ป ผลการติ ด ตามตรวจสอบสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนที่ เ ปลี่ ยน
ประเภทแล้ว 36 แห่ง จากฐานข้อมูลการดาเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ของสานักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา สานักงาน

๗๐

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมีข้อมูลสาคัญ รายสถาบัน ของสถาบันอุดมศึกษาที่เปลี่ยนประเภทแล้ว
ข้อมูลประกอบการตรวจเยี่ยมและข้อมูลรายงานการตรวจเยี่ยมรายสถาบัน ข้อมูลการนาเสนอผลการ
ตรวจเยี่ ย มที่ อ ยู่ ใ นการประชุ ม คณะกรรมการตรวจเยี่ ย ม การประชุ ม อนุ ก รรมการด้ า นติ ด ตามและ
ประเมินผลอุดมศึกษา และการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1.4 สังเคราะห์ ข้อมูลที่ได้ในขั้นตอนที่ 1.๑ - ๑.3 ข้างต้นที่ผ่านการกลั่นกรองจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิในอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา และคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อสรุปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
2. ประชำกร และกลุ่มเป้ำหมำย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทตั้งแต่เริ่มต้นที่มีการเปลี่ยนประเภทในปี พ.ศ.
2527 จนถึงปัจจุบัน จานวน 36 สถาบัน ประกอบด้วย
1) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
3) มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทริ์น 4) มหาวิทยาลัยเกริก
5) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
6) มหาวิทยาลัยคริสตียน
7) มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
8) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
9) มหาวิทยาลัยตาปี
10) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
11) มหาวิทยาลัยธนบุรี
12) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
13) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
14) มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
15) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 16) มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
17) มหาวิทยาลัยเนชั่น
18) มหาวิทยาลัยปทุมธานี
19) มหาวิทยาลัยพายัพ
20) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
21) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
22) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
23) มหาวิทยาลัยภาคกลาง
24) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
25) มหาวิทยาลัยรังสิต
26) มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
27) มหาวิทยาลัยราชธานี
28) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
29) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
30) มหาวิทยาลัยสยาม
31) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
32) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
33) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
34) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
35) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
36) สถาบันรัชต์ภาคย์
โดยได้จาแนกเป็นกลุ่มตามระยะเวลาในการเปลี่ยนประเภท ตามแผนภาพข้างล่างนี้
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ภำพประกอบที่ 2 สถาบันกลุ่มเป้าหมายในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถาบันอุดมศึก ษา
เอกชน ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงประเภทเป็นมหาวิทยาลัย
3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้รวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาที่เปลี่ยนประเภท
เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล เอกสารการประชุมคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม ตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาที่เปลี่ยนประเภท รวมทั้งเอกสารที่
เกี่ย วข้องของสถาบั น อุ ดมศึ ก ษาเอกชนที่ เ ปลี่ ย นประเภทดัง กล่ าวข้ างต้น ซึ่งเป็นส่ ว นที่ส นับ สนุ น การ
ดาเนินการในโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่
เปลี่ ย นประเภทแล้ ว ระยะที่ 1 ปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 และโครงการติด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพ
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มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันอุ ดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558-2559 โดยที่ข้อมูลหลักจะมาจากรายงานการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยน
ประเภทแล้ว แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้
3.1 รายงานการตรวจเยี่ ย มสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนที่ เ ปลี่ ย นประเภทแล้ ว ระยะที่ 1
สถาบันอุดมศึกษาที่เปลี่ยนประเภทแล้วไม่เกิน 20 ปี ซึง่ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
3.1.1 สถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้วไม่เกิน 10 ปี จานวน 16 สถาบัน ดังนี้
1) มหาวิทยาลัยปทุมธานี
2) มหาวิทยาลัยธนบุรี
3) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
4) มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
5) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
6) สถาบันรัชต์ภาคย์
7) มหาวิทยาลัยกรุงเทธนบุรี
8) มหาวิทยาลัยตาปี
9) มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
10) มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
11) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
12) มหาวิทยาลัยเนชั่น
13) มหาวิทยาลัยราชธานี
14) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
15) มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
16) มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
3.1.2 สถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 10 ปี แต่ยังไม่ถึง 20 ปี จานวน 7 สถาบัน ดังนี้
1) มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
2) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
3) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
4) มหาวิทยาลัยภาคกลาง
5) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
6) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
7) มหาวิทยาลัยเกริก
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3.2 รายงานการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระยะที่ 1
สถาบันอุดมศึกษาที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 20 ปี ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
3.2.1 สถาบันอุดมศึกษาที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 20 ปี จานวน 9 สถาบัน ดังนี้
1) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
3) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
4) มหาวิทยาลัยพายัพ
5) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
6) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
7) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
8) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
9) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
3.2.2 สถาบันอุดมศึกษาที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 20 ปี และมีค่าเฉลี่ยรวมของทุก
องค์ประกอบ ทั้งการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สามในระดับดีมาก จานวน 4 สถาบัน ดังนี้
1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
2) มหาวิทยาลัยรังสิต
3) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
4) มหาวิทยาลัยสยาม
4. เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้ แบบรายงานข้อมูลประกอบการตรวจเยี่ยม รายงานการวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น และรายงานการตรวจเยี่ยมสถาบัน เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเครื่องมือ
ดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่สานักติดตามประเมินผลอุดมศึกษาจัดทาขึ้น โดยความเห็นชอบของผู้ ทรงคุณวุฒิ
ในคณะอนุกรรมการด้านติดตามและประเมินผล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
4.1 แบบรายงานข้อมูลประกอบการตรวจเยี่ยม ซึง่ มี ๓ แบบ ได้แก่
๔.๑.๑ สตป.ปป._02. (สาหรับสถาบันอุดมศึกษา) เป็นข้อมูล แผนการดาเนินการของ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนตามที่ ไ ด้ เ สนอขอเปลี่ ย นประเภทสถาบั น ที่ ป รากฏในข้ อ ก าหนดของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก)
๔.๑.๒ แบบรายงานแนวปฏิบัติที่ดี ที่สร้างความสาเร็จในระดับชาติ/นานาชาติ สาหรับ
การตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามที่เปลี่ยนประเภทสถาบัน ระยะที่สอง กลุ่มที่ 1 (รายละเอียด
ปรากฏในภาคผนวก)
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๔.๑.๓ แบบข้ อ มู ล ในประเด็ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ๖ ด้ า น ส าหรั บ การตรวจเยี่ ย ม
สถาบั น อุดมศึ ก ษาเอกชนตามที่เ ปลี่ ย นประเภทสถาบั น ระยะที่ ๒ กลุ่ มที่ ๒ (รายละเอีย ดปรากฏใน
ภาคผนวก)
4.2 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
4.3 รายงานการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนระเภท
5. สถิติและกำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
5.1 การวิเคราะห์ ข้อมูล เชิงปริมาณ วิเคราะห์ โ ดยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ ย จากข้อมูล พื้นฐานของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รั บการเปลี่ยนประเภท 36 สถาบัน และภาพรวมของสถาบันอุดมศึก ษา
เอกชน ประกอบด้วย
5.1.1 จานวนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทจาแนกตามระยะเวลา
ของการเปลี่ยนประเภทสถาบัน
5.1.2 กาไรเฉลี่ย 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการ
เปลี่ยนประเภท
5.1.3 ข้อมูลหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภท
5.1.4 ข้อมูลอาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภท
5.1.5 ข้อมูลนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภท และ
ข้อมูลสถาบันอุดมศึกษาเอกชนภาพรวม
5.2 การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึก ษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภท
รวมทั้งข้อเสนอแนะจากการตรวจเยี่ยมทั้ง รายสถาบัน และในภาพรวม โดยใช้ การวิเคราะห์เนื้อหา ซึ่งมี
กรอบการวิเคราะห์ตามผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทในแต่ละระยะ ดังนี้
5.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึก ษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยน
ประเภท ระยะที่ 1 จานวน 23 สถาบัน ในแต่ละประเด็นดังนี้
1) การดาเนินงานสอดคล้องตามเงื่อนไขที่ได้รับการเปลี่ยนประเภท
2) การดาเนินงานสอดคล้องตามแผนหลัก 3 ด้านคือ ด้านกายภาพ ด้านการเงิน
ด้านวิชาการ ที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของสถาบัน
3) การด าเนิ น การจั ด การศึ ก ษาได้ ส อดคล้ อ งตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และหลักเกณฑ์อื่นที่เกีย่ วข้อง
5.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึก ษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยน
ประเภท ระยะที่ 2 จานวน 13 สถาบัน โดยแยกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
1) สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ เ ปลี่ ย นประเภทแล้ ว เกิ น 20 ปี จ านวน 9 สถาบั น
วิเคราะห์ข้อมูลจาก การให้ข้อเสนอแนะในการดาเนินงานและการพัฒนาแก่สถาบัน และการดาเนินการจัด
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การศึกษาได้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และหลักเกณฑ์อื่นที่
เกี่ยวข้อง
2) สถาบันอุดมศึกษาที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 20 ปี และมีค่าเฉลี่ยรวมของทุก
องค์ประกอบ ทั้งการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สามในระดับดีมาก จานวน 4 สถาบัน วิเคราะห์ข้อมูลจากการรายงานแนวปฏิบัติที่ดีในการดาเนินงานของ
สถาบัน และ การดาเนินการจัดการศึกษาได้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548 และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง
6. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐานเป็น ร้อยละ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล
การติดตามคุณภาพภาพรวม โดยใช้ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ทั้งนี้ สามารถสรุปเป็นกระบวนการศึกษาได้ดังนี้
ตำรำงที่ ๑ กระบวนการศึกษา เรื่อง การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการ
เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย : บทเรียนที่นาไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อนาเสนอ
แนวทางวิธีการ ติดตาม
ตรวจสอบ การจัดการ
ศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่เปลี่ยน
ประเภทแล้ว

แหล่งข้อมูล
เครื่องมือ
เอกสารการประชุม
วิเคราะห์ / สังเคราะห์
อนุกรรมการด้าน
ติดตามและประเมินผล
อุดมศึกษา และเอกสาร
การประชุม
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ใช้วิธีวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา

2. เพื่อนาเสนอผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ การ
จัดการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่เปลี่ยน
ประเภทแล้ว

ฐานข้อมูลการ
ดาเนินงานติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐานการจัด
การศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่เปลี่ยน
ประเภทแล้ว ของสานัก
ติดตามและประเมินผล
อุดมศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

- การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงปริมาณ วิเคราะห์
โดยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
- ใช้วิธีวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา

แบบรายงานข้อมูล
ประกอบการตรวจเยี่ยม
- สตป.ปป._02.
(สาหรับ
สถาบันอุดมศึกษา)
- แบบรายงานแนว
ปฏิบัติที่ดี ที่สร้าง
ความสาเร็จใน
ระดับชาติ/นานาชาติ
- แบบข้อมูลใน
ประเด็นคุณภาพ
การศึกษา ๖ ด้าน
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วัตถุประสงค์
3. เพื่อนาบทเรียนจาก
การ ติดตาม ตรวจสอบ
การจัดการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่เปลี่ยน
ประเภทแล้ว มาสู่การ
ให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน

แหล่งข้อมูล
รายงานผลการ ตรวจ
เยี่ยม และรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจเยี่ยมอนุกรรมการ
ด้านการติดตามและ
ประเมินผลอุดมศึกษา
และคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

เครื่องมือ
- การวิเคราะห์ /
สังเคราะห์
- แบบรายงาน
- การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน
เป็น ร้อยละ ส่วนการ
วิเคราะห์ข้อมูลการ
ติดตามคุณภาพ
ภาพรวม ใช้ค่าร้อยละ
และการวิเคราะห์
เนื้อหา
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บทที่ 4
สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ น าเสนอแนวทาง วิ ธี ก าร และผลการติ ด ตาม ตรวจสอบ
การจัดการศึกษาของสถาบั น อุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภท และนาบทเรียนดังกล่าว มาสู่การให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งผู้ศึกษาได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล โดย
จะ นาเสนอสาระสาคัญผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แนวทาง วิธีการ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่เปลี่ยนประเภทแล้ว และ ผลการติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ที่จะนาเสนอในรูปของ ผลการดาเนินโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน
การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
และผลการดาเนินโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระยะที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559
ตอนที่ 2 เป็นการนาเสนอผลภาพรวมของทั้งสองโครงการ
ตอนที่ 3 เป็นการนาเสนอข้อมูลสาคัญของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาพรวมและข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ตอนที่ 1 แนวทาง วิธีการ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยน
ประเภทแล้ว และผลการติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยน
ประเภทแล้ว
1 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
โครงการนี้ มีส านั กติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึก ษา
เป็นผู้รับผิดชอบ โดยเป็นการดาเนินการตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามที่คณะอนุกรรมการ
ด้านติดตามและประเมินผลเสนอ ดังนั้นกรอบแนวทาง วิธีการในการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพมาตรฐาน
การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระยะที่ 1 จานวน 23 สถาบัน จึงเป็น
การพิจารณาโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลเป็นหลัก
1.1 แนวทาง และวิธีการในการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระยะที่ 1 จานวน 23 สถาบัน ซึ่งเป็นสถาบันที่เปลี่ยน
ประเภทแล้วไม่เกิน 10 ปี จานวน 16 สถาบัน และสถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 10 ปี แต่ยังไม่ถึง
20 ปี จานวน 7 สถาบัน สรุปได้ดังนี้
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1.1.1 เนื้อหาในการติดตาม ตรวจสอบ
การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพและมาตรฐานการจั ด การศึ ก ษาของสถาบั น
อุ ด มศึ ก ษาเอกชนที่ เ ปลี่ ย นประเภทแล้ ว ทั้ ง 23 สถาบั น ก าหนดเนื้ อ หาในการติ ด ตาม ตรวจสอบ
ตามประเด็นหลัก และข้อมูลสนับสนุนเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้
1) ประเด็นหลัก ได้แก่
- การที่สถาบันได้ดาเนินการตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในการเห็นชอบให้เปลี่ยนประเภท
- การที่ ส ถาบั น ได้ ด าเนิ น การตามแผนด าเนิ น งานที่ ไ ด้ ข อเสนอเปลี่ ย น
ประเภทตามที่ปรากฏตามข้อกาหนดของสถาบันนั้นๆ ในแผนงานสาคัญ
3 ด้าน ประกอบด้วย แผนดาเนินงานด้านกายภาพ แผนดาเนินงานด้า น
วิชาการ แผนดาเนินงานด้านการเงิน
- การจั ด การศึ ก ษามี ค วามสอดคล้ อ งตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ตรและ
มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
2) ข้อมูลสนับสนุนเพื่อประกอบการพิจารณา ได้แก่
- ข้อมูลพื้นฐานและแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน
- ข้อมูลการประกันคุณภาพภายในของสถาบันนั้นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา
- ข้อมูลการรับรองวิทยฐานะ
1.1.2 ขั้นตอนวิธีการ
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาดาเนิน การติด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพ
มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระยะที่ 1 โดยการลงพื้นที่
ติดตามตรวจเยี่ยมสถาบันกลุ่มเป้าหมายในระยะแรก 23 สถาบัน โดยมีขั้นตอนและวิธีดาเนินการโดยสรุป
ดังนี้
1) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ทราบ
นโยบายของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการตรวจเยี่ยม และขอให้สถาบันรายงานข้อมูลตามแนวทาง
ที่กาหนด
2) ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาด าเนิ น การสรุ ป ข้ อ มู ล เบื้ อ งต้ น
พร้อมจัดหาข้อมูลสนับสนุน อาทิ ข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน ข้อมูลการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน
นั้นๆ ในรอบปีที่ผ่านมาเพื่อให้คณะกรรมการตรวจเยี่ยมใช้เป็นข้อมูลประกอบการไปตรวจเยี่ยม
3) ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาแจ้ ง ก าหนดการไปตรวจเยี่ ย ม
ณ สถาบั นอุดมศึกษาเอกชน ล่ ว งหน้ าก่อนอย่างน้อย 14 วันทาการ และประสานผู้ ทรงคุณ วุฒิ ที่ เ ป็ น
คณะกรรมการตรวจเยี่ ย มเพื่ อ นั ด หมายวั น เวลาการไปตรวจเยี่ ย ม พร้ อ มจั ด เตรี ย มการเดิ น ทางของ
คณะกรรมการฯ
4) คณะกรรมการตรวจเยี่ยมเดินทางไปตรวจเยี่ยมโดยใช้ระบบคณะกรรมการ
ตรวจเยี่ ย มแบบพิ ช ญพิ จ ารณ์ (Peer Review) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ อ ยู่ ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ

๗๙

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จานวนอย่างน้อย 3 คน และมีทีมฝ่าย
เลขานุการที่มาจากสานักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา ๒ คน ซึ่งการไปติดตามตรวจเยี่ยมในแต่ล ะ
สถาบันจะใช้เวลาประมาณ 2–3 วัน ขึ้นอยู่กับขนาดและจานวนหลักสูตรที่เปิดสอนของสถาบัน โดยมี
กระบวนการในการตรวจเยี่ยมที่เป็นการนาเสนอข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษาตามประเด็นของการตรวจ
เยี่ยม การสัมภาษณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหาร อาจารย์ประจาหลักสูตร นักศึกษา การเยี่ยมชมสถานที่
จัดการเรียนการสอน ห้องสมุด และอื่นๆ ที่เป็นจุดแข็งของสถาบัน
5) คณะกรรมการตรวจเยี่ยมจัดทารายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยม โดยส านัก
ติดตามประเมินผลจัด ทาวาระรายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยมเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านการติดตาม
และประเมินผล เพื่อพิจารณานาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
6) การแจ้งผลการตรวจเยี่ยมต่อสถาบัน โดยแจ้งผลเป็นความสอดคล้ อ งหรื อ
ไม่สอดคล้องใน ๓ ด้าน คือการดาเนินการตามเงื่อนไขของการเปลี่ยนประเภท การดาเนินการตามแผนงาน
และการดาเนิน การตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตร ทั้งนี้ สาหรับกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เ ปลี่ ยน
ประเภทแล้วยั งไม่ถึ ง 20 ปี กรณีไม่สอดคล้ องตามกฎเกณฑ์ที่กาหนดจะต้องส่งแผนการปรับปรุ งตาม
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมแล้วส่งรายงานผลการปรับปรุงมาเพื่อพิจารณาโดยมีระยะเวลา
การปรับปรุง 1 ปีการศึกษา ซึ่งอาจมีการไปตรวจเยี่ยมสถาบันในสถานที่ตั้งอีกครั้ง หากผลการปรับปรุง
เป็นที่เรียบร้อย คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะมีหนังสือแจ้งผลการรับทราบการปรับปรุง และกรณีที่
สถาบันมิได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข หรือมีผลการปรับปรุงไม่เป็นไปตามแผนและมีผลต่อคุณภาพการจัด
การศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาให้คาแนะนาโดยรัฐมนตรีจะดาเนินการตามมาตรา 84
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 แล้วแจ้ง
ให้สถาบันดังกล่าวพิจารณาดาเนินการต่อไป ทั้งนี้ ขั้นตอนการปฏิบัติงานแสดงได้ดังแผนภาพข้างล่างนี้

๘๐
เริ่มปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗
สกอ.แจ้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จานวน ๓๖ แห่ง
๑.ให้ทราบนโยบายของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้เปลี่ยนประเภทแล้ว
๒.ขอให้รายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มทีก่ าหนด เพือ่ ใช้ประกอบการไปติดตามตรวจสอบ
สกอ.จัดประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจแก่ผู้ทรงคุณวุฒิถึงแนวทางและวิธีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภท
แล้ว และจัดประชุมสัมมนาชี้แจงผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จานวน ๓๖ แห่ง เพื่อสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงการติดตามตรวจสอบดังกล่าว
ทีมเลขานุการ ของ สกอ.วิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นหลัก พร้อมนาข้อมูลของสถาบัน อุดมศึกษา
เอกชนที่ส่งกลับมาใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
ทีมเลขานุการ ของ สกอ.แจ้งกาหนดการไปติดตามตรวจสอบ ณ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ล่วงหน้า
ก่อนอย่างน้อย ๑๔ วันทาการ และประสานผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ เพื่อจัด
เตรียมการเดินทางของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ เดินทางไปติดตามตรวจสอบ ณ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน *
ดำเนินกำรสอดคล้องตำมกฎเกณฑ์ที่กำหนด
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ สรุปผลการพิจารณาเรื่องคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในหลักสูตรที่รับผิดชอบ

ใช้เวลาดาเนินการประมาณ
๑ เดือน

ใช้เวลาดาเนินการประมาณ ๑
วัน

ใช้เวลาดาเนินการประมาณ ๓ วัน
ทาการ ต่อสถาบัน

ใช้เวลาดาเนินการประมาณ ๑๔
วัน ก่อนการไปติดตามตรวจสอบ

ใช้เวลาดาเนินการประมาณ
๑ - ๓ วัน ต่อสถาบัน ขึ้นกับ
จานวนหลักสูตร/สาขา
ใช้เวลาดาเนินการประมาณ
๑ วัน ต่อสถาบัน

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ทุก หลักสูตรร่วมกัน เพื่อสรุปภาพรวมผลการพิจารณา
เป็นบรรทัดฐานเดียวกันของทั้งสถาบัน และให้ข้อเสนอแนะ

ใช้เวลาดาเนินการประมาณ ๑ วัน

ผู้รับผิดชอบโครงการของ สกอ.จัดทารายงานสรุปผลการติดตามตรวจสอบเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
ด้านการติดตามและประเมินผล เพื่อพิจารณา แล้วนาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่ อพิจารณา
ต่อไป

ใช้เวลาดาเนินการประมาณ
๑ เดือน

๘๑
ดำเนินกำรสอดคล้องตำมกฎเกณฑ์ที่กำหนด

สิ้นสุด

แจ้งผลกำรพิจำรณำให้สถำบัน
ดำเนินกำร ไม่

สอดคล้องตำมกฎเกณฑ์ที่กำหนด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนดาเนินการปรับปรุงตามความเห็นของ
สกอ.แล้วส่ง รำยงำนผลกำรปรับปรุงไปยัง สกอ.

ใช้เวลาปรับปรุงตั้งแต่ ๑ ภาคการศึกษาขึ้นไป
แต่ไม่เกิน ๒ ปีการศึกษา

สกอ.พิจำรณำรำยงำนผล
กำรปรับปรุง
ดำเนินกำร ไม่

ใช้เวลาดาเนินการประมาณ
๑๔ วันทาการ

สกอ.แจ้งผลการรับทราบถึงสถาบัน

สอดคล้องตำมกฎเกณฑ์ที่กำหนด
สกอ.พิจำรณำกำรไปติดตำม
ตรวจสอบซ้ำ

จาเป็นต้องติดตามซ้า

สิ้นสุด

ไม่จาเป็นต้องติดตามซ้า

ผู้รับผิดชอบโครงการของ สกอ.จัดทารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านการติดตาม
และประเมินผล เพื่อพิจารณา แล้วนาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาต่อไป

ใช้เวลาดาเนินการประมาณ
๑๔ วันทาการ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาให้ คาแนะนาโดยรัฐมนตรีดาเนินการตามมาตรา ๘๔ แห่ ง
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้วแจ้งให้
สถาบันดังกล่าวพิจารณาดาเนินการ

ใช้เวลาดาเนินการประมาณ
๑ เดือน

สิ้นสุด
ภาพประกอบที่ 3 ขั้นตอนการดาเนินงานโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว (ระยะที่ 1)
หมายเหตุ * ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ (คณะกรรมการ
ตรวจเยี่ ยม) ติดตามตรวจสอบ ณ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ ยนประเภทแล้ ว ระยะแรก
จานวน ๒๓ แห่ง และระยะที่ ๒ จานวน ๑๓ แห่ง

๘๒

1.1.3 ผู้ ทรงคุณวุฒิ ในการติดตาม ตรวจสอบ ที่เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ตรวจเยี่ยม มีจานวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย
1) ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือคณะอนุกรรมการ
หลัก ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา จานวน 1 คน
2) ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งนั้นมีการเปิดหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือมีตาแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป ซึ่งปรากฏรายชื่อใน
ทาเนียบผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จานวนอย่างน้อย 2 คน
3) ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามบัญชีรายชื่อ
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จานวน 1 คน
ทั้ ง นี้ องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการตรวจเยี่ ย มอาจเป็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
คนเดียวกันได้ กรณีมีคุณสมบัติมากกว่า 1 องค์ประกอบ
สาหรับฝ่ายเลขานุการ เป็นเจ้าหน้าที่สานักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหลัก อย่างน้อย ๒ คน ตามความเหมาะสมของปริมาณและ
ความซั บ ซ้ อ นของการด าเนิ น งาน โดยมี ผู้ สั ง เกตการณ์ จ ากส านั ก อื่ น ภายในส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในการทางาน
1.2 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน
1.2.1 ข้อมูลพื้นฐานสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระยะที่ 1 จานวน
23 สถาบัน ซึ่งเป็นสถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้วไม่เกิน 10 ปี จานวน 16 สถาบัน และสถาบันที่เปลี่ยน
ประเภทแล้ ว เกิน 10 ปี แต่ยั งไม่ถึ ง 20 ปี จานวน 7 สถาบัน ประกอบด้ว ยข้อมูล จานวนคณาจารย์
นั กศึกษา หลั กสู ตร วัน ที่จั ดตั้ง และเปลี่ ยนประเภท ข้อมูล การประกัน คุณภาพ และข้อมูล การรั บ รอง
วิทยฐานะ
ตารางที่ 2 ข้อมูล พื้น ฐานสถาบั น อุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระยะที่ 1 ซึ่งเป็นสถาบันที่
เปลี่ยนประเภทแล้วไม่เกิน 10 ปี จานวน 16 สถาบัน
ชื่อสถาบัน

วันที่จัดตั้ง

1. มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี

28 มกราคม
2545

2. มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่

9
เมษายน
2540

908

5,881

จานวนหลักสูตร
ป. บัณฑิต
รวม
ตรี ศึกษา
40
16
56

n/a

4,506

26

วันที่เปลี่ยน จานวน จานวน
ประเภท คณาจารย์ นักศึกษา
11
มิถุนายน
2552
30
พฤษภาคม
2546

6

32

๘๓

ชื่อสถาบัน

วันที่จัดตั้ง

3. มหาวิทยาลัย
ธนบุรี

27 มีนาคม
2541

4. มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี

27
ธันวาคม
2542
31 ตุลาคม
2543

5. มหาวิทยาลัย
นอร์ทกรุงเทพ
6. มหาวิทยาลัย
ฟาฎอนี (เดิม
มหาวิทยาลัย
อิสลามยะลา)
7. มหาวิทยาลัย
นอร์ทเชียงใหม่
8. มหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา

3 เมษายน
2541

9. มหาวิทยาลัย
เกริก
10. มหาวิทยาลัย
คริสเตียน

28
พฤษภาคม
2513
7 กันยายน
2526

11. มหาวิทยาลัย
เซนต์จอห์น

5 มกราคม
2532

13
กันยายน
2542
7 กันยายน
2547

12. มหาวิทยาลัย 8 มีนาคม
ภาคตะวันออก 2531
เฉียงเหนือ

16
มกราคม
2550
13
พฤษภาคม
2548
22
มิถุนายน
2553
14
มิถุนายน
2550

270

6,995

จานวนหลักสูตร
ป. บัณฑิต
รวม
ตรี ศึกษา
12
3
15

240

6,500

22

13

35

187

5,979

19

7

26

231

3,662

18

6

24

26
พฤษภาคม
2547
14
มกราคม
2557
7
กุมภาพันธ์
2538
15
สิงหาคม
2544
19 มีนาคม
2539

183

3,248

22

10

32

n/a

3,258

10

3

13

144

2,717

17

10

27

181

2,606

10

6

16

96

915

12

5

17

27
ธันวาคม
2542

212

3,300

16

6

22

วันที่เปลี่ยน จานวน จานวน
ประเภท คณาจารย์ นักศึกษา

๘๔

ชื่อสถาบัน

วันที่จัดตั้ง

13. มหาวิทยาลัย
ฟาร์อีสเทอร์น
14. มหาวิทยาลัย
การจัดการและ
เทคโนโลยี
อีสเทิร์น (เดิม
วิทยาลัยโปลี
เทคนิคภาค
ตะวันออก
เฉียงเหนือ)

27 ธันวาคม
2542
26
กุมภาพันธ์
2542

20 เมษายน
2549
21
กรกฎาคม
2552

111

1,622

จานวนหลักสูตร
ป. บัณฑิต
รวม
ตรี ศึกษา
15
2
17

127

1,129

26

6

32

15. มหาวิทยาลัย
นานาชาติ
เอเชียแปซิฟิก
(เดิม วิทยาลัย
มิชชั่น)

25 มีนาคม
2529

30
มิถุนายน
2552

107

992

10

2

12

16. มหาวิทยาลัย
ตาปี

26
กุมภาพันธ์
2542

31
กรกฎาคม
2555

61

772

8

3

11

วันที่เปลี่ยน จานวน จานวน
ประเภท คณาจารย์ นักศึกษา

หมายเหตุ: - จานวนคณาจารย์ ปีการศึกษา 2558 ข้อมูลเฉพาะบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่
มี ห น้ า ที่ ส อน จากสารสนเทศอุ ด มศึ ก ษา ของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ณ วั น ที่ 10
กุมภาพันธ์ 2559
- จ านวนนั ก ศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา 2558 ข้ อ มู ล เฉพาะนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละ
บัณฑิตศึกษา จากสารสนเทศอุดมศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ วันที่ 13 มิถุนายน
2559
- n/a ไม่ปรากฏข้อมูล เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาไม่ได้จัดส่งข้อมูลในปีการศึกษา 2558
จากตารางข้างต้นจะเห็นว่า ในจานวนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วไม่เกิน
10 ปี จานวน 16 สถาบัน นั้น มีการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็น
การจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และถ้าดูขนาดของสถาบัน โดยพิจารณาจากจานวนนักศึกษา

๘๕

ที่ไม่ถึง 1,000 คน จะมีอยู่ 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย -แปซิฟิก
และมหาวิ ท ยาลั ย ตาปี และหากพิ จ ารณาจาก สถาบั น ที่ มี จ านว นนั ก ศึ ก ษามาก ปร ะ ม า ณ
5,000 คน ขึ้นไป มีอยู่ 4 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยธนบุรี และมหาวิทยาลัย
ปทุมธานี หากพิจารณาสถาบันที่มีนักศึกษามากที่สุด 3 อันดับแรก คือ มหาวิทยาลัยธนบุรี (6,995 คน)
มหาวิทยาลัยปทุมธานี (6,500 คน) และ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (5,979 คน) ตามลาดับ ทั้งนี้
สถาบันที่มีนักศึกษาน้อยที่สุด 3 อันดับแรก คือ มหาวิทยาลัยตาปี (772 คน) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
(915 คน) และมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก (992 คน) ตามลาดับ
ตารางที่ 3 ข้อมูลพื้นฐานสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระยะที่ 1 ซึ่งเป็นสถาบันที่
เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 10 ปี แต่ยังไม่ถึง 20 ปี จานวน 7 สถาบัน
ชื่อสถาบัน
1. มหาวิทยาลัย
รัตนบัณฑิต

วันที่
จัดตั้ง

24
มิถุนายน
2546
2. มหาวิทยาลัย
29
นานาชาติ
พฤศจิกา
แสตมฟอร์ด
ยน
2538
3. มหาวิทยาลัย
13
ภาคกลาง
กุมภาพัน
ธ์ 2529
4. มหาวิทยาลัย
12
เนชั่น (เดิม
มกราคม
มหาวิทยาลัยโยนก) 2531
5. สถาบันรัชภาคย์ 29
(เดิม วิทยาลัย
เมษายน
รัชภาคย์)
2536
6. มหาวิทยาลัย
29
ราชธานี
เมษายน
2536
7. มหาวิทยาลัย
19
พิษณุโลก
เมษายน
2545

29
มกราคม
2547
14
กุมภาพันธ์
2546

396

10,535

จานวนหลักสูตร
ป. บัณฑิต
รวม
ตรี ศึกษา
30
4
34

213

3,201

19

3

22

31
ตุลาคม
2545
23
สิงหาคม
2549
12
พฤษภาคม
2553
25
กันยายน
2546
6 มกราคม
2554

34

100

4

3

7

n/a

1,194

6

3

9

207

2,607

14

4

18

119

2,419

9

7

16

102

2,173

11

5

16

วันที่เปลี่ยน จานวน จานวน
ประเภท คณาจารย์ นักศึกษา

๘๖

หมายเหตุ: - จานวนคณาจารย์ ปีการศึกษา 2558 ข้อมูลเฉพาะบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่
มี ห น้ า ที่ ส อน จากสารสนเทศอุ ด มศึ ก ษา ของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ณ วั น ที่
10 กุมภาพันธ์ 2559
- จ านวนนั ก ศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา 2558 ข้ อ มู ล เฉพาะนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
และบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา จากสารสนเทศอุ ด มศึ ก ษา ของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ณ วั น ที่
13 มิถุนายน 2559
- n/a ไม่ปรากฏข้อมูล เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาใม่ได้จัดส่งข้อมูลในปีการศึกษา 2558
จากตารางข้างต้นจะเห็นว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วระยะที่ 1 ซึ่งเป็น
สถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 10 ปี แต่ยังไม่ถึง 20 ปี จานวน 7 สถาบัน มีสถาบันที่มีจานวนนักศึกษา
น้อยมาก คือ 100 คน อยู่ 1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยภาคกลาง โดยที่ส่วนใหญ่มีจานวนนักศึกษาอยู่ระหว่าง
1,000 - 3,000 กว่ า คน จะมี ม หาวิ ท ยาลั ย รั ต นบั ณ ฑิ ต ที่ มี จ านวนนั ก ศึ ก ษามากกว่ า แห่ ง อื่ น คื อ
มี จ านวน 10,535 คน หากพิ จ ารณาสถาบัน ที่ มี นัก ศึ ก ษามากที่ สุ ด 3 อั น ดั บ แรก คื อ มหาวิ ทยาลั ย
รั ตนบั ณฑิต (10,535 คน) มหาวิทยาลั ยนานาชาติแสตมฟอร์ด (3,201 คน) และ สถาบันรัชภาคย์
( 2,607 คน) ตามลาดับ ทั้งนี้ สถาบันที่มีนักศึกษาน้อยที่สุด 3 อันดับแรก คือ มหาวิทยาลัยภาคกลาง
(100 คน) มหาวิทยาลัยเนชั่น (1,194 คน) และมหาวิทยาลัยพิษณุโลก (2,173 คน) ตามลาดับ
1.2.2 ความสอดคล้องตามเงื่อนไขของการเปลี่ยนประเภท และแผนการดาเนินงาน
ส่วนที่ 1 ผลการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที่รับการตรวจเยี่ยมระยะแรก
จานวน 23 สถาบัน
ประกอบด้วยผลการดาเนินงาน 3 ส่วน ได้แก่ 1) ผลการดาเนินงานตามประเด็น
รวม 9 ประเด็น 2) ผลการดาเนิ น งานตามประเด็นหลั ก 3 ประเด็น คือ การดาเนินงานตามเงื่ อ นไข
คณะกรรมการการอุดมศึกษา การดาเนินงานตามแผนงานต่างๆ ในข้อกาหนดของสถาบัน และการจัด
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ 2) ประเด็นที่เป็น
จุดแข็งและจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
1) ผลการดาเนินงานตามประเด็นรวม 9 ประเด็น

ตารางที่ 4 สรุปผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วตามประเด็นต่างๆ ระยะแรก จานวน 23 สถาบัน
ลาดับที่

สถาบัน

1. เงื่อนไข กกอ. 2. อาคารสถานที่

3. ที่ดิน

4. กองทุน

6. คณาจารย์
และการพัฒนา
อาจารย์
สอดคล้องตาม
สอดคล้องตาม
สอดคล้องตาม
ไม่สอดคล้องตาม ไม่สอดคล้องตาม
ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์มาตรฐาน
(แผนด้าน
หลักสูตรฯ และ หลักสูตรฯ และ
กายภาพ)
ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน
(แผนดาเนินงาน (แผนการจัดหา
ด้านวิชาการ)
และพัฒนา
อาจารย์)

1.

ม.ปทุมธานี
(14-16 ส.ค.)

กกอ. ไม่ได้
กาหนดเงื่อนไข

2.

ม.ธนบุรี
(26-27 ส.ค.)

กกอ.ไม่ได้กาหนด สอดคล้องตาม
สอดคล้องตาม
สอดคล้องตาม
เงื่อนไข
ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน
(แผนด้าน
กายภาพ)

5. การจัดการ
ศึกษา

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
ข้อกาหนดสถาบัน
(แผนดาเนินงาน
ด้านวิชาการ)

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
ข้อกาหนดสถาบัน
(แผนการจัดหา
และพัฒนา
อาจารย์)

7. งานวิจัย

8. วิธีรับ
นักศึกษา

9. ผลการตรวจ
เยี่ยม

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
มติ กกอ.

สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
ข้อบังคับของ
สถาบัน

ให้ปรับปรุงตาม
ประเด็นที่ไม่
สอดคล้อง

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
มติ กกอ.

สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
ข้อบังคับของ
สถาบัน

ให้ปรับปรุงตาม
ประเด็นที่
ไม่สอดคล้อง

๘๗

ลาดับที่

สถาบัน

3.

ม.นอร์ทกรุงเทพ
(29-30 ส.ค.)

4.

ม.นานาชาติ
เอเชีย-แปซิฟิก
(1-2 ก.ย.)

5.

ม.พิษณุโลก
(2-3 ก.ย.)

1. เงื่อนไข กกอ. 2. อาคารสถานที่

3. ที่ดิน

4. กองทุน

5. การจัดการ
ศึกษา

6. คณาจารย์
และการพัฒนา
อาจารย์

7. งานวิจัย

8. วิธีรับ
นักศึกษา

9. ผลการตรวจ
เยี่ยม

กกอ.ไม่ได้กาหนด สอดคล้องตาม
สอดคล้องตาม
สอดคล้องตาม
เงื่อนไข
ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน
(แผนด้าน
กายภาพ)

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
ข้อกาหนดสถาบัน
(แผนดาเนินงาน
ด้านวิชาการ)

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
ข้อกาหนดสถาบัน
(แผนการจัดหา
และพัฒนา
อาจารย์)

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
มติ กกอ.

สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
ข้อบังคับของ
สถาบัน

ให้ปรับปรุงตาม
ประเด็นที่
ไม่สอดคล้อง

ให้ปรับปรุง โดยมี
ข้อเสนอแนะให้
สถาบันเร่งพัฒนา
อาจารย์ประจา
หลักสูตรที่มี
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี ให้มี
คุณวุฒิที่สูงขึ้น
กกอ.ไม่ได้กาหนด
เงื่อนไข

สอดคล้องตาม
สอดคล้องตาม
สอดคล้องตาม
ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน
(แผนด้าน
กายภาพ)

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
ข้อกาหนดสถาบัน
(แผนดาเนินงาน
ด้านวิชาการ)

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
ข้อกาหนดสถาบัน
(แผนการจัดหา
และพัฒนา
อาจารย์)

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
มติ กกอ.

สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
ข้อบังคับของ
สถาบัน

ให้ปรับปรุงตาม
ประเด็นที่
ไม่สอดคล้อง

สอดคล้องตาม
สอดคล้องตาม
สอดคล้องตาม
ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน
(แผนด้าน
กายภาพ)

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
ข้อกาหนดสถาบัน
(แผนดาเนินงาน
ด้านวิชาการ)

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
ข้อกาหนดสถาบัน
(แผนการจัดหา
และพัฒนา
อาจารย์)

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
มติ กกอ.

สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
ข้อบังคับของ
สถาบัน

ให้ปรับปรุงตาม
ประเด็นที่
ไม่สอดคล้อง

๘๘

ลาดับที่

สถาบัน

1. เงื่อนไข กกอ. 2. อาคารสถานที่

3. ที่ดิน

4. กองทุน

5. การจัดการ
ศึกษา

6. คณาจารย์
และการพัฒนา
อาจารย์
กกอ.ไม่ได้กาหนด ไม่สอดคล้องตาม สอดคล้องตาม
สอดคล้องตาม
ไม่สอดคล้องตาม ไม่สอดคล้องตาม
เงื่อนไข
ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์มาตรฐาน
(แผนด้าน
หลักสูตรฯ และ หลักสูตรฯ และ
กายภาพ)
ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน
(แผนดาเนินงาน (แผนการจัดหา
ด้านวิชาการ)
และพัฒนา
อาจารย์)

7. งานวิจัย

8. วิธีรับ
นักศึกษา

9. ผลการตรวจ
เยี่ยม

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
มติ กกอ.

สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
ข้อบังคับของ
สถาบัน

ให้ปรับปรุงตาม
ประเด็นที่
ไม่สอดคล้อง

6.

ส.รัชต์ภาคย์
(10-11 ก.ย.)

7.

ม.กรุงเทพธนบุรี
(11-13 ก.ย.)

ไม่สอดคล้องตาม
เงื่อนไขที่ กกอ.
กาหนด

สอดคล้องตาม
สอดคล้องตาม
สอดคล้องตาม
ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน
(แผนด้าน
กายภาพ)

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
ข้อกาหนดสถาบัน
(แผนดาเนินงาน
ด้านวิชาการ)

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
ข้อกาหนดสถาบัน
(แผนการจัดหา
และพัฒนา
อาจารย์)

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
มติ กกอ.

สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
ข้อบังคับของ
สถาบัน

ให้ปรับปรุงตาม
ประเด็นที่
ไม่สอดคล้อง

8.

ม.ตาปี
(11-12 ก.ย.)

กกอ.ไม่ได้กาหนด สอดคล้องตาม
สอดคล้องตาม
สอดคล้องตาม
เงื่อนไข
ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน
(แผนด้าน
กายภาพ)

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
ข้อกาหนดสถาบัน
(แผนดาเนินงาน
ด้านวิชาการ)

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
ข้อกาหนดสถาบัน
(แผนการจัดหา
และพัฒนา
อาจารย์)

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
มติ กกอ.

สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
ข้อบังคับของ
สถาบัน

ให้ปรับปรุงตาม
ประเด็นที่
ไม่สอดคล้อง

๘๙

ลาดับที่

สถาบัน

1. เงื่อนไข กกอ. 2. อาคารสถานที่

3. ที่ดิน

4. กองทุน

9.

ม.ฟาร์อีสเทอร์น
(17-18 ก.ย.)

10.

ม.นอร์ทเชียงใหม่ กกอ.ไม่ได้กาหนด สอดคล้องตาม
สอดคล้องตาม
สอดคล้องตาม
(23-24 ก.ย.)
เงื่อนไข
ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน
(แผนด้าน
กายภาพ)

11.

ม.ฟาฏอนี
(20-21 ต.ค.)

5. การจัดการ
ศึกษา

6. คณาจารย์
และการพัฒนา
อาจารย์
กกอ.ไม่ได้กาหนด สอดคล้องตาม
สอดคล้องตาม
สอดคล้องตาม
ไม่สอดคล้องตาม ไม่สอดคล้องตาม
เงื่อนไข
ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์มาตรฐาน
(แผนด้าน
หลักสูตรฯ และ หลักสูตรฯ และ
กายภาพ)
ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน
(แผนดาเนินงาน (แผนการจัดหา
ด้านวิชาการ)
และพัฒนา
อาจารย์)
ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
ข้อกาหนดสถาบัน
(แผนดาเนินงาน
ด้านวิชาการ)

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
ข้อกาหนดสถาบัน
(แผนการจัดหา
และพัฒนา
อาจารย์)
กกอ.ไม่ได้กาหนด สอดคล้องตาม
สอดคล้องตาม
สอดคล้องตาม
ไม่สอดคล้องตาม ไม่สอดคล้องตาม
เงื่อนไข
ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์มาตรฐาน
(แผนด้าน
หลักสูตรฯ และ หลักสูตรฯ และ
กายภาพ)
ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน
(แผนดาเนินงาน (แผนการจัดหา
ด้านวิชาการ)
และพัฒนา
อาจารย์)

7. งานวิจัย

8. วิธีรับ
นักศึกษา

9. ผลการตรวจ
เยี่ยม

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
มติ กกอ.

สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
ข้อบังคับของ
สถาบัน

ให้ปรับปรุงตาม
ประเด็นที่
ไม่สอดคล้อง

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
มติ กกอ.

สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
ข้อบังคับของ
สถาบัน

ให้ปรับปรุงตาม
ประเด็นที่
ไม่สอดคล้อง

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
มติ กกอ.

สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
ข้อบังคับของ
สถาบัน

ให้ปรับปรุงตาม
ประเด็นที่
ไม่สอดคล้อง

๙๐

ลาดับที่

สถาบัน

1. เงื่อนไข กกอ. 2. อาคารสถานที่

3. ที่ดิน

4. กองทุน

5. การจัดการ
ศึกษา

6. คณาจารย์
และการพัฒนา
อาจารย์
กกอ.ไม่ได้กาหนด ไม่สอดคล้องตาม สอดคล้องตาม
ไม่สอดคล้องตาม ไม่สอดคล้องตาม ไม่สอดคล้องตาม
เงื่อนไข
ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์มาตรฐาน
(แผนด้าน
หลักสูตรฯ และ หลักสูตรฯ และ
กายภาพ)
ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน
(แผนดาเนินงาน (แผนการจัดหา
ด้านวิชาการ)
และพัฒนา
อาจารย์)

7. งานวิจัย

8. วิธีรับ
นักศึกษา

9. ผลการตรวจ
เยี่ยม

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
มติ กกอ.

สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
ข้อบังคับของ
สถาบัน

ให้ปรับปรุงตาม
ประเด็นที่
ไม่สอดคล้อง

12.

ม.เนชั่น
(27-28 ต.ค.)

13.

ม.ราชธานี
(27-29 ต.ค.)

กกอ.ไม่ได้กาหนด สอดคล้องตาม
สอดคล้องตาม
สอดคล้องตาม
เงื่อนไข
ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน
(แผนด้าน
กายภาพ)

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
ข้อกาหนดสถาบัน
(แผนดาเนินงาน
ด้านวิชาการ)

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
ข้อกาหนดสถาบัน
(แผนการจัดหา
และพัฒนา
อาจารย์)

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
มติ กกอ.

สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
ข้อบังคับของ
สถาบัน

ให้ปรับปรุงตาม
ประเด็นที่
ไม่สอดคล้อง

14.

ม.ภาคตะวันออก กกอ.ไม่ได้กาหนด สอดคล้องตาม
สอดคล้องตาม
สอดคล้องตาม
เฉียงเหนือ
เงื่อนไข
ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน
(4-5 ก.ย.)
(แผนด้าน
กายภาพ)

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
ข้อกาหนดสถาบัน
(แผนดาเนินงาน
ด้านวิชาการ)

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
ข้อกาหนดสถาบัน
(แผนการจัดหา
และพัฒนา
อาจารย์)

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
มติ กกอ.

สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
ข้อบังคับของ
สถาบัน

ให้ปรับปรุงตาม
ประเด็นที่
ไม่สอดคล้อง

๙๑

ลาดับที่
15.

สถาบัน

6. คณาจารย์
และการพัฒนา
อาจารย์
ม.การจัดการและ กกอ.ไม่ได้กาหนด สอดคล้องตาม
สอดคล้องตาม
สอดคล้องตาม
สอดคล้องตาม
ไม่สอดคล้องตาม
เทคโนโลยี
เงื่อนไข
ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์มาตรฐาน
อีสเทิร์น
(แผนด้าน
หลักสูตรฯ และ หลักสูตรฯ และ
(7-8 พ.ย.)
กายภาพ)
ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน
(แผนดาเนินงาน (แผนการจัดหา
ด้านวิชาการ)
และพัฒนา
อาจารย์)

16.

ม. เกริก
(18-19 มี.ค.)

17.

ม.หาดใหญ่
(30-31 มี.ค.)

1. เงื่อนไข กกอ. 2. อาคารสถานที่

3. ที่ดิน

4. กองทุน

กกอ.ไม่ได้กาหนด สอดคล้องตาม
สอดคล้องตาม
สอดคล้องตาม
เงื่อนไข
ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน
(แผนด้าน
กายภาพ)

5. การจัดการ
ศึกษา

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
ข้อกาหนดสถาบัน
(แผนดาเนินงาน
ด้านวิชาการ)

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
ข้อกาหนดสถาบัน
(แผนการจัดหา
และพัฒนา
อาจารย์)
กกอ.ไม่ได้กาหนด สอดคล้องตาม
สอดคล้องตาม
สอดคล้องตาม
ไม่สอดคล้องตาม ไม่สอดคล้องตาม
เงื่อนไข
ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์มาตรฐาน
(แผนด้าน
หลักสูตรฯ และ หลักสูตรฯ และ
กายภาพ)
ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน
(แผนดาเนินงาน (แผนการจัดหา
ด้านวิชาการ)
และพัฒนา
อาจารย์)

7. งานวิจัย

8. วิธีรับ
นักศึกษา

9. ผลการตรวจ
เยี่ยม

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
มติ กกอ.

สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
ข้อบังคับของ
สถาบัน

ให้ปรับปรุงตาม
ประเด็นที่
ไม่สอดคล้อง

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
มติ กกอ.

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
ข้อบังคับของ
สถาบัน

ให้ปรับปรุงตาม
ประเด็นที่
ไม่สอดคล้อง

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
มติ กกอ.

สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
ข้อบังคับของ
สถาบัน

ให้ปรับปรุงตาม
ประเด็นที่
ไม่สอดคล้อง

๙๒

ลาดับที่

สถาบัน

18.

ม.คริสเตียน
(2-3 เม.ย.)

19.

ม.เซนต์จอห์น
(2-3 เม.ย.)

20.

ม.ภาคกลาง
(23-24 เม.ย.)

1. เงื่อนไข กกอ. 2. อาคารสถานที่

3. ที่ดิน

4. กองทุน

5. การจัดการ
ศึกษา

6. คณาจารย์
และการพัฒนา
อาจารย์
กกอ.ไม่ได้กาหนด สอดคล้องตาม
สอดคล้องตาม
สอดคล้องตาม
ไม่สอดคล้องตาม ไม่สอดคล้องตาม
เงื่อนไข
ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์มาตรฐาน
(แผนด้าน
หลักสูตรฯ และ หลักสูตรฯ และ
กายภาพ)
ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน
(แผนดาเนินงาน (แผนการจัดหา
ด้านวิชาการ)
และพัฒนา
อาจารย์)
กกอ.ไม่ได้กาหนด สอดคล้องตาม
สอดคล้องตาม
สอดคล้องตาม
ไม่สอดคล้องตาม ไม่สอดคล้องตาม
เงื่อนไข
ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์มาตรฐาน
(แผนด้าน
หลักสูตรฯ และ หลักสูตรฯ และ
กายภาพ)
ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน
(แผนดาเนินงาน (แผนการจัดหา
ด้านวิชาการ)
และพัฒนา
อาจารย์)
กกอ.ไม่ได้กาหนด สอดคล้องตาม
สอดคล้องตาม
สอดคล้องตาม
ไม่สอดคล้องตาม ไม่สอดคล้องตาม
เงื่อนไข
ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์มาตรฐาน
(แผนด้าน
หลักสูตรฯ และ หลักสูตรฯ และ
กายภาพ)
ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน
(แผนการจัดหา
และพัฒนา
อาจารย์)

7. งานวิจัย

8. วิธีรับ
นักศึกษา

9. ผลการตรวจ
เยี่ยม

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
มติ กกอ.

สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
ข้อบังคับของ
สถาบัน

ให้ปรับปรุงตาม
ประเด็นที่
ไม่สอดคล้อง

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
มติ กกอ.

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
ข้อบังคับของ
สถาบัน

ให้ปรับปรุงตาม
ประเด็นที่
ไม่สอดคล้อง

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
มติ กกอ.

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
ข้อบังคับของ
สถาบัน

ให้ปรับปรุงตาม
ประเด็นที่
ไม่สอดคล้อง

๙๓

ลาดับที่

สถาบัน

21.

ม. นานาชาติ
แสตมฟอร์ด
(28-29 เม.ย.)

22.

ม. เฉลิม
กาญจนา
(26-28 เม.ย.)

23.

ม. รัตนบัณฑิต
(3-4 ก.พ.)

1. เงื่อนไข กกอ. 2. อาคารสถานที่

3. ที่ดิน

4. กองทุน

5. การจัดการ
ศึกษา

6. คณาจารย์
และการพัฒนา
อาจารย์
กกอ.ไม่ได้กาหนด ไม่สอดคล้องตาม สอดคล้องตาม
สอดคล้องตาม
ไม่สอดคล้องตาม ไม่สอดคล้องตาม
เงื่อนไข
ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์มาตรฐาน
(แผนด้าน
หลักสูตรฯ และ หลักสูตรฯ และ
กายภาพ)
ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน
(แผนดาเนินงาน (แผนการจัดหา
ด้านวิชาการ)
และพัฒนา
อาจารย์)
สอดคล้องตาม
สอดคล้องตาม
สอดคล้องตาม
สอดคล้องตาม
ไม่สอดคล้องตาม ไม่สอดคล้องตาม
เงื่อนไข
ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์มาตรฐาน
(แผนด้าน
หลักสูตรฯ และ หลักสูตรฯ และ
กายภาพ)
ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน
(แผนดาเนินงาน (แผนการจัดหา
ด้านวิชาการ)
และพัฒนา
อาจารย์)
กกอ.ไม่ได้กาหนด สอดคล้องตาม
สอดคล้องตาม
สอดคล้องตาม
ไม่สอดคล้องตาม ไม่สอดคล้องตาม
เงื่อนไข
ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน เกณฑ์มาตรฐาน เกณฑ์มาตรฐาน
(แผนด้าน
หลักสูตรฯ และ หลักสูตรฯ และ
กายภาพ)
ข้อกาหนดสถาบัน ข้อกาหนดสถาบัน
(แผนดาเนินงาน (แผนการจัดหา
ด้านวิชาการ)
และพัฒนา
อาจารย์)

7. งานวิจัย

8. วิธีรับ
นักศึกษา

9. ผลการตรวจ
เยี่ยม

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
มติ กกอ.

สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
ข้อบังคับของ
สถาบัน

ให้ปรับปรุงตาม
ประเด็นที่
ไม่สอดคล้อง

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
มติ กกอ.

สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
ข้อบังคับของ
สถาบัน

ให้ปรับปรุงตาม
ประเด็นที่
ไม่สอดคล้อง

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
มติ กกอ.

สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ และ
ข้อบังคับของ
สถาบัน

ให้ปรับปรุงตาม
ประเด็นที่
ไม่สอดคล้อง

๙๔

๙๕

2) ผลการดาเนินงานตามประเด็นหลัก 3 ประเด็น
ตารางที่ 5 ผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว 23 สถาบัน จาแนกตาม
ประเด็นหลัก 3 ประเด็น
 หมายถึงไม่สอดคล้อง
 หมายถึงสอดคล้อง
2. การดาเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ
ในข้อกาหนดของสถาบัน

1. การ
ดาเนินการ
สถาบันอุดมศึกษา
2.3
ตามเงื่อนไข 2.1 แผน 2.2
กกอ. กายภาพ แผนการ แผน
เงิน วิชาการ

3. การ
จัดการศึกษา
ตามเกณฑ์
สรุป มาตรฐาน
หลักสูตรฯ

สรุป
ภาพรวมทั้ง
3 ประเด็น
โดย
ความเห็น
ของ
อนุกรรมการ

1. เปลี่ยนประเภทน้อยกว่า 10 ปี (จานวน 14 แห่ง)
มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยธนบุรี





























มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี

ไม่มี
เงื่อนไข













มหาวิทยาลัยนอร์ท
กรุงเทพ

ไม่มี
เงื่อนไข













มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

ไม่มี
เงื่อนไข













มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่

ไม่มี
เงื่อนไข













มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา















๙๖

2. การดาเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ
ในข้อกาหนดของสถาบัน

สรุป
ภาพรวมทั้ง
3 ประเด็น
โดย
ความเห็น
ของ
อนุกรรมการ

1. การ
ดาเนินการ
สถาบันอุดมศึกษา
2.3
ตามเงื่อนไข 2.1 แผน 2.2
กกอ. กายภาพ แผนการ แผน
เงิน วิชาการ

3. การ
จัดการศึกษา
ตามเกณฑ์
สรุป มาตรฐาน
หลักสูตรฯ

มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก

ไม่มี
เงื่อนไข













สถาบันรัชต์ภาคย์

ไม่มี
เงื่อนไข













มหาวิทยาลัย
ฟาร์อีสเทอร์น

ไม่มี
เงื่อนไข













มหาวิทยาลัยเนชั่น

ไม่มี
เงื่อนไข













มหาวิทยาลัยการ
จัดการและ
เทคโนโลยีอีสเทิร์น

ไม่มี
เงื่อนไข













มหาวิทยาลัย
นานาชาติเอเชีย
แปซิฟิก















มหาวิทยาลัยตาปี

ไม่มี
เงื่อนไข













2. เปลี่ยนประเภทระหว่าง 10 – 20 ปี (จานวน 8 แห่ง)
มหาวิทยาลัย
รัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่

ไม่มี
เงื่อนไข
ไม่มี
เงื่อนไข

























๙๗

2. การดาเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ
ในข้อกาหนดของสถาบัน

1. การ
ดาเนินการ
สถาบันอุดมศึกษา
2.3
ตามเงื่อนไข 2.1 แผน 2.2
กกอ. กายภาพ แผนการ แผน
เงิน วิชาการ
มหาวิทยาลัย
นานาชาติ
แสตมฟอร์ด
มหาวิทยาลัยราช
ธานี

3. การ
จัดการศึกษา
ตามเกณฑ์
สรุป มาตรฐาน
หลักสูตรฯ

สรุป
ภาพรวมทั้ง
3 ประเด็น
โดย
ความเห็น
ของ
อนุกรรมการ

ไม่มี
เงื่อนไข













ไม่มี
เงื่อนไข













มหาวิทยาลัยคริส
เตียน















มหาวิทยาลัยเซนต์
จอห์น

ไม่มี
เงื่อนไข













มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ไม่มี
เงื่อนไข













มหาวิทยาลัยภาค
กลาง

ไม่มี
เงื่อนไข





















3. เปลี่ยนประเภทเกินกว่า 20 ปี (จานวน 1 แห่ง)
มหาวิทยาลัยเกริก
ที่มา

ไม่มี
เงื่อนไข





สานักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

หมายเหตุ : ถึงแม้ว่าผลตรวจเยี่ยมบางประเด็นไม่สอดคล้อง แต่ผลสรุปภาพรวมสอดคล้อง เนื่องมาจาก
ประเด็นที่ไม่สอดคล้องมีข้อจากัดบางประการที่คณะกรรมการฯ พิจารณา เห็ นว่าไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา

๙๘

จากตารางข้ า งต้ น เมื่ อ พิ จ ารณาผลการด าเนิ น งานตามประเด็ น หลั ก 3 ประเด็ น คื อ
1) การดาเนินงานตามเงื่อนไขของ กกอ. 2) การดาเนินงานตามแผนงานต่างๆ ตามข้อกาหนดของสถาบัน
และ 3) การจั ดการศึ ก ษาตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั กสู ตรระดับ อุ ด มศึ ก ษาและเกณฑ์ อื่ นๆ ที่เกี่ยวข้ อ ง
มีข้อสรุป ดังนี้
2.1) ประเด็นการดาเนินงานตามเงื่อนไขคณะกรรมการการอุดมศึก ษา
พบว่า มีสถาบันอุดมศึกษาจานวน 18 สถาบันเปลี่ยนประเภทโดยไม่มีเงื่อนไข และมีสถาบันอุดมศึกษา
จานวน 5 สถาบันที่ กกอ. มีเงื่อนไขให้ดาเนินการหลังได้รับการเปลี่ยนประเภท โดยในจานวนนี้มีจานวน
4 สถาบัน ที่ดาเนินการได้สอดคล้องตามเงื่อนไขที่ กกอ.กาหนด ได้แก่ มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยคริสเตียน และมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก ส่วนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2551 มีมติ
เห็ น ชอบให้ ค าแนะน ารั ฐ มนตรี อ นุ ญ าตให้ วิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพธนบุ รี เ ปลี่ ย นชื่ อ และเปลี่ ย นประเภทเป็ น
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของอนุกรรมการพิจารณาจัดตั้ง
และเปลี่ ย นประเภทสถาบั นอุดมศึกษาเอกชน จ านวน 8 ข้อ นั้น มหาวิทยาลั ยยังไม่ได้นาเสนอข้อมูล
การดาเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ
การดาเนินการตามเงื่อนไข กกอ. ของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ฝ่ายเลขานุการได้
ประสานขอข้อมูลที่ยืนยันการกาหนดเงื่อนไขของ กกอ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามแผน
กายภาพตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ตั้งข้อสังเกต โดยเอกสารที่เป็นหลักฐานในการดาเนินงาน
พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเฉพาะที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต พ.ศ.2548 ออกตามความ
ในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้กาหนดจัดการ
เรียนการสอน 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตบางกะปิ กรุงเทพฯ และวิทยาเขตปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
จากการตรวจเยี่ ย มยั ง ไม่ พ บว่ า มี ก ารใช้ พื้ น ที่ ข องวิ ท ยาเขตปทุ ม ธานี ซึ่ ง เป็ น สถานที่ ตั้ ง หลั ก ในการจั ด
การศึกษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ชี้แจงว่าอยู่ระหว่างพิจารณาวางแผนการใช้พื้นที่ดังกล่าวเพื่อเป็นที่จัดการ
เรียนการสอนของกลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
2.2) การด าเนิ น งานตามแผนงานต่ า งๆ ตามข้ อ ก าหนดของสถาบั น
ซึ่งประกอบไปด้ว ยแผนงานจ านวน 3 แผนงาน ได้แก่ แผนกายภาพ แผนการเงิน และแผนวิช าการ
ในภาพรวมของการดาเนินงานตามแผนงาน พบว่า มีจานวน 16 สถาบัน ที่มีผลการดาเนินงานเป็นไปตาม
แผนงานต่ า งๆ ที่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ ก าหนด ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพธนบุ รี มหาวิ ท ยาลั ย หาดใหญ่
มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัย
นอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัย
เซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยการจัดการ
และเทคโนโลยีอีสเทิร์น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก และมหาวิทยาลัยตาปี ส่วนสถาบันที่มีผลการ
ด าเนิ น งานไม่ เ ป็ น ไปตามแผนงานที่ ก าหนดไว้ ใ นข้ อ ก าหนดมี จานวน 7 สถาบั น ได้ แ ก่ มห าวิ ท ยาลั ย
รัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยราชธานี มหาวิทยาลัยภาคกลาง มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก สถาบันรัชต์ภาคย์ และมหาวิทยาลัยเนชั่น

๙๙

เมื่อพิจารณารายละเอียดของแต่ละแผนงานแล้ว พบดังนี้
 ด้านแผนกายภาพ สถาบันที่ดาเนินงานไม่สอดคล้องตามแผน ได้แก่
1) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เนื่องจากดาเนินการได้ล่าช้ากว่าที่กาหนดไว้ในแผน
2) มหาวิ ท ยาลั ย นานาชาติ แ สตมฟอร์ ด เนื่ อ งจากกฎหมายการก่ อ สร้ า งอาคาร
อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารสูงได้ไม่เกิน 23 เมตร มหาวิทยาลัยจึงจาเป็นต้องก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น
จานวน 2 อาคารแทน และได้มีการชดเชยโดยขยายพื้นที่ในอาคารเดิมให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับจานวน
นักศึกษาที่เพิ่มขึ้น
3) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เนื่องจากได้ลดจานวนอาคารจากเดิมที่กาหนดไว้ในแผน
7 อาคาร เหลือเพียง 5 อาคาร โดยนาพื้นที่ไปก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและติดป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
ใต้ป้ายชื่อของมหาวิทยาลัย ทาให้มีภาพลักษณ์เป็นสานักงานขายอาคารที่พั กอาศัย บดบังภูมิทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเข้าออกทาให้ไม่สะดวก ตลอดจนสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ พื้นที่
จอดรถ และพื้นที่เล่าเรียนบางส่วนไม่มีการดูแลบารุงรักษาอย่างเพียงพอ
 ด้านแผนการเงิน สถาบันที่ดาเนินงานไม่สอดคล้องตามแผน ได้แก่
1) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เนื่องจากใช้เงินผิดประเภทและไม่สอดคล้องกับประเภท
กองทุน กล่าวคือ มหาวิทยาลัยใช้เงินกองทุนอื่นในการดาเนินการพัฒนาบุคลากร และมีข้อสังเกตว่าจานวน
เงินในกองทุนวิจัยลดลงทุกปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่เน้นการสร้าง
องค์ความรู้ด้วยการวิจัย แต่อาจารย์ประจาหลักสูตรส่วนใหญ่ไม่มีการทางานวิจัย
2) มหาวิทยาลัยเนชั่น เนื่องจากมีกองทุนไม่ครบ 7 กองทุนซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรา
61 แห่ งพระราชบั ญญัติสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แม้ว่ามหาวิทยาลั ยไม่ได้มีการจัดให้มี
กองทุนครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด แต่ก็มิได้สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นต่อกิ จการของมหาวิทยาลัย
อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ มหาวิทยาลัยจาเป็นต้องเพิ่มเติมกองทุนให้ครบตามที่
กฎหมายกาหนด
 ด้ า นแผนวิ ช าการ สถาบั น ที่ ด าเนิ น งานไม่ ส อดคล้ อ งตามแผนวิ ช าการ ได้ แ ก่
มหาวิ ท ยาลั ย รั ต นบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย นานาชาติ แ สตมฟอร์ ด มหาวิ ท ยาลั ย ปทุ ม ธานี มหาวิ ท ยาลั ย
เฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยราชธานี มหาวิทยาลัยภาคกลาง สถาบันรัชต์ภาคย์ และมหาวิทยาลัยเนชั่น
ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการเปิดสอนบางหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้
2.3) การจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
จากตารางที่ 5 พบว่ า มี จ านวน 4 สถาบั น ที่ มี ผ ลการจั ด การศึ ก ษาที่ ส อดคล้ อ ง
ตามเกณฑ์ฯ ได้แก่ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเนชั่น
และมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้ ผลการตรวจเยี่ยมในภาพรวมของมหาวิทยาลัยนานาชาติ
แสตมฟอร์ด แม้จะพิจารณาว่าการดาเนินการของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เป็นเงื่อนไขด้านแผนกายภาพและ
แผนวิชาการจะไม่สอดคล้องตามแผน แต่เป็นข้อจากัดตามกฎหมายที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถแก้ ไขได้
และเป็นความจ าเป็น ที่มหาวิทยาลัย จะต้องปรับตัว ให้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องจัดการศึก ษาให้
สอดคล้องกับบริบทของอุดมศึกษาโลก และความต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป ที่สาคัญ
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มหาวิทยาลัยได้แสดงให้เห็นว่า ได้มีความพยายามในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและ
พบว่ามีการจัดการศึกษาที่เป็น ไปตามมาตรฐานหลั กสูตรฯ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ จึงพิจารณาให้
ผลการตรวจเยี่ยมในภาพรวมของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด “สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานฯ”
สาหรับสถาบันที่มีผลการจัดการศึกษาไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ฯ มีจานวน 19 สถาบัน ได้แก่
มหาวิ ท ยาลั ย รั ต นบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพธนบุ รี มหาวิ ท ยาลั ย หาดใหญ่ มหาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี
มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยนอร์ท -เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยราชธานี มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัย
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มหาวิ ท ยาลั ย ภาคกลาง มหาวิ ท ยาลั ย พิ ษ ณุ โ ลก สถาบั น รั ช ต์ ภ าคย์
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น และมหาวิทยาลัยตาปี
จากผลการตรวจเยี่ยมฯ ในภาพรวม เมื่อพิจารณาจานวนหลักสูตรที่ สถาบันจัดการศึกษา
ไม่สอดคล้ องตามเกณฑ์มาตรฐานฯ นั้น มีจานวนทั้งสิ้ น 78 หลักสูตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหลั กสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทมากที่สุดจานวน 56 หลักสูตร รองลงมาเป็นหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอกจานวน 19 หลักสูตร และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตจานวน 3 หลักสู ตร ซึ่งมี
สาเหตุส่วนใหญ่มาจากคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ
กล่าวโดยสรุป หากไม่ได้พิจารณาจากความเห็นชอบของอนุกรรมการฯ ภาพรวมของการ
ตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระยะแรก จานวน 23 สถาบัน ซึ่งมีผลการ
ดาเนินงานตามประเด็นหลัก 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การดาเนินงานตามเงื่อนไขคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 2) การดาเนินงานตามแผนงานต่างๆ ในข้อกาหนดของสถาบัน และ 3) การจัดการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พบว่า มีจานวน 3 สถาบันเท่านั้นที่มี
ผล การดาเนินงานสอดคล้องตามแผนงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยนอร์ท
กรุงเทพ และมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก สาหรับสถาบันที่มีผลการดาเนินงานยังไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์ฯ จานวน 20 สถาบันนั้น จะต้องเสนอแผนการปรับปรุงให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ภายใน 90 วัน โดยดาเนินการปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมข้างต้นภายใน
ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
ตารางที่ 6 จานวนหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษา
1. มหาวิทยาลัยปทุมธานี
2. มหาวิทยาลัยธนบุรี
3. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
4. มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
5. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
6. สถาบันรัชต์ภาคย์
7. มหาวิทยาลัยตาปี

จานวนหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท
6
0
0
6
0

0
0
0
0
0

7
2
3
4
3

ป.เอก

รวม

5
0
0
0
0

18
2
3
10
3
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สถาบันอุดมศึกษา
8. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
9. มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
10. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
11. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
12. มหาวิทยาลัยราชธานี
13. มหาวิทยาลัยเนชั่น
14. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
15. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
16. มหาวิทยาลัยเกริก
17. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
18. มหาวิทยาลัยคริสเตียน
19. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
20. มหาวิทยาลัยภาคกลาง
21. มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
22. มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
๒3. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
จานวนรวม
หมายเหตุ
แหล่งข้อมูล

จานวนหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์
ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท
0
1
1
0
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n/a หมายถึง ไม่ระบุจานวนหลักสูตรในแต่ละระดับการศึกษา
สานักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

จากตารางข้างต้น มีจานวนหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ในระดับปริญญาโทมากที่สุดถึง
56 หลักสูตร รองลงมาคือ หลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาเอก ตามลาดับ ทั้งนี้ ในจานวน 23 สถาบัน
มีจานวน 4 สถาบันที่ดาเนินการจัดหลักสูตรสอดคล้ องตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตร คือ มหาวิทยาลัย
นอร์ทกรุ งเทพ มหาวิทยาลั ยนานาชาติเอเชีย -แปซิฟิก มหาวิ ท ยาลั ย เนชั่ น และมหาวิ ท ยาลั ย นานาชาติ
แสตมฟอร์ด
3) ประเด็นที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา
จากการสังเคราะห์ผลการตรวจเยี่ยมในภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่เปลี่ยนประเภท ระยะแรก จานวน 23 สถาบัน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการศึกษาของสถาบันอุด มศึกษาเอกชนประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารสถาบัน
ของผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง 2) ด้ า นมาตรฐานหลั ก สู ต รของสถาบั น 3) ด้ า นการจั ด การศึ ก ษาของสถาบัน

๑๐๒

4) ด้านอาจารย์และบุคลากรของสถาบัน 5) ด้านการพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์ และ 6) ด้านคุณภาพ
ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้
3.1 การบริหารสถาบันของผู้บริหารระดับสูง
ตารางที่ 7 แสดงประเด็นจุดแข็ง/จุดอ่อนที่สาคัญ ด้านการบริการสถาบันของผู้บริหารระดับสูง
ประเด็นที่เป็นจุดแข็งที่สาคัญ (+)
1. สามารถบริหารและจัดสรรเงินกองทุนให้มีทิศทาง
เพิ่มมากขึ้น
2. ความมุ่ ง มั่ น ในการบริ ห ารงานให้ บ รรลุ ต าม
วิสัยทัศน์ของสถาบัน โดยเน้นการสร้างความผูกพันกับ
บุคลากร

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่สาคัญ (-)
1. ความไม่ ชั ด เจนของการเลื อ กกลุ่ ม สถาบัน และ
จุดเน้นของหลักสูตร
2. สนับสนุนให้ อาจารย์มีคุณวุฒิ และตาแหน่งทาง
วิช าการเพิ่มขึ้น แต่สั ดส่ ว นของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
การศึกษาและตาแหน่งทางวิชาการยังน้อยอยู่

มีข้อสังเกตในประเด็นที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนที่สาคัญของสถาบันเพิ่มเติม ดังนี้
(+) สถาบันที่สภามหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางของสถาบันและควบคุมดูแล
อย่างใกล้ชิด มีจานวน 2 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชธานี
(+) สถาบั น ที่มีความพยายามในการนามหาวิทยาลั ยมุ่งเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ มีจานวน 3
สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก และมหาวิทยาลัย
ธนบุรี
(-) สถาบันที่บริหารและจัดสรรเงินกองทุนในภาพรวมมีทิศทางลดลง มีจานวน 4 สถาบัน ได้แก่
มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยภาคกลาง และมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
(-) สถาบันที่แสดงเงินทุนไม่ครบทั้ง 7 กองทุน มีจานวน 2 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และ
มหาวิทยาลัยเนชั่น
(-) สถาบันที่ยังไม่มีความชัดเจนในการเลือกกลุ่มสถาบันและจุดเน้นของหลั กสูตร มีจานวน 3
สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น และมหาวิทยาลัยตาปี

๑๐๓

3.2 มาตรฐานหลักสูตรของสถาบัน
ตารางที่ 8 แสดงผลการวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อนที่สาคัญ ด้านมาตรฐานหลักสูตรของสถาบัน
ประเด็นที่เป็นจุดแข็งที่สาคัญ (+)

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่สาคัญ (-)
1. เปิ ด หลั ก สู ต รไม่ เ ป็ น ไปตามแผนที่ ป รากฏใน
ข้อกาหนดของสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา หลั กสู ตรมี ค วาม
ซ้ าซ้ อ นกั น รวมทั้ ง ไม่ มี ร ะบบและกลไกในการ
ดาเนินการเปิดและปิดหลักสูตร
2. คุณวุฒิของอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่ตรงหรือไม่
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
3. คุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ไ ม่
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ
4. ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่มีคุณภาพไม่สัมพันธ์กับ
วิ ช าที่ ส อน และไม่ เ ที ย บเท่ า งานวิ จั ย รวมทั้ ง
ผลงานวิจัยยังไม่มีความทันสมัยและไม่มีความต่อเนื่อง
ในระยะเวลา 5 ปี ตลอดจนไม่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์
เผยแพร่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ
5. มีอาจารย์ประจาหลักสูตรปฏิบัติงานเพียงบางเวลา
หรืออาจารย์บางรายเป็นอาจารย์ประจาสถาบันอุด
ศึกษาอื่น หรือ ประกอบอาชีพอิส ระควบคู่การเป็ น
อาจารย์ด้วย
6. จ านวนอาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รไม่ ส อดคล้ อ ง
ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ

มีข้อสังเกตในประเด็นที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนที่สาคัญของสถาบันเพิ่มเติม ดังนี้
(+) สถาบันที่ออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม และให้นักศึกษา
ลงมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง และฝึ ก งานในประสบการณ์ จริ ง มี จ านวน 5 สถาบั น ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย หาดให ญ่
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยตาปี และมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
(+) สถาบันที่มีกลไกการเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา มีจานวน 5 สถาบัน ได้แก่
มหาวิ ท ยาลั ย นานาชาติ แ สตมฟอร์ ด มหาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี มหาวิ ท ยาลั ย คริ ส เตี ยน มหาวิ ท ยาลั ย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีแปซิฟิก
(+) สถาบันที่หลักสูตรได้รับ การรับรองจากสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มีจานวน 2 สถาบัน ได้แก่
มหาวิทยาลัยธนบุรี และมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๑๐๔

(-) สถาบั น ที่ เ ปิ ด หลั ก สู ต รซ้ าซ้ อ นกั น และไม่ มี ร ะบบและกลไกในการดาเนิ นการเปิ ด และปิด
หลักสูตร จานวน 8 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยภาคกลาง มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มหาวิทยาลัย
การจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น และมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
(-) สถาบันที่มีอาจารย์ประจาหลักสูตรปฏิบัติงานเพียงบางเวลา หรือ อาจารย์บางรายเป็นอาจารย์
ประจาสถาบันอุดศึกษาอื่น หรือ ประกอบอาชีพอิสระควบคู่การเป็นอาจารย์ด้วย มีสถาบันอุดมศึกษา
จ านวน 8 สถาบั น ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพธนบุ รี มหาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี มหาวิ ท ยาลั ย ปทุ ม ธานี
มหาวิทยาลั ย นอร์ ท -เชีย งใหม่ มหาวิทยาลั ยราชธานี มหาวิทยาลั ยภาคกลาง มหาวิทยาลั ยพิษ ณุ โ ลก
และสถาบันรัชต์ภาคย์
(-) สถาบันที่มีจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่สอดคล้องครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ
มีจานวน 6 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยนอร์ท -เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชธานี
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยภาคกลาง และมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี
อีสเทิร์น
(-) สถาบันที่มีสัญญาจ้างอาจารย์ไม่สมบูรณ์ มีจานวน 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มหาวิทยาลัยราชธานี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก และสถาบันรัชต์ภาคย์
โดยภาพรวมด้ า นมาตรฐานหลั ก สู ต รของสถาบั น พบว่ า ยั ง มี จุ ด อ่ อ นอยู่ ห ลายเรื่ อ ง
ในขณะที่ยังไม่มีประเด็นที่เป็ นจุดแข็งที่สาคัญ อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่เป็นจุดแข็งอยู่บ้างในเรื่องของ
การออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและบางสถาบันมีกลไกการเพิ่มพูน
ทักษะ ทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา
3.3 การจัดการศึกษาของสถาบัน
ตารางที่ 9 แสดงผลการวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน ด้านการจัดการของสถาบัน
ประเด็นที่เป็นจุดแข็งที่สาคัญ (+)
ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่สาคัญ (-)
1. ความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ ห้องสมุด มีหนังสือ 1. อาจารย์หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ
ตาราเรียน และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาที่เพียงพอ และมี ก ารย้ า ยสลั บ กั น ระหว่ า งอาจารย์ ป ระจ า
หลั กสู ตรแต่ล ะหลั กสูตรเพื่อทาหน้าที่เป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา
2. มี ค ว ามร่ ว มมื อ ด้ า นการเรี ย นการสอนกั บ 2. สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษายังไม่สอดคล้ อง
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทั้ ง ในและต่ า งประเทศ รวมทั้ ง ตามเกณฑ์ฯ
มีเครือข่ายจากภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่น

๑๐๕

มีข้อสังเกตในประเด็นที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนที่สาคัญของสถาบันเพิ่มเติม ดังนี้
(+) สถาบั น ที่มีร ะบบการให้ คาปรึกษาดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ ชิด มีจานวน 5 สถาบัน ได้แก่
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยนานาชาติ
เอเชียแปซิฟิก และมหาวิทยาลัยตาปี
(-) สถาบั น ที่ไม่มีกระบวนการในการควบคุมและตรวจสอบคุณ ภาพการสาเร็จการศึกษาของ
บัณฑิตที่ชัดเจน มีจานวน 6 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยคริสเตียน และมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
(-) มีสถาบันที่ใช้อาจารย์พิเศษมาสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นจานวนมาก แต่ยังไม่มีระบบการ
คัดเลือกอาจารย์พิเศษที่มีมาตรฐานมีจานวน 5 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัย
ธนบุรี มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชธานี และมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
(-) มีสถาบันที่มีหนังสือ ตาราเรียน ไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมในทุกหลักสูตรที่เปิดสอน และ
ไม่มีระบบการจั ดเก็บหนังสื อตาราเรียนที่เป็นหมวดหมู่ จานวน 7 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยนอร์ท เชีย งใหม่ มหาวิทยาลั ย เฉลิ มกาญจนา มหาวิทยาลั ยราชธานี มหาวิทยาลั ยภาคตะวันออกเฉียงเหนื อ
มหาวิทยาลัย ภาคกลาง ส่วนมหาวิทยาลัยพิษณุโลก และสถาบันรัชต์ภาคย์ และพบว่า 3 สถาบันหลัง
ยังขาดความพร้อมทั้งด้านอาคาร สถานที่ ห้องสมุด หนังสือ และตาราเรียนด้วย
(-) มีสถาบันที่ย้ายสลับกันระหว่างอาจารย์ประจาหลักสูตรแต่ละหลักสูตรเพื่อทาหน้าที่เป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา จานวน 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยคริสเตียน
และมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
(-) มีสถาบันที่มีจานวนหน่วยกิตในการลงทะเบียนไม่สอดคล้องกับจานวนหน่วยกิตในหลั กสูตร
จานวน 2 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(-) มีสถาบันที่ระยะเวลาการศึกษาและการเทียบโอนหลักสูตรไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบ
โอนปริญญาจานวน 2 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และมหาวิทยาลัยตาปี
(-) สถาบั น ที่ เ น้ น การจั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาแผน ข มากเกิ น ไป คื อ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
โดยภาพรวมการจัดการศึกษาของสถาบันถือว่ามีความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ สิ่งสนับสนุนทาง
การศึกษา และมีความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ง
มีเครือข่ายภาคเอกชนและท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนที่สาคัญเป็นเรื่องของอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงเข้าออก เป็นปัญหาสาคัญในการจัดการเรียนการสอน และส่งผลต่อ
สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาที่ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ฯ

๑๐๖

3.4 อาจารย์และบุคลากรของสถาบัน
ตารางที่ 10 แสดงผลการวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน ด้านอาจารย์และลุคลากรของสถาบัน
ประเด็นที่เป็นจุดแข็งที่สาคัญ (+)

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่สาคัญ (-)
1. มีการหมุนเวียนและเข้าออกของอาจารย์สูง ส่งผล
ให้อาจารย์มีภาระงานสอนค่อนข้างมาก
2. จ านวนบุ ค ลากรและเจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยสนั บ สนุ น
วิช าการยังไม่เหมาะสมเพียงพอต่อการดาเนินการ
จัดการเรียนการสอน

มีข้อสังเกตในประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่สาคัญของสถาบันเพิ่มเติม ดังนี้
(-) มีสถาบันที่ประสบปัญหาเรื่องการเข้าออกของอาจารย์ค่อนข้างสูง ส่งผลให้อาจารย์มีภาระ
งานสอนค่ อ นข้ า งมาก จ านวน 9 สถาบั น ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย ธนบุ รี มหาวิ ท ยาลั ย นอร์ ท กรุ ง เทพ
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยราชธานี และมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
(-) สถาบันที่จานวนบุคลากรและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนวิชาการยังไม่เหมาะสมเพียงพอต่อการ
ดาเนินการจัดการเรียนการสอนมีจานวน 6 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยราชธานี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น และมหาวิทยาลัยภาคกลาง
(-) สถาบันที่มีอาจารย์ประจาหลักสูตรส่วนใหญ่เป็นข้าราชการเกษียณ และอาจส่งผลต่อการพัฒนา
ผลงานวิจัยของอาจารย์มีจานวน 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก และ
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
(-) สถาบันที่อาจารย์ประจาหลักสูตรส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาจากสถาบันที่ตนเองสอน จานวน
2 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยปทุมธานี และมหาวิทยาลัยภาคกลาง
(-) สถาบั น ที่ไม่มี ความชั ดเจนในการเทีย บต าแหน่ งทางวิช าการของอาจารย์ ที่ ได้ รับ ตาแหน่ ง
ทางวิชาการมาจากต่างประเทศ คือ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก
โดยภาพรวม ด้านอาจารย์และบุคลากรของสถาบันถือเป็นประเด็นที่เป็นจุดอ่อนสาคัญของสถาบัน
กลุ่มนี้
3.5 การพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์

๑๐๗

ตารางที่ 11 แสดงผลการวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน ด้านการพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์
ประเด็นที่เป็นจุดแข็งที่สาคัญ (+)

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่สาคัญ (-)
1. มีนโยบายสนับสนุนการทาผลวิจัยของอาจารย์ที่
ชัดเจนและต่อเนื่อง รวมทั้ง มีความพยายามในการ
ส่งเสริมให้อาจารย์ทาผลงานวิจัย แต่ยังไม่เป็นไปตาม
แผนและไม่มีประสิทธิผลเพียงพอ
2. สัดส่วนของกองทุนวิจัยมีแนวโน้มลดลง
มีข้อสังเกตในประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่สาคัญของสถาบันเพิ่มเติม ดังนี้
(+) สถาบันที่มีนโยบายสนับสนุนการทาผลงานวิจัยที่ชัดเจนและต่อเนื่อง จานวน 3 สถาบัน ได้แก่
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
(-) สถาบั น ที่สั ดส่ ว นของกองทุนวิ จัย มี แนวโน้ มลดลงจานวน 7 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลั ย
ปทุมธานี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยนอร์ท -เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยภาคกลาง และมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
(-) สถาบั น ที่ไม่ป รากฏว่ามีการใช้จ่ ายเงินในกองทุนอุดหนุนการวิจัยจานวน 3 สถาบัน ได้แก่
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยภาคกลาง และมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
โดยภาพรวม สถาบันกลุ่มนี้ยังต้องใช้ความพยายามในการพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์ ซึ่ง ถือว่า
เป็นจุดอ่อนที่สาคัญที่ต้องเร่งแก้ไข
3.6 คุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ตารางที่ 12 แสดงผลการวิเคราะห์ จุ ด แข็ง /จุด อ่ อน คุณภาพผลงานวิทยานิ พนธ์ ข องนั กศึ ก ษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา
ประเด็นที่เป็นจุดแข็งที่สาคัญ (+)

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่สาคัญ (-)
ผลงานวิ ท ยานิ พ นธ์ ข องนั ก ศึ ก ษาส่ ว นใหญ่ ไม่ มี
มาตรฐานและไม่ลุ่มลึกในศาสตร์ มีหัวข้อวิทยานิพนธ์
ที่ซ้าซ้อนกัน และยังไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ

มีข้อสังเกตในประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่สาคัญของสถาบันเพิ่มเติม ดังนี้
(-) สถาบันที่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษายัง ไม่มีมาตรฐานและไม่ลุ่มลึกในศาสตร์ และมีหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ที่ซ้าซ้อนกัน รวมทั้ง ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับมีจานวน 7
สถาบั น ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย ปทุ ม ธานี มหาวิ ท ยาลั ย เกริ ก มหาวิ ท ยาลั ย ราชธานี มหาวิ ท ยาลั ย ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยภาคกลาง มหาวิทยาลัยคริสเตียน และมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
โดยภาพรวม สภาบันกลุ่มนี้ยังต้องใช้ความพยายามในการสร้างกลไก กระบวนการพัฒนาคุณภาพ
ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ยังเป็นจุดอ่อนที่สาคัญ

๑๐๘

2. โครงการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบัน อุดมศึก ษา
เอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559
โครงการนี้ มีส านั กติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เป็นผู้รับผิดชอบ โดยเป็นการดาเนินการตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามที่คณะอนุกรรมการ
ด้านติดตามและประเมินผลเสนอหลังจากที่ได้มีการดาเนินการในระยะที่ ๑ แล้ว โดยที่ได้มีการกาหนด
กรอบแนวทาง วิธีการในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระยะที่ ๒ จานวน ๑๓ สถาบัน ซึง่ เป็นการพิจารณาโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่
ในอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลเป็นหลัก
2.1 แนวทาง และวิธีการในการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพมาตรฐาน
การดาเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทเป็น
มหาวิทยาลัยแล้ว ระยะที่ 2 จานวน ๑๓ สถาบัน โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการ
ด้านการติดตามและประเมินผลเสนอ ดังนี้
กลุ่ มที่ 1 เป็ นสถาบั นอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ ยนประเภทแล้ วเกิน 20 ปี จานวน 9 สถาบัน
ได้กาหนดแนวทางในการพิจารณาเป็น 2 ประเด็นคือ (1) การตรวจเยี่ยมเน้นการให้คาแนะนาในเชิงพัฒนา
ดั ง นั้ น จึ ง เน้ น การแลกเปลี่ ย นและให้ ข้ อ เสนอแนะในด้ า นการด าเนิ น งาน การพั ฒ นาสถาบั น และ
การด าเนิ น การที่ ดี ใ นด้ า นต่ างๆ (2) ความสอดคล้ อ งตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั กสู ตรระดั บ อุ ดมศึ ก ษา
พ.ศ. 2548 และเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทั้ง ๙ แห่ง ประกอบด้วย
(๑) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (วันที่เปลี่ยนประเภท 10 ตุลาคม 2537)
(๒) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วันที่เปลี่ยนประเภท 29 มกราคม 2536)
(๓) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (วันที่เปลี่ยนประเภท 11 มีนาคม 2535)
(๔) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ (วันที่เปลี่ยนประเภท 6 มีนาคม 2535)
(๕) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (วันที่เปลี่ยนประเภท 22 พฤษภาคม 2533)
(๖) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (วันที่เปลี่ยนประเภท 24 ตุลาคม 2527)
(๗) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (วันที่เปลี่ยนประเภท 24 ตุลาคม 2527)
(๘) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (วันที่เปลี่ยนประเภท 24 ตุลาคม 2527)
(๙) มหาวิทยาลัยพายัพ (วันที่เปลี่ยนประเภท 25 กรกฎาคม 2527)
สาหรับกลุ่มที่ 2 เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 20 ปี และมีค่าเฉลี่ย
รวมของทุกองค์ ป ระกอบทั้ง การประกัน คุณภาพภายในปี ก ารศึก ษา 2556 และการประกั นคุ ณ ภาพ
ภายนอกรอบ 3 อยู่ในระดับดีมาก จานวน 4 สถาบัน ได้กาหนดแนวทางในการพิจารณาเป็น 2 ประเด็น
คือ (1) ให้สถาบันเสนอรายงานการประเมินตนเองเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี หรือการจัดการเรียนการสอน
ที่ ส ร้ า งชื่ อ เสี ย งให้ แ ก่ ส ถาบั น จนเป็ น ที่ ย อมรั บ หรื อ ได้ รั บ รางวั ล ทั้ งในระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ
เพื่อคณะกรรมการตรวจเยี่ยมจะได้นามาใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีสาหรับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ (2) ความ
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สอดคล้ อ งตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2548 และเกณฑ์ อื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
โดยรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทั้ง ๔ แห่ง ประกอบด้วย
(๑) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (วันที่เปลี่ยนประเภท 10 ตุลาคม 2537)
(๒) มหาวิทยาลัยรังสิต (วันที่เปลี่ยนประเภท ๓๑ กรกฎาคม 25๓๓)
(๓) มหาวิทยาลัยศรีปทุม (วันที่เปลี่ยนประเภท ๖ พฤศจิกายน 25๓๐)
(๔) มหาวิทยาลัยสยาม (วันที่เปลี่ยนประเภท ๕ กันยายน ๒๕๒๙)
ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสานักติดตามและประเมินผลอุดมศึ กษา
ได้จัดทาแผนการติดตามตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระยะที่ 2 จานวนรวม
13 สถาบัน ซึ่งเริ่มดาเนินการตรวจเยี่ยมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 เป็นต้นไป
2.1.1 เนื้อหาในการติดตาม ตรวจสอบ
การตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ในระยะที่ ๒ นี้เป็น
การดาเนินการที่มุ่งเน้นเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีการจัดการเรียนการสอน
ที่ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษา โดยมี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ถึ ง กระบวนการในการพั ฒ นาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน มิได้มีผลในการตัดสินกรณีการดาเนินการจัดการเรียนการสอนของสถาบันฯ
ว่าสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ฯ และให้ข้ อเสนอแนะในเชิงพัฒนา โดยมีกรอบเนื้อหาในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นคุณภาพการศึกษา 6 ด้าน ดังต่อไปนี้
1) การบริหารสถาบันของผู้บริหารระดับสูง เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจของ
สถาบัน การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรและนักศึกษา ความรับผิดชอบต่อสัง คมและชุมชน
รวมทั้ง การสร้างสถาบันให้มีความยั่งยืนทั้งในด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ วัฒนธรรมการทางาน การสร้าง
นวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาสถาบันในอนาคต
2) แผนพัฒนาสถาบันและการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ เกี่ยวกับกลไกและกระบวนการ
ในการจัดทาแผน และการนาแผนไปปฏิบัติ ทั้งในด้านการเปิดหลักสูตรใหม่ การจัดสรรทรัพยากร และแผน
ด้านบุคลากรและอัตรากาลังที่จะมีผลกระทบจากแผนดังกล่าว
3) การพัฒ นานั กศึกษา เกี่ยวกับการดาเนินการในการดูแลนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้า
ศึกษาจนสาเร็จการศึกษา วิธีการรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการจัดหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร การให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา การมีงานทาของ
บัณฑิต ความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิต ความผูกพันของนักศึกษาที่มีต่อ
สถาบัน และการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า
4) การพัฒนาและรักษาคณาจารย์ เกี่ยวกับวิธีการในการสรรหา การพัฒนาความรู้
ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะของบุคลากรและอาจารย์ การสร้างความผูกพันของบุคลากรและอาจารย์
ต่อสถาบัน การสร้างสภาพแวดล้อมในการทางาน รวมทั้ง ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคลากร เพื่อให้
บรรลุความสาเร็จของสถาบันและของบุคคล
5) ระบบการจัดการเรียนการสอนและพัฒนางานวิจัยที่ทาให้สาเร็จและยั่งยืน การวิจัย
และการบริการวิชาการ เกี่ยวกับแนวคิดในการออกแบบ การจัดการ การปรับปรุงหลักสูตร จุดเน้นของ
หลักสูตรที่แตกต่างจากสถาบันอื่น และวิธีการการจัดการเรียนการสอนที่ทาให้สถาบันประสบความสาเร็จและ
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มีความยั่งยืน การส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ ตลอดจนกลไก/กระบวนการ
ในการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
6) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจ และนามาปรับปรุง
ผลการด าเนิ น งานของสถาบั น เกี่ ย วกั บ วิ ธี ก ารจั ด การข้ อ มู ล สารสนเทศ ทั้ ง การเลื อ ก การรวบรวม
การวิเคราะห์ การจัดการและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้มีความแม่นยาถูกต้องและเชื่อถือได้
2.1.2 ขั้นตอนวิธีการ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการ
ตรวจเยี่ยม ทาหน้าที่ติดตามผลการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และการให้ ข้อเสนอแนะในการปรั บ ปรุ งและพัฒ นาสถาบัน เพื่อให้ ส ถาบันอุดมศึก ษาเอกชนมี ก ารจั ด
การศึ ก ษาที่ มี คุ ณ ภาพตามมาตรฐานการศึ ก ษา รวมทั้ ง รวบรวมความเห็ น และข้ อ เสนอแนะของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อใช้ในการพัฒ นาปรับปรุงนโยบายและมาตรการส่ งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึ ก ษาของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนให้ มี คุ ณ ภาพมาตรฐานระดั บ สากล ภายใต้ ห ลั ก การติ ด ตาม
ตรวจเยี่ ย มเพื่อมุ่งให้ มีการพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา โดยยึดหลั กความเป็นธรรม
โปร่งใส โดยมีขั้นตอนและวิธีการดาเนินการ ดังนี้
1) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ทราบ
กาหนดการตรวจเยี่ ย มและให้ ท ราบนโยบายของคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาในการตรวจเยี่ย มการ
ดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยหรือสถาบันแล้ว ระยะที่ 2
กลุ่มที่ 2 จานวน 9 สถาบัน ตามแนวทางในการตรวจเยี่ยมสาหรับการดาเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐานสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนที่ เ ปลี่ ย นประเภทเป็ น มหาวิ ท ยาลั ย แล้ ว ระยะที่ 2 จ านวนรวม
20 สถาบัน ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ และขอให้รายงานข้อมูลเบื้องต้นและกรอบ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นคุณภาพการศึกษา 6 ด้าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลก่อนการไปตรวจเยี่ยม
2) ส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดาเนินการสรุปข้อมูลเบื้องต้น พร้อม
จัดหาข้อมูลสนับสนุน อาทิ ข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน ข้อมูลการประกันคุณภาพภายในของสถาบันนั้นๆ
ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อให้คณะกรรมการตรวจเยี่ยมใช้เป็นข้อมูลประกอบการไปตรวจเยี่ยม
3) ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาแจ้ ง ก าหนดการไปตรวจเยี่ ย ม
ณ สถาบั นอุดมศึกษาเอกชน ล่ ว งหน้ าก่อนอย่างน้อย 14 วันทาการ และประสานผู้ ทรงคุณวุฒิ ที่ เ ป็ น
คณะกรรมการตรวจเยี่ ย ม เพื่ อ นั ด หมายวั น เวลาการไปตรวจเยี่ ย ม พร้ อ มจั ด เตรี ย มการเดิ น ทางของ
คณะกรรมการฯ
4) คณะกรรมการตรวจเยี่ยมเดินทางไปตรวจเยี่ยมโดยใช้ระบบคณะกรรมการตรวจ
เยี่ยมแบบพิชญพิจารณ์ (Peer Review) ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่ อยู่ในบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ
ตรวจเยี่ยมของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จานวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งการไปติดตามตรวจเยี่ยม
ในแต่ละสถาบัน จะใช้เวลาประมาณ 2 – 3 วัน ขึ้นอยู่กับขนาดและจานวนหลักสูตรที่เปิดสอนของสถาบัน
5) คณะกรรมการตรวจเยี่ ย มจั ด ท ารายงานสรุ ป ผลการตรวจเยี่ ย มเสนอต่ อ
คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล เพื่อพิจารณานาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
ทั้งนี้ สามารถสรุปขั้นตอนการดาเนินการดังแผนภาพข้างล่างนี้
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เริ่มเดือนสิงหำคม ๒๕๕๘
สกอ.แจ้งสถาบันอุดมศึกษาที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระยะที่ ๒ กลุ่มที่ ๒ จานวน ๙ สถาบัน
๑. รับทราบนโยบายของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการตรวจเยี่ยมการดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่ได้เปลี่ยนประเภทแล้ว
๒. ขอให้รายงานข้อมูลเบื้องต้นและกรอบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นคุณภาพการศึกษา ๖ ด้าน
wมที่กาหนด เพื่อใช้ประกอบการไปติดCตามตรวจเยีย่ ม h
a
r
ตามแบบฟอร์

งานo

ฝ่ายเลขานุการโครงการประสานผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน/กรรมการตรวจเยีย่ มแล้วเสนอเลขาธิการ สกอ.
พิจารณาออกคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยม กาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ
ขั้นเตรียมกำร

กำรตรวจเยี่ยม

ใช้เวลาดาเนินการ
ประมาณ ๒๐ – ๓๐ วัน

t)
ใช้เวลาดาเนินการ
ประมาณ ๑๔ วัน

ผู้รับผิดชอบโครงการของ สกอ.ดาเนินการสรุปข้อมูลเบื้องต้น พร้อมจัดหาข้อมูลสนับสนุน เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจเยี่ยม

ใช้เวลาดาเนินการประมาณ
๑๐ วัน ต่อ ๑ สถาบัน

ผู้รับผิดชอบโครงการของ สกอ.แจ้งกาหนดการไปตรวจเยี่ยม ณ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ล่วงหน้าก่อน
อย่างน้อย ๑๔ วันทาการ และประสานผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยม เพื่อนัดหมายวัน เวลา
การไปตรวจเยี่ยม พร้อมจัดเตรียมการเดินทางของคณะกรรมการฯ

ใช้เวลาดาเนินการประมาณ
๑๔ วัน ก่อนการไปตรวจ
เยี่ยม

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมเดินทางไปตรวจเยี่ยม ณ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามแนวทางการตรวจเยี่ยมที่
กาหนดและสรุปผลการพิจารณาเรื่องคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ใช้เวลาดาเนินการประมาณ
๒ – ๓ วัน ต่อสถาบัน ขึ้นกับ
จานวนหลักสูตร/สาขาวิชา

ผู้รับผิดชอบโครงการของ สกอ.จัดทารายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยมเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านการ
ติดตามและประเมินผล เพื่อพิจารณา แล้วนาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาต่อไป

ใช้เวลาดาเนินการประมาณ
๑๐ วันต่อสถาบัน

กรณีหลักสูตรดาเนินการสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
แจ้งผลกำรตรวจเยี่ยมให้สถำบัน
สกอ.เผยแพร่รายงานการดาเนินงาน
เพื่อเป็นตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี

กรณีหลักสูตรดาเนินการไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนดาเนินการปรับปรุงตามความเห็นของ กกอ.แล้วส่งรายงานผลการปรับปรุงไปยัง สกอ.
กำรดำเนินกำรหลัง
กำรตรวจเยี่ยม

ใช้เวลาประมาณ ๓ วัน

ใช้เวลาดาเนินการตัง้ แต่ ๑ ภาค
การศึกษาขึน้ ไป แต่ไม่เกิน ๒ ปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบโครงการของ สกอ.จัดทารายงานเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล
เป็นรายสถาบัน เพื่อพิจารณา แล้วนาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาต่อไป

ใช้เวลาดาเนินการ
ประมาณ ๑๔ วันทาการ

กกอ.พิจำรณำรำยงำนผลกำรดำเนินงำน
ตำมควำมเห็นของคณะอนุกรรมกำรฯ

ใช้เวลาประมาณ ๓ วัน

กรณีหลักสูตรดาเนินการไม่สอดคล้องตามเกณฑ์

กรณีหลักสูตรดาเนินการสอดคล้องตามเกณฑ์

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาให้คาแนะนาโดยรัฐมนตรีดาเนินการตามมาตรา ๘๔
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้วแจ้งให้สถาบันดังกล่าวพิจารณาดาเนินการ

สกอ.เผยแพร่รายงานการดาเนินงาน
เพื่อเป็นตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี

หมำยเหตุ เมื่อมีการดาเนินการตรวจเยี่ยมครบทั้ง 36 สถาบันแล้ว สกอ.วิเคราะห์สรุปผลการดาเนินงานในภาพรวม เสนอคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลเพื่อพิจารณา แล้วนาเสนอ กกอ. เพื่อพิจารณาต่อไป

ภาพประกอบที่ 4 ขั้นตอนการดาเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยน
ประเภทแล้ว (ระยะที่ 2)

๑๑๒

2.1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิในการติดตาม ตรวจสอบ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นการติ ด ตาม ตรวจสอบ ที่ เ ป็ น องค์ ป ระกอบของคณะกรรมการ
ตรวจเยี่ยม มีจานวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย
1) ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือคณะอนุกรรมการหลัก
ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา จานวน 1 คน
2) ในสาขาวิชาที่ส ถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งนั้นมีการเปิดหลั กสูตร ที่มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกหรือมีตาแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป ซึ่งปรากฏรายชื่อในทาเนียบ
ผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จานวนอย่างน้อย 2 คน
3) ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามบัญชีรายชื่อของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จานวน 1 คน
ทั้งนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมอาจเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิคนเดียวกันได้
กรณีมีคุณสมบัติมากกว่า 1 องค์ประกอบ
ส าหรั บ ฝ่ า ยเลขานุ ก าร เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก ติ ด ตามและประเมิ น ผลอุ ด มศึ ก ษา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหลัก อย่างน้อย ๒ คน ตามความเหมาะสมของปริมาณและ
ความซั บ ซ้ อ นของการด าเนิ น งาน โดยมี ผู้ สั ง เกตการณ์ จ ากส านั ก อื่ น ภายใน ส านั ก คณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในการทางาน
2.2 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน
2.2.1 ข้ อ มู ล พื้ น ฐานสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนที่ เ ปลี่ ย นประเภทระยะที่ ๒ จ านวน
๑๓ สถาบัน แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 20 ปี
จานวน 9 สถาบัน และกลุ่มที่ ๒ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 20 ปี และมี
ค่าเฉลี่ยรวมของทุกองค์ประกอบทั้งการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2556 และการประกันคุณภาพ
ภายนอกรอบ 3 อยู่ในระดับดีมาก จานวน 4 สถาบัน
ตารางที่ 13 ข้อมูลพื้นฐาน สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทระยะที่ ๒ กลุ่มที่ 1 เป็นสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 20 ปี จานวน 9 สถาบัน
ชื่อสถาบัน
1. มหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล

วันที่
จานวน
วันที่จัดตั้ง เปลี่ยน
คณาจารย์
ประเภท
2 มีนาคม 10
153
2527
ตุลาคม
2537

จานวนหลักสูตร
จานวน
บัณฑิต
นักศึกษา ป. ตรี
รวม
ศึกษา
3,295 23
8
31
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ชื่อสถาบัน

วันที่จัดตั้ง

2. มหาวิทยาลัย
เกษมบัณฑิต

24
กุมภาพันธ์
2530
17
ธันวาคม
2524
28
พฤษภาคม
2513
6 สิงหาคม
2516

3. มหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ
4. มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์
5. มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์
6. มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ

16
มิถุนายน
2515
7. มหาวิทยาลัยพายัพ 21
มีนาคม
2517
8. มหาวิทยาลัย
17
หอการค้าไทย
มิถุนายน
2513
9. มหาวิทยาลัย
28
กรุงเทพ
พฤษภาคม
2513
รวม

จานวนหลักสูตร
วันที่
จานวน
จานวน
เปลี่ยน
บัณฑิต
คณาจารย์ นักศึกษา ป. ตรี
รวม
ประเภท
ศึกษา
29
494
9,747 41
14
55
มกราคม
2536
11
1,028 11,564 33
13
46
มีนาคม
2535
24
515
10,961 47
30
77
ตุลาคม
2527
5
462
7,884 19
3
22
มีนาคม
2535
12
948
16,597 42
41
83
พฤษภาค
ม 2533
25
435
4,688 27
7
34
กรกฎาค
ม 2527
24
510
19,081 45
19
64
ตุลาคม
2527
24
619
7,816 45
17
62
ตุลาคม
2527
5,164 91,633 322 152 474

หมายเหตุ: - จานวนคณาจารย์ ปีการศึกษา 2558 ข้อมูลเฉพาะบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่
มีหน้าที่สอนจากสารสนเทศอุดมศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ วันที่ 10
กุมภาพันธ์ 2559
- จ านวนนั ก ศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา 2558 ข้ อ มู ล เฉพาะนั ก ศึ กษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
และบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาจากสารสนเทศอุ ด มศึ ก ษา ของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ณ วั น ที่
13 มิถุนายน 2559
- n/a ไม่ปรากฏข้อมูล เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษไม่ได้จัดส่งข้อมูลในปีการศึกษา 2558

๑๑๔

จากตารางที่ 13 จะเห็ น ว่ า สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ เ ปลี่ ย นประเภทแล้ ว เกิ น 20 ปี
เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ดาเนินการมาจนมีความมั่นคงระดับหนึ่ง มีสถาบัน อุดมศึกษา 7 แห่ง ที่มีจานวน
นักศึกษาตั้งแต่ 5,000 คน ขึ้นไป และมีสถาบันอุดมศึกษา 4 แห่ง ที่มีนักศึกษาตั้งแต่ 10,000 คน ขึ้นไป
และมีการเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นจานวนมาก อาทิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มีจานวนหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี (42 หลักสูตร) และระดับบัณฑิตศึกษา (41 หลักสูตร) ใกล้เคียงกันมาก หากพิจารณา
สถาบั น ที่ มี นั ก ศึ ก ษามากที่ สุ ด 3 อั น ดั บ แรก คื อ มหาวิ ท ยาลั ย หอการค้ า ไทย (19 ,081 คน)
มหาวิทยาลั ย อัส สั มชัญ (16,597 คน) และ มหาวิทยาลั ยหั ว เฉียวเฉลิ มพระเกียรติ ( 11,564 คน)
ตามลาดับ ทั้งนี้ สถาบันที่มีนักศึกษาน้อยที่สุด 3 อันดับแรก คือ มหาวิทยาลัย วง์ชวลิตกุล (3,295 คน)
มหาวิทยาลัยพายัพ (4,688 คน) และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (7,816 คน) ตามลาดับ
ตารางที่ 14 ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนที่ เ ปลี่ ย นประเภทระยะที่ ๒ กลุ่ ม ที่ ๒ เป็ น
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนที่ เ ปลี่ ย นประเภทแล้ ว เกิ น 20 ปี และมี ค่ า เฉลี่ ย รวมของทุ ก
องค์ ป ระกอบทั้ง การประกัน คุ ณภาพภายในปี การศึก ษา 2556 และการประกั นคุ ณ ภาพ
ภาย นอกรอบ 3 อยู่ในระดับดีมาก จานวน 4 สถาบัน
ชื่อสถาบัน
1. มหาวิทยาลัย
สยาม
2. มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม
3. มหาวิทยาลัย
รังสิต
4. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหา
นคร

วันที่
จานวน จานวน
วันที่จัดตั้ง เปลี่ยน
คณาจารย์ นักศึกษา
ประเภท
28
5
1,120 9,486
กันยายน
กันยายน
2516
2529
28
6
528 15,750
พฤษภาคม พฤศจิกาย
2513
น 2530
25
31
1,146 29,372
มกราคม
กรกฎาคม
2528
2533
27
30
345
5,170
กุมภาพันธ์ มีนาคม
2533
2537

จานวนหลักสูตร
ป. บัณฑิต
รวม
ตรี ศึกษา
38
12
50
63

31

94

86

43

129

20

14

34

หมายเหตุ: - จานวนคณาจารย์ ปีการศึกษา 2558 ข้อมูลเฉพาะบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
ที่ มี ห น้ า ที่ ส อนจากสารสนเทศอุ ด มศึ ก ษา ของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ณ วั น ที่ 10
กุมภาพันธ์ 2559

๑๑๕

- จ านวนนั ก ศึ ก ษา ปี ก ารศึ ก ษา 2558 ข้ อ มู ล เฉพาะนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละ
บัณฑิตศึกษา
จากสารสนเทศอุ ด มศึ ก ษา ของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ณ วั น ที่ 13
มิถุนายน 2559
จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่าทั้ง 4 สถาบัน มีจานวนนักศึกษาตั้งแต่ 5,000 คน ขึ้นไป สาหรับ
มหาวิทยาลัยรังสิตถือว่ามีจานวนนักศึกษาและจานวนหลักสูตรมากที่สุด ในบรรดาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ทั้งหมด หากพิจารณาสถาบันที่มีนักศึกษามากที่สุด 3 อันดับแรก คือ มหาวิทยาลัยรังสิต (29,372 คน)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (15,750 คน) และมหาวิทยาลัยสยาม ( 9,486คน) ตามลาดับ
2.2.2 ผลการติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพมาตรฐาน สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนที่ เ ปลี่ ยน
ประเภทระยะที่ ๒ กลุ่ มที่ 1 เป็ น สถาบันอุดมศึ ก ษาเอกชนที่เ ปลี่ ยนประเภทแล้ ว เกิน 20 ปี จานวน
13 สถาบัน
ผลการวิเคราะห์ด้านคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาที่รับการตรวจเยี่ยม
ระยะที่ 2 จานวน 13 สถาบัน
จากการสังเคราะห์ผลการตรวจเยี่ยมในภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่รับการตรวจเยี่ยม
ระยะที่ 2 จานวน 13 สถาบัน ซึ่งเป็นสถาบันที่มีขนาดใหญ่และขนาดกลาง และมีเปลี่ยนประเภทแล้ว
มากกว่ า 20 ปี พบว่ า ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลต่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการจั ด การศึ ก ษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารสถาบันของผู้บริหารระดับสูง ด้าน
การวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องสถาบั น ด้ า นการจั ด การศึ ก ษาของสถาบั น ด้ า นอาจารย์ แ ละบุ ค ลากร
ของสถาบัน และด้านการพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์ โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังตารางที่ 15

ตารางที่ 15 สรุปผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วตามประเด็นต่างๆ ระยะที่สอง กลุ่มที่ ๒ และกลุ่มที่ ๓ จานวนรวม ๑๓ สถาบัน
ลาดับที่

สถาบัน

1

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
(3-5 ส.ค.)

2

ม.อัสสัมชัญ
(17-18 ส.ค.)

3

ม.หอการค้าไทย
(20-22 ส.ค.)

1) การบริหารสถาบันของ
2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์
ผู้บริหารระดับสูง
ของสถาบัน
- สภามหาวิ ท ยาลั ย เข้ า มามี - ให้ความสาคัญกับแผนพัฒนา
ส่วนร่วมสาคัญในการกาหนด อาจารย์ แ ละแผนการรั ก ษา
ทิ ศ ท า ง แ ล ะ ค ว บ คุ ม ดู แ ล คณาจารย์และบุคลากร
สถาบันอย่างใกล้ชิด
- นาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใ ช้ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ
พัฒนาการเรียนการสอน
- ให้ความสาคัญกับแผนพัฒนา
อาจารย์ แ ละแผนการรั ก ษา
คณาจารย์และบุคลากร

3) การจัดการศึกษาของ 4) อาจารย์และบุคลากรของ
สถาบัน
สถาบัน
- มุ่ ง เ น้ น ก า ร บ ริ กา ร ทา ง
วิชาการแก่สังคมและชุมชน
- มี สั ด ส่ ว น อ า จ า ร ย์ ต่ อ
นั ก ศึ ก ษายั ง ไม่ เ ป็ น ไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานฯ

- สภามหาวิ ท ยาลั ย เข้ า มามี - ให้ความสาคัญกับแผนพัฒนา
ส่วนร่วมสาคัญในการกาหนด อาจารย์ แ ละแผนการรั ก ษา
ทิ ศ ท า ง แ ล ะ ค ว บ คุ ม ดู แ ล คณาจารย์และบุคลากร
สถาบันอย่างใกล้ชิด
- นาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใ ช้ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ
พัฒนาการเรียนการสอน

- มุ่ ง เ น้ น ก า ร บ ริ กา ร ทา ง
วิชาการแก่สังคมและชุมชน
- มี สั ด ส่ ว น อ า จ า ร ย์ ต่ อ
นั ก ศึ ก ษายั ง ไม่ เ ป็ น ไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานฯ

5) การพัฒนาผลงานวิจัย
ของอาจารย์

- มุ่ ง เ น้ น ก า ร บ ริ กา ร ทา ง - สถาบันมีอัตราการเข้ า ออก
วิชาการแก่สังคมและชุมชน
ของอาจารย์สูง
- มี ร ะ บ บ ก า ร พั ฒ น า
ผลงานวิ จั ย ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
จุดเน้นของสถาบันและมีการ
สร้ า งเครื อ ข่ า ยการวิ จั ย เพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เข้มแข็ง
- มีผลงานวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร
ที่ มี ชื่อ เสี ย งในระดับ ชาติและ
นานาชาติจานวนน้อย

๑๑๖

ลาดับที่

สถาบัน

4

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
(2-3 ก.ย.)

5

ม.เอเชียอาคเนย์
(16-17 ก.ย.)

6

ม.วงษ์ชวลิตกุล
(21-22 ก.ย.)

1) การบริหารสถาบันของ
ผู้บริหารระดับสูง
- สภามหาวิ ท ยาลั ย เข้ า มามี
ส่วนร่วมสาคัญในการกาหนด
ทิ ศ ท า ง แ ล ะ ค ว บ คุ ม ดู แ ล
สถาบันอย่างใกล้ชิด
- นาเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใ ช้ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ
พัฒนาการเรียนการสอน
-สถาบั น ยั งไม่ชัดเจนว่ า ผู้ น า
ระดั บ สู ง ของสถาบั น บริ ห าร
สถาบันอย่างมีวิสัยทัศน์ และ
ถ่ายทอดนโยบายลงไปสู่หน่วย
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเป็น
แนวทางเดียวกันทั่วทั้งสถาบัน
- ยังไม่ชัดเจนว่า ผู้นาระดับสูง
ของสถาบั น บริ ห ารสถาบั น
อย่างมีวิสัยทัศน์ และถ่ายทอด
นโยบายลงไปสู่หน่วยปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรมและเป็นแนวทาง
เดียวกันทั่วทั้งสถาบัน

2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์
3) การจัดการศึกษาของ 4) อาจารย์และบุคลากรของ
ของสถาบัน
สถาบัน
สถาบัน
- ให้ความสาคัญกับแผนพัฒนา - มุ่ ง เ น้ น ก า ร บ ริ กา ร ทา ง - สถาบันมีอัตราการเข้ า ออก
อาจารย์ แ ละแผนการรั ก ษา วิชาการแก่สังคมและชุมชน
ของอาจารย์สูง
คณาจารย์และบุคลากร

- ส ถ า บั น มี จุ ด เ น้ น แ ล ะ
เป้าประสงค์ของแผนกลยุ ท ธ์
ยังไม่ชัดเจน แผนยุทธศาสตร์
ของสถาบั น ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
แ ผ น ง า น ป ร ะ จ า ร ว ม ทั้ ง
แผนการประเมินผลรายบุคคล
ของอาจารย์ ยั ง ไม่ มี ค วาม
ชัดเจน
- จุดเน้นและเป้าประสงค์ของ
แผนกลยุทธ์ยังไม่ชัดเจน แผน
ยุ ท ธศาสตร์ ข องสถาบั น ส่ ว น
ใหญ่ เ ป็ น แผนงานประจ า
รวมทั้ ง แผนการประเมิ น ผล
รายบุคคลของอาจารย์ยังไม่มี
ความชัดเจน

- มุ่ ง เ น้ น ก า ร บ ริ กา ร ทา ง
วิชาการแก่สังคมและชุมชน
- ไ ม่ ป ร า ก ฏ ชั ด เ จ น ว่ า มี
ห ลั ก สู ต ร ที่ เ ป็ น จุ ด เ น้ น ที่
แตกต่างจากสถาบันอื่น ๆ
-คุ ณ วุ ฒิ ข องอาจารย์ ป ระจ า
หลั ก สู ต รไม่ ส อดคล้ อ งตาม
เกณฑ์มาตรฐานฯ
- มุ่ ง เ น้ น ก า ร บ ริ กา ร ทา ง - มี อั ต ราการเข้ า ออกของ
วิชาการแก่สังคมและชุมชน
อาจารย์สูง
- คุ ณ วุ ฒิ ข องอาจารย์ ป ระจ า
หลั ก สู ต รไม่ ส อดคล้ อ งตาม
เกณฑ์มาตรฐานฯ

5) การพัฒนาผลงานวิจัย
ของอาจารย์

- มีผลงานวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร
ที่ มี ชื่อ เสี ย งในระดับ ชาติ และ
นานาชาติจานวนน้อย

๑๑๗

ลาดับที่

สถาบัน

7

ม.พายัพ
(23-25 ก.ย.)

8

ม.เกษมบัณฑิต
(28-29 ก.ย.)

9

ม.กรุงเทพ
(29-30 ก.ย.)

1) การบริหารสถาบันของ
2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์
3) การจัดการศึกษาของ
ผู้บริหารระดับสูง
ของสถาบัน
สถาบัน
- นาเทคโนโลยีสารสนเทศมา - ให้ความสาคัญกับแผนพัฒนา - ยั ง ไม่ ป รากฏชั ด เจนว่ า มี
ใ ช้ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ อาจารย์ แ ละแผนการรั ก ษา ห ลั ก สู ต ร ที่ เ ป็ น จุ ด เ น้ น ที่
พัฒนาการเรียนการสอน
คณาจารย์และบุคลากร
แตกต่างจากสถาบันอื่น ๆ
- ยังไม่ชัดเจนว่า ผู้นาระดับสูง
ของสถาบั น บริ ห ารสถาบั น
อย่างมีวิสัยทัศน์ และถ่ายทอด
นโยบายลงไปสู่หน่วยปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรมและเป็นแนวทาง
เดียวกันทั่วทั้งสถาบัน
- มุ่ ง เ น้ น ก า ร บ ริ กา ร ทา ง
วิชาการแก่สังคมและชุมชน
- สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา
ยั ง ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ์
มาตรฐานฯ
- คุ ณ วุ ฒิ ข องอาจารย์ ป ระจ า
หลั ก สู ต รไม่ ส อดคล้ อ งตาม
เกณฑ์มาตรฐานฯ
- นาเทคโนโลยีสารสนเทศมา - ให้ความสาคัญกับแผนพัฒนา - สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา
ใ ช้ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ อาจารย์ แ ละแผนการรั ก ษา ยั ง ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ์
พัฒนาการเรียนการสอน
คณาจารย์และบุคลากร
มาตรฐานฯ

4) อาจารย์และบุคลากรของ
สถาบัน

5) การพัฒนาผลงานวิจัย
ของอาจารย์
- มีผลงานวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร
ที่ มี ชื่อ เสี ย งในระดับ ชาติและ
นานาชาติจานวนน้อย

- มี อั ต ราการเข้ า ออกของ
อาจารย์สูง

- มี อั ต ราการเข้ า ออกของ - มี ร ะ บ บ ก า ร พั ฒ น า
อาจารย์สูง
ผลงานวิ จั ย ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
จุดเน้นของสถาบันและมีการ
สร้ า งเครื อ ข่ า ยการวิ จั ย เพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เข้มแข็ง

๑๑๘

ลาดับที่

สถาบัน

10

ม.รังสิต
(25-27 ส.ค.)

11

ม.เทคโนโลยี
มหานคร
(26-27 ส.ค.)

1) การบริหารสถาบันของ
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้นาระดับสูงมีวิสัยทัศน์ในการ
บริ ห ารสถาบั นที่ ชัดเจน และ
ถ่ายทอดนโยบายลงไปสู่หน่วย
ป ฏิ บั ติ อย่ า งเ ป็ น รู ป ธรรม
สอดคล้ อ งและเป็ น แนวทาง
เดียวกันทั่วทั้งสถาบัน รวมทั้ง
มี ก ารบู ร ณาการองค์ ค วามรู้
จากศาสตร์ ต่ า ง ๆ ระหว่ า ง
หน่วยงานระดับคณะวิชา เพื่อ
พั ฒ นาสถาบั น ให้ เ ป็ น องค์ ก ร
แห่งการเรียนรู้

2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์
ของสถาบัน
- มีจุดเน้นและมีเป้าประสงค์
ใ น แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ที่ ชั ด เ จ น
รวมทั้ ง แผนปฏิ บั ติ ก ารและ
ตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ มี ค วาม
ชัดเจนและสามารถนาไปสู่การ
ปฏิบัติได้จริง

3) การจัดการศึกษาของ 4) อาจารย์และบุคลากรของ
สถาบัน
สถาบัน
- ไ ม่ ป ร า กฏ ชั ด เ จ นว่ า ใ ห้
ความสาคัญกับการให้บริ การ
ทางวิ ช าการแก่ สั ง คมและ
ชุมชน

5) การพัฒนาผลงานวิจัย
ของอาจารย์
- มี ร ะ บ บ ก า ร พั ฒ น า
ผลงานวิ จั ย ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
จุดเน้นของสถาบันและมีการ
สร้ า งเครื อ ข่ า ยการวิ จั ย เพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เข้มแข็ง

ผู้นาระดับสูงมีวิสัยทัศน์ในการ
บริ ห ารสถาบั นที่ ชัดเจน และ
ถ่ายทอดนโยบายลงไปสู่หน่วย
ป ฏิ บั ติ อย่ า งเ ป็ น รู ป ธรรม
สอดคล้ อ งและเป็ น แนวทาง
เดียวกันทั่วทั้งสถาบัน รวมทั้ง
มี ก ารบู ร ณาการองค์ ค วามรู้
จากศาสตร์ ต่ า ง ๆ ระหว่ า ง
หน่วยงานระดับคณะวิชา เพื่อ
พั ฒ นาสถาบั น ให้ เ ป็ น องค์ ก ร
แห่งการเรียนรู้

- มีจุดเน้นและมีเป้าประสงค์
ใ น แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ที่ ชั ด เ จ น
รวมทั้ ง แผนปฏิ บั ติ ก ารและ
ตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ มี ค วาม
ชัดเจนและสามารถนาไปสู่การ
ปฏิบัติได้จริง

- ไ ม่ ป ร า กฏ ชั ด เ จ นว่ า ใ ห้ - มี อั ต ราการเข้ า ออกของ
ความสาคัญกับการให้บริการ อาจารย์สูง
ทางวิ ช าการแก่ สั ง คมและ
ชุมชน

- มี ร ะ บ บ ก า ร พั ฒ น า
ผลงานวิ จั ย ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
จุดเน้นของสถาบันและมีการ
สร้ า งเครื อ ข่ า ยการวิ จั ย เพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เข้มแข็ง

๑๑๙

ลาดับที่

สถาบัน

12

ม.สยาม
(23-24 ก.ย.)

13

ม.ศรีปทุม
(28-29 ก.ย.)

1) การบริหารสถาบันของ
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้นาระดับสูงมีวิสัยทัศน์ในการ
บริ ห ารสถาบั นที่ ชัดเจน และ
ถ่ายทอดนโยบายลงไปสู่หน่วย
ป ฏิ บั ติ อย่ า งเ ป็ น รู ป ธรรม
สอดคล้ อ งและเป็ น แนวทาง
เดียวกันทั่วทั้งสถาบัน รวมทั้ง
มี ก ารบู ร ณาการองค์ ค วามรู้
จากศาสตร์ ต่ า ง ๆ ระหว่ า ง
หน่วยงานระดับคณะวิชา เพื่อ
พั ฒ นาสถาบั น ให้ เ ป็ น องค์ ก ร
แห่งการเรียนรู้

2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์
ของสถาบัน
- มีจุดเน้นและมีเป้าประสงค์
ใ น แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ที่ ชั ด เ จ น
รวมทั้ ง แผนปฏิ บั ติ ก ารและ
ตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ มี ค วาม
ชัดเจนและสามารถนาไปสู่การ
ปฏิบัติได้จริง

3) การจัดการศึกษาของ
สถาบัน
- ไ ม่ ป ร า กฏ ชั ด เ จ นว่ า ใ ห้
ความสาคัญกับการให้บริการ
ทางวิ ช าการแก่ สั ง คมและ
ชุมชน

ผู้นาระดับสูงมีวิสัยทัศน์ในการ
บริ ห ารสถาบั นที่ ชัดเจน และ
ถ่ายทอดนโยบายลงไปสู่หน่วย
ป ฏิ บั ติ อย่ า งเ ป็ น รู ป ธรรม
สอดคล้ อ งและเป็ น แนวทาง
เดียวกันทั่วทั้งสถาบัน รวมทั้ง
มี ก ารบู ร ณาการองค์ ค วามรู้
จากศาสตร์ ต่ า ง ๆ ระหว่ า ง
หน่วยงานระดับคณะวิชา เพื่อ
พั ฒ นาสถาบั น ให้ เ ป็ น องค์ ก ร
แห่งการเรียนรู้

- มีจุดเน้นและมีเป้าประสงค์
ใ น แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ที่ ชั ด เ จ น
รวมทั้ ง แผนปฏิ บั ติ ก ารและ
ตั ว ชี้ วั ด ความส าเร็ จ มี ค วาม
ชัดเจนและสามารถนาไปสู่การ
ปฏิบัติได้จริง

- ไ ม่ ป ร า กฏ ชั ด เ จ นว่ า ใ ห้
ความสาคัญกับการให้บริการ
ทางวิ ช าการแก่ สั ง คมและ
ชุมชน

4) อาจารย์และบุคลากรของ
สถาบัน
- มี อา จ า ร ย์ คุ ณวุ ฒิ ร ะดั บ
ปริญญาเอกและตาแหน่งทาง
วิ ช าการจ านวนน้ อ ยและไม่
ครอบคลุมในทุกสาขาวิชา

5) การพัฒนาผลงานวิจัย
ของอาจารย์
- มี ร ะ บ บ ก า ร พั ฒ น า
ผลงานวิ จั ย ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
จุดเน้นของสถาบันและมีการ
สร้ า งเครื อ ข่ า ยการวิ จั ย เพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เข้มแข็ง

- มี ร ะ บ บ ก า ร พั ฒ น า
ผลงานวิ จั ย ที่ ส อดคล้ อ งกั บ
จุดเน้นของสถาบันและมีการ
สร้ า งเครื อ ข่ า ยการวิ จั ย เพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เข้มแข็ง

๑๒๐

๑๒๑

จากสรุปข้อมูลที่แสดงข้างต้น สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน ในแต่ละด้านได้ดังนี้
1) การบริหารสถาบันของผู้บริหารระดับสูง
ตารางที่ 16 แสดงการวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน ด้านการบริหารสถาบันของผู้บริหารระดับสูง
ประเด็นที่เป็นจุดแข็งที่สาคัญ (+)
1. ผู้นาระดับสูงเป็นผู้มีความรู้ มีความเป็นผู้นา และมี
วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน
2. มี ค วามเข้ า ใจในการเปลี่ ย นแปลงของตลาด
การศึ ก ษา และสามารถปรั บ ตั ว ตามสถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่สาคัญ (-)

มีข้อสังเกตในประเด็นที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนที่สาคัญของสถาบันเพิ่มเติม ดังนี้
(+) เป็ น ที่ชัดเจนว่าสถาบั น ที่มีผ ลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกอยู่ในระดับดีมาก
จานวน 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยสยาม และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี มหานคร มีผู้นาระดับสูงที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารสถาบันที่ชัดเจน และถ่ายทอดนโยบายลงไปสู่
หน่วยปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกันทั่วทั้งสถาบัน รวมทั้ง มีการบูรณาการ
องค์ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานระดับคณะวิชา เพื่อพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้
(+) สถาบันที่ให้สภามหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมสาคัญในการกาหนดทิศทางและควบคุมดูแล
สถาบันอย่างใกล้ชิดมีจานวน 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
(+) สถาบันที่นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและพัฒนาการเรียนการสอน มีจานวน
5 สถาบั น ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ มหาวิ ท ยาลั ย หอการค้ า ไทย มหาวิ ท ยาลั ย
ธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยพายัพ
(-) สถาบันที่ยังไม่ชัดเจนว่า ผู้นาระดับสูงของสถาบันบริหารสถาบันอย่างมีวิสัยทัศน์ และถ่ายทอด
นโยบายลงไปสู่หน่วยปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเป็นแนวทางเดียวกันทั่วทั้งสถาบัน มีจานวน 3 สถาบัน
ได้แก่ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

๑๒๒

2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของสถาบัน
ตารางที่ 17 แสดงการวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของสถาบัน
ประเด็นที่เป็นจุดแข็งที่สาคัญ (+)
ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่สาคัญ (-)
มีจุดเน้นและมีเป้าประสงค์ในแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน
รวมทั้ง แผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดความสาเร็จมี
ความชัดเจนและสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้จริง
มีข้อสังเกตในประเด็นที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนที่สาคัญของสถาบันเพิ่มเติม ดังนี้
(+) มีข้อสั งเกตว่า สถาบั น ที่ มีผ ลการประเมิน คุ ณภาพภายในและภายนอกอยู่ ในระดับ ดี ม าก
จานวน 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยสยาม และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร มีจุดเน้นและมีเป้าประสงค์ในแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน รวมทั้ง แผนปฏิบัติการและตัวชี้วัด
ความสาเร็จมีความชัดเจนและสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้จริง
(+) สถาบันที่ให้ความส าคัญกับ แผนพัฒนาอาจารย์และแผนการรักษาคณาจารย์และบุค ลากร
มีจานวน 6 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยพายัพ
(-) สถาบันที่มีจุดเน้นและเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ยังไม่ชัดเจน แผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน
ส่ ว นใหญ่เป็ น แผนงานประจ า รวมทั้ง แผนการประเมินผลรายบุคคลของอาจารย์ยังไม่มีความชัดเจน
มีจานวน 2 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
3) การจัดการศึกษาของสถาบัน
ตารางที่ 18 แสดงการวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน ด้านการจัดการศึกษาของสถาบัน
ประเด็นที่เป็นจุดแข็งที่สาคัญ (+)
1. มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนาของ
ต่างประเทศ สถานประกอบการ และชุมชนท้องถิ่น
อย่างใกล้ชิด
2. มีระบบการให้คาปรึกษาดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด
3. มีหลักสูตรที่เป็นจุดเน้นที่แตกต่างจากสถาบันอื่น ๆ
4. มีความพร้อมทั้งด้านอาคาร สถานที่ หนังสือตารา
เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งสนับสนุนทาง
การศึกษา

ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่สาคัญ (-)

๑๒๓

มีข้อสังเกตในประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่สาคัญของสถาบันเพิ่มเติม ดังนี้
(+) สถาบั น ที่ มุ่ ง เน้ น การบริ ก ารทางวิ ช าการแก่ สั ง คมและชุ ม ชน มี จ านวน 7 สถาบั น ได้ แ ก่
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
(-) ยังไม่ปรากฏชัดเจนว่า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และมหาวิทยาลัยพายัพ มีหลักสูตรที่เป็ น
จุดเน้นที่แตกต่างจากสถาบันอื่นๆ
(-) สถาบันที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกอยู่ในระดับดีมาก จานวน 4 สถาบัน
ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยสยาม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ไม่ปรากฏชัดเจนว่าให้ความสาคัญกับการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน
(-) สถาบันที่มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ มีจานวน 4 สถาบัน
ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ
(-) สถาบันที่มีคุณวุฒิของอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานฯ มีจานวน
3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
4) อาจารย์และบุคลากรของสถาบัน
ตารางที่ 19 แสดงการวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน ด้านอาจารย์และบุคลากรของสถาบัน
ประเด็นที่เป็นจุดแข็งที่สาคัญ (+)
ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่สาคัญ (-)
มี อ าจารย์ แ ละบุ ค ลากรที่ เ ป็ น แกนหลั ก ที่ มี ค วามรู้ อาจารย์มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และมีตาแหน่งทาง
ความเชี่ยวชาญทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
วิชาการจานวนน้อยและไม่ครอบคลุมในทุกสาขาวิชา
มีอัตราการเข้าออกของอาจารย์สูง
มีข้อสังเกตในประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่สาคัญของสถาบันเพิ่มเติม ดังนี้
(-) สถาบันที่มีอัตราการเข้าออกของอาจารย์สูง มีจานวน 6 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
(-) มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งเป็นสถาบันที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกอยู่ในระดับ
ดีมาก เป็นสถาบันเดียวที่มีอาจารย์คุณวุฒิระดับปริญญาเอกและตาแหน่งทางวิชาการจานวนน้อยและ
ไม่ครอบคลุมในทุกสาขาวิชา

๑๒๔

5) การพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์
ตารางที่ 20 แสดงการวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน ด้านการพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์
ประเด็นที่เป็นจุดแข็งที่สาคัญ (+)
ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่สาคัญ (-)
มีระบบการพัฒนาผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับจุดเน้น มีระบบการพัฒ นาผลงานวิจัย และมีเ ครื อข่ า ยการ
ของสถาบัน และมีเครือข่ายการวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่ยังไม่สามารถสร้างความ
เข้มแข็งในด้านงานวิจัยให้กับอาจารย์ได้ทั่ว ถึงและ
ครอบคลุมในทุกคณะวิชาและสาขาวิชา
มีข้อสังเกตในประเด็นที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนที่สาคัญของสถาบันเพิ่มเติม ดังนี้
(+) สถาบันที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกอยู่ในระดับดีมาก จานวน 4 สถาบัน
ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยสยาม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
รวมทั้ง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีขนาดใหญ่และ
อายุมากกว่า 20 ปี ที่มีระบบการพัฒนาผลงานวิจัยที่ส อดคล้ องกับจุดเน้นของสถาบันและมีการสร้ าง
เครือข่ายการวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เข้มแข็ง
(-) ส่วนสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ พบว่า มีระบบการพัฒนาผลงานวิจัยและมีเครือข่ายการวิ จัย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เช่นกัน เพียงแต่ยังไม่สามารถสร้างความเข้มแข็งในด้านงานวิจัยให้กับอาจารย์ได้ทั่วถึง
และครอบคลุมในทุกคณะวิชาและสาขาวิชา
(-) สถาบันที่มีผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารที่มีชื่อเสียงในระดับชาติและ
นานาชาติจานวนน้อย มีจานวน 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยพายัพ และ
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ตอนที่ 2 ผลภาพรวมการติดตามตรวจสอบ คุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ๓๖ แห่ง
2.1 ข้อมูลพื้นฐานภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ๓๖ แห่ง
2.1.1 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจาแนกตามอายุของสถาบัน
เมื่อพิจารณาตามอายุของสถาบันที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทแล้ว จานวน 36 สถาบัน พบว่า
ส่ วนใหญ่เป็ นสถาบั นที่ เปลี่ ยนประเภทแล้ วเกินกว่า 20 ปี และสถาบันที่เปลี่ ยนประเภทแล้ วน้อยกว่า 10 ปี
รายละเอียดปรากฏดังภาพประกอบที่ 5

๑๒๕

น้อยกว่า 10 ปี (14 แห่ง)
39%

39%

ระหว่าง 10-20 ปี (8 แห่ง)
เกินกว่า 20 ปี (14 แห่ง)

22%
ภาพประกอบที่ 5 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทแล้ว จาแนกตามระยะเวลาใน
การเปลี่ยนประเภทสถาบัน (จานวน 36 สถาบัน)
ที่มา: สานักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จากแผนภาพข้างต้น จะเห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทแล้ว เมื่อจาแนกตาม
อายุ พบว่า เป็นกลุ่มที่เปลี่ยนประเภทแล้วน้อยกว่า 10 ปี จานวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 39 รองลงมา
เป็นกลุ่มสถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระหว่าง 10 - 20 ปี 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.00 และเป็นกลุ่ม
สถาบันทีเ่ ปลี่ยนประเภทแล้ว เกิน 20 ปี จานวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 39.00
2.1.2 ผลกาไรเฉลี่ย 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เมื่ อ พิ จ ารณาเปรี ย บเที ย บผลก าไรเฉลี่ ย 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจาแนกตามอายุของสถาบันแล้ว พบว่า สถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 20 ปี
ส่วนใหญ่จะมีผลกาไรสุทธิของสถาบันสูงกว่าสถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้วระหว่าง 10–20 ปี และน้อยกว่า
20 ปี
เมื่อพิจารณาจาแนกตามอายุของสถาบันแล้วจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสถาบันที่มี
ผลกาไรสุทธิสูงที่สุด คือ สถาบันที่มีระยะเวลาในการดาเนินการและเปลี่ยนประเภทมานานกว่า รายละเอียด
ปรากฏดังภาพประกอบที่ 6 – 8

๑๒๖

ภาพประกอบที่ 6 เปรียบเทียบผลกาไรเฉลี่ย 3 ปี (พ.ศ.2554-2556) กลุ่มที่ 1 อายุเกิน 20 ปี
(จานวน 14 แห่ง) ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่มา: สานักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จากแผนภาพข้างต้น สถาบันในกลุ่มที่ 1 ที่ มีผลกาไรเฉลี่ย 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) สูงสุด 3
อั น ดั บ แรกคื อ มหาวิ ท ยาลั ย อั ส สั ม ชั ญ (648,636,033.33 บาท) มหาวิ ท ยาลั ย รั งสิ ต
(478,521,719.73 บาท) และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตามลาดับ (376,163,928.94) ทั้งนี้สถาบัน
ในกลุ่ มที่ 1 ที่มีผ ลกาไรเฉลี่ ย 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) ต่าสุ ด 3 อันดับแรกคือ มหาวิทยาลั ยเกริก
(-10,383,428.41 บาท) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (22,531,095.38 บาท) และ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร (34,481.073.33 บาท)

๑๒๗

ภาพประกอบที่ 7 เปรียบเทียบผลกาไรเฉลี่ย 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน กลุ่มที่ 2 อายุระหว่าง 10 – 20 ปี (จานวน 8 แห่ง)
ที่มา: สานักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จากแผนภาพข้างต้น สถาบันในกลุ่มที่ 2 ที่มีผลกาไรเฉลี่ย 3 ปี (พ.ศ .2554-2556) สูงสุด 3
อั น ดั บ แรกคื อ มหาวิ ท ยาลั ย รั ต นบั ณ ฑิ ต (98,259,874.33 บาท) มหาวิ ท ยาลั ย คริ ส เตี ย น
(60,385,534.39 บาท) และ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ตามลาดับ ทั้งนี้ สถาบันในกลุ่มที่ 2 ที่มีผลกาไร
เฉลี่ย 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) ต่าสุด 3 อันดับแรกคือ มหาวิทยาลัยภาคกลาง (-3,802.666.63 บาท)
มหาวิทยาลัยเซ็นจอห์น (10,230,739.21 บาท) และมหาวิทยาลัยราชธานี (17,987,755.04 บาท)
ตามลาดับ
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ภาพประกอบที่ 8 เปรียบเทียบผลกาไรเฉลี่ย 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
กลุ่มที่ 3 สถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้ว น้อยกว่า 10 ปี (จานวน 14 แห่ง)
ที่มา: สานักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จากแผนภาพข้างต้น สถาบันในกลุ่มที่ 3 ที่มีผลกาไรเฉลี่ย 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) สูงสุด 3
อัน ดับ แรกคือ มหาวิทยาลั ย กรุ งเทพธนบุรี (394,139,952.08 บาท) มหาวิทยาลั ยนอร์ทกรุง เทพ
(133,077,248.90 บาท) และมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทอร์น (85,665,663.62
บาท) ตามลาดับ ทั้งนี้สถาบันในกลุ่มที่ 3 ที่มีผลกาไรเฉลี่ย 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) ต่าสุด 3 อันดับแรก
คือ มหาวิทยาลัยเนชั่น (-27,255,203.67 บาท) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (อิสลามยะลา) (6,075,300.82
บาท) และมหาวิทยาลัยตาปี (6,674,302.04 บาท) ตามลาดับ
อนึ่งหากพิจารณาผลกาไรเฉลี่ย 3 ปี ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วทั้ง 36
แห่ง จะพบว่า สถาบันที่มีผลกาไรเฉลี่ย 3 ปี สูงสุด 5 อันดับแรกคือ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัย
รังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ตามลาดับสถาบันที่มีผล
กาไรเฉลี่ย 3 ปี ต่าสุด 5 อันดับแรกคือ มหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยภาคกลาง
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และ มหาวิทยาลัยตาปี ตามลาดับรายละเอียดดังตารางที่ 21
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ตารางที่ 21 แสดงผลกาไรเฉลี่ย 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการ
เปลี่ยนประเภท จานวน 36 สถาบัน เรียงตามลาดับผลกาไรสูงสุด
รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน

หน่วย : บาท

ปี พ.ศ. 2553
ปี พ.ศ. 2555
ปี พ.ศ. 2556 ค่าเฉลี่ยรวม 3 ปี
(สิ้นสุด 31
(สิ้นสุด 31
(สิ้นสุด 31
พฤษภาคม 2554) พฤษภาคม 2556) พฤษภาคม 2557)
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 20 ปี

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วระหว่าง 10- 20 ปี
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วน้อยกว่า 10 ปี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

829,739,067.68 864,459,876.19 251,709,156.13 648,636,033.33

มหาวิทยาลัยรังสิต

678,881,223.35 462,050,008.76 294,633,927.09 478,521,719.73

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

287,494,353.59 290,500,870.01 604,424,632.63 394,139,952.08

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

930,377,111.47 117,495,028.08

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

417,450,699.00 474,617,655.00 187,403,159.00 359,823,837.67

มหาวิทยาลัยสยาม

331,454,410.46 127,609,162.16 110,370,756.02 189,811,442.88

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติฯ

252,838,741.36 178,987,272.59 110,983,997.28 180,936,670.41

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

312,833,329.23 107,865,462.84 109,491,404.19 176,730,065.42

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

333,751,450.90

28,186,534.17

81,948,504.82 147,962,163.30

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

171,723,956.16 135,163,704.24

92,344,086.30 133,077,248.90

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

140,552,227.09 167,346,036.96

2,740,593.79 103,546,285.95

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

230,405,230.00

60,719,116.00

3,655,277.00

98,259,874.33

มหาวิทยาลัยการจัดการและ
เทคโนโลยีอีสเทิร์น

118,446,699.23

76,602,298.83

61,947,992.79

85,665,663.62

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

64,537,780.84

64,038,593.18

70,513,689.45

66,363,354.49

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

51,024,586.17

82,533,322.86

64,242,975.23

65,933,628.09

118,906,635.15

33,730,297.92

43,008,460.76

65,215,131.28

มหาวิทยาลัยธนบุรี

80,619,647.27 376,163,928.94

๑๓๐
รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน

หน่วย : บาท

ปี พ.ศ. 2553
ปี พ.ศ. 2555
ปี พ.ศ. 2556 ค่าเฉลี่ยรวม 3 ปี
(สิ้นสุด 31
(สิ้นสุด 31
(สิ้นสุด 31
พฤษภาคม 2554) พฤษภาคม 2556) พฤษภาคม 2557)
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 20 ปี

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วระหว่าง 10- 20 ปี
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วน้อยกว่า 10 ปี
มหาวิทยาลัยคริสเตียน

84,616,668.18

48,261,172.15

48,278,762.85

60,385,534.39

มหาวิทยาลัยพายัพ

90,172,580.00

95,618,192.00 -10,184,393.00

58,535,459.67

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

113,085,138.20

39,918,655.22

15,676,398.86

56,226,730.76

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

125,748,290.00

31,133,812.00

10,772,056.00

55,884,719.33

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออก เฉียง
เหนือ

88,733,222.48

57,086,803.24

12,048,725.09

52,622,916.78

มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตม
ฟอร์ด

20,355,836.21 -81,473,714.87 209,079,759.01

49,320,626.78

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

94,845,650.01

-5,671,103.35

14,268,673.32

34,481,073.33

สถาบันรัชต์ภาคย์

27,968,601.72

30,683,666.38

32,641,566.35

30,431,278.15

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

44,899,601.42

39,758,730.37

-2,506,376.00

27,383,985.26

มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก

39,578,351.00

42,050,683.00

-8,053,909.00

24,525,041.67

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

61,518,864.94

2,134,254.29

3,940,166.92

22,531,095.38

10,492,940.29 -51,761,672.34

20,873,546.75

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

103,889,372.30

มหาวิทยาลัยราชธานี

39,997,199.63

11,915,661.46

2,050,404.04

17,987,755.04

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

12,423,695.86

14,484,539.85

3,783,981.93

10,230,739.21

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

17,417,148.61 -10,882,658.97

21,231,146.54

9,255,212.06

มหาวิทยาลัยตาปี

19,784,918.65

-8,613,708.39

6,674,302.04

8,851,695.86

๑๓๑
รายได้สูง (ต่า) กว่าค่าใช้จ่าย
มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน

หน่วย : บาท

ปี พ.ศ. 2553
ปี พ.ศ. 2555
ปี พ.ศ. 2556 ค่าเฉลี่ยรวม 3 ปี
(สิ้นสุด 31
(สิ้นสุด 31
(สิ้นสุด 31
พฤษภาคม 2554) พฤษภาคม 2556) พฤษภาคม 2557)
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 20 ปี

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วระหว่าง 10- 20 ปี
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วน้อยกว่า 10 ปี
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

-1,606,177.71 13,662,579.26

6,169,500.90

6,075,300.82

-9,755,790.16

-3,802,666.63

มหาวิทยาลัยภาคกลาง

-128,009.30

-1,524,200.44

มหาวิทยาลัยเกริก

-16,651,461.33

19,328,187.84 -33,827,011.74 -10,383,428.41

มหาวิทยาลัยเนชั่น

-37,326,337.00 -31,746,951.00 -12,692,323.00 -27,255,203.67

ที่มา : ข้อมูลจากงบการเงินประจาปีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่นาส่ง สกอ.ทุกปีตามรอบระยะเวลา
บัญชีที่กาหนดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่า สถาบันที่มีระยะเวลาในการเปลี่ยนประเภทมากกว่าสถาบันอื่น
ส่วนใหญ่จะมีผลกาไรเฉลี่ย 3 ปีที่ สูงกว่าสถาบันอื่นด้วย อย่างไรก็ตาม มีบางแห่งที่ไม่เป็นไปตามนั้น เช่น
มหาวิ ท ยาลั ย เกริ ก ที่ เ ปลี่ ย นประเภทมามากกว่ า 20 ปี แต่ ก ลั บ มี ผ ลก าไรเฉลี่ ย 3 ปี ที่ เ กื อ บต่ าที่ สุ ด
และกรณีของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่แม้ว่าจะมีระยะเวลาในการเปลี่ยนประเภทน้อยกว่า 10 ปี
แต่มีผลกาไรเฉลี่ย 3 ปีที่สูงเป็นอันดับ 3
2.1.3 ภาพรวมจานวนหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สถาบันที่เปิดหลักสูตรจานวนมากที่สุด 10 ลาดับแรก ส่วนใหญ่เป็นสถาบันที่มีขนาดใหญ่และ
เปลี่ยนประเภทแล้วเกินกว่า 20 ปี โดยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีมากที่สุด จานวน 913 หลักสูตร
(ร้อยละ 69.43) รองลงมาเป็นหลักสูตรปริญญาโท จานวน 285 หลักสูตร (ร้อยละ 21.67) หลักสูตร
ปริญญาเอก จานวน 100 หลักสูตร (ร้อยละ 7.61) และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน 17
หลักสูตร (ร้อยละ 1.29)
การเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่สถาบันที่มีขนาดใหญ่และมีอายุเกินกว่า
20 ปี จะเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามากที่สุด อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าสถาบันอุดมศึกษา
ขนาดเล็ ก ที่ เ ปลี่ ย นประเภทแล้ ว น้ อ ยกว่ า 10 ปี บางแห่ ง ได้ มี ก ารเปิ ด สอนหลั ก สู ต รระดั บ
ปริญญาเอกด้วย รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 22

๑๓๒

ตารางที่ 22 จานวนหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วจานวน 36 แห่ง เปิดสอน
ในปีการศึกษา 2557 จาแนกตามระดับการศึกษา เรียงลาดับจากจานวนสูงสุดไปต่าสุด
มหำวิทยำลัย/วิทยำลัย/สถำบัน

ปริญญำตรี ประกำศนีย ปริญญำโท ปริญญำ
บัตรบัณฑิต
เอก

รวม

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทเกินกว่า 20 ปี
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทระหว่าง 10-20 ปี
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทน้อยกว่า 10 ปี
มหาวิทยาลัยรังสิต

86

1

34

9

130

.มหาวิทยาลัยศรีปทุม

63

-

21

10

94

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

42

-

27

14

83

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

47

2

18

12

79

.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

45

1

16

3

65

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

45

-

15

2

62

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

40

-

10

6

56

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

41

-

12

2

55

มหาวิทยาลัยสยาม

38

-

8

4

50

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

33

-

12

1

46

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

38

-

3

1

42

มหาวิทยาลัยปทุมธานี

22

1

7

6

36

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

20

-

10

4

34

มหาวิทยาลัยพายัพ

27

-

6

1

34

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

26

1

4

2

33

๑๓๓

มหำวิทยำลัย/วิทยำลัย/สถำบัน

ปริญญำตรี ประกำศนีย ปริญญำโท ปริญญำ
บัตรบัณฑิต
เอก

รวม

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี
อีสเทิร์น

26

1

4

2

33

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล

23

1

4

4

32

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

22

-

7

3

32

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

19

1

5

2

27

มหาวิทยาลัยเกริก

17

-

7

3

27

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี

18

1

5

1

25

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

16

1

3

3

23

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

19

-

3

-

22

มหาวิทยาลัยนานาชาติ แสตมฟอร์ด *

19

-

3

-

22

มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น

15

2

2

-

19

สถาบันรัชต์ภาคย์

14

-

4

-

18

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น

12

1

3

2

18

มหาวิทยาลัยธนบุรี

12

2

3

-

17

มหาวิทยาลัยราชธานี *

9

-

6

1

16

มหาวิทยาลัยคริสเตียน

10

-

5

1

16

มหาวิทยาลัยพิษณุโลก

11

-

5

-

16

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา *

10

-

3

-

14

มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิก*

10

-

2

-

12

๑๓๔

มหำวิทยำลัย/วิทยำลัย/สถำบัน

ปริญญำตรี ประกำศนีย ปริญญำโท ปริญญำ
บัตรบัณฑิต
เอก

รวม

มหาวิทยาลัยตาปี

8

1

3

-

12

มหาวิทยาลัยเนชั่น

6

-

3

-

9

มหาวิทยาลัยภาคกลาง

4

-

2

1

7

913

17

285

100

1,315

รวม 36 สถาบัน

หมายเหตุ : - ข้อมูลจากรายงานข้อมูลสถานภาพการจัดการศึกษาที่นาส่งสานักงานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษาทุ ก ปี ต ามเวลาที่ ก าหนด เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์การจัดทารายงานประจาปี ประเภทต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2557
- * หมายถึง รวมจานวนหลักสูตรทั้งสองวิทยาเขต
จากตารางข้างต้น สถาบันที่มีจานวนหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษามากที่สุด
3 อันดับแรก คือ มหาวิทยาลัยรังสิต จานวน 130 หลักสูตร รองลงมา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จานวน 94
หลักสูตร และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จานวน 83 หลักสูตร สถาบันที่มีจานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี
มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ มหาวิทยาลัยรังสิต จานวน 86 หลักสูตร รองลงมา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
63 หลักสูตร และมหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์ จานวน 47 หลักสูตร และสถาบันที่มีจานวนหลักสูตรระดับ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษามากที่ สุ ด 3 อั น ดั บ แรก คื อ มหาวิ ท ยาลั ย รั ง สิ ต จ านวน 43 หลั ก สู ต ร รองลงมา
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จานวน 41 หลักสูตร และมหาวิทยาลัยศรีปทุม จานวน 31 หลักสูตร ทั้งนีส้ ถาบัน
ที่ มี จ านวนหลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาเอกมากที่ สุ ด 3 อั น ดั บ แรก คื อ มหาวิ ท ยาลั ย อั ส สั ม ชั ญ จ านวน
14 หลั กสู ตร รองลงมามหาวิทยาลั ย ธุรกิจบัณฑิตย์ จานวน 12 หลั กสู ตร และมหาวิทยาลั ย ศรีป ทุ ม
จานวน 31 หลักสูตร
2.1.4 ภาพรวมเกี่ยวกับอาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ด้านจานวนอาจารย์ ภาพรวมของจานวนอาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่เปลี่ยนประเภทแล้วทั้ง 36 แห่ง พบว่า สถาบันที่มีจานวนอาจารย์มากที่สุด 10 ลาดับแรกนั้น ส่วนใหญ่
เป็นสถาบันเอกชนที่มีขนาดใหญ่และเปลี่ยนประเภทแล้วเกินกว่า 20 ปี อย่างไรก็ตาม มีสถาบันเอกชน
2 แห่งทีเ่ ปลี่ยนประเภทแล้วระหว่าง 10-20 ปี และน้อยกว่า 10 ปี

๑๓๕

7,898
2,982

857
ปริญญำตรี

ปริญญำโท

ปริญญำเอก

ภาพประกอบที่ 9 คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว
จาแนกตามระดับการศึกษา
จากภาพประกอบข้างต้น เมื่อพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่
เปลี่ยนประเภทแล้วทั้ง 36 แห่ง พบว่า มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท มากทีส่ ุด จานวน 7,898 คน
คิดเป็น ร้อยละ 67.29 รองลงมามีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จานวน 2,982 คน คิดเป็น ร้อยละ 25.41
และคุณวุฒิระดับปริญญาตรี จานวน 857 คน คิดเป็น ร้อยละ 7.30 ตามลาดับ

๑๓๖

12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
คน
ร้อยละ

อาจารย์
10,019
85.36

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
1,067
9.09

รองศาสตราจารย์
549
4.68

ศาสตราจารย์
102
0.87

90.00
80.00
70.00
60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00

ภาพประกอบที่ 10 ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว
ด้า นต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ จากภาพประกอบข้างต้น เมื่อพิจารณาตาแหน่งทาง
วิช าการของอาจารย์ ในสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ วทั้ง 36 แห่ ง พบว่า มีตาแหน่ง
อาจารย์มากที่สุด จานวน 10,019 คน คิดเป็น ร้อยละ 85.36 รองลงมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ จานวน
1,067 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 9.09 รองศาสตราจารย์ จ านวน 549 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 4.68 และ
ศาสตราจารย์ จานวน 102 คน คิดเป็น ร้อยละ 0.87) ตามลาดับ
2.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนที่สถาบันทุกแห่งมีร่วมกัน
กล่ าวโดยสรุ ป จากการสั งเคราะห์ ข้อมูล ผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ ยน
ประเภท จ านวน 36 สถาบั น ซึ่ ง แบ่ ง เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ รั บ การตรวจเยี่ ย มระยะแรก จ านวน
23 สถาบัน และสถาบันที่รับการตรวจเยี่ยมระยะที่ 2 จานวน 13 สถาบัน ซึ่งมีจานวน 4 สถาบันที่มีผล
การประเมินคุณภาพภายในและภายนอกอยู่ในระดับดีมาก เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกต่างของจุ ดแข็งและจุ ดอ่อนในแต่ล ะกลุ่มสถาบันจาแนกเป็นรายด้านแล้ ว พบว่ามีข้อสั งเกต
ที่สาคัญ ดังนี้
1) ด้านการบริหารสถาบันของผู้บริ หารระดับสูง พบว่า แม้ว่าผู้บริหารระดับสูงของ
สถาบันที่รับการตรวจเยี่ ยมระยะแรกจะสามารถบริหารและจัดสรรเงินกองทุนให้ มีทิศทางเพิ่มมากขึ้น
รวมทั้ง สนับสนุนและสร้างความผู กพัน ของบุคลากรในการทางาน อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบว่าผู้บริ ห าร
มีความชัดเจนในการเลือกกลุ่มและจุดเน้นของสถาบัน ซึ่งแตกต่างจากสถาบันที่รับการตรวจเยี่ยมระยะที่
2 ที่พบว่า ผู้บริหารระดับสูงมีวิสัยทัศน์ชัดเจน เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของตลาดการศึกษา และปรับตัว
ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้นผู้บริหารระดับสูงของสถาบัน 4 แห่งที่มีผล
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การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในและภายนอกอยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก นอกจากจะมี วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ เ ข้ า ใจถึ ง การ
เปลี่ยนแปลงของตลาดการศึกษาแล้ว ยังมีความสามารถในการถ่ายทอดนโยบายลงไปสู่หน่วยปฏิบัติได้อย่าง
ชัดเจนเป็นรูปธรรม และสอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกันทั่วทั้งสถาบัน รวมทั้ง มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
สถาบันให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วย
2) ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของสถาบัน พบว่า สถาบันที่รับการตรวจเยี่ยมระยะที่ 2
ที่มีจุดเน้น เป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และตัวชี้วัดความสาเร็จที่ชัดเจน ซึ่งในกลุ่มสถาบัน
ที่รับการตรวจเยี่ยมระยะแรกยังไม่ปรากฏชัดว่าผู้บริหารให้ความสาคัญในเรื่องการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของ
สถาบัน
3) ด้านการจัดการศึกษาของสถาบัน พบว่า สถาบันทั้งสองกลุ่มมีความพร้อมในเรื่อง
อาคารสถานที่ ห้ องสมุด หนั งสื อตาราเรียน และสิ่ งสนับสนุนทางการศึกษา รวมทั้ง ความร่ว มมือกับ
สถาบันการศึกษาชั้นนาของต่างประเทศ สถานประกอบการ และชุมชนท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน สาหรับระบบ
การให้คาปรึกษาดูแลนักศึกษา พบว่า สถาบันที่รับการตรวจเยี่ยมระยะที่ 2 ให้ความสาคัญกับการดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิดมากกว่าสถาบันที่รับการตรวจเยี่ยมระยะแรก และมีข้อสังเกตว่าทุกสถาบันประสบ
ปัญหาเกี่ยวกับสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาที่ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ ฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันที่รับ
การตรวจเยี่ยมระยะแรกที่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นระยะๆ โดยย้ายสลับกัน
ระหว่างอาจารย์ประจาหลัก สูตรแต่ละหลักสูตร เพื่อทาหน้าที่เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ที่
ปรึกษา
4) ด้านมาตรฐานหลักสูตรของสถาบัน พบว่า สถาบันที่รับการตรวจเยี่ยมระยะที่ 2
ให้ความสาคัญในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดเน้นที่แตกต่างจากสถาบันอื่น ๆ ซึ่งไม่ปรากฏชัดใน
สถาบันที่รับการตรวจเยี่ยมระยะแรก มีข้อสังเกตว่าทุกสถาบันเปิดหลักสูตรไม่เป็นไปตามแผนที่ปรากฏใน
ข้อกาหนดของสถาบัน มีการเปิดหลักสูตรที่ซ้าซ้อนกัน รวมทั้ง ไม่มีระบบและกลไกในการดาเนินการเปิด
และปิดหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถาบันอุดมศึกษาที่รับการตรวจเยี่ยมระยะแรก พบปัญหาเกี่ยวกับ
การดาเนินการที่ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และเกณฑ์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่ครบถ้วน คุณวุฒิของอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่
ตรงหรือไม่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรฯ อาจารย์ ป ระจาหลั กสูตรปฏิบัติงานเพียงบางเวลาหรือเป็นอาจารย์ประจา
สถาบันอุดศึกษาอื่นหรือประกอบอาชีพอิสระควบคู่การเป็นอาจารย์ด้วย รวมทั้ง ผลงานวิจัยของอาจารย์
มีคุณภาพไม่สัมพันธ์กับวิชาที่สอนและไม่เทียบเท่างานวิจัย ผลงานวิจัยไม่มีความต่อเนื่องในระยะเวลา 5 ปี
และไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ
5) ด้านอาจารย์และบุคลากรของสถาบัน พบว่า สถาบันที่รับการตรวจเยี่ยมระยะที่ 2
มีอาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ส่วนสถาบันที่รับการตรวจ
เยี่ยมระยะแรก มีอาจารย์และบุคลากรไม่เหมาะสมเพียงพอต่อการดาเนินการจัดการเรียนการสอน และมี
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ข้อสังเกตว่าทุกสถาบันประสบปัญหาเรื่องการหมุนเวียนและเข้าออกของอาจารย์ ไม่แตกต่างกัน ตลอดจน
การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและมีตาแหน่งทางวิชาการยังไม่ครอบคลุมในทุกสาขาวิชา
6) ด้านการพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์ พบว่า เฉพาะ 4 สถาบันที่มีผลการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอกอยู่ในระดับดีมากเท่านั้น ที่มีระบบการพัฒนาผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับจุดเน้น
ของสถาบั น และมีเครื อข่ายการวิจั ย เพื่อแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ส่ ว นสถาบันที่รับการตรวจเยี่ยมระยะแรก
จานวน 23 สถาบัน และสถาบันที่รับการตรวจเยี่ยมระยะที่ 2 อีกจานวน 9 สถาบัน แม้ว่าผู้บริหารจะมี
นโยบายสนับสนุนการทาผลวิจัยของอาจารย์ที่ชัดเจน มีระบบการพัฒนาผลงานวิจัยและมีเครือข่ายการวิจัย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่ผลการดาเนินงานก็ยังไม่เป็นไปตามแผน ไม่ทั่วถึง และไม่ครอบคลุมในทุกคณะวิชา
และสาขาวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันบางแห่งที่รับการตรวจเยี่ยมระยะแรกที่พบว่าสัดส่วนของกองทุน
วิจัยมีแนวโน้มลดลง
7) ด้านคุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พบว่า สถาบัน
ที่รับการตรวจเยี่ยมระยะแรกยังมีผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่ไม่มีมาตรฐานและไม่ลุ่มลึกในศาสตร์
หัวข้อวิทยานิพนธ์มีความซ้าซ้อนกันและไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ
ตารางที่ 23 จุดแข็งที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน จานวน 36 สถาบัน
สถาบันอุดมศึกษา
จานวน 36 สถาบัน
จุดแข็ง

1. การบริหารสถาบันของผู้บริหารระดับสูง
1.1 การบริหารและจัดสรรเงินกองทุนให้มีทิศทางเพิ่มมากขึ้น
1.2 ผู้ น าระดั บ สู ง มี ภ าวะผู้ น า มี วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ชั ด เจน เข้ า ใจในการ
เปลี่ ย นแปลงของตลาดการศึ ก ษา และปรั บ ตั ว ตามสถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
1.3 การถ่ายทอดนโยบายลงไปสู่ หน่ วยปฏิบัติชัดเจนเป็นรูปธรรม
สอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกันทั่วทั้งสถาบัน
1.4 มีการพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
1.5 การสร้างความผูกพันระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของสถาบัน

สถาบัน
สถาบันระยะที่ 2
ระยะแรก
(23
สถาบัน) 9 สถาบัน 4 สถาบัน
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สถาบันอุดมศึกษา
จานวน 36 สถาบัน
จุดแข็ง

สถาบัน
สถาบันระยะที่ 2
ระยะแรก
(23
สถาบัน) 9 สถาบัน 4 สถาบัน

มีจุดเน้นของสถาบัน เป้าประสงค์ในแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และ
ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ชัดเจน
3. การจัดการศึกษาของสถาบัน
3.1 ความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ ห้องสมุด มีหนังสือตาราเรียน
และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาที่เพียงพอ
3.2 ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนาของต่างประเทศ สถาน
ประกอบการ และชุมชนท้องถิ่น
3.3 มีระบบการให้คาปรึกษาดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด
4. มาตรฐานหลักสูตรของสถาบัน
หลักสูตรมีจุดเน้นแตกต่างจากสถาบันอื่น ๆ
5. อาจารย์และบุคลากรของสถาบัน
มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ
6. การพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์
มีระบบการพัฒนาผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบัน และ
มีเครือข่ายการวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้






























จากตารางข้างต้น ของสถาบันที่ตรวจเยี่ยมระยะแรก 23 สถาบัน มี จุดแข็ง 4 ข้อคือ 1. การ
บริหารและจัดสรรเงินกองทุนให้มีทิศทางเพิ่มมากขึ้น 2. การสร้างความผูกพันระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร
3. ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ห้องสมุด มีหนังสือตาราเรียนและสิ่งสนับสนุนการศึกษาที่เพียงพอ และ
4. ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนาของต่ างประเทศ สถานประกอบการ และชุมชนท้องถิ่น สาหรับ
สถาบั น ที่ตรวจเยี่ ย มระยะที่ 2 จ านวน 9 สถาบัน มีจุดแข็ง 7 ข้อ คือ 1. ผู้ นาระดับสู งมีภ าวะผู้ น า
มี วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ชั ด เจน เข้ า ใจในการเปลี่ ย นแปลงของตลาดการศึ ก ษา และปรั บ ตั ว ตามสถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว.2.มีจุดเน้นของสถาบัน เป้าประสงค์ในแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และ
ตัวชี้วัดความสาเร็จที่ชัดเจน 3. ความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ ห้องสมุด มีหนังสือตาราเรียน และสิ่ง
สนับสนุนทางการศึกษาที่เพียงพอ 4. ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนาของต่างประเทศ สถาน
ประกอบการ และชุมชนท้องถิ่น 5. ระบบการให้คาปรึกษาดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 6. หลักสูตรมีจุดเน้น
แตกต่างจากสถาบันอื่น ๆ 7. มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ จุดแข็งของสถาบันที่

๑๔๐

ตรวจเยี่ยมระยะที่สอง 4 สถาบัน มี 10 ข้อ คือ 1. ผู้นาระดับสูงมีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เข้าใจใน
การเปลี่ยนแปลงของตลาดการศึกษา และปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว 2. การ
ถ่ายทอดนโยบายลงไปสู่หน่วยปฏิบัติชัดเจนเป็นรูปธรรม สอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกันทั่วทั้งสถาบัน
3. มีการพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 4. มีจุดเน้นของสถาบัน เป้าประสงค์ในแผนกลยุทธ์
แผนปฏิบัติการ และตัวชี้วัดความสาเร็จที่ชัดเจน 5. ความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ ห้องสมุด มีหนังสือ
ตาราเรี ย น และสิ่ งสนั บ สนุน ทางการศึกษาที่เพียงพอ 6. ความร่ว มมือกับสถาบันการศึกษาชั้ นนาของ
ต่างประเทศ สถานประกอบการ และชุมชนท้องถิ่น 7. มีระบบการให้คาปรึกษาดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด
8. หลักสูตรมีจุดเน้นแตกต่างจากสถาบันอื่น ๆ 9. มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และ
10. ระบบการพัฒนาผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบัน และมี เครือข่ายการวิจัยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยสถาบันทั้งสามกลุ่มมีจุดแข็งร่วมกันในเรื่อง ความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ ห้องสมุด มีหนังสือ
ตาราเรียน และสิ่งสนั บสนุนทางการศึกษาที่เพียงพอ และความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนาของ
ต่างประเทศ สถานประกอบการ และชุมชนท้องถิ่ น เป็นที่สังเกตว่า สถาบันที่ตรวจเยี่ยมระยะที่ 2 จานวน
9 สถาบัน และ 4 สถาบัน มีจุดแข็งร่วมกัน 7 ข้อ ซึ่งเป็นจุดแข็งของ 9 สถาบันแรกทั้งหมด

ตารางที่ 24 จุดอ่อนที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน จานวน 36 สถาบัน

จุดอ่อน

1. การบริหารสถาบันของผู้บริหารระดับสูง
ความไม่ชัดเจนของการเลือกกลุ่มสถาบันและจุดเน้นของหลักสูตร
2. การจัดการศึกษาของสถาบัน

สถาบันอุดมศึกษา
จานวน 36 สถาบัน
สถาบัน
สถาบันระยะที่ 2
ระยะแรก
(23
9 สถาบัน 4 สถาบัน
สถาบัน)


๑๔๑

สถาบันอุดมศึกษา
จานวน 36 สถาบัน
สถาบัน
สถาบันระยะที่ 2
จุดอ่อน
ระยะแรก
(23
9 สถาบัน 4 สถาบัน
สถาบัน)
2.1 อาจารย์หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ และย้ายสลับกัน

ระหว่างอาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตรแต่ล ะหลั กสู ตรเพื่ อท าหน้ า ที่ เ ป็ น
อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา
2.2 สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษายังไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ฯ


3. มาตรฐานหลักสูตรของสถาบัน
3.1 เปิ ด หลั ก สู ต รไม่ เ ป็ น ไปตามแผนที่ ป รากฏในข้ อ ก าหนดของ
สถาบั น อุดมศึกษา คณะวิช าเปิ ดหลั กสู ตรซ้าซ้อ นกั น รวมทั้ง ไม่ มี
ระบบและกลไกในการดาเนินการเปิดและปิดหลักสูตร
3.2 คุณวุฒิ ของอาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตรไม่ตรงหรือไม่สั มพัน ธ์ กั บ
สาขาวิชาที่เปิดสอน
3.3 คุณสมบัติของอาจารย์ ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ไม่ส อดคล้ องตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ
3.4 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่มีคุณภาพไม่สัมพันธ์กับวิชาที่สอน และ
ไม่เทียบเท่างานวิจัย รวมทั้ง ผลงานวิจัยยังไม่มีความทันสมัยและไม่มี
ความต่อเนื่องในระยะเวลา 5 ปี ตลอดจนไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ
3.5 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรปฏิบัติงานเพียงบางเวลา หรืออาจารย์
บางรายเป็นอาจารย์ประจาสถาบันอุดศึกษาอื่น หรือ ประกอบอาชีพ
อิสระควบคู่การเป็นอาจารย์ด้วย
3.6 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่สอดคล้องครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ
4. อาจารย์และบุคลากรของสถาบัน
4.1 มีการหมุนเวียนและเข้าออกของอาจารย์สูง
4.2 มี จ านวนบุ ค ลากรและเจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ยสนับ สนุ นวิ ช าการยั ง ไม่
เหมาะสมเพียงพอต่อการดาเนินการจัดการเรียนการสอน
4.3 อาจารย์มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และมีตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนน้อยและไม่ครอบคลุมในทุกสาขาวิชา






























๑๔๒

จุดอ่อน

5. การพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์
5.1 มีนโยบายสนับสนุนการทาผลวิจัยของอาจารย์ที่ชัดเจน มีระบบ
การพัฒนาผลงานวิจัยและมีเครือข่ายการวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่
ยั งไม่เป็ น ไปตามแผน ไม่ทั่ว ถึงและครอบคลุ มในทุก คณะวิช าและ
สาขาวิชา
5.2 สัดส่วนของกองทุนวิจัยมีแนวโน้มลดลง
6. คุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาส่วนใหญ่ ไม่มีมาตรฐานและไม่ลุ่มลึก
ในศาสตร์ มีหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ซ้าซ้อนกัน และยังไม่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ

สถาบันอุดมศึกษา
จานวน 36 สถาบัน
สถาบัน
สถาบันระยะที่ 2
ระยะแรก
(23
9 สถาบัน 4 สถาบัน
สถาบัน)







จากตารางข้างต้น พบว่า สถาบันที่ได้รับการตรวจเยี่ยมระยะแรก 23 สถาบันนั้น มีจุดอ่อนที่ส่งผล
ต่อการพัฒ นาคุณภาพมาตรฐานทั้งสิ้ น 15 ข้อ โดยอยู่ทั้ง 6 ด้าน ทั้งการบริห ารสถาบันของผู้ บริหาร
ระดับสูง การจัดการศึกษาของสถาบัน มาตรฐานหลักสูตรของสถาบัน มาตรฐานหลักสูตรของสถาบัน
อาจารย์และบุคลากรของสถาบัน การพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์ และคุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในขณะที่ สถาบันที่ได้รับการตรวจเยี่ยมระยะที่ 2 จานวน 9 สถาบันแรกมี
จุดอ่อนอยู่ 6 ข้อ คือ 1. สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา 2. เปิดหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามแผนที่ปรากฏใน
ข้อกาหนดของสถาบันอุดมศึกษา คณะวิชาเปิดหลักสูตรซ้าซ้อนกัน รวมทั้ง ไม่มีระบบและกลไกในการ
ดาเนินการเปิดและปิดหลักสูตร 3. คุณวุฒิของอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่ตรงหรือไม่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอน 4. มีการหมุนเวียนและเข้าออกของอาจารย์สูง 5. อาจารย์มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และมี
ตาแหน่งทางวิชาการจานวนน้อยและไม่ครอบคลุมในทุกสาขาวิชา และ 6. มีนโยบายสนับสนุนการทาผล
วิจัยของอาจารย์ที่ชัดเจน มีระบบการพัฒนาผลงานวิจัยและมีเครือข่ายการวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่ยังไม่
เป็นไปตามแผน ไม่ทั่วถึงและครอบคลุมในทุกคณะวิ ชาและสาขาวิชา ในขณะที่กลุ่มสถาบันที่ตรวจเยี่ ยม
ระยะ 2 จานวน 4 สถาบันหลัง มีจุดอ่อนอยู่บ้าง 3 ข้อ คือ 1. เปิดหลักสูตรไม่เป็นไปตามแผนที่ปรากฏใน
ข้อกาหนดของสถาบันอุดมศึกษา คณะวิชาเปิดหลักสูตรซ้าซ้อนกัน รวมทั้ง ไม่มีระบบและกลไกในการ

๑๔๓

ดาเนินการเปิดและปิดหลักสูตร 2. มีการหมุนเวียนและเข้าออกของอาจารย์สูง และ 3. อาจารย์มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก และมีตาแหน่งทางวิชาการจานวนน้อยและไม่ครอบคลุมในทุกสาขาวิชา
2.3 จุดเด่นที่สาคัญ/แนวปฏิบัติที่ดี (Good practices) ของสถาบันอุดมศึกษาที่เปลี่ยน
ประเภทแล้ว จานวน 36 สถาบัน
ข้อมูลส่วนนี้ ได้แบ่งการนาเสนอจุดเด่นที่สาคัญ/แนวปฏิบัติที่ดี (Good practices) ของ
สถาบันอุดมศึกษาที่เปลี่ยนประเภทแล้ว จานวน 36 สถาบัน เป็น 2 ส่วน คือ จุดเด่นที่สาคัญของสถาบัน
ที่รับการตรวจเยี่ยมระยะแรก จานวน 23 สถาบัน และแนวปฏิบัติที่ดี (Good practices) ของสถาบัน
ระยะที่ 2 จานวน 13 สถาบัน โดยมีรายละเอียดรายสถาบันตามตารางที่ 25 และ 26 ดังนี้
2.3.1 จุดเด่นที่สาคัญ/แนวปฏิบัติที่ดี (Good practices) ของสถาบันระยะแรก
จานวน 23 สถาบัน
ตารางที่ 25 จุดเด่นที่สาคัญ/แนวปฏิบัติที่ดี (Good practices) ของสถาบันระยะแรก จานวน 23 สถาบัน
สถาบันอุดมศึกษา
1. มหาวิทยาลัยปทุมธานี

จุดเด่นที่สาคัญ
ไม่มี

2. มหาวิทยาลัยธนบุรี

ผู้ บ ริ ห ารมหาวิท ยาลั ย มี ค วามมุ่ ง มั่ นในการบริ ห ารมหาวิท ยาลั ย ฯ ให้ บ รรลุ
วิสัยทัศน์ โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ทาหน้าที่ควบคุมและดูแลอย่างใกล้ชิด
และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในบริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัย

3. มหาวิทยาลัยนอร์ท
กรุงเทพ

อาจารย์ที่เข้ามาใหม่ทุกรายจะได้รับการอบรมการสอนแบบ Active Learning
เป็นระยะเวลา 1 เดือน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการสอบไล่ภายนอกทุ ก
หลักสูตร และนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนต้องสอบผ่านมาตรฐานด้าน IT
จากศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของมหาวิทยาลัยจึงจะสาเร็จการศึกษา
ได้

4. มหาวิทยาลัยนานาชาติ ให้ ค วามส าคั ญ กั บ องค์ ร วมของชี วิ ต (mental, physical, spiritual, and
เอเชียแปซิฟิก
social) มากกว่าจะให้การมุ่งมั่นแต่ด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว จากการที่ได้รับ
การสนั บ สนุ น ส่ ว นหนึ่ ง จากศาสนจั ก ร Adventist โดยมหาวิ ท ยาลั ย เป็ น
ศูนย์กลางการศึกษาของศาสนจักรในภูมิภาคนี้ มีการหมุนเวียนบุคลากรจาก
สถาบันการศึกษาในเครือข่ายของศาสนจักร ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงและมี
ประสบการณ์จากต่างประเทศหมุนเวียนมาสอนโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
จากสหรัฐอเมริกา และแคนาดา เช่น อธิการบดีปัจจุบันมาจากรองอธิการบดี
ของ University of Alberta เป็นต้น และการสนับสนุนให้บุคลากรภายในมี

๑๔๔

สถาบันอุดมศึกษา

จุดเด่นที่สาคัญ
การพั ฒ นาในระดั บ คุ ณ วุ ฒิ ที่ สู ง ขึ้ น โดยให้ เ ข้ า เรี ย นในหลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยผู้เรียนไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนในกรณีที่เรียน
ไม่เกิน 2 วิชาต่อภาคการศึกษา และลดภาระงานให้น้อยลงเพื่อให้ส ามารถ
ทุ่มเทกับการเรียนได้อย่างเต็มที่

5. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ไม่มี
6. สถาบันรัชต์ภาคย์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ ตั้งมั่นในวัฒนธรรม
คุณภาพ มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการที่ทันสมัย กอรปด้วยคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสานึกในความเป็นไทย สามารถดารงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
อย่ า งมี ค วามสุ ข โดยได้ น าเอาหลั ก Transcendental Meditation ซึ่ ง เป็ น
เทคนิคการฝึกจิตอย่างง่ายๆ เป็นธรรมชาติ ไม่ต้องใช้ความพยายาม การเพ่ง
การบังคับ ไม่ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตแต่อย่างใด การฝึกเช้าและเย็นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนการสอนของสถาบัน เพื่อให้บุคลากร นักศึกษามีความพร้อมใน
การเรียนหรือปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

7. มหาวิทยาลัยตาปี

ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างมหาวิทยาลัยขนาดเล็กที่ดีที่ไม่เน้นผลประโยชน์
รายได้เป็นตัวนา ประกอบกับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความ
ผูกพันกับองค์กร มีความตั้งใจในการทางาน และเอาใจใส่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด
โดยบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้งานทาในอัตราที่สูงมาก

8. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี

ไม่มี

9. มหาวิทยาลัย ฟาร์อีส
เทอร์น

มีกิจ กรรมด้า น CSR (Corporate Social Responsibility) จานวนมาก เป็น
การบูรณาการงานไปสู่การเป็นผู้ประกอบการซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ที่ ต้ อ งการสร้ า งนั ก ศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะของการเป็ น
ผู้ประกอบการที่มีความซื่อสัตย์ รู้ผิดชอบชั่วดี ยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรม
และมหาวิทยาลัยมีเจตนารมณ์ที่ดีต่อการจัดการศึก ษา เมื่อพิจารณาจานวน
นักศึกษาที่ลดลงในช่วง 3 - 4 ปีที่ผ่านมาแต่มหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายการเพิ่ม
จานวนนักศึกษาโดยการเปิดศูนย์นอกสถานที่ตั้ง

10. มหาวิทยาลัย นอร์ท- มีความพร้ อมด้านอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้ อมเหมาะสมกับการเป็ น
เชียงใหม่
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งในด้านความเป็นเอกเทศ ร่มรื่น ปลอดภัย และภาวะเสี่ยง
ในเรื่องของอบายมุขต่างๆ มีน้อย

๑๔๕

สถาบันอุดมศึกษา

จุดเด่นที่สาคัญ

11. มหาวิทยาลัยฟาฎอนี เป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพนาการศึกษาไปสู่ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่
เกี่ ย วข้ อ งทั้ ง ในและต่ า งประเทศเพื่ อ การสร้ า งสั น ติ ภ าพในพื้ น ที่ ไ ด้ และ
มหาวิทยาลัยเน้นให้นักศึกษาทาวิทยานิพนธ์แผน ก 1 ทาให้วิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษามีคุณภาพ โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ
ในการจัดทาวิทยานิพนธ์ ส่วนภาษาไทยมีเป็นส่วนน้อยเท่านั้น
12. มหาวิทยาลัยราชธานี มหาวิ ท ยาลั ย มี กิ จกรรมที่ ช่ว ยเหลื อ สั ง คมและช่ว ยบารุง ส่ ง เสริม ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมโดยร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมในงานประเพณีต่างๆ
13. มหาวิทยาลัยเนชั่น

มหาวิทยาลัยมีกลุ่มกิจการเครือ NATION ซึ่งมีความเข้มแข็งทั้งในประเทศและ
ใน ASEAN จึงควรใช้จุดแข็ง นี้ใ นการผลิ ต บั ณ ฑิต วิจัย และบริการวิช าการ
ซึ่ ง อาจจะท าได้ ดี ก ว่ า มหาวิ ท ยาลั ย เอกชนอื่ น ๆ หรื อ มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาทางด้านนิเทศศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมีข้อมูล
บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันอย่างสม่าเสมอ รวมถึงมีการ
จัดทาเป็นภาษาอังกฤษเพื่อสร้างความพร้อมการเข้าสู่ AEC และรองรับกรณี
หลักสูตรที่เป็นนานาชาติ

14. มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

ไม่มี

15. มหาวิทยาลัยการ
จัดการและเทคโนโลยี
อีสเทิร์น

ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมีเจตนารมณ์ที่ดีต่อการจัดการศึกษา มีความพยายาม
ในการพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และไม่มีนโยบายการเพิ่ม
จานวนนักศึกษาโดยการเปิดศูนย์นอกสถานที่ตั้ง

16. มหาวิทยาลัยเกริก

มีการส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้ทุนไปดูงาน ทุนวิจัย ทุนส่งเสริมแลกเปลี่ยนความรู้
ทางวิชาการ และมหาวิทยาลัยมีก ารให้บริการวิชาการโดยชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่ ว มในการพัฒ นาโจทย์วิจัย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สกว. ในการพัฒ นา
งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาในชุมชนเมือง รวมถึงอัตราการเข้า -ออกของอาจารย์
ประจ าของมหาวิทยาลั ยค่อนข้างน้อย เนื่องจากมหาวิทยาลั ยมีการบริห าร
จัดการดีและจัดสวัสดิการอย่างเพียงพอ

17. มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่

เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย สี เ ขี ย ว มี ภู มิ ทั ศ น์ ที่ ร่ ม รื่ น ผู้ บ ริ ห ารย้ าเจตนารมณ์ ส ร้ า ง
มหาวิทยาลัยที่ดี ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการลงทุนเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยก็เชื่อว่า

๑๔๖

สถาบันอุดมศึกษา

จุดเด่นที่สาคัญ
ไม่ได้มุ่งเรื่องธุรกิจเป็นหลัก ดังเห็นได้จากมหาวิทยาลัยไม่ได้จัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้งดังเช่นสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการ
สอนร่ ว มกับสถานประกอบการ มีส หกิจศึกษาที่เข้มแข็งส่ งผลให้นักศึกษามี
ทักษะความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ บัณฑิตที่จบมามีโอกาสได้งานทาในอัตราสูง
รวมถึง มหาวิทยาลัยถ่ายทอดพันธกิจด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไปสู่การ
ดาเนินการที่เป็นรูปธรรม โดยก่อตั้งศูนย์ประณีตศิลป์ซึ่งเป็นศูนย์แสดงประวัติ
ความเป็ น ของเมื อ งหาดใหญ่ ดนตรี ศิล ปะและวัฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น โดยเปิด
โอกาสให้ทั้งบุคคลภายในและภายนอกได้มาศึกษาเรียนรู้

18. มหาวิทยาลัย
คริสเตียน

มีความชัดเจนและความมุ่ งมั่นที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งสุขภาพ” โดยเน้น
การเปิดหลักสูตรเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นส่วนใหญ่ และมีการจัด
หลั กสู ตรสาขาพยาบาลศาสตร์ที่เ น้น “การพยาบาลในภาวะวิกฤต” ทั้งใน
หลั ก สู ต รภาษาไทยและหลั ก สู ต รนานาชาติ ซึ่ ง เป็ น จุ ด เด่ น ที่ แ ตกต่ า งจาก
พยาบาลในสถาบั น อื่ น ๆ รวมทั้ ง มี อั ต ราการเข้ า -ออกของอาจารย์ ป ระจ า
ค่อนข้างน้อยเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการยึดหลักปรัชญาและปณิธานของมูลนิธิ
แห่งสภาคริสจักรโดยการอยู่ร่วมกันอย่างเครือญาติ รวมทั้งมีการบริหารจัดการ
ที่ดีและสวัสดิการที่เพียงพอ

19. มหาวิทยาลัย
เซนต์จอห์น

มีการจั ดการเรียนการสอน การส่ งเสริมเชิงวัฒ นธรรม การบริการวิช าการ
ที่กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ทาให้นักศึกษาเกิด
มุมมองจิตอาสา มีความสัมพันธ์กับชุมชน กล้าแสดงออกมากขึ้น และยังได้นา
ความรู้ที่ได้จากการศึกษามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจาวัน พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาและการมีมนุษยสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคม

20. มหาวิทยาลัย
ภาคกลาง

ไม่มี

21. มหาวิทยาลัย
นานาชาติแสตมฟอร์ด

มี บ รรยากาศความเป็ น นานาชาติ ทั้ ง ในส่ ว นของนั ก ศึ ก ษาและคณาจารย์
มีภาพลักษณ์ของนักศึกษาในการติดต่อสื่ อสารระหว่างกันด้วยภาษาอั งกฤษ
ซึ่งถือเป็นภาษาสากล มีกลไกในการเพิ่มพูนการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบ
ให้แก่นักศึกษาในแต่ละชั้นปี เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีพัฒนาการในการสื่อสารโดยใช้
ภาษาอั ง กฤษ และมี ก ารออกแบบการจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ
ภาคอุ ต สาหกรรม และต้ อ งการยกระดั บ ให้ มี ม าตรฐานในระดั บ นานาชาติ
ใช้อาจารย์ที่มีประสบการณ์การทางานและเชี่ยวชาญสาขาที่มีการจัดการเรียน
การสอน ทาให้นักศึกษาสามารถไปปฏิบัติงานได้จริง มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ

๑๔๗

สถาบันอุดมศึกษา

จุดเด่นที่สาคัญ
ของภาคธุรกิจเอกชนในการรับนักศึกษาเข้าทางาน และอาจารย์มีความใกล้ชิด
เอาใจใส่ต่อนักศึกษาพร้อมให้คาปรึกษาแนะนาตลอดเวลา รวมถึงมหาวิทยาลัย
มีเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกที่สนับสนุนการพัฒนาสถาบันให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ

22. มหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา

ไม่มี

23. มหาวิทยาลัย
รัตนบัณฑิต

ไม่มี

2.3.2 แนวปฏิบัติที่ดี (Good practices) ของสถาบันระยะที่ 2 จานวน 13 สถาบัน
ตารางที่ 26 จุดเด่นที่สาคัญ/แนวปฏิบัติที่ดี (Good practices) ของสถาบันระยะที่ 2 จานวน 13 สถาบัน
สถาบันอุดมศึกษา
1. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร

แนวปฏิบัติที่ดี (Good practices)
1. หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานทั้งหมดจาก
สภาวิศวกร บัณฑิตสามารถประกอบวิชาชีพได้ทันที คณะสัตวแพทยศาสตร์
เป็ น หนึ่ ง ใน 6 คณะที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน AHA (Animal Hospital
Standards Accreditation) จากสภาวิชาชีพ
2. มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ใ นวารสารวิชาการระดับนานาชาติจานวนมากอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งจนถึ ง ปั จ จุ บั น มี ห ลายผลงานที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นวารสารที่ มี
คุณภาพสูงมากในวงการวิศวกรรมที่ไม่เคยมีคนไทยที่ทางานวิจัยในประเทศไทย
ได้ตีพิมพ์มาก่อน

2. มหาวิทยาลัยรังสิต

มุ่งเน้นการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน โดยได้ดาเนินการทาชุมชนต้นแบบที่
ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ภายใต้ความร่วมมือกันของวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาลั ยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีว ภาพและ
อาหาร คณะบริหารธุรกิจและคณะบัญชี ภายใต้โครงการ “นวัตกรรมนาข้าว
ชาวนาอัจฉริยะ” เพื่อพัฒนาการเกษตรโดยบูรณาการเทคโนโลยีกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ทั้งการปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ระยะที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยว เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ผลผลิตและความปลอดภัย นอกจากนี้ ยังใช้เกษตรกรรมความ
แม่นยาสูง ถ่ายทอดให้เกษตรกรให้มีความรู้และเข้าใจการตรวจวัดความชื้น
อากาศสภาพดิน ในส่วนของโรงสีข้าวได้ติดตั้งเครื่องสีข้าวที่ยังคงให้เหลือคุณค่า

๑๔๘

สถาบันอุดมศึกษา

แนวปฏิบัติที่ดี (Good practices)
อาหารมากกว่าโรงสีชุมชนทั่วไป สาหรับการจัดจาหน่ายให้คณะบริหารธุรกิจ
และคณะบัญชีร่วมกันวางแผนการจัดการการตลาดและการทาบัญชีอย่างเป็น
ระบบ

3. มหาวิทยาลัยศรีปทุม

1. มีความโดดเด่นด้าน ICT ในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยมีระบบสนับสนุน
และให้บริการนักศึกษาและอาจารย์ด้วย ICT ซึ่งเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั่วทั้งสถาบัน และทุกคณะวิชาของมหาวิทยาลัยเน้นการพัฒนาทักษะ
ของนักศึกษาให้มีความรู้ด้าน ICT
2. เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบตัวจริงและประสบการณ์จริง โดยเชิญ
อาจารย์พิเศษที่เป็นมืออาชีพมาถ่ายทอดประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา และ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ ๆ กับอาจารย์ประจาหลักสูตร
3. ค้นหาและสร้างจุดเน้นของหลักสูตร โดยวิเคราะห์ตนเอง คาดการณ์ความ
ต้ อ งการของตลาด และเปรี ย บเที ย บกั บสถาบัน คู่ แ ข่ ง ที่มี ลั ก ษณะคล้ ายกัน
(Benchmarking) และมีกลยุทธ์ในการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
เพื่อนาข้อมูลที่สาคัญมาเชื่อมโยงกับหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
4. มีการจัดสหกิจศึกษาที่เข้มแข็ง โดยได้รับรางวัลผู้บริหารสหกิจศึกษาดีเด่น
ในสถาบันอุดมศึกษาระดับชาติ ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็น
จานวน 3 ปีซ้อน (ปีการศึกษา 2555 – 2557)

4. มหาวิทยาลัยสยาม

1. การมี โ ครงการพั ฒ นาด้ า นคุ ณ ธรรม และการได้ รั บ รางวั ล สถานศึ ก ษา
ดาเนินงานสหกิจดีเด่นระดับชาติประจาปี พ.ศ.2555 จากกระทรวงศึก ษา
best practice ด้านการประกอบการ
2. มีแผนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นสหกิจศึกษา ทาให้นิสิตและบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยสยามมีคุณภาพพร้อมปฏิบัติงานตั้งแต่ยังเป็นนิสิตไปจนถึงช่วงที่
เป็นบัณฑิตจบใหม่ เป็นที่พึงพอใจของผู้ประกอบการ ดังจะเห็นได้จากอัตราการ
ได้งานที่สูงกว่าร้อยละ 80 ในส่วนที่ยังไม่เข้าสู่ตลาดงานก็มีธุรกิจการงานของ
ตนเองและครอบครัว
3. การจั ด ตั้ ง ACS International Chapter in Thailand เพื่ อ เป็ น เวที ใ ห้
นักวิจัยไทยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัยนานาชาติ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
วิชาการสู่ระดับนานาชาติ

5. มหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล

จัดการเรียนการสอนที่มุ่งสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยได้กาหนดแนวทางพัฒนา
หลั ก สู ต รที่ จ ะรองรั บ กั บ การจั ด การเรี ย นการสอนแบบ Work Integrated
Learning (WIL) โดยกาหนดให้นักศึกษาสามารถทางานในภาคอุตสาหกรรม
ควบคู่กับการศึกษาตามหลักสูตรที่กาหนด ซึ่งได้ดาเนินการนาร่องในหลักสู ตร

๑๔๙

สถาบันอุดมศึกษา

แนวปฏิบัติที่ดี (Good practices)
บริ ห ารธุร กิจบัณฑิต สาขาวิช าการจัดการ ที่ถือว่าเป็นหลั กสู ตรที่ได้รับการ
ยอมรั บ จากภาคอุ ต สาหกรรมในท้ อ งถิ่ น และเป็ น หลั ก สู ต รต้ น แบบที่ มี ก าร
เผยแพร่ไปยังสถาบันการศึกษาอื่น ๆ

6. มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต

1. มีหลายคณะที่มีการจัดการศึกษาในลักษณะสหกิจศึกษา ซึ่งสร้างให้นักศึกษา
เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก (proactive practice) พร้อมออกไปสู่สังคมได้จริงตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม
2. โครงการดวงประทีปแห่งเกษมด้านการจัดการเรียนการสอน เป็นโครงการ
แบบอย่างที่ดีเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เสริมสร้างขวัญกาลังใจ
และกระตุ้นคณาจารย์ให้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ทา
ให้มีความมานะพยายามในการออกแบบและดาเนินการปรับเปลี่ยนการจัดการ
เรียนการสอนที่มุ่งการใส่ความรู้ (input-based education) ให้เป็นการจัดการ
เรี ย นการสอนที่ มุ่ ง เน้ น ผลลั พ ธ์ (outcome-based education) เกิ ด เวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

7. มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ

1. โครงการส่ ง เสริ ม และเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมร่ ว มกั บ
หน่วยงานภายในและภายนอกทั้งในชุมชนท้องถิ่นและนานาชาติ สร้างผลงาน
นวัตกรรมการแสดงทางศิล ปวัฒ นธรรมที่ มีชื่ อเสี ย งในการแสดงเชิด หุ่ น คน
มีผลงานที่ได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติจานวน 2 รางวัลจากประเทศจีน
นอกจากนี้ยังมีโครงการที่มีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย - จีน
กับการเรียนการสอน งานวิจัย และกิจกรรมนักศึกษาจานวนมาก
2. มีหลักสูตรที่โดดเด่นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย คือ หลักสูตรการแพทย์
แผนจีน ซึ่งเป็นหลักสูตรต้นแบบของประเทศ
3. ห้องสมุดจีน ห้องสมุดวัฒนธรรมศาสนาเต๋า ห้องแสดงผลงานของผู้ก่อตั้ง
มหาวิทยาลัย และศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า สะท้อนอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีการจัดหาและสร้างระบบในการอนุรักษ์เอกสารและ
วัตถุหายาก ทั้งยังมีกลไกในการเผยแพร่ โดยการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก
ทั้งในและต่างประเทศมาศึกษาและใช้ประโยชน์

8. มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์

ไม่มี

9. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 1. เน้นการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอัง กฤษเป็นหลั กควบคู่ไปกั บ การ
พัฒนานักศึกษาโดยผ่านกระบวนการการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ใช้กระบวนการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่สามารถบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ โดย

๑๕๐

สถาบันอุดมศึกษา

แนวปฏิบัติที่ดี (Good practices)
การพัฒ นานักศึ ก ษาผ่ านกิจ กรรมหรือโครงการ เช่น โครงการสหกิจ ศึ ก ษา
โครงการบริษัทจาลอง มีเวทีให้ นักศึกษาได้แสดงความสามารถจากการเข้าร่วม
กิจกรรมการประกวด การแข่งขันประเภทต่าง ๆ
2. คณาจารย์มาจากหลากหลายประเทศ ทาให้มีความหลากหลายทางสังคม
วัฒนธรรม และความเชื่อสนับสนุนบรรยากาศของการเป็นพหุวัฒนธรรม

10. มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

1. สถาบั น มุ่ ง เน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด การเรี ย นรู้ แ ละสามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง
โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง องค์ ค วามรู้ ด้ า นธุ ร กิ จ และความเป็ น ผู้ ป ระกอบการที่ มี
นวัตกรรมในทุกหลักสูตร มีความโดดเด่นในเรื่องการนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบของ iHybrid learning System
โดยศูนย์ความเป็นเลิศในการเรียนการสอนมีการใช้ UTCC Hybrid Learning
System ร่วมกับระบบ e-learning กับ iTunes U มีโครงการกิจกรรมทั้งใน
และนอกชั้นเรียนที่สามารถบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ โดยการ
พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาผ่ า นโครงการสหกิ จ ศึ ก ษา โครงการส่ ง เส ริ ม การเป็ น
ผู้ประกอบการ การส่งเสริมการทาวิจัย การทาโครงการ ที่มีส่วนแก้ปัญหาตอบ
โจทย์ ของประเทศ เช่น โครงการ 1 ไร่ 1 แสน โครงการต่อต้านคอรั ป ชั่ น
การวิเคราะห์ดัชนีวัดคอรัปชั่น
2. การพั ฒ นาอาจารย์ โดยการให้ ทุ น การศึ ก ษาต่ างประเทศในสถาบั นที่มี
ชื่อเสียง ให้โอกาสในการทางานที่มีความสาคัญ เช่น การเป็นที่ปรึกษา การเป็น
กรรมการในสภาหอการค้ า การพั ฒ นางานวิ จั ย ให้ กั บ หน่ ว ยราชการ และ
หน่วยงานเอกชนที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ มีแผนการพัฒนาในการศึกษาต่อ
และตาแหน่งทางวิชาการที่ชัดเจน มีความพยายามที่จะบ่มเพาะอาจารย์ที่มี
ศักยภาพโดยมหาวิทยาลัยเอง และให้โอกาสอาจารย์ในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับ
ภาคธุรกิจ
3. มีการสร้างหลักสูตรที่มีจุดเน้นด้านธุรกิจเป็นเอกลักษณ์ของสถาบันในหลาย
หลักสูตร อาทิเช่น สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องระบบราง รวมทั้ง ลักษณะการเรียนการสอนที่มีจุดเน้นแตกต่าง
จากสถาบันอุดมศึกษาอื่น

11. มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์

1. มีระบบการเรียนการสอนที่เข้มแข็งโดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาความรู้
ของผู้ เ รี ย นให้ เ ป็น การเรี ยนรู้แ บบก้ า วหน้า (Progressive Learning) และมี
สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการรับรองคุณภาพการสอนแบบก้าวหน้า
2. การกาหนดเนื้อหาด้านบริห ารธุรกิจแทรกอยู่ในทุกหลั กสู ตร ซึ่งเป็นการ
สะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมีความพยายามในการสร้าง

๑๕๑

สถาบันอุดมศึกษา

แนวปฏิบัติที่ดี (Good practices)
หลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์/สาขา เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด
และยังคงรักษาศาสตร์ที่มีความสาคัญให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน
3. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่แรกเข้าจนสาเร็จการศึกษา โดยมีอาจารย์ที่
ปรึกษากัลยาณมิตร ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากอาจารย์ที่ยินดีมีความพร้อมและ
เข้ า ใจวั ย รุ่ น ดู แ ลนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 1 เมื่ อ ขึ้ น ชั้ น ปี ที่ 2 อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา
กัลยาณมิตรก็จะส่งต่อให้อาจารย์ ที่ปรึกษาปกติดูแลต่อไปจนสาเร็จการศึกษา
รวมทั้ง สามารถประสานติดต่อกับผู้ปกครองได้อย่างเข้าถึงโดยการกาหนดกลไก
และสร้างแรงจูงใจให้มีการดาเนินการอย่างมีคุณภาพด้วย

12. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 1. รู ป แบบการเรียนการสอนเป็น แบบ Creative – based learning ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ เปิดโอกาสให้นักศึกษาในหลากหลายภาควิชาทางานร่วมกัน
เป็นทีม ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการที่สามารถ
ประกอบอาชีพหรือเป็นเจ้าของธุรกิจ พึ่งพาตนเองหรือสามารถเป็นที่พึ่งของ
ผู้อื่นได้
2. มุ่งเน้นหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีความพร้อม มีความเชี่ยวชาญ และ
เป็ น ที่ ต้ อ งการของผู้ เ รี ย น และตอบสนองต่ อ การเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกประเทศ โดยมีการวิเคราะห์ความต้องการ
ของผู้เรียน การสร้างหลักสูตรใหม่ ๆ หรือการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความ
ต้องการในปัจจุบัน รวมทั้งมีการวิเคราะห์แนวโน้ม 3 ปีล่วงหน้าว่า หลักสูตร
ประเภทใดจะตอบโจทย์แนวโน้มความต้องการของนักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิตโดย
ทาทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ
3. มีคณาจารย์ที่มีความรู้ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ และอาจารย์
พิเศษที่เป็นมืออาชีพเป็นผู้คอยให้คาปรึกษาในบรรยากาศที่ เปิดกว้างสาหรับ
นักศึกษา แต่มีโจทย์และเป้าหมายที่ชัดเจน
13. มหาวิทยาลัยพายัพ

1. มีความโดดเด่นในด้านความเป็นนานาชาติ นอกเหนือจากนักศึกษาที่ มา
ศึกษาจากทั่วโลก มหาวิทยาลัยยังมีการจัดการให้สภาพแวดล้อมเป็นนานาชาติ
มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่เป็น Christian University ของพายัพ
2. มีสถาบันภาษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่โดดเด่น
และได้รั บ การสนับสนุนด้านงบประมาณจาก SIL (Summer Institution of
Linguistics) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาลัยนานาชาติ รวมทั้งเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่สาคัญในด้านภาษาศาสตร์สาหรับชาวไทยและชาวต่างประเทศที่
สนใจศึกษาด้า นภาษาของชนเผ่ า ที่ ไ ม่ ได้ มี การบั น ทึก ความรู้ ด้า นภาษาของ
ตนเองในรูปของเอกสาร

๑๕๒

สถาบันอุดมศึกษา

แนวปฏิบัติที่ดี (Good practices)
3. มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร ตัวอย่างของ
หลักสูตรที่เป็นเอกลักษณ์และสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัย ได้แก่
หลั กสู ตรปรัช ญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิช าการสร้างสั นติภ าพ มีความโดดเด่น
แตกต่างจากสถาบันอื่น

ตอนที่ 3 ข้ อ มู ล ส าคั ญ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนในภาพรวมและ ข้ อ เสนอแนะในการพั ฒ นา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในภาพรวมที่สมบูรณ์มากขึ้น ผู้วิจัยจึงได้นาข้อมูล เชิงสถิติของจานวนนักศึกษาเข้าใหม่ และจานวน
นักศึกษารวมที่เป็นตัวป้อนสาคัญของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่สามารถหาข้อมูลได้ 66 แห่ง (จากทั้งหมด
72 แห่ง) มานาเสนอร่วมด้วย ดังนี้
3.1 ข้อมูลสาคัญของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาพรวม
3.1.1 ข้อมูลพื้นฐานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จานวน 66 สถาบัน (รายละเอียดอยู่ใน
ภาคผนวก)

๑๕๓

เกิน 20 ปี, 16 แห่ง
24%

ไม่เกิน 10 ปี, 21
แห่ง 32%

10-20 ปี, 29 แห่ง
44%

ภาพประกอบที่ 11 แสดงร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จาแนกตามอายุของสถาบัน (อายุเกิน 20
ปี อายุระหว่าง 10-20 ปี และอายุไม่เกิน 10 ปี)
จากภาพประกอบข้างต้น เมื่อจาแนกตามอายุของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กลุ่มสถาบันเอกชนที่มี
มากที่สุด เป็นกลุ่มอายุระหว่าง 10-20 ปี อายุไม่เกิน 10 ปี และอายุเกิน 20 ปี ตามลาดับ

สถาบัน, 9
แห่ง 14%

วิทยาลัย, 18
แห่ง 27%

มหาวิทยาลัย, 39
แห่ง 59%

ภาพประกอบที่ 12 แสดงร้ อ ยละของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน จ าแนกตามประเภทของสถาบั น
(มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบัน)

๑๕๔

จากภาพประกอบข้างต้น เมื่อจาแนกตามประเภทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประเภทสถาบัน
เอกชนที่มีมากที่สุด คือ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบัน ตามลาดับ
3.1.2 จานวนนักศึกษาเข้าใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี พ.ศ. 2556-2558 จานวน
66 สถาบัน
100,000

97,466
87,946

90,000

84,934

80,000
70,000

หน่วย : คน

60,000

เกิน 20 ปี (16 แห่ง)

50,000

36,514

40,000
30,000
20,000

10-20 ปี (29 แห่ง)

44,340

27,614

27,803

25,512

23,629

2556

2557

10,000
-

35,309

28,698

ไม่เกิน 10 ปี (21 แห่ง)
รวม (66 แห่ง)

20,927

2558

ภาพประกอบที่ 13 ภาพรวมจานวนนักศึกษาเข้าใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี พ.ศ. 2556-2558
จาแนกตามอายุของสถาบัน
จากภาพประกอบข้างต้น แสดงภาพรวมของจานวนนักศึกษาเข้าใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปีพ.ศ. 2556-2558 เมื่อจาแนกตามอายุของสถาบัน ได้แก่ สถาบันที่มีอายุเกิน 20 ปี อายุระหว่าง
10–20 ปี และอายุไม่เกิน 10 ปี พบว่าสถาบันที่มีอายุเกิน 20 ปี และไม่เกิน 10 ปี มีจานวนนักศึกษา
เข้าใหม่ในภาพรวมลดลง ส่วนสถาบันที่มีอายุระหว่าง 10–20 ปี มีจานวนนักศึกษาใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจานวน
เล็กน้อย

๑๕๕
100,000

97,466

90,000

83,012

80,000

87,946
72,479

70,000

84,934
69,751

หน่วย : คน

60,000

มหาวิทยาลัย (39 แห่ง)

50,000

วิทยาลัย (18 แห่ง)

40,000

สถาบัน (9 แห่ง)
รวม (66 แห่ง)

30,000
20,000
10,000
-

5,928
8,526
2556

9,747
5,720
2557

7,189
7,994
2558

ภาพประกอบที่ 14 ภาพรวมจานวนนักศึกษาเข้าใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี พ.ศ. 2556-2558
จาแนกตามประเภทของสถาบัน
จากแผนภูมิ ข้างต้น แสดงภาพรวมของจานวนนักศึกษาเข้าใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2556-2558 เมื่อจาแนกตามประเภทของสถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบัน
พบว่าสถาบันประเภท มหาวิทยาลัย และสถาบัน มีจานวนนักศึกษาเข้าใหม่ในภาพรวมลดลง ส่วนประเภท
วิทยาลัย แม้ว่าจะมีจานวนนักศึกษาใหม่เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2558 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556
แล้วก็ยังมีจานวนนักศึกษาใหม่เป็นจานวนน้อยกว่า

๑๕๖

ปี
ปี
ปี
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558

บัณฑิต 8,784

76,150

ป.ตรี
บัณฑิต 10,418

77,528

ป.ตรี

12,079

บัณฑิต

85,387

ป.ตรี

-

10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000
หน่วย : คน

ภาพประกอบที่ 15 ภาพรวมจานวนนักศึกษาเข้าใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี พ.ศ. 2556-2558
จาแนกตามระดับปริญญา
จากภาพประกอบข้างต้นแสดงภาพรวมของจานวนนักศึกษาเข้าใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2556-2558 เมื่อจาแนกตามระดับปริญญา คือ ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พบว่า จานวน
นักศึกษาที่เข้าใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีในภาพรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง
40,000
35,000
30,000
25,000
เกิน 20 ปี

20,000

10-20 ปี

15,000

ไม่เกิน 10 ปี

10,000
5,000
ป.ตรี

บัณฑิต

ปี พ.ศ.2556

ป.ตรี

บัณฑิต

ปี พ.ศ.2557

ป.ตรี

บัณฑิต

ปี พ.ศ.2558

หน่วย : คน

ภาพประกอบที่ 16 ภาพรวมจานวนนักศึกษาเข้าใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี พ.ศ. 2556-2558
จาแนกตามระดับปริญญาและอายุของสถาบัน

๑๕๗

จากภาพประกอบข้างต้น แสดงภาพรวมของจานวนนักศึกษาเข้าใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2556-2558 โดยจาแนกตามระดับปริญญา (ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) และอายุของสถาบัน
(สถาบันที่มีอายุเกิน 20 ปี อายุระหว่าง 10–20 ปี และอายุไม่เกิน 10 ปี) ดังนี้
ระดับปริญญาตรี พบว่า สถาบันที่มีอายุ เกิน 20 ปี และอายุไม่เกิน 10 ปี มีจานวนนักศึกษาใหม่
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนสถาบันที่มีอายุระหว่าง 10–20 ปี มีจานวนนักศึกษาใหม่เพิ่มขึ้นจานวนเล็กน้อย
ระดับบัณฑิตศึกษา พบว่า สถาบันที่มีอายุเกิน 20 ปี และอายุไม่เกิน 10 ปี มีจานวนนักศึกษาใหม่
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนสถาบันที่มีอายุระหว่าง 10–20 ปี มีจานวนนักศึกษาใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
80,000
70,000
60,000
หน่วย : คน

50,000

มหาวิทยาลัย (39 แห่ง)

40,000

วิทยาลัย (18 แห่ง)

30,000

สถาบัน (9 แห่ง)

20,000
10,000
ป.ตรี

บัณฑิต

ปี พ.ศ.2556

ป.ตรี

บัณฑิต

ปี พ.ศ.2557

ป.ตรี

บัณฑิต

ปี พ.ศ.2558

ภาพประกอบที่ 17 ภาพรวมจานวนนักศึกษาเข้าใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี พ.ศ. 2556-2558
จาแนกตามระดับปริญญาและประเภทของสถาบัน
จากภาพประกอบข้างต้น แสดงภาพรวมของจานวนนักศึกษาเข้าใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2556-2558 เมื่อจาแนกตามระดับปริญญา (ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) และประเภทของ
สถาบัน (มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบัน) ดังนี้
ระดับปริญญาตรี พบว่า สถาบันประเภทมหาวิทยาลัยและประเภทสถาบัน มีจานวนนัก ศึกษาใหม่
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนสถาบันประเภทวิทยาลัย แม้ว่าจะมีจานวนนักศึกษาใหม่เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2558
แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 แล้วก็ยังมีจานวนนักศึกษาใหม่เป็นจานวนน้อยกว่า

๑๕๘

ระดับบัณฑิตศึกษา พบว่า สถาบันประเภทมหาวิทยาลัยและประเภทสถาบัน มีจานวนนักศึกษา
ใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนสถาบันประเภทวิทยาลัย แม้ว่าจะมีจานวนนักศึกษาใหม่เพิ่มขึ้นในปี พ.ศ.
2558 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 แล้วก็ยังมีจานวนนักศึกษาใหม่เป็นจานวนน้อยกว่า
3.1.3 จานวนนักศึกษาทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี พ.ศ. 2556 - 2558 จานวน
66 สถาบัน
400,000
350,000

333,677

345,378
314,405

300,000

หน่วย : คน

250,000
200,000

197,309

เกิน 20 ปี (16 แห่ง)

199,659
174,601

10-20 ปี (29 แห่ง)

ไม่เกิน 10 ปี (21 แห่ง)

150,000

รวม (66 แห่ง)

100,000

70,979

70,466

70,856

50,000

65,389

75,253

68,948

2557

2558

2556

ภาพประกอบที่ 18 ภาพรวมจานวนนักศึกษาทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี พ.ศ. 2556-2558
จาแนกตามอายุของสถาบัน
จากภาพประกอบข้างต้น แสดงภาพรวมของจานวนนักศึกษาทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2556-2558 เมื่อจาแนกตามอายุของสถาบัน ได้แก่ สถาบันที่มีอายุเกิน 20 ปี อายุระหว่าง
10–20 ปี และอายุ ไม่เกิน 10 ปี พบว่า สถาบันที่มีอายุเกิน 20 ปี และอายุไม่เกิน 10 ปี มีจานวน
นักศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนสถาบันที่มีอายุระหว่าง 10–20 ปี แม้ว่าจะมีจานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นใน
ปี พ.ศ.2558 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 แล้วพบว่ามีนักศึกษาเป็นจานวนน้อยกว่า

๑๕๙
400,000
350,000
300,000

333,677
282,157

345,378
314,405
290,343
258,262

250,000

หน่วย : คน
มหาวิทยาลัย (39 แห่ง)
วิทยาลัย (18 แห่ง)

200,000

สถาบัน (9 แห่ง)

150,000

รวม (66 แห่ง)

100,000
50,000
-

27,911

26,644

30,228

23,609

28,391

25,915

2556

2557

2558

ภาพประกอบ 19 ภาพรวมจานวนนักศึกษาทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี พ.ศ. 2556-2558
จาแนกตามประเภทของสถาบัน
จากแผนภูมิ ข้างต้น แสดงภาพรวมของจานวนนักศึกษาทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2556-2558 เมื่อจาแนกตามประเภทของสถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบัน
พบว่า สถาบันประเภท มหาวิทยาลัย และประเภทสถาบันมีจานวนนักศึกษาลดลง ส่ วนสถาบันประเภท
วิทยาลัยมีจานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น

ปี พ.ศ.2558

บัณฑิต 36,191

ปี พ.ศ.2557

บัณฑิต

ปี พ.ศ.2556

๑๖๐

บัณฑิต 36,126

ป.ตรี

278,214
47,872

ป.ตรี

297,506
หน่วย : คน

ป.ตรี

297,551
-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

ภาพประกอบ 20 ภาพรวมจานวนนักศึกษาทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี พ.ศ. 2556-2558
จาแนกตามระดับปริญญา
จากภาพประกอบข้างต้น แสดงภาพรวมของจานวนนักศึกษาทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2556-2558 เมื่อจาแนกตามระดับปริญญา คือ ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พบว่า ภาพรวม
ของจานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง

๑๖๑

180,000
160,000
140,000
120,000

หน่วย : คน

100,000

เกิน 20 ปี (16 แห่ง)

80,000

10-20 ปี (29 แห่ง)
ไม่เกิน 10 ปี (21 แห่ง)

60,000
40,000
20,000
-

ป.ตรี

บัณฑิต

ปี พ.ศ.2556

ป.ตรี

บัณฑิต

ปี พ.ศ.2557

ป.ตรี

บัณฑิต

ปี พ.ศ.2558

ภาพประกอบ 21 ภาพรวมจานวนนักศึกษาทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี พ.ศ.2556-2558
จาแนกตามระดับปริญญาและอายุของสถาบัน
จากภาพประกอบข้างต้นแสดงภาพรวมของจานวนนักศึกษาทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2556-2558 โดยจาแนกตามระดับปริญญา (ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) และอายุของสถาบัน
(สถาบันที่มีอายุเกิน 20 ปี อายุระหว่าง 10–20 ปี และอายุไม่เกิน 10 ปี) ดังนี้
ระดับปริญญาตรี พบว่า สถาบันที่มีอายุเกิน 20 ปี มีจานวนนักศึกษาลดลง ส่วนสถาบันที่มีอายุ
ระหว่าง 10–20 ปี แม้ว่าจะมีจานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2558 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ.
2556 แล้วพบว่ามีนักศึกษาเป็นจานวนน้อยกว่า เช่นเดียวกับสถาบันที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี ซึ่งมีจานวน
นักศึกษาเพิ่มขึ้นในปี พ.ศ.2558 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2557 แล้วพบว่ามีนักศึกษาเป็นจานวน
น้อยกว่า
ระดับบัณฑิตศึกษา พบว่า สถาบันที่มีอายุเกิน 20 ปี มีอายุระหว่าง 10–20 ปี และมีอายุไม่เกิน
10 ปี มีจานวนนักศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง

๑๖๒

300,000
250,000
หน่วย : คน

200,000
150,000

มหาวิทยาลัย (39 แห่ง)

100,000

สถาบัน (9 แห่ง)

วิทยาลัย (18 แห่ง)

50,000
-

ป.ตรี

บัณฑิต

ปี พ.ศ.2556

ป.ตรี

บัณฑิต

ปี พ.ศ.2557

ป.ตรี

บัณฑิต

ปี พ.ศ.2558

ภาพประกอบ 22 ภาพรวมจานวนนักศึกษาทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี พ.ศ. 2556-2558
จาแนกตามระดับปริญญาและประเภทของสถาบัน
จากภาพประกอบข้างต้น แสดงภาพรวมของจานวนนักศึกษาทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2556-2558 เมื่อจาแนกตามระดับปริญญา (ปริญญาตรีและบัณ ฑิตศึกษา) และประเภทของ
สถาบัน (มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบัน) ดังนี้
ระดับปริญญาตรี พบว่า สถาบันประเภทมหาวิทยาลัยและประเภทสถาบัน มีจานวนนักศึกษา
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนสถาบันประเภทวิทยาลัย มีจานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น
ระดับบัณฑิตศึกษา พบว่า สถาบันประเภทมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบัน มีจานวนนักศึกษา
ลดลงอย่างต่อเนื่อง
สรุปในภาพรวมจะเห็ น ว่า จานวนนักศึกษาเข้าใหม่ และนักศึกษารวม ของสถาบันอุดมศึ ก ษา
เอกชน มีแนวโน้มลดลงทุกกลุ่มอายุ ประเภท และระดับการศึกษา ซึ่งจานวนที่ลดลงจะมีสัดส่วนในกลุ่ม
สถาบันที่เกิดใหม่ค่อนข้างมาก จึงเป็นเรื่องท้าทายยิ่ง ที่จะสามารถดาเนินกิจการต่อไป หากไม่สามารถ
บริหารจัดการให้มีการสร้างรายได้จากภารกิจอื่น หรือขยายกลุ่มเป้าหมายนักศึ กษาไปยังกลุ่มที่ทางานแล้ว
หรือนักเรียนต่างชาติ
3.2 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พื้นฐานของสถาบันที่เปลี่ยนประเภท 36 แห่ง ข้อมูลรายงานผล
การตรวจเยี่ ย มสถาบั น ดั งกล่ าว ข้อคิดเห็ นจากผู้ ทรงคุ ณวุฒิ ที่อ ยู่ใ นอนุก รรมการด้ าน การติด ตามและ
ประเมิ น ผล รวมทั้ ง การพิ จ ารณาของคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา สรุ ป ข้ อ เสนอแนะในการพั ฒ นา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้ดังนี้

๑๖๓

3.2.1 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานระดับนโยบาย
ในการดาเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ครั้งนี้ เป็นการ
ดาเนินการที่ครอบคลุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 36 แห่ง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนทั้งหมด อีกทั้งในจานวนสถาบันอุดมศึกษาที่เปลี่ยนประเภทแล้วทั้งหมดนี้ ยังมีความหลากหลายใน
มิติของขนาด และระยะเวลาที่เปลี่ยนประเภท รวมทั้งภูมิหลังของผู้รับใบอนุญาตที่มีทั้งที่เป็นนิติบุคคล
ในรูปมูลนิธิ องค์กรทางศาสนา บริษัท และในรูปของบุคคล ผลของการศึกษานี้ ไม่เพียงแต่ศึกษาเอกสาร
แต่ได้ลงพื้นที่โดยผู้ทรงคุณวุฒิบางส่วนในคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เป็นผู้เสนอนโยบาย มาตรฐานการ
อุดมศึกษาด้วย จึงให้ประโยชน์ทั้งในการมองภาพรวมเชิงนโยบาย และการสะท้อนมุมมองรายสถาบัน และ
กลุ่มสถาบันตามระยะเวลาของการเปลี่ยนประเภท ที่เทียบเคียงได้กับระดับการเติบโต หรือวุฒิภาวะ ที่มา
จากประสบการณ์ในการบริหารจัดการของสถาบันจนมีความมั่นคง และสร้างการยอมรับในวงการ
มีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานระดับนโยบาย ดังนี้
1) เสนอแนะให้ รั ฐบาลชะลอหรือ หยุดการอนุญาตให้ จัดตั้งสถาบันอุ ดมศึกษาเอกชน
แห่งใหม่ หรือจัดตั้งได้เฉพาะสถาบันที่เป็นความจาเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศเท่านั้น
2) กาหนดแนวทางหรือมาตรการในการกากับและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกแห่ง
รวมถึงสถาบันที่จะจัดตั้งใหม่ให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้การประกันคุณภาพการศึกษาที่เน้น
การประเมินผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาเป็นสาคัญ อาทิ ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต และความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการ ดังนี้
2.1 กาหนดมาตรการในการกากับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รวมถึง สถาบันที่จัดตั้ง
ใหม่ ที่จัดการเรียนการสอนไม่มีคุณภาพ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่มีการเปิดการเรียนการสอนมากเพียงพอแล้ว หรือหลักสูตรสาขาวิชาที่มี
การว่างงานสูง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาให้คาแนะนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ให้สั่งปิดสถาบัน คณะวิชา หรือหลักสูตรที่ไม่มีคุณภาพดังกล่าว
2.2 กาหนดมาตรการในการส่ งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนรวมถึงสถาบัน
ที่จัดตั้งใหม่ ที่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ โดยให้การส่งเสริมยกย่องหรือให้รางวัลแก่สถาบันอุดมศึกษา
ในรูปแบบต่าง ๆ
3) สนั บสนุ นให้ สถาบั นอุ ดมศึ กษาเอกชนด าเนิ นการตามพั นธกิ จหลั ก และจุ ดเน้ น
ทีเ่ หมาะสมกับศักยภาพ ความเชี่ยวชาญและทรัพยากรที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นกลุ่มมหาวิทยาลัย
วิจัย หรือเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนการสอน หรือเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง เพื่อเสริมสร้างสถาบันให้โดดเด่น
และจูงใจต่อผู้ที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง
4) สนั บสนุ นให้ มี การจั ดพื้ นที่ การศึ กษาเพื่ อลดความซ้ าซ้ อนในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต
(zoning/mapping) ทั้งนี้ ให้มีการจัดทั้งระบบที่ครอบคลุมสถาบันอุดมศึกษาทุกประเภท

๑๖๔

3.2.2 ข้อเสนอแนะต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวกับการติดตาม
ประเมินผลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี้
มีข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) ควรมี ก ารพั ฒ นาระบบข้ อ มู ล ตรวจสอบคุ ณ ภาพออนไลน์ ที่ ส ามารถติ ด ตาม
ความก้ า วหน้ า ในการด าเนิ น การของทั้ ง สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ และสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน
ที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกลไก
ให้สถาบันอุดมศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
2) ควรใช้ กลไกผู้ ทรงคุณวุฒิที่ สกอ เสนอรัฐ มนตรี แต่งตั้งเป็นกรรมการสภาสถาบัน
เอกชนตามมาตรา 28(4) เป็ น ส่ ว นสร้ างความเข้ ม แข็ ง สร้างความเข้า ใจ ประสานเชื่อมโยงระหว่ า ง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และสภาสถาบัน
3) ควรมีการติดตามสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยเฉพาะในรายที่เปลี่ยนประเภทแล้ว
ยังไม่สามารถดาเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไข กกอ. หรือแผนดาเนินการหลัก หรือเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ทั้งนี้ เพื่อน ามาสู่ การทบทวนแนวทางส าหรับ การอนุญาตให้ เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
4) ควรประสานแจ้ ง ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนไม่ ล ะเลยในการด าเนิ น การแก้ ไ ข
สาระสาคัญที่ปรากฏในข้อกาหนดของสถาบันให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
5) ควรให้สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้มีส่วนรับทราบข้อมูลจากการตรวจติดตาม
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภท เพื่อเป็นที่พึ่งให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้เรียนรู้ และ
พัฒนาสถาบันให้สามารถดาเนินภารกิจได้อย่างมีคุณภาพ
6) ควรสร้างระบบสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาจากเครือข่ายสถาบัน ให้สถาบันอุดมศึกษา
ที่เข้มแข็งเป็นต้นแบบในการพัฒนา
7) ส่ ง เสริ ม ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน ใช้ จุ ด แข็ ง ที่ มี ค วามร่ ว มมื อ ที่ เ ข้ ม แข็ ง จาก
ต่างประเทศ รวมทั้งภาคธุรกิจ อุต สาหกรรม และท้องถิ่น ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุนทรัพยากร
เพื่อเตรียมนักศึกษาให้สามารถทางานได้ระหว่างเรียน หรือพร้อมทางานได้ทันที เมื่อจบการศึกษาแล้ว
3.2.3 ข้อเสนอแนะต่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และสภาสถาบัน ดังนี้
1)
การพัฒนาอัตลักษณ์ และกาหนดตาแหน่ง วิสัยทัศน์ ของสถาบันให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง มีจุดเน้นในการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่โดดเด่น ที่เป็นทักษะชีวิต และทักษะในการสร้าง
งานด้วยตนเองในโลกยุคปัจจุบัน
2)
การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากกลไกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ
ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และท้องถิ่น เพื่อตอบโจทย์การมีงานทาเพื่อพัฒนา
ประเทศ
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3)
การสร้ างความเข้ มแข็ง ทางวิช าการทั้งระบบ ตั้งแต่ ส ภาวิช าการ การพัฒ นา
อาจารย์ทั้งในด้านคุณวุฒิ ตาแหน่งทางวิชาการ การพัฒนาความเข้มแข็งด้านการวิจัย ที่เหมาะสมกับบริบท
ของสถาบัน
4)
การใช้เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาให้เป็น
ประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้มากขึ้น
5)
การสร้ างวัฒ นธรรมคุณภาพในสถาบัน โดยใช้กลไกการประกัน คุ ณภาพเพื่ อ
พัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ
6)
การใช้ ป ระโยชน์ จ ากการท างานเชิ ง บู ร ณาการข้ า มคณะ และหน่ ว ยงาน
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาหลั ก สู ต รในลั ก ษณะสหวิ ท ยาการ ยุ บ เลิ ก หลั ก สู ต รที่ ไ ม่ ต อบโจทย์ ค วามต้ อ งการ
ของผู้เรียน และประเทศ
7)
ใช้ประโยชน์จากรายงานการตรวจเยี่ยมทั้งที่เป็นรายงานรายสถาบัน และจาก
รายงานภาพรวมของการติด ตามคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ร่ วมกับผลการประกันคุณภาพระดับ
สถาบัน ระดับคณะ และระดับหลักสูตร รวมทั้ง ผลการรับรองวิทยะฐานะ
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การศึกษา เรื่อง การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ได้รับการเปลี่ยน
ประเภทเป็นมหาวิทยาลัย : บทเรียนที่นาไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑) เพื่อ
นาเสนอ แนวทางวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของสถาบันอุดม ศึกษาเอกชนที่เปลี่ยน
ประเภทแล้ว 2) เพื่อนาเสนอผลการติด ตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของสถาบัน อุดมศึก ษา
เอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว 3) เพื่อนาบทเรียนจากการ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของ
สถาบัน อุด มศึก ษาเอกชนที ่เ ปลี ่ย นประเภทแล้ว มาสู ่ก ารให้ข ้อ เสนอแนะในการพัฒ นา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
การศึก ษาครั ้ง นี ้ เป็น การศึก ษาเอกสาร ประมวลผลการดาเนิน งานที่เ กี่ย วข้อ งกับ การ
ดาเนิน โครงการติด ตาม ตรวจสอบคุณ ภาพ มาตรฐานการจัด การศึก ษาของสถาบัน อุด มศึก ษา
เอกชนที ่เ ปลี ่ย นประเภทแล้ว ซึ ่ง เป็น การติด ตามสถาบัน อุด มศึก ษาเอกชน สัง กัด ส านัก งาน
คณะกรรมมการการอุด มศึก ษาที่มีก ารเปลี ่ย นประเภทเป็น มหาวิท ยาลัย ภายใต้พ ระราชบัญัติ
วิท ยาลัย เอกชน และ พระราชบัญ ญัติ ส ถาบัน อุด มศึก ษาเอกชนตั้ง แต่เ ริ่ม แรกในปี พ.ศ. 2527
จนถึง ปี พ.ศ. 2559 ประกอบด้ว ยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนรวมทั้ง สิ้น ๓๖ สถาบัน ซึ่ง ได้จาแนก
เป็น กลุ่มสถาบัน ที่เปลี่ย นประเภท อายุ 20 ปีขึ้นไป กลุ่มที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระหว่าง 10 -20
ปี และกลุ่มที่เปลี่ยนประเภทแล้วไม่ เกิน 10 ปี
ข้อ มูล ที่นามาวิเคราะห์ สัง เคราะห์ มาจากรายงานผลการตรวจเยี่ยมสถาบัน อุด มศึก ษาที่
เปลี ่ย นประเภท เอกสารการประชุม คณะอนุก รรมการด้า นติด ตามและประเมิน ผล เอกสารการ
ประชุม คณะกรรมการการอุด มศึก ษาที่เ กี่ย วข้อ งกับ การติด ตาม ตรวจเยี่ย มสถาบัน อุด มศึก ษาที่
เปลี่ยนประเภท รวมทั้งเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ของสถาบันอุดมศึกษาที่เปลี่ยนประเภท แยกการ
วิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย จาก
ข้อมูลพื้นฐานทั้ง 36 สถาบัน และภาพรวมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ 2) การวิเคราะห์ข้อมูลผล
การตรวจเยี่ย มสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภท รวมทั้ง ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจเยี่ยมทั้งรายสถาบัน และในภาพรวม โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ซึ่งมีกรอบการวิเคราะห์ตาม
ผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทในแต่ละระยะ กล่าวคือ ระยะ
ที่ 1 จานวน 23 สถาบัน ซึ่งเป็น สถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ไม่เกิน 10 ปี จานวน 16 สถาบัน
และสถาบัน ที่เปลี่ย นประเภทแล้วเกิน 10 ปี แต่ยังไม่ถึง 20 ปี จานวน 7 สถาบัน และระยะที่ 2
จานวน 13 สถาบัน แยกเป็น สองกลุ่ม คือ กลุ่ม แรกเป็น สถาบัน ที่เ ปลี่ย นประเภทแล้ว เกิน 20 ปี
จานวน 9 สถาบัน และกลุ่มที่ส องเป็น สถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 20 ปี และมีค่าเฉลี่ยรวม
ของทุก องค์ป ระกอบทั้ง การประกัน คุณ ภาพภายในปีก ารศึก ษา 2556 และการประกัน คุณ ภาพ
ภายนอกรอบ 3 อยุ๋ในระดับดีมาก จานวน 4 สถาบัน
ในบทนี้จะนาเสนอสรุปผลของการศึกษา อภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะ ตามวัตถุประสงค์
ของการศึก ษา โดยจะน าเสนอเป็น ๔ ส่ว นดัง นี ้ ๑) สรุป ผลการศึก ษา ๒) การอภิป รายผล ๓)
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ ๔) ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
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1. สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษา สามารถสรุปผลได้ดังนี้
๑.๑ แนวทางวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่
เปลี่ยนประเภทแล้ว
ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว 36 แห่ง
นั้น ได้มีการพิจารณาข้อมู ลพื้นฐานของสถาบันเหล่านี้ แล้ว นามาสู่การแบ่งกลุ่มสถาบันตามระยะเวลา
ของการเปลี่ยนประเภท ซึ่งมาจากแนวความคิดว่า ระยะเวลาในการเปลี่ยนประเภทจะสะท้อนความ
มั่นคง และระยะเวลาในการสั่งสมความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการสถาบัน การพัฒนาอาจารย์ และ
นักศึกษา รวมทั้งมีบัณฑิตที่ออกไปเข้าสู่โลกของการทางานที่จะสะท้อนกลับมาถึงความสามารถในการ
ผลิ ตบั ณฑิต ของสถาบั น อุด มศึก ษาแต่ล ะแห่ ง กอปรกับกระบวนการอนุญาตให้ เปลี่ ยนประเภทนั้ น
มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่ปรากฏในกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2552 จึงได้มี
การกาหนดแนวทางวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยน
ประเภทแล้ว ให้สอดรับกับกฎกระทรวงดังกล่าว ดังนี้
1.1.1 แนวทางวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระยะที่ 1 จานวน 23 สถาบัน ซึ่งเป็นสถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้ว
ไม่เกิน 10 ปี จานวน 16 สถาบัน และสถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 10 ปี แต่ยังไม่ถึง 20 ปี
จานวน 7 สถาบัน สรุปได้ ดังนี้
(1) เนื้อหาในการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ประกอบด้วย
(๑.๑) ประเด็นหลัก 3 ส่วนคือ 1) การดาเนินการตามเงื่อนไขของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการเห็นชอบให้เปลี่ยนประเภท 2) การดาเนินการตามแผนดาเนินงานที่
ได้ขอเสนอเปลี่ยนประเภทตามที่ป รากฏตามข้อกาหนดของสถาบันนั้นๆ ในแผนงานสาคัญ 3 ด้าน
ประกอบด้วย แผนดาเนินงานด้านกายภาพ แผนดาเนินงานด้านวิชาการ แผนดาเนินงานด้านการเงิน
และ 3) การจัดการศึกษามีความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
(๑.๒) ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณา ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล
พื้นฐานและแผนยุทธศาตร์ของสถาบัน ข้อมูลการประกันคุณภาพภายในของสถาบันนั้นๆ ในรอบปีทผี่ ่าน
มา และข้อมูลการรับรองวิทยฐานะ
(2) ขั้นตอนวิธีการ
ใช้ ร ะบบคณะกรรมการตรวจเยี่ ย มแบบพิ ช ญพิ จ ารณ์ (Peer
Review) โดยมีการดาเนินการ 3 ส่วนหลัก คือ
(2.1) การเตรียมการก่อนตรวจเยี่ยม การเตรียมการศึกษาข้อมูล
ตามที่กาหนดในเนื้อหาการตรวจ รวมทั้งรายงานข้อมูลตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๑๖๗

กาหนด จัดทาเป็นเอกสารประกอบในการลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม และประสานผู้เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจเยี่ยม
(2.2) การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจะเป็นการนาเสนอข้อมูลของสถาบัน
ตามประเด็นการตรวจเยี่ยม การสัมภาษณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้บริหาร อาจารย์ประจาหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นักศึกษา ศิษย์เก่า การเยี่ยมชมสถานที่จัดการเรียนการสอน ห้องสมุด
และอื่นๆ ที่เป็นจุดแข็งของสถาบัน การเตรียมการศึกษาข้อมูลตามที่กาหนดในเนื้อหาการตรวจ รวมทั้ง
รายงานข้อมูลตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด จัดทาเป็นเอกสารประกอบในการ
ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม
การลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีการกาหนด
องค์ ป ระกอบ ให้ มี จ านวนอย่ า งน้ อ ย 3 คน ประกอบด้ ว ย 1. ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษา และ/หรื อ คณะอนุ ก รรมการหลั ก ในคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา จ านวน 1 คน
2. ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือมีตาแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป
ในสาขาวิ ช าที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนที่ ล งไปตรวจเยี่ ย มเปิ ด หลั ก สู ต ร จ านวนอย่ า งน้ อ ย 2 คน
3. ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ เ ป็ น ประธานกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในตามบั ญ ชี ร ายชื่ อ ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จานวน 1 คน ทั้งนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมอาจเป็น
ผู้ ทรงคุณวุฒิ คนเดีย วกัน ได้กรณีมี คุณสมบัติ มากกว่า 1 องค์ประกอบ ส าหรับฝ่ ายเลขานุการ เป็น
ข้ า ราชการและเจ้ า หน้ า ที่ ข องส านั ก ติ ด ตามและประเมิ น ผลอุ ด มศึ ก ษา ส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเป็นหลักอย่างน้อย 2 คน ตามความเหมาะสมของปริมาณและความซับซ้อนของการ
ดาเนินงาน โดยมีผู้สังเกตการณ์จากสานักอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในการทางาน
(2.3) กระบวนการหลั ง การตรวจเยี่ ย ม ฝ่ า ยเลขานุ ก าร จั ด ท า
รายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยมตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจเยี่ยม แล้วสานักติดตามประเมินผล
อุดมศึกษา น าเสนอให้ อนุ กรรมการด้านติด ตามประเมินผลพิจารณา ก่อนนาเสนอคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (กกอ.) พิจารณาสรุปเป็นมติ เพื่อแจ้งผลการตรวจเยี่ยมต่อสถาบัน และสภาสถาบัน
การแจ้ ง ผลการตรวจเยี่ ย มต่ อ สถาบั น โดยแจ้ ง ผลเป็ น ความ
สอดคล้ อ งหรื อ ไม่ ส อดคล้ อ งใน ๓ ด้ า น คื อ การด าเนิ น การตามเงื่ อ นไขของการเปลี่ ย นประเภท
การดาเนิ น การตามแผนงาน และการดาเนิน การตามเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตร ทั้งนี้ ส าหรับ กลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วยังไม่ถึง 20 ปี กรณีไม่สอดคล้องตามกฎเกณฑ์ที่กาหนด
จะต้องส่งแผนการปรับปรุงตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมแล้วส่งรายงานผลการปรับปรุง
มาเพื่อพิจารณาโดยมีระยะเวลาการปรับปรุง 1 ปีการศึกษา ซึ่งอาจมีการไปตรวจเยี่ยมสถาบันในสถาน
ที่ตั้งอีกครั้ง หากผลการปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อย คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะมีหนังสือแจ้งผลการ
รับทราบการปรับปรุง และกรณีที่สถาบันมิได้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข หรือมีผลการปรับปรุงไม่เป็นไป
ตามแผนและมีผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาให้คาแนะนา
โดยรัฐมนตรีจะดาเนินการตามมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 แล้วแจ้งให้สถาบันดังกล่าวพิจารณาดาเนินการต่อไป
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๑.๑.๒ แนวทางวิธี การ ติดตาม ตรวจสอบ คุ ณ ภาพมาตรฐานสถาบัน อุดมศึ ก ษา
เอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระยะที่ 2 จานวน 13 สถาบัน แยกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มแรกเป็นสถาบัน
ที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 20 ปี จานวน 9 สถาบัน และกลุ่มที่สองเป็นสถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน
20 ปี และมีค่าเฉลี่ยรวมของทุกองค์ประกอบทั้งการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2556 และการ
ประกัน คุณภาพภายนอกรอบ 3 อยู ในระดับดีมาก จานวน 4 สถาบัน ทั้งนี้เพื่อต้องการสนับสนุ น
แนวปฏิบัติที่ดีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว สรุปแยกตามกลุ่มได้ดังนี้
(1) กลุ่มแรก กาหนดแนวทางในการพิจารณา 2 ประเด็น คือ 1. การ
ตรวจเยี่ ย มเน้ น การให้ คาแนะน าเชิงพัฒ นา จึงเป็นการแลกเปลี่ ยนและให้ ข้อเสนอแนะในด้า นการ
ดาเนินงาน การพัฒนาสถาบัน และการดาเนินการที่ดี ในด้านต่างๆ และ 2. ความสอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
(2) กลุ่มที่สอง กาหนดแนวทางในการพิจารณา 2 ประเด็น คือ 1. ให้
สถาบันเสนอรายงานการประเมินตนเองเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี หรือการจัดการเรียนการสอนที่สร้าง
ชื่อเสียงให้แก่สถาบันจนเป็นที่ยอมรับหรือได้รางวัลในระดับชาติ หรือนานาชาติ เพื่อคณะกรรมการตรวจ
เยี่ยมจะได้นามาใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีสาหรับสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ และ 2. ความสอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ในส่วนของขั้นตอนวิธีการ เป็นการดาเนินการติดตามลงพื้นที่เช่นเดียวกัน
ซึ่งแตกต่างกันเฉพาะเนื้อหาการติดตามตรวจเยี่ยมที่แตกต่างไปตามกลุ่มสถาบันดังกล่าวข้างต้น
ทั้ ง นี้ ใ นการติ ด ตามตรวจเยี่ ย มได้ มี ก ารก าหนดแบบรายงาน ส าหรั บ
สถาบัน และแบบบันทึ กข้อมูลสาหรับผู้ทรงคุณวุฒิ และฝ่ายเลขานุการที่เป็นข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต
รวมทั้งจุดอ่อน จุดแข็ง ของสถาบันแต่ละแห่งด้วย
๑.๒ ผลการติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เ ปลี่ ยน
ประเภทแล้ว 36 แห่ง
การนาเสนอผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วแบ่งการ
นาเสนอออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
๑.๒.๑ ระยะที่ 1 ผลการจั ดการศึ กษาของสถาบั นอุ ดมศึ กษาเอกชน จ านวน 23
สถาบัน
ผลการจั ดการศึ ก ษาในภาพรวมของสถาบัน อุ ด มศึก ษาเอกชน ระยะที่ 1
จานวน 23 สถาบัน พบว่า มีจานวน 3 สถาบันที่มีผลการดาเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่กาหนด
ได้แก่ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยนานาชาติ
เอเชียแปซิฟิก
สาหรับสถาบันมีผลการดาเนินงานไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ที่กาหนดมีจานวน
20 สถาบัน โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็น ดังนี้
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(1) การดาเนินงานสอดคล้องตามเงื่อนไขที่ได้รับการเปลี่ยนประเภท
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีเงื่อนไขให้มหาวิทยาลัยดาเนินการหลังได้รับ
การเปลี่ยนประเภทแล้วจานวน 5 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก และมหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยมีสถาบันที่ดาเนินการได้
สอดคล้องตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด จานวน 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธนบุรี
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก และมหาวิทยาลัยคริสเตียน
(2) การดาเนินงานสอดคล้องตามแผนต่างๆ ที่ระบุไว้ในข้อกาหนดของ
สถาบัน
มีสถาบันที่ดาเนินงานสอดคล้องตามแผนงานต่างๆ ที่ระบุไว้ในข้อกาหนด
จ านวน 16 สถาบั น ได้แก่ มหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพธนบุ รี มหาวิ ท ยาลั ย หาดใหญ่ มหาวิ ท ยาลั ย ธนบุรี
มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลั ยนอร์ท-เชียงใหม่
มหาวิทยาลั ย เฉลิ มกาญจนา มหาวิทยาลั ยเกริก มหาวิทยาลั ยคริส เตียน มหาวิทยาลั ยเซนต์จอห์ น
มหาวิทยาลั ย ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ มหาวิทยาลั ยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลั ยการจัดการและ
เทคโนโลยีอีสเทิร์น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก และมหาวิทยาลัยตาปี
ส่วนสถาบันที่มีผลการดาเนินงานไม่สอดคล้องตามแผนงานที่กาหนด
ไว้มีจานวน 8 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยราชธานี มหาวิทยาลัยภาคกลาง สถาบันรัชต์ภาคย์
และมหาวิทยาลัยเนชั่น เป็นสถาบันที่ดาเนินการไม่สอดคล้องตามแผนกายภาพ จานวน ๓ สถาบัน ได้แก่
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ดาเนินงานไม่
สอดคล้องตามแผนการเงิน จานวน 2 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยเนชั่น
และดาเนิ น งานไม่ส อดคล้ องตามแผนวิช าการ จานวน ๘ สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลั ยรัตนบัณ ฑิ ต
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัย
ราชธานี มหาวิทยาลัยภาคกลาง สถาบันรัชต์ภาคย์ และมหาวิทยาลัยเนชั่น
(3) ด าเนิ นการจั ดการศึ กษาได้ สอดคล้ องตามเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีสถาบันที่จัดการศึกษาได้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานฯ จานวน 4
สถาบัน และจัดการศึกษาไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานฯ จานวน 19 สถาบัน โดยหลักสูตรที่จัด
การศึกษาไม่ส อดคล้ องตามเกณฑ์มาตรฐานฯ มีจานวนทั้งสิ้ น 78 หลั กสู ตร เป็นหลั กสู ตรในระดับ
ปริ ญ ญาโทมากที่ สุ ด จ านวน 56 หลั ก สู ต ร รองลงมาเป็ น หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาเอกจ านวน 19
หลักสูตร และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จานวน 3 หลักสูตร ซึ่งมีสาเหตุจากคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ
๑.๒.๒ ระยะที่ 2 ผลการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จานวน 13
สถาบัน
ผลการจั ดการศึ กษาของสถาบั นอุ ดมศึ กษาเอกชน ระยะที่ 2 จ านวน 13
สถาบัน ซึ่งเปลี่ยนประเภทแล้วมากกว่า 20 ปี พบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัด
การศึกษาของสถาบัน 5 ด้าน ดังนี้
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(1) ด้านการบริหารสถาบันของผู้บริหารระดับสูง
ผู้นาระดับสูงเป็นผู้มีความรู้ มีความเป็นผู้นา มีวิสัยทัศน์ มีความเข้าใจในการ
เปลี่ยนแปลงของตลาดการศึกษา และสามารถปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว
มีข้อสังเกตว่า นอกจากผู้นาระดับสูงของสถาบันที่มีผลการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอกอยู่ในระดับดีมาก จานวน 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัย
รังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยสยาม จะบริหารสถาบันอย่างมีวิสัยทัศน์ ที่ชัดเจนแล้ว ยังสามารถ
ถ่ายทอดนโยบายลงไปสู่หน่วยปฏิบัติได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม และสอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกันทั่วทั้ง
สถาบัน รวมทั้ง การมุ่งพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
(2) ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของสถาบัน
สถาบั นที่มีผลการประเมิ นคุ ณภาพภายในและภายนอกอยู่ ในระดับดี มาก
จานวน 4 สถาบัน มีจุดเน้นและเป้าประสงค์ในแผนกลยุทธ์ รวมทั้ง มีแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดความสาเร็จที่
ชัดเจนและนาไปสู่การปฏิบัติได้จริง
(3) ด้านการจัดการศึกษาของสถาบัน
มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนาของต่างประเทศสถานประกอบการและ
ชุมชนท้องถิ่น หลักสูตรมีจุดเน้นแตกต่างจากสถาบันอื่น ๆ มีระบบการให้คาปรึกษาดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด
รวมทั้ง มีความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ หนังสือตาราเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา
(4) ด้านอาจารย์และบุคลากรของสถาบัน
มี อาจารย์ และบุ คลากรซึ่ งเป็นแกนหลักที่ มี ความรู้ ความเชี่ ยวชาญทั้ งด้าน
วิชาการและวิชาชีพ อย่างไรก็ตามยังพบว่า อาจารย์มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและตาแหน่งทางวิชาการเป็น
จานวนน้อย
(5) ด้านการพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์
สถาบันที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกอยู่ในระดับดีมาก
จานวน 4 สถาบัน และสถาบันที่ เปลี่ยนประเภทแล้วมากกว่า 20 ปี จานวน 2 สถาบัน มีระบบการ
พัฒนาผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบันมีการสร้างเครือข่ายการวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่
เข้มแข็ง
มีข้อสังเกตว่า สาหรับสถาบันที่ได้รับการตรวจเยี่ยมในระยะที่ ๒ ทั้ง 7
สถาบันนั้น แม้ว่าจะมีระบบการพัฒนาผลงานวิจัยและเครือข่ายการวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่ยังไม่
สามารถสร้างความเข้มแข็งในด้านงานวิจัยให้กับอาจารย์ได้ทั่วถึงและครอบคลุมในทุกคณะวิชาและ
สาขาวิชา
1.3 สรุปบทเรียน ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จากการดาเนินการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว จานวน
36 สถาบัน พบว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วได้รายงานปัญหาและอุปสรรคที่ทาให้
ยากต่อการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ตอบโจทย์นโยบายของประเทศ ดังนี้
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1.3.1 การเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแ บบพลิกโฉม ความก้าว
หน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ทาให้ความต้องการการเรียนรู้ของผู้เรียนเปลี่ยนไป
อย่างสิ้น เชิง แต่ผู้เรีย นให้ความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นจานวนน้อย เนื่องจาก
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่อยู่ในระยะเริ่มต้นของการวางรากฐานนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กอปรกับค่านิยมของผู้เรียนที่ต้องการเรียนในสาขาที่ไม่ต้องใช้การเรียนเข้มข้น ด้านการ
คานวณ และด้า นวิท ยาศาสตร์ ที่ต้อ งอุทิศ เวลาในการเรีย นอย่า งหนัก สถาบัน อุด มศึก ษาเอกชน
จานวนมากจึงเปิดสอนในสาขาด้านสังคมศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาตาม
ความสนใจของผู้เรียน การที่จะให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมาช่ วยรัฐลดภาระ ในการผลิตกาลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศ จึงยังมีช่ องว่าง
ที่จะต้องผลักดันอีกมาก
1.3.2 การเปิดเสรีทางการค้าที่ก่อให้เกิดการแข่งขันในการจัดการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น
1.3.3 ข้อจากัดของกฎระเบียบในหน่วยงานราชการ และการแข่งขันภายใต้การบังคับ
ใช้กฎกติกาที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษารัฐและเอกชน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสามารถ
ด าเนิ น การภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ ข องมหาวิ ท ยาลั ย เอง โดยมี ฐ านะเป็ น นิ ติ บุ ค คล ในขณะที่
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน แม้ ว่าจะไมีการกระจายอานาจการตัดสินใจไปที่สภามหาวิทยาลัย แต่ยังอยู่
ภายใต้การกากับของสานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึกษา บนเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีการกากับดูแลสถานศึกษาเอกชนทั้งหมด ซึ่งยังมีเนื้อหาในการควบคุม และ
การกาหนดบทลงโทษที่ชัดเจนมากกว่าสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กอปรกับการที่สถาบันอุดมศึกษาต้อง
บริหารจัดการภายใต้เงินงบประมาณของตนเอง ทาให้ต้องเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้
สามารถดาเนินกิจการด้วยตนเองได้ ซึ่งกฎระเบียบของราชการในบางเรื่องอาจไม่เอื้ออานวยให้ เกิดการ
บริหารที่คล่องตัว รวดเร็ว เหมือนภาคเอกชน
1.3.4 จานวนของสถาบันอุดมศึกษาที่มีมากขึ้น แต่จานวนประชากรลดลง ทาให้เกิด
การแข่งขันและแย่งนักศึกษาทั้งจากระบบรับตรงและระบบ Admissions ปัญหาจานวนนักศึกษาที่
เป็นตัวป้อนเข้าระบบอุดมศึกษาเริ่มมีน้อยลงอย่างมาก เมื่อเทียบกับจานวนที่นั่งที่สามารถเข้าเรียนใน
สถาบัน อุด มศึก ษาได้ เนื ่อ งจากโครงสร้า งประชากรที่เ ริ่ม เข้า สู่โ ครงสร้า งประชากรที่เ ป็น ผู้สูง วัย
ซึ ่ง มีผ ลกระทบต่อ การศึก ษาทุก ระดับ เรื ่อ ยมาจนถึง อุด มศึก ษา โดยที ่ส ่ว นแบ่ ง ของตัว ป้อ นเข้า
สถาบัน อุดมศึกษาเอกชนที่มีไม่มากอยู่แล้ว ประมาณร้อยละ 17-18 ของจานวนนักศึกษาทั้งหมด
ทั้งที่จานวนสถาบันของรัฐและเอกชนมีจานวนเท่ากัน คือประมาณ 70 กว่าแห่ง จึงเป็นความท้าทาย
อย่า งมากส าหรับ สถาบัน อุด มศึก ษาเอกชน เนื ่อ งจากรายได้ส ่ว นใหญ่ม าจากนัก ศึก ษา
สถาบัน อุดมศึกษาเอกชนจึง จาเป็น ที่จ ะต้องมีกลยุทธ์ ในการหาแหล่งรายได้ที่ไม่ใช่จากนักศึกษาใน
ช่องทางปกติ และต้องขยายกลุ่มผู้เรียนไปยังกลุ่มผู้ทางาน และนักศึกษาต่างชาติ หรือเพิ่มรายได้จาก
การบริการทางวิชาการ และการวิจัย หรือกิจกรรมอื่นที่เป็นความเชี่ยวชาญของสถาบัน
1.3.5 การเคลื่อนย้ายบุคลากร/อาจารย์จากภาคเอกชนสู่ภาครัฐบาลเพิ่มมากขึ้น สถาบันของ
รั ฐหลายแห่ งให้ ค่ าตอบแทนบุ คลากรที่ มี คุ ณวุ ฒิ ปริ ญญาเอกและมี ผลงานทางวิ ชาการค่ อนข้ างสู ง ท าให้
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่สามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพสูงไว้ได้ – ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถาบันอุดมศึกษา
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เอกชนหลายแห่งที่ได้ลงทุนพัฒนาบุคลากรของตนแล้ว แต่ไม่สามารถรักษาบุคลากรไว้ได้ เนื่องมาจากบุคลากร
เหล่านี้ได้รับข้อเสนอจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่จูงใจให้ทางานในระยะยาวได้ดีกว่า ในมิติของสวัสดิการ รวมทั้ง
การมีสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการทาวิจัยที่น่าสนใจ และสร้างเครือข่ายการทางานที่กว้างขวางกว่าทั้งในและ
ต่างประเทศ
1.3.6 คุณภาพของนักศึกษาที่รับเข้า มีพื้นฐานความรู้ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ เนื่องจาก
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่สามารถเลือกนักศึกษาที่เป็นตัวป้อนเข้าในลาดับแรกๆ ตามที่ต้องการได้ กอปรกับ
จานวนนักศึกษาที่เข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาเริ่มลดลงจากโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป จึงยิ่งทาให้พบ
ปัญหาวิกฤติตัวป้อนเข้าทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างรุนแรง นอกจากนี้จากผลการทดสอบความสามารถของ
นักเรียนในระดับพื้นฐาน ก็สะท้อนให้เห็นว่า คะแนนเฉลี่ยของการสอบวั ดความรู้ในภาพรวมยังไม่อยู่ในเกณฑ์
ที่เป็นที่น่าพอใจนัก
กล่าวโดยสรุป ภาพรวมของผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยน
ประเภทแล้ว จ านวน 36 สถาบัน สะท้อ นให้เ ห็น ว่า แม้ว ่า สถาบัน อุด มศึก ษาเอกชนจะผ่า น
กระบวนการกลั่นกรองให้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยบนเงื่อ นไขของการมีศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานแล้วก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงที่พบ
คือ การจัด การศึก ษาบางหลัก สูต รยัง ไม่ส ามารถเชื่อ มั่น ได้ว ่า การจัด การศึก ษาระดับ อุด มศึก ษา
ดังกล่าวจะเป็นกาลังสาคัญในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้กับประเทศได้ เท่าที่ควรจะเป็น ซึ่งจาก
สรุป ผลการตรวจเยี่ย มสถาบัน อุด มศึก ษาเอกชนพบว่า สถาบัน อุด มศึก ษาเอกชนที่ผ่า นการสั่งสม
ความเชี่ย วชาญมาแล้ว ในระยะเวลาที่น านพอจะสามารถสร้า งผลผลิตและผลลัพ ธ์ต ามที่ป ระเทศ
ต้องการได้ จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัด
การศึกษาของสถาบัน และเกื้อหนุน ให้ส ถาบันอุดมศึกษาเอกชนดารงอยู่ได้ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของ
ผู ้บ ริห าร ความมุ่ง มั่น ที่จ ะดารงไว้ซึ่ง วัฒ นธรรมคุณ ภาพ การบริห าร เชิง กลยุท ธ์ และสถานภาพ
ทางการเงิน ที่จ ะทาให้ส ถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถดารงอยู่ได้ท่ามกลางภาวะการแข่งขันและ
แย่งผู้เรียนกันอย่างหนัก
2. อภิปรายผล
ในการศึกษาครั้งนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจที่น่าจะนามาอภิปราย ดังนี้
2.1 คุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว
จากข้อมูลสรุปผลการตรวจเยี่ยมข้างต้น สะท้อนปัญหาเชิงคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถาบั น อุดมศึก ษาเอกชนที่เปลี่ ยนประเภทแล้ ว ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ล ะกลุ่ ม
กล่าวคือ
สถาบันที่รับการตรวจเยี่ยมระยะแรก จานวน 23 สถาบัน ส่วนใหญ่ร้อยละ
86.95 ยังจัดการศึกษาบางหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เมื่ อ พิ จ ารณาตามระดั บ การศึ ก ษาแล้ ว พบว่ า หลั ก สู ต รที่ จั ด การศึ ก ษาไม่
สอดคล้ อ งตามเกณฑ์ ม าตรฐานฯ ส่ ว นใหญ่ คื อ หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาโท ร้ อ ยละ 71.79 (56
หลักสูตร/78 หลักสูตร) หลักสูตรระดับปริญญาเอก ร้อยละ 24.36 (19 หลักสูตร/78 หลักสูตร) และ
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หลักสูตรประกาศนีย บั ตรบัณฑิต ร้อยละ 3.85 (3 หลักสูตร/78 หลักสูตร) โดยพบปัญหาในเรื่ อง
คุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ อาจารย์ประจาหลักสูตรปฏิบัติงานเพียงบางเวลา หรือบางรายเป็นอาจารย์
ประจาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือประกอบอาชีพอิสระควบคู่การเป็นอาจารย์ด้วย รวมทั้งผลงานวิจัย
ของอาจารย์มีคุณภาพไม่สัมพันธ์กับวิชาที่ สอนไม่เทียบเท่าผลงานวิจัย ผลงานวิจัย ไม่มีความต่อเนื่องใน
ระยะเวลา 5 ปี และไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ นอกจากนี้ ผลงาน
วิทยานิพนธ์ของนั กศึกษาระดับ บั ณฑิตศึกษายังไม่มีมาตรฐานและไม่ลุ่ มลึ กในศาสตร์ หัวข้อผลงาน
วิทยานิพนธ์มีความซ้าซ้อนกัน และไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับตลอดจนมี
จานวนอาจารย์และบุคลากรไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกและมีตาแหน่งทางวิชาการยังไม่ครอบคลุมในทุกสาขาวิชา
สาหรับสถาบันที่รับการตรวจเยี่ยมระยะที่สอง จานวน 13 สถาบัน พบปัญหาใน
เรื่องการพัฒนาผลงานวิจัยที่ไม่เป็นไปตามแผนและไม่ครอบคลุมในทุกคณะวิชาและสาขาวิชา ตลอดจน
อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกและตาแหน่งทางวิชาการไม่ครอบคลุมในทุกสาขาวิชาและมีสัดส่วนอาจารย์
ต่อนักศึกษาไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ทั้งนี้ล้วนเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลในการ
บริหารงานวิชาการ อย่างไรก็ตามมีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนบางแห่งในกลุ่มที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี มีความ
เข้มแข็งด้านการวิจัย และการประกันคุณภาพ มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีจุดเน้นเฉพาะทาง รวมทั้ ง
มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ ลุ่มลึก และกว้างขวางในวงการ ซึ่งทาให้มีคณาจารย์ที่มีคุณภาพสูง มีการพัฒนา
งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง ทางแก้ไขที่สาคัญที่ต้องเร่งแก้ คือ 1) การยกระดับความสามารถในการบริหาร
วิชาการ และ 2)การพัฒนาสมรรถนะในการทาวิจัยของคณาจารย์ที่ถือว่าเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาสาคัญ
ต่อคุณภาพของบัณฑิตศึกษา
2.1.1 การยกระดับความสามารถในการบริหารวิชาการ
ปัญหาด้านคุณภาพข้างต้นถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข หากจะ
พัฒนาให้สถาบันเอกชนเหล่านี้มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ ต้องหารูปแบบการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการที่เข้มแข็ง ทั้งในระดับหลักสูตร คณะวิชา และระดับสถาบัน โดยต้องสร้างภาวะผู้นาทางวิชาการ
และสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการเรียนรู้ของคณาจารย์ให้เกิดขึ้น ที่จะส่งผลต่อประสิทฺธิผลการบริหาร
วิชาการในสถาบันนั้นๆ ดังปรากฏในบางสถาบันที่เป็นแนวปฏิบัติที่ ดีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่
เปลี่ ย นประเภทแล้ ว ในกลุ่ ม ที่ มี ผ ลการประกั น คุ ณ ภาพทั้ ง ภายในและภายนอกอยู่ ใ นระดั บ ดี ม าก
สอดคล้องกับงานวิจัยของกัญญามน อินหว่าง (2556) ที่พบว่าองค์ประกอบภาวะผู้นาทางวิชาการของ
ผู้บริหารระดับคณะวิชาที่มีผลต่อประสิ ทธิผลการบริห ารวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้แก่
คุณลักษณะของภาวะผู้นาทางวิชาการในส่วนของความรอบรู้และสามารถบูรณาการความรู้มาใช้ ความ
เอาใจใส่ การชี้ แ นะแนวทาง สนั บ สนุ น การช่ ว ยเหลื อ เป็ นตั ว แปรที่ มี อิ ท ธิพ ลต่อ การเปลี่ ยนแปลง
ความสามารถของภาวะผู้นาทางวิชาการในส่วนของการวางแผน กลยุทธ์การบริหารการศึกษาวิชาการ
พฤติกรรมของภาวะผู้นาทางวิชาการในส่วนของการสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการเรียนรู้ สนับสนุน
และกล้าต่อสู้ทางวิชาการและวิชาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาบุคคลให้มีศักยภาพมีผลต่อประสิทธิผลการ
บริการทางวิชาการ โดยเป็นอิทธิพลทางบวก และด้านคุณลักษณะในส่วนของความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
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โปร่งใสและความสามารถในด้านจัดและปรับปรุงโครงสร้างของคณะด้านวิชาการมีผลต่อประสิทธิผลการ
บริการทางวิชาการ โดยเป็นอิทธิพลทางลบ
ทั้ ง นี้ ห ากเชื่ อ มโยงกั บ ผลการติ ด ตาม ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ระยะครึ่งแผน แล้ว พบว่า
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เปลี่ยนระบบการนาองค์กรให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม ยังดาเนินงานไม่บรรลุ
เป้าหมาย เนื่องจาก 1) รฐมนตรีกระทรวงที่มีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด/สกอ./สภาสถาบัน/ผู้บริ หาร
สถาบั น อุดมศึ กษาส่ ว นน้ อยที่มีส่ ว นร่ ว มในการกาหนดวิ สั ย ทัศ น์ร่ว มของอุด มศึก ษาไทย ทาให้ ก าร
ปรับเปลี่ยนการนาองค์กร การสร้างและการทบทวนแผนยุทธศษสตร์ของอุดมศึกษาไทยไม่ครอบคลุม
สถาบันอุดมศึกษาทั้งใน และ นอกสังกัด สกอ. และอาจไม่ตอบสนองในทุกพันธกิจของอุดมศึกษา เช่น
การผลิตบัณฑฺตที่ไม่ตรงกับแผนพัฒนากาลังคนแห่งชาติ การทาวิจัยที่ไม่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศ
2) ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาบางส่วนขาดการบริหารแบบธรรมาภิบาล และขาดความตระหนักใน
คุณค่าของอุดมศึกษาที่เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณหรือจานวนผู้เข้าเรียน 3) ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
บางส่วนไม่ได้มีการบริหารเชิงรุก เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับพันธกิจและ
บริบทของสถาบัน 4) สถาบันอุดมศึกษาบางส่วนไม่มีระบบการประเมินธรรมาภิบาลอย่างครบวงจร เพื่อ
น าไปใช้ ใ นการพั ฒ นาศั ก ยภาพผู้ บ ริ ห ารในทุ ก ระดั บ ให้ เ กิ ด ความเข้ ม แข็ ง และความยั่ ง ยื นของ
สถาบันอุดมศึกษา
2.1.2 การพัฒนาสมรรถนะในการทาวิจัยของคณาจารย์
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วจานวนมากดังที่กล่าว
ข้างต้น ยังจัดการศึกษาไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มสถาบันที่
ตรวจเยี่ยมระยะแรกที่เปลี่ยนประเภท ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการที่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ไม่มีความ
ต่อเนื่องในระยะเวลา 5 ปี และไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของนพวรรณ บุญธรรม (2553) ที่พบว่า ในแง่ความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในการเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยนั้น ยังขาดแคลนอาจารย์ที่ทาวิจัยทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ไม่มีระบบจูงใจส่งเสริม
อาจารย์ให้ทาวิจัย โดยเฉพาะกับผู้ที่มีความสามารถด้านวิจัยสูง ทาให้การเผยแพร่ผลงานและการนาไป
ใช้ประโยชน์มีน้อย การทาวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเป็นการดาเนินการตามพันธกิจเพื่อผลักดันให้เป็นไป
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาเท่านั้น นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนส่วนใหญ่ยังไม่
สามารถลงทุนในเรื่องระบบฐานข้อมูลวิจัยเพื่อการสืบค้นได้เช่นเดียวกับหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากมี
งบประมาณที่จากัด และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริ พงศ์ รักใหม่ (2559) ที่พบว่า สถาบันอุดม
ศึกษาเอกชนส่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหาด้านคุณภาพของอาจารย์ และยังไม่สามารถพัฒนาผลงานการ
วิจัยได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทั้งนี้หากเชื่อมโยงกับผลการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ระยะครึ่งแผน แล้ว พบว่า
ยุ ทธศาสตร์ ที่ 2 พัฒ นาอาจารย์ ให้เป็น มืออาชีพและพัฒ นาผู้เชียวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์ ยั ง
ดาเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจาก 1) อาจารย์ส่วนใหญ๋ขาดความสามารถในการผลิตงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์และแก้ปัญหาของประเทศ 2) อาจารย์บางส่วนมีจิตวิญญาณความ
เป็นครูน้อย รวมทั้งมีทักษะ ประสบการณ์ในการสร้างวิธีเรียนร็ให้กับนักศึกษาน้อย 3) ระบบกลไกใน
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การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์ประจาในสถาบันอุดมศึกษายังมีประสิทธิภาพน้อย รวมทั้ง
การสร้ า งแรงจู ง ใจที่ จ ะให้ อ าจารย์ มี ก ารพั ฒ นาตนเองเป็ น มื อ อาชี พ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลน้ อ ย 4)
สถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง ไม่มีระบบกลไกในการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพอย่างจริงจังและไม่ต่อเนื่อง
ดั ง นั้ น หากต้ อ งการรั ก ษาคุ ณ ภาพหลั ก สู ต ร โดยเฉพาะในระดั บ
บัณฑิตศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนยังจาเป็นต้องเร่งพัฒนาอาจารย์ โดยมีนโยบายที่สนับสนุนการ
สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยแก่คณาจารย์ที่ต่อเนื่อง สัมพันธ์กับการจัดทาแผนพัฒนาตาแหน่งทาง
วิชาการของคณาจารย์ที่เป็นระบบ จาเป็นต้องเตรียมความพร้อมโดยวางแผนกลยุทธ์เชิงบูรณาการเพื่อ
กาหนดเป้าหมายและทิศทางการวิจัยที่ชัดเจนก่อน และต้องสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เป็นแหล่ง
ทุนวิจัย แหล่งทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นกลาง เพื่อเพิ่ม สมรรถนะในการทาวิจัยของคณาจารย์ อย่าง
จริงจัง
นอกจากนี้ควรปรับวิธีคิดของคณาจารย์ ให้เห็นประโยชน์ของการวิจัยในฐานะ
ที่เป็นส่วนสาคัญของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในการสร้างองค์ความรู้ที่ช่วยพัฒนาความเข้มแข็งทาง
วิชาการให้กับตนเองและนักศึกษา รวมทั้งตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
2.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จากผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระยะที่ 2
จานวน 13 สถาบัน ซึ่งเป็นสถาบัน ที่เปลี่ยนประเภทแล้วมากกว่า 20 ปี พบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบัน 5 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านการบริหารสถาบันของ
ผู้บริหารระดับสูง (2) ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของสถาบัน (3) ด้านการจัดการศึกษาของสถาบัน (4)
ด้านอาจารย์และบุคลากรของสถาบัน และ(5) ด้านการพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์ ปัจจัยดังกล่าวถือ
เป็นเรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาควรให้ความสาคัญ ทั้งนี้หากพิจารณาการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์จุด
แข็งที่สัมพันธ์กับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบัน 5 ด้าน
ข้างต้นแล้วจะเห็นว่า ด้านการบริหารสถาบันของผู้บริหารระดับสูง สอดคล้องกับจุดแข็งของสถาบันที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีกล่าวคือ ผู้นาระดับสูงเป็นผู้มีความรู้ มีความเป็นผู้นา และมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน รวมทั้ง
มี ค วามเข้ า ใจในการเปลี่ ย นแปลงของตลาดการศึ ก ษา และสามารถปรั บ ตั ว ตามสถานการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของสถาบัน สอดคล้องกับจุดแข็งของสถาบันที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีกล่าวคือ มีจุดเน้นและมีเป้าประสงค์ในแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน รวมทั้ง แผนปฏิบัติการ
และตัวชี้วัดความสาเร็จมีความชัดเจนและสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้จริง ด้านการจัดการศึกษาของ
สถาบัน สอดคล้องกับจุดแข็งของสถาบันที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีกล่าวคือ มีความร่วมมือกับสถาบันการ
ศึ ก ษาชั้ น น าของต่ า งประเทศ สถานประกอบการ และชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น อย่ า งใกล้ ชิ ด มี ร ะบบการให้
คาปรึกษาดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด มีหลักสูตรที่เป็นจุดเน้นที่แตกต่างจากสถาบันอื่นๆ และมีความ
พร้อมทั้งด้านอาคาร สถานที่ หนังสือตาราเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา
ด้านอาจารย์และบุคลากรของสถาบัน สอดคล้องกับจุดแข็งของสถาบันที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีกล่าวคือ มี
อาจารย์และบุคลากรที่เป็นแกนหลักที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ สาหรับด้าน
การพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์ สอดคล้องกับจุดแข็งของสถาบันที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีกล่าวคือ มี
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ระบบการพัฒนาผลงานวิ จัยที่สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบันและมีการสร้างเครือข่ายการวิจัยเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เข้มแข็ง
2.3 พระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชน ในช่วงของการจัดตั้งกระทรวงใหม่
ด้วยมีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม
ที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ใ นวั น ที่ 2 พฤษภาคม 2562 อั น ส่ ง ผลให้ มี ก ฎหมายหลั ก ฉบั บ ใหม่ ที่ ก ากั บ ดู แ ล
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน คือ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่3) พ.ศ. 2562 บังคับใช้
อย่างไรก็ตามเนื้อหาสาคัญของพระราชบัญญัติดังกล่าว ยังมีสาระสาคัญเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติฉบับ
ก่อน ซึ่งกระนั้นเมื่อบริบทของการอุดมศึกษาเปลี่ยนไปโดยต้องทันต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ทางด้านวิทยาศาสตร์ และต้องเชื่อมโยงบูรณาการกับภาพรวมด้านการวิจัย และนวัตกรรมของประเทศ
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนคงต้ อ งทบทวนบทบาท การปรั บ พั ฒ นาสถาบั น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะต้องทบทวนสาระสาคัญที่
ปรากฏอยู่ในข้อกาหนดของสถาบันเอง ทั้งนี้จากผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถาบั นอุดมศึกษา
เอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ยังพบด้วยว่ามีหลายสถาบันยังไม่ได้ดาเนินการแก้ไขข้อกาหนดให้เป็น
ปัจจุบัน แม้จะอยู่ในช่วงของการดาเนินการตาม พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฉบับเดิมก็ตาม
2.4 รอยต่อของการใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558
ในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภท
ครั้งนี้ได้มีการพิจารณาความสอดคล้องตามมาตรฐานหลักสูตร ซึ่งเป็นการพิจารณาหลักสูตรที่ดาเนินการ
ภายใต้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 อย่างไรก็ตาม เมื่อเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 มี
ผลบังคับใช้กับหลักสูตรที่เปิดสอนทุกระดับ กล่าวคือ หลักสูตรที่เปิดใหม่ และหลักสูตรเก่าที่ครบรอบ
ปรับปรุงใหม่ หลังวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ต้องใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ทั้งนี้นัย
ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558 นั้น เพื่อให้มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ตลาดแรงงาน สังคม และรองรับ
การพัฒนาประเทศ จึงทาให้มีการเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญอยู่หลายประการ กล่าวคือ 1) ในส่วนของ
แนวคิดสาคัญของการจัดทาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรใหม่นี้ มีการแบ่งประเภทหลักสูตรเป็น 2 ประเภท
คือ ประเภททางวิชาการ และ ประเภททางวิชาชี พ หรือปฏิบัติการ ซึ่งในการกาหนดจานวน คุณวุฒิ
และคุณสมบัติของอาจารย์ จะมีความแตกต่างไปตามประเภทหลักสูตร โดยหลักสูตรทางวิชาการจะ
กาหนดคุณวุฒิ คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนที่เน้น
คุณวุฒิ ตาแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ต่อเนื่อง ในขณะที่หลักสูตรทางวิชาชีพ
หรือปฏิบัติการ อาจยกเว้นคุณวุฒิอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในกรณีร่วม
ผลิตหลักสูตรอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา โดยเน้นประสบการณ์ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการเป็นสาคัญ 2)
ประเด็น ที่เกี่ย วข้องกับ คานิ ย ามของอาจารย์ประจา อาจารย์ประจาหลั กสู ตร อาจารย์ผู้ รับผิ ดชอบ
หลักสูตร อาจารย์พิเศษ ทั้งนี้ในส่วนของอาจารย์ประจา ได้กาหนดให้อาจารย์ประจาที่สถาบันอุดมศึกษา
รับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับ ใช้ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตาม
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ
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ของอาจารย์ประจา 3) ระบบการจัดการศึกษา ได้มีการกาหนดให้ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค กาหนด
ระยะเวลาที่เทียบเคียงกับระบบทวิภาคได้ 4) คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา มีการกาหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
เพิ่มเติมในส่วนของหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการ และทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และ
กาหนดให้มีผลการสอบภาษาอังกฤษให้ได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด สาหรับผู้
เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ๕) การประกันคุณภาพ
อนึ่ง สาระสาคัญที่กาหนดในเกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 นี้
เป็นโอกาสให้มีหลักสูตรที่ยืดหยุ่น ทั้งด้านวิชาการและด้านวิชาชีพที่มีการกาหนดทางเลือกที่ให้ผู้สอนใช้
ประสบการณ์แทนคุณวุฒิ ได้ซึ่งอาจจะเหมาะกับจุดแข็งของหลั กสู ตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามสาหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาเป็นจานวนมากนั้น การเร่งสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยให้กับคณาจารย์และ
นักศึกษาจะเป็นปัจจัยสาคัญในลาดับต้นๆ ที่ต้องมีการบริหารจัดการอย่างจริงจัง และเป็นระบบ
2.5 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแผนกายภาพ
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2550 หมวด 7 กากับ และควบคุม ได้กาหนดเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนกายภาพ
กล่าวคือ การดูแลอาคารสถานที่และบริเวณที่ ตั้งให้ ถูกสุ ขลั กษณะหรืออนามัย การไม่อนุญาตให้ ใช้
สถานที่ เ พื่ อ การอั น มิ ช อบด้ ว ยกฎหมาย ขั ด ต่ อ ความสงบเรี ย บร้ อ ยหรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี การฝ่ า ฝื น
ไม่ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการกาหนด การไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนด
ของสถาบั น อุดมศึกษาหรื อการแก้ไขข้อกาหนดโดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการกาหนด ซึ่งจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพ การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว พบว่า มีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจานวนหนึ่งที่ดาเนินการไม่สอดคล้ อง
ตามแผน ซึ่งเป็ น กรณีที่เกี่ย วข้องกับ ข้อจากัดของกฎหมายการก่อสร้างอาคาร การลดจานวนการ
ก่อสร้างอาคาร และการดาเนินการที่ล่าช้ากว่าที่กาหนดไว้ในแผน ทั้งนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ ในอนาคตที่
การบริหารจัดการสถานที่ และอาคาร มีแนวโน้มที่จะใช้ได้ไม่คุ้ มค่า เนื่องจากจานวนผู้เรียนที่ลดลง
จึงเป็นประเด็นที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจจะต้อง ทบทวน การใช้ประโยชน์อาคารไม่ให้เป็นที่รกร้าง
หรื อ การบริ ห ารจั ด การในแง่ ก ารบ ารุ ง รั ก ษาให้ มี ส ภาพที่ เ หมาะสมกั บ การเป็ น สถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษา
2.6 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแผนการเงิน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความเสี่ยงต่อการดาเนินกิจการต่อไปในอนาคต
เนื่องจากความสามารถบริหารจัดสรรเงินกองทุนในภาพรวมมีทิศทางลดลง
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2550 หมวด 5 ทรัพย์สินการบัญชี ได้กาหนดสาระสาคัญ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนการเงิน
กล่ าวคือ มีส าระส าคัญที่เกี่ย วกับ ทุน ของของสถาบัน อุดมศึก ษาเอกชน การจัดสรรทุนเป็นกองทุ น
ประเภทต่างๆ รวมทั้งการบริหารกองทุน รายได้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน การดาเนินการเกี่ยวกับ
บรรดารายได้และทรัพย์สิน การบริหารกองทุนประเภทต่า งๆ ให้เพียงพอ การจัดทาบัญชีตามหลักการ
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บัญชีสากล การดาเนินการในกรณีกองทุนทั่วไปมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจาปี ความรับผิดชอบในการ
จัดทางบการเงินประจาปีที่ต้องเสนอสภาอนุมัติ และรายงานการสอบบัญชีไปยังสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา รวมทั้งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีและหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ซึ่ง
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว
พบว่า มีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจานวนหนึ่งที่ดาเนินการไม่สอดคล้องตามแผน เนื่องจากใช้เงินผิด
ประเภท และไม่ส อดคล้ องกับ ประเภทกองทุน กล่ าวคือ ใช้เงินกองทุนอื่นในการดาเนินการพัฒนา
บุคลากร นอกจากนี้ในกองทุนวิจัยซึ่งมีข้อสังเกตว่าจานวนเงินในกองทุนนี้ลดลงทุกปีอย่างต่อเนื่อง แต่
อาจารย์ประจาหลักสูตรส่วนใหญ่ไม่มีการทางานวิจัย สถาบันอุดมศึกษาเอกชนบางแห่ง มีกองทุนไม่ครบ
7 กองทุน ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรา 61 แห่ง พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 จึงเห็นได้ว่ามีความเสี่ยงต่อการดาเนินกิจการต่อไปในอนาคต
ความสามารถบริหารจัดสรรเงินกองทุนในภาพรวมมีทิศทางลดลง
กอปรกับ ข้อมูล ผลการวิ เคราะห์ เปรียบเทียบผลกาไรเฉลี่ ย 3 ปี (พ.ศ.25542556) ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาพรวม เมื่อพิจารณาตามอายุของสถาบันแล้ว พบว่า กลุ่ม
สถาบันที่มีอายุเกิน 20 ปี ส่วนใหญ่จะมีผลกาไรสุทธิของสถาบันสูงกว่ากลุ่มสถาบันที่มีอายุระหว่าง
10–20 ปี และอายุน้อยกว่า 20 ปี
นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ โดยเปรียบเทียบจานวนนักศึกษาเข้า
ใหม่และนั กศึกษาทั้งหมดของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนระหว่างปี พ.ศ.2556-2558 จ านวน 66
สถาบั น สะท้อนให้ เห็ น ถึงการลดลงของจานวนนัก ศึ กษาเข้ าใหม่และจานวนนัก ศึ กษาทั้งหมดของ
สถาบั น อุดมศึกษาเอกชน ประกอบกั บ ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจานวนนักศึกษาเข้าใหม่และจานวน
นักศึกษาทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว จานวน 36 สถาบัน พบว่า จานวน
นักศึกษาเข้าใหม่และจานวนนักศึกษาทั้งหมดมีแนวโน้มลดลงในทิศทางเดียวกัน
เมื่อพิจารณาตามอายุของสถาบันที่จัดตั้งแล้ว ในภาพรวมเห็นได้ว่าสถาบันที่จัดตั้ง
ไม่เกิน 10 ปี หรือแม้แต่สถาบันที่จัดตั้งมานานเกิน 20 ปีต่างก็ประสบปัญหาจานวนนักศึกษาลดลง
เช่นกัน ส่วนสถาบันที่จัดตั้งแล้วมีอายุระหว่าง 10 – 20 ปี พบว่าจานวนนักศึกษามีการขึ้นลงแบบไม่คง
เส้นคงวา
เมื่อพิจารณาตามประเภทของสถาบัน (มหาวิ ทยาลัย วิทยาลัย และสถาบัน) เห็น
ได้ ว่ า ในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย และระดั บ สถาบั น ต่ า งก็ ป ระสบปั ญ หาการลดลงของจ านวนนั ก ศึ ก ษา
เช่นเดียวกัน ส่วนในระดับวิทยาลัย แม้ว่าจะมีจานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น แต่ก็เป็นเพียงจานวนเล็ กน้อย
เท่านั้น
เมื่อพิจ ารณาตามระดับปริญญาแล้ ว พบว่า เมื่อจาแนกตามอายุของสถาบั น ที่
เปลี่ ย นประเภทแล้ ว จะเห็ น ได้ ว่ า จ านวนนั ก ศึ ก ษาทั้ ง ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาและระดั บ ปริ ญ ญาตรี
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการลดลงของจานวนนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็น
หนึ่งปัจจัยเสี่ยงสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อการคงอยู่ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จากข้อเท็จจริงข้างต้น
สะท้อนให้เห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนส่วนใหญ่ที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย มีความ
เสี่ยงที่จะเกิดปัญหาการดาเนินการให้สอดคล้องกับแผนการเงิน ที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของสถาบันเอกชน
ในอนาคตอย่างแน่นอน
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2.7 ความไม่ชัด เจนในการกาหนดวิสัยทัศ น์ บทบาทการเลือกกลุ่มสถาบั น
ในการสร้างจุดเน้นของหลักสูตร การขาดระบบ กลไกในการดาเนินการเปิด และปิดหลักสูตร
จากผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว พบว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ดาเนินการไม่สอดคล้องตามแผนการ
ดาเนินการหลัก ด้านกายภาพ ด้านการเงิน และด้านวิชาการ รวมทั้งที่ไม่สามารถบริหารหลักสู ตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรนั้น มาจากการที่สถาบันขาดทิศทาง วิสัยทัศน์ที่จะกาหนดตัวเองให้
มีจุดเน้น ที่แข่งขัน ในเชิงคุณภาพได้ จึงมีความไม่มั่นคงในการดาเนินกิจการ นอกจากนี้ยังขาดระบบ
กลไกในการดาเนินการเปิด และปิดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและทิศทางในการ
พัฒนาประเทศ ทางออกที่น่าจะเป็นคือ การวิเคราะห์ตนเองเพื่อสร้างหลักสูตรที่มีความพร้อม และปรับ
ลดหลักสูตร รวมทั้งปรับโครงสร้างสถาบันให้มีความยืดหยุ่น และให้มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ จูงใจ
ให้คณาจารย์ได้สร้างสรรค์ แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ และกลุ่มเป้าหมายที่
ประเทศต้องการให้มากขึ้น
3. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
บนฐานจากข้อค้นพบของการศึกษาครั้งนี้ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถคงอยู่
ได้อย่ างยั่ งยื นและรั กษาสถานภาพของการเป็นมหาวิทยาลั ยที่มีศักยภาพ และช่วยรัฐแบ่งเบาภาระการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อผลิ ตและพัฒนาบุ คลากรที่ มีคุ ณภาพสู่ ตลาดแรงงาน และพัฒนาศักยภาพ
อุดมศึกษาในการสร้ างความรู้และนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผู้วิจัยจึงมี
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแยกเป็นสองส่วนคือ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับภาครัฐ และข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายสาหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี้
3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับภาครัฐ
3.1.1 เสนอแนะให้รัฐบาลชะลอ/หยุดการอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา
แห่งใหม่ หรือจัดตั้งได้เฉพาะสถาบันที่เป็นความจาเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศเท่านั้น
เนื่องจากจานวนสถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู่ในขณะนี้มีอยู่จานวนมาก และกระจาย
ตัวอยู่ทั่วประเทศ กอปรกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันมีรูปแบบการเรียนรู้หลายแบบที่ช่วยให้
การเข้าถึงมีมากขึ้นทั้งในระบบเปิด และระบบออนไลน์ นอกจากนี้วิกฤติตัวป้อนในระดับอุดมศึกษา คือจานวน
นักศึกษามีจานวนลดลงอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลให้ไม่มีนักศึกษาเข้าเรียนในหลายหลักสูตร และในบางหลักสูตรไม่
สามารถรับนักศึกษาได้เต็มจานวน จนทาให้ประสบปัญหาการเงินที่เป็นความเสี่ยงสูงในการที่จะดาเนินการต่อไป
ในอนาคตอันใกล้ ข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่ามีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจานวนหนึ่งที่ประสบปัญหาการ
ขาดทุนอย่างต่อเนื่องจนคาดการณ์ได้ว่าจะไม่สามารถรักษากิจการไว้ได้ และอีกส่วนหนึ่งที่ความสามารถบริหาร
จัดสรรเงินกองทุนในภาพรวมมีทิศทางลดลง การยังคงปล่อยให้มีการจัดตั้ง สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งใหม่จึงมี
ความเสี่ยงสูงต่อการดาเนินการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพในขณะที่ไม่มีแหล่งสนับสนุนงบประมาณที่ชัดเจน
เนื่องจากรายได้ที่ยังคงกิจการได้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นพึงพารายได้ที่มาจากนักศึกษาเป็นหลัก การ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเอกชน ทีต่ าม พ.ร.บ. ได้กาหนดให้ผลิตกาลังคนระดับสูงทีไ่ ม่ใช่การดาเนินธุรกิจ
ที่เป็นการค้ากาไร เป็นตัวตั้ง จึงเป็นเรื่องที่มีความท้าทายอย่างยิ่งในสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จึงเห็นควร
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เสนอแนะให้ให้รัฐบาลชะลอ/หยุดการอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งใหม่ หรือจัดตั้งได้เฉพาะ
สถาบั นที่เป็ นความจ าเป็ นอย่ างยิ่ งในการพั ฒนาประเทศเท่านั้น และหากต้องจัดตั้ ง ไม่ควรเน้นการจั ดตั้ ง
สถาบั นอุดมศึกษาแห่ งใหม่แบบสมบู รณ์แบบ (comprehensive) ซึ่งอาจต้องใช้งบประมาณเป็นจานวนมาก
สาหรับการก่อสร้างอาคาร และสิ่งอานวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสรรหาบุคลากรจานวนมาก
3.1.2 กาหนดแนวทาง/มาตรการในการกากับ/ส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุก
แห่ง รวมถึงสถาบันที่จะจัดตั้งใหม่ให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพโดยการประกันคุณภาพ ที่เน้นการ
ประเมินผลลัพธ์ และมีมาตรการส่งเสริมหลักสูตรสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาที่บูรณาการการเรียนการสอน
กับการทางาน
การกาหนดนโยบายในการพัฒนาอุดมศึกษาเพื่อคุณภาพ จาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องกาหนดแนวทาง/มาตรการในการกากับ/ส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกแห่ง รวมถึงสถาบันที่จะจัดตั้ง
ใหม่ให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้การประกันคุณภาพการศึกษาที่เน้นการประเมินผลลัพธ์ของ
การจัดการศึกษาเป็นสาคัญ อาทิ ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ทั้งนี้เพื่อให้
ผลผลิตของอุดมศึกษามีส่วนสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว และ
สั งคม ทั้งนี้ ในกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นฉบับล่าสุด ได้ออกมาปรับ
โครงสร้างการกากับดูแลการประกันคุณภาพ เน้นความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ให้มี
บทบาทหน้าที่ในการให้คาปรึกษา ช่วยเหลือและแนะนาสถานศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงควรใช้ประโยชน์จากแนวทางดังกล่าวในการกาหนดแนวทาง/
มาตรการ ส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่
ทั้งนี้ มาตรการและแนวทางที่ควรส่งเสริมนอกเหนือจากการใช้ระบบการประกัน
คุณภาพคือ การส่งเสริมหลักสูตรสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาที่บูรณาการการเรียนการสอนกับการทางาน
ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่สนับสนุนการ
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน การ
ส่ งเสริ มบทบาทการมีส่ วนร่ วมของสถานศึกษา สถานประกอบการ ส านักงานปลั ดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้กับนักศึกษาในการเข้าสู่โลกของการทางาน ที่สอดคล้องกับความเป็นจริง ซึ่งเป็นแนวคิดสาคัญของสหกิจ
ศึกษาและการจัดการศึกษาที่บูรณาการการเรียนการสอนกับการทางาน
3.1.3 กาหนดมาตรการในการกากับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รวมถึงสถาบันที่
จัดตั้งใหม่แห่งใดที่จัดการเรียนการสอนไม่มีคุณภาพ จัดการเรียนการสอนหลั กสูตรที่ไม่สอดคล้ องกับ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาให้คาแนะนารัฐมนตรี ต้น
สังกัดเพื่อให้สั่งปิดสถาบัน คณะวิชา หรือหลักสูตรที่ไม่มีคุณภาพดังกล่าว
สถาบั น อุดมศึก ษาเอกชน หากไม่ส ามารถจั ดการเรี ยนการสอนที่มี คุ ณ ภาพ
รวมทั้งจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่มีการเปิดการเรียนการสอนมากเพียงพอในประเทศแล้ว หรือ
หลักสูตรสาขาวิชาที่มีการว่างงานสูงจะเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาให้ คาแนะนา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้ กาหนดระยะเวลาในการดาเนินการเพื่อควบคุม และสั่งปิด
สถาบัน คณะวิชา หรือหลักสูตรที่ไม่มีคุณภาพ ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการศึกษาของเอกชนมีจุดเน้นที่การ
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สร้างคุณภาพมาตรฐาน ไม่เป็นการสร้างวงจรของการสร้างผลผลิตที่อ่อนแอ แต่ควรเป็นการจัดการ
ศึกษาที่สอดคล้องเชื่อมโยง กับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยให้สถาบันเอกชนได้ เป็นต้นแบบของ
โมเดลทางธุรกิจที่เป็นการลงทุนของประเทศที่ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุด
3.1.4 กาหนดมาตรการทางบวกในการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
รวมถึงสถาบันที่จัดตั้งใหม่ที่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพโดยให้การส่งเสริมยกย่องหรือให้
รางวัลแก่สถาบันอุดมศึกษาในรูปแบบต่างๆ
เพื่อให้นโยบายในการส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพ ประสิทธิภาพ ในการบริหาร
จัดการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีผลในทางปฏิบัติที่ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงเห็นควรให้มีการ
กาหนดมาตรการทางบวก ทั้งนี้ เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนระบบสนับสนุนอุดมศึกษาให้มีพลัง เป็นการ
สร้ า งมาตรการทางบวกที่ จ ะสนั บ สนุ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนที่ มี ศั ก ยภาพให้ ย กระดั บ คุ ณ ภาพ
เพื่ อ แข่ ง ขั น ในระดั บ สากล สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนที่ มี ศั ก ยภาพสู ง โดดเด่ น ในภารกิ จ หลั ก ของ
อุดมศึกษา ควรได้รับการสนับสนุนต่อยอด ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นตัวอย่างให้ กับสถาบัน
แห่งอื่น รวมทั้งให้บทบาทสาคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
แก้ปั ญหาและพัฒ นาประเทศ ซึ่งในบางเรื่องภาครัฐ อาจจะไม่ส ามารถดาเนินการได้รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพเท่าภาคเอกชน
3.1.5 ไม่สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่กาหนดพันธกิจหลักหรือกลุ่ม
สถาบันว่าเป็นสถาบันที่ทาหน้าที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีเปิดหลักสูตรและจัดการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย
จากข้อมูลของการวิจัยได้ยืนยันว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยน
ประเภทเป็นมหาวิทยาลัย หลายแห่งยังประสบปัญหาในด้านการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับบัณฑิตศึกษา ที่วิทยานิพนธ์ และดุษฏีนิพนธ์
ยังขาดความลุ่มลึก รวมทั้งความเข้มแข็งด้านการวิจัยของคณาจารย์ยังมีน้อย จึงควรกากับให้สถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนได้จดั การเรียนการสอนตามกลุ่มสถาบันที่เน้นการเรียนการสอน หรือเน้นการวิจัย หรือ
เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สถาบันทีก่ าหนดตาแหน่งให้ทาหน้าที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
เป็นหลัก ก็ไม่ควรอนุญาติให้เปิดหลักสูตรในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งนี้ เพื่อให้บัณฑิตศึกษา
มีความเข้มแข็ง สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มุ่งเน้นการสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งนวัตกรรมที่คุ้มค่ากับการลงทุนด้านการศึกษาของประเทศมากกว่าการตอบสนอง
ค่านิยมการมุ่งปริญญา การที่สถาบันต้องการสร้างภาพลักษณ์ สร้างตลาดในกลุ่มผู้ทางาน โดยขาดความ
เข้มแข็งทางวิชาการ ทั้งยังสร้างวงจรที่ไม่พึงประสงค์ของการผลิตดุษฎีบัณฑิตที่จะมาเป็นอาจารย์ประจา
หรืออาจารย์ประจาหลักสูตรที่อ่อนด้อยในเรื่องวิชาการและการทาวิจัยกระจายอยู่ทั่วประเทศอีกด้วย
3.1.6 สนับสนุนให้มีการจัดพื้นที่การศึกษาเพื่ อลดความซ้าซ้อนในการผลิต
บัณฑิต (zoning/mapping)
การจัดการศึกษาที่ขาดการจัดการให้มีการตอบโจทย์ในเชิงพื้นที่ที่นาไปสู่ การ
พัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่เน้นการตอบโจทย์ภูมิภาคในมิติของพื้นที่ จะเป็นอุปสรรคต่อการ
บริหารจัดการอุดมศึกษาในภาพรวมของประเทศ ด้วยสถานการณ์การอุดมศึกษาของชาติที่มีประเด็น
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ท้าทายอยู่มากมายเป็นทุนเดิมอยู่แล้วซึ่งรวมทั้ง การที่มีการแข่งขันการแย่งผู้เรียนที่เข้มข้นขึ้น ในทุกพื้นที่
ของประเทศ ผนวกกับความจากัดในเรื่องงบประมาณของรัฐบาล ทาให้มีความจาเป็นที่ต้องมีการบริหาร
จัดการอุดมศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อบูรณาการการทางานของทุกภาคส่วนของประเทศ ลดความซ้าซ้อน และ
ความขัดแย้งเนื่องจากการแย่งชิงทรัพยากร จึงควรสนับสนุนให้มี การจัดพื้นที่การศึกษาเพื่อลดความ
ซ้ าซ้ อ นในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต (zoning/mapping) และใช้ ป ระโยชน์ เ ชิ ง พื้ น ที่ ใ นการสร้ า งเครื อ ข่ า ย
สถาบันอุดมศึกษา/ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายที่มีอยู่ รวมทั้งภาคส่วนต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชนในการ
ทางานร่วมกันเชิงยุทธศาสตร์ในมิติของพื้นที่ให้มากขึ้น
3.1.7 ควรมีการพัฒนาระบบข้อมูลตรวจสอบคุณภาพออนไลน์ ที่สามารถ
ติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินการของสถาบันอุดมศึกษาได้ และให้มีการเผยแพร่ผลของการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสถาบั น อุ ดมศึก ษาทั้ง ของรัฐ และเอกชน เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ บริโ ภค และลด
ข้อร้องเรียน เป็นกลไกให้สถาบันอุดมศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
การดาเนินการติดตามประเมินผล หรือ ตรวจสอบคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา
ควรมีการสื่อสารผลการดาเนินงาน ย่อยสาระสาคัญที่เป็นประโยชน์เพื่อให้สาธารณชนเข้าใจ และเข้าถึง
เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้เรียนหรือผู้บริโภค เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ และไม่ก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิด และเกิดการรับรู้ในทางที่เป็นอุปสรรค หรือ เกิดทัศนคติที่ไม่ถูกต้องกับภาคส่วนทั้งของรัฐ
และเอกชนที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะช่วยลดปัญหาข้อร้องเรียน โดยใช้
วิธีการ และสื่อที่เหมาะสมกับยุคสมัย ให้มีการเผยแพร่ต่อสาธาณะ และเข้าถึงกลุ่มที่มีบทบาทในการ
ดาเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้แก่ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผู้บริหารสถาบัน สภา
สถาบั น โดยเฉพาะกรรมการสภาสถาบันที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอรายชื่อ ให้
รัฐมนตรีแต่งตั้งตามมาตรา ๒๘(๔) เพื่อนาไปสู่การปรับปรุง พัฒนา และการเปลี่ยนแปลงที่ทันการ
3.1.8 ควรมีการทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ด้ว ยการจั ดตั้งกระทรวงการอุด มศึก ษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัต กรรม
ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน กาหนดรหัสการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0
โดยหัวใจของกระทรวงใหม่นี้จะต้องมีการปฏิรูปในเรื่องสาคัญ 3 เรื่องคือ การปฏิรูปการบริหารจัดการ
การปฏิรูปกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ การปฏิรูปงบประมาณ
การทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแล สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จึ งเป็ น เรื่ องหนึ่ งที่ ควรดาเนิ น การ โดยเฉพาะอย่า งยิ่ ง การทบทวนสาระส าคั ญของพระราชบั ญญั ติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไม่ได้มีการแก้ไขมาร่วม 10 ปี แม้ว่า การเกิดกระทรวงใหม่นี้จะได้มีการแก้ไข
พระราชบัญญัติดังกล่าว แต่เป็นเพี ยงแก้ไขข้อความเพื่อให้สัมพันธ์ กับโครงสร้างของหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบตามกระทรวงใหม่เท่านั้น แต่ยังไม่ได้มีการทบทวนเนื้อหา สาระสาคัญ ที่ควรแก้ไข ทั้งนี้
เนื่องจากการเร่งรัดจัดทากฎหมายสาคัญฉบับอื่นก่อนที่จะหมดวาระการทางานของ สนช. ก่อนที่จะต้อง
ดาเนินการเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้อาจจะต้องพิจารณากฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนไป อาทิ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนประเภท แม้ว่าจะได้
ก าหนดให้ ก ารเปลี่ ย นประเภท ท าได้ ทั้ ง การเปลี่ ย นสถานะ จากวิ ท ยาลั ย เป็ น สถาบั น หรื อ เป็ น
มหาวิทยาลัย และจาก มหาวิทยาลัย เปลี่ยนเป็น วิทยาลัย หรือ สถาบัน ก็ได้ แต่จากการดาเนินงานที่
ผ่านมา มีเฉพาะกรณีที่วิทยาลัย หรือ สถาบัน ขอเปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยเท่านั้น ในสภาพปัจจุบัน
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มหาวิทยาลัยเอกชนอาจจะมีความต้องการเปลี่ยนสถานะ เป็น วิทยาลัย หรือ สถาบันก็ได้ จึงต้องมาดู
รายละเอียดของ กฎ ระเบียบที่เคยกาหนดไว้ ว่าอาจป็นอุปสรรคต่อการดาเนินนการในลักษณะดังกล่าว
หรือไม่ เป็นต้น
3.1.9 ควรมีการติดตามการใช้ประโยชน์อาคาร ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และสถานที่
ที่ใช้ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
จากผลการศึกษาที่พบว่ามีการดาเนินการของสถาบันอุดมศึกษาบางแห่ งที่ไม่
สามารถดาเนินการตามแผนทางกายภาพได้ ซึ่งเกิดจากปัจจัยทั้งภายนอกที่เกิดจากข้อกฎหมายของ
หน่ ว ยงานอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ไ ม่ อ นุ ญ าตให้ ก่ อ สร้ า งอาคารตามแบบที่ ก าหนด และปั จ จั ย ภายในของ
มหาวิทยาลัยเองที่ยังไม่มีความพร้ อมในการบริหารอาคารสถานที่ตามแผนที่กาหนด ซึ่งเป็นข้อมูลที่
ตรวจสอบจากเอกสารเป็นหลัก ในสภาพของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีจานวนนักศึกษาลดลง
อย่างมากจนเข้าขั้นวิกฤติ ภาครัฐจึงควรกาหนดนโยบายในเรื่องการใช้ประโยชน์อาคาร ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
และสถานที่ที่ใช้ในการจั ดการศึ กษาระดับอุ ดมศึก ษาในภาพรวม เพื่อให้ มีการบริห ารจัดการอย่ า ง
เหมาะสม โดยให้มีการติดตามการใช้ประโยชน์อาคาร ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และสถานที่ที่ใช้ในการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการกาหนดนโยบายและมาตรการที่เหมาะสมต่อไป
3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ข้อค้นพบจากการศึกษาครั้งนี้ส่ งสัญญาณเร่งด่วน ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้ อง
ปรับตัว กาหนดนโยบาย และกลยุท์ที่ชัดเจน เพื่อรับมือกับสภาวะความท้าทายหลายประการในปัจจุบันนี้
ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสาหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี้
3.2.1 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ควรถือเป็นเรื่องเชิงนโยบายเร่งด่วน ในการ
ยกเครื่อง พัฒนาอัตลักษณ์ การกาหนดวิสัยทัศน์ ตาแหน่ง บทบาทการเลือกกลุ่มสถาบัน ในการสร้าง
จุดเน้นของหลักสูตรของสถาบัน ให้ทัน ต่อการเลี่ยนแปลง มีจุดเน้นในการสร้างคุณลักษณะบั ณฑิต ที่
โดดเด่น ที่เป็นทักษะชีวิต และทักษะในการสร้างงานด้วยตนเองในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต
3.2.2 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรใช้กลไกของสภาสถาบัน และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในกรรมการสภา ตามมาตรา 28(4) เป็นส่วนสร้างความเข้มแข็ง สร้างความเข้าใจ
ประสานเชื่อมโยงระหว่ าง ส านั กงานคณะกรรมการการอุด มศึ ก ษา (ส านักงานปลั ดกระทรว งการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และสภาสถาบัน
3.2.3 สภาสถาบัน ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ควรให้ความสาคัญกับ
การพัฒ นาคุณภาพการจั ดการศึกษา และใช้ประโยชน์จากข้อมูลรายงานการตรวจติดตามคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภท ทั้งข้อมูลรายสถาบัน และข้อมูลภาพรวม ประกอบกับข้อมูล
ผลการประกันคุณภาพระดับสถาบัน ระดับคณะ และระดับหลักสูตร รวมทั้งผลการรับรองวิทยะฐานะ
เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงพัฒนาที่เป็นรูปธรรม อย่างต่อเนื่อง
3.2.4 ควรมีการกาหนดแนวทางการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อลดต้นทุน ในภาวะที่รายได้จากนักศึกษาอาจทรงตัวหรือลดลง
เนื่องจากวิกฤติจานวนนักศึกษาที่ลดลง โดยให้มีการทางานเชิงบูรณาการข้ามคณะ และหน่วยงาน เพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรในลักษณะสหวิทยาการที่ตอบโจทย์การทางานในปัจจุบันได้ดีกว่า และให้มี
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ระบบ กลไกในการดาเนินการเปิดหลักสูตรที่ตอบโจทย์ประเทศและเป็นความเชี่ยวชาญของสถาบัน และ
ยุบเลิกหลักสูตรที่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน และประเทศ
3.2.5 ควรก าหนดนโยบายเน้ น คุ ณ ภาพ ที่ ส ามารถประกั น คุ ณ ภาพต่ อ
สาธารณชนได้อย่างชัดเจน มีมาตรการที่ต่อเนื่องเพื่อสร้างวัฒธรรมคุณภาพ โดยการสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการทั้งระบบ ตั้งแต่สภาวิชาการ การพัฒนาอาจารย์ทั้งในด้านคุณวุฒิ ตาแหน่งทางวิชาการ การ
พัฒนาความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่เหมาะสมกับบริบทของสถาบัน จากกลไกความร่วมมือที่มีการส่งเสริม
จากภาครั ฐ และกลไกความร่ ว มมื อ ในกลุ่ ม สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทั้ ง ในและต่ า งประเทศ สมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และท้องถิ่น เพื่อตอบโจทย์การมีงานทาเพื่อพัฒนา
ภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ
3.2.6 สร้างกลยุทธ์ในการบริ หารทรัพย์สินให้คุ้มค่า โดยเฉพาะอาคาร ที่ดิน
ที่มีอยู่ ควรมีการติดตามการใช้ประโยชน์อาคาร ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และสถานที่ที่ใช้ในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการสถาบันให้คุ้มค่าทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3.2.7 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หลายแห่งเริ่มต้นกิจการจากการมี ความ
เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ ที่ต้องมีการติดต่อกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บางแห่งจึงมี
ความเชี่ย วชาญด้านภาษาต่า งประเทศเป็ นทุ นเดิ ม จึงควรมีการสนับสนุ นสร้ างความสามารถด้ า น
ภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาให้มีความโดดเด่น และควรพั ฒนาหลักสูตรนานาชาติ เพื่อตอบโจทย์
นักศึกษาต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาจีน ที่นิยมเข้ามาศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย
ด้วยเห็นว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของไทย มีหลักสูตรการเรียนที่ต้องการ มีหอพักที่สะดวก อยู่ใกล้
ประเทศจีนใช้ชีวิตในประเทศไทยได้อย่างคุ้ นเคย ได้รับการดูแลเอาใจใส่ อานวยความสะดวกต่างๆ
ได้อย่างน่าพอใจ โดยเฉพาะการต่อวีซ่า
3.2.8 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ควรมีการติดตาม ศึกษา ความเป็นปัจจุบัน
ของกฎหมาย และระเบียบที่จะต้องปฏิบัติตาม ทั้งในส่วนของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และสาระสาคัญ
ที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยเฉพาะหากมีการดาเนินการที่ไม่สอดคล้อง
กับสาระสาคัญที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดของสถาบัน ทั้งในด้านกายภาพ การเปิด/ปิดหลักสูตรจะต้อง
ดาเนินการขอแก้ไขให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาภายหลัง
4. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป
ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป ดังนี้
4.๑ ในกระบวนการติดตาม ตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว
ได้มีการพิจารณาถึงผลการดาเนินการของสถาบัน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนการดาเนินการ 3 ด้าน
หลัก คือ แผนดาเนินงานด้านกายภาพ แผนการดาเนินงานด้านการเงิน และแผนการดาเนินงานด้าน
วิชาการ และได้พิจารณาการดาเนินการหลักสูตรว่าสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรหรือไม่ด้วย
ซึ่งผลที่ปรากฏพบว่า มีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจานวนมากที่ดาเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์
การเปลี่ ย นประเภทสถาบั น โดยที่ ส ถาบั นเหล่ านั้ นได้ ส่ ง แผนปรั บปรุง การด าเนิ นงานเพื่ อ ให้ มี การ
ดาเนินการให้ถูกต้อง ดังนั้นเพื่อ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จึง ควรมีการ
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ติดตามผลสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทที่ยังคงมีปัญหาด้านคุณภาพว่า ได้มีการปรับปรุง
แก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไร
4.๒ ควรมี ก ารติ ด ตามผลการใช้ เ กณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่ า
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถดาเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังกล่าวได้มาก
น้อยเพียงใด ปัญหาอุปสรรคที่ทาให้ยังไม่สามารถดาเนินการได้คืออะไร และจะมีแนวทางแก้ไขปัญหา
อย่างไร
4.๓ ด้ ว ยสภาพการณ์ ใ นปั จ จุ บั น ที่ พ บวิ ก ฤติ จ านวนนั ก ศึ ก ษาที่ ล ดลงอย่ า งมาก
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความเสี่ยงสูงต่อการรักษาสถานภาพทางการเงินและความอยู่รอดของสถาบัน
เป็ น อย่ างยิ่ ง จึ งน่ าจะมีการวิจั ย หารู ป แบบแนวทางการบริห ารจั ดการสถาบัน อุด มศึ กษาเอกชนให้
สามารถต่อสู้กับภาวะการณ์ดังกล่าว โดยยังคงรักษาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานได้
4.๔ ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง นโยบายในส่ ว นของการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เหมาะสมกับบริบทของการกากับดูแลภายใต้กระทรวงใหม่ (กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
4.๕ ควรมี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ พิ จ ารณาความเหมาะสมของพระราชบั ญ ญั ติ
สถาบั น อุดมศึกษาเอกชน และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับ การกากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เพื่อให้ เหมาะสมกั บ การเข้า สู่ ก ารก ากับ ดูแลของ กระทรวงการอุด มศึ กษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม
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ภาคผนวก ก
1. แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลประกอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยน

ประเภทแล้ว (สตป.ปป._02. (สาหรับสถาบันอุดมศึกษา))
2. แบบรายงานแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ ส ร้ า งความส าเร็ จ ในระดั บ ชาติ / นานาชาติ ส าหรั บ การตรวจเยี่ ย ม

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามที่เปลี่ยนประเภทสถาบัน ระยะที่สอง กลุ่มที่ 1
3. แบบข้อมูลในประเด็นคุณภาพการศึกษา ๖ ด้าน สาหรับการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามที่

เปลี่ยนประเภทสถาบัน ระยะที่ ๒ กลุ่มที่ ๒

สตป.ปป._02.
แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลประกอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว
-

(สาหรับสถาบันอุดมศึกษา)

มหาวิทยาลัย/สถาบัน.................................................................................................................................................................................................................
ตารางที่ 1 แสดงแผน และผลการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อกาหนดของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
ช่วงเวลาดาเนินการ
แผนการก่อสร้างอาคาร
ผลการก่อสร้างอาคาร
(ปี พ.ศ.)

ตารางที่ 2 พื้นที่ใช้สอยในแต่ละอาคาร
ลาดับ
อาคาร/สถานที่
ที่

ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.)

จานวนห้อง

ความจุ (คน)

หมายเหตุ

หมายเหตุ

๑๙๒

ตารางที่ 3 รายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย/สถาบัน
ลาดับ
ระดับปริญญา
ชื่อปริญญา
ที่

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

วันที่สกอ.
รับทราบ

วันที่เปิดสอน

ลักษณะหลักสูตร*

หมายเหตุ *ลักษณะหลักสูตร ให้ระบุว่าเป็นหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาอังกฤษ หรือหลักสูตรสองภาษา หรือเป็นความร่วมมือกับต่างประเทศ หรืออื่นๆ

ตารางที่ 4 จานวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย/สถาบัน จาแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา
ลาดับ
ที่

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

ชั้นปีที่ 1
นักศึกษา
ไทย

นักศึกษา
ต่างประเทศ

ชั้นปีที่ 2
นักศึกษา
ไทย

นักศึกษา
ต่างประเทศ

จานวนนักศึกษาปัจจุบัน
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
นักศึกษา
ไทย

นักศึกษา
ต่างประเทศ

นักศึกษา
ไทย

นักศึกษา
ต่างประเทศ

ชั้นปีที่ 5
นักศึกษา
ไทย

นักศึกษา
ต่างประเทศ

รวม
นักศึกษาไทย

นักศึกษา
ต่างประเทศ

๑๙๓

ตารางที่ 5 จานวนผู้สาเร็จการศึกษา จาแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ลาดับ
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
ที่
ปี พ.ศ.2554
ปี พ.ศ.2555
ปี พ.ศ.2556
.......( )
.......( )
.......( )

หมายเหตุ

หมายเหตุ ขอให้ระบุจานวนรวมนักศึกษาในรุ่นที่รับเข้า ซึ่งสาเร็จการศึกษาปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖

ตารางที่ 6 แผนและผลในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น ในช่วงเวลาตั้งแต่ได้รับการเปลี่ยนประเภทสถาบัน
แผนการจัดหาอาจารย์
ผลการจัดหาอาจารย์
ปี พ.ศ.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

รวม

๑๙๔

ตารางที่ 7 แผนและผลในการพัฒนาอาจารย์ให้มีตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ในช่วงเวลาตั้งแต่ได้รับการเปลี่ยนประเภทสถาบัน
แผนการพัฒนาอาจารย์
ผลการพัฒนาอาจารย์
ตาแหน่งทางวิชาการ
ตาแหน่งทางวิชาการ
ปี พ.ศ.
ผู้ช่วย
รอง
ผู้ช่วย
รอง
อาจารย์
ศาสตราจารย์
อาจารย์
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์
ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

ตารางที่ 8 จานวนและรายละเอียดเกี่ยวกับอาจารย์ประจาหลักสูตรต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน
- ระดับปริญญาตรี
(1) หลักสูตร/สาขาวิชา......................................................................................................................................................
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ลาดับ
ตาแหน่งทาง
ชื่อ – สกุล
(ชื่อปริญญา,สาขาวิชา,สถาบัน,
ที่
วิชาการ
ปีที่สาเร็จการศึกษา,ประเทศ)

ศาสตราจารย์

ประสบการณ์การสอนและ
การทางาน

๑๙๕

- ระดับบัณฑิตศึกษา
(1) หลักสูตร/สาขาวิชา................................................................................................................................................................

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
(ชื่อปริญญา,สาขาวิชา,สถาบัน,
ปีที่สาเร็จการศึกษา,ประเทศ)

ตาแหน่งทาง
วิชาการ

ประสบการณ์การสอนและ
การทางาน

ผลงานวิจัย*

หมายเหตุ *เป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา และการรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงาน
ในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ

ตารางที่ 9 จานวนอาจารย์ประจาและอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย/สถาบัน จาแนกตามคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
อาจารย์ประจา
คุณวุฒิ
ตาแหน่งทางวิชาการ
คุณวุฒิ
หลักสูตร/สาขาวิชา
ปริญญา
ตรี

ปริญญา
โท

ปริญญา
เอก

อาจารย์

ผศ.

รศ.

ศ.

ปริญญา
ตรี

ปริญญา
โท

อาจารย์พิเศษ
ตาแหน่งทางวิชาการ
ปริญญา
เอก

อาจารย์

ผศ.

รศ.

ศ.

๑๙๖

ตารางที่ 10 จานวนเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน จาแนกตามคุณวุฒิ
คุณวุฒิ
หลักสูตร/สาขาวิชา

ต่ากว่า
ปริญญาตรี

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

รวม

หมายเหตุ

ตารางที่ 11 ผลงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา

ชื่อ – สกุล

ชื่อผลงานวิจัย

วารสารที่ตีพิมพ์ วัน/เดือน/ปี ที่
เผยแพร่
ตีพิมพ์เผยแพร่

หมายเหตุ

๑๙๗

ตารางที่ 12 จานวนหนังสือ และวารสารวิชาการสาหรับสาขาวิชาที่มีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
หนังสือ/ตารา
วารสารวิชาการ
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ

หมายเหตุ การนับจานวนหนังสือและวารสารวิชาการให้นบั ตามชื่อเรื่อง(Title)

ตารางที่ 13 จานวนและรายชื่อฐานข้อมูลสาหรับหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย/สถาบัน
ชื่อฐานข้อมูล
หลักสูตร/สาขาวิชา
ปีที่บอกรับ

หมายเหตุ

๑๙๘

ผู้ให้ข้อมูล..................................................................................ตาแหน่ง............................................................................
วันที่ให้ข้อมูล..............................................เบอร์โทรติดต่อประสานงาน......................................................
แบบข้
ในประเด็
นคุนณไฟล์
ภาพการศึ
กษา เ๖มล์ด้าjoy_rattanaburee@hotmail.com
น
หมายเหตุ ขอให้สถาบันอุดมศึกษาประทับตราสถาบันในเอกสารทุ
กหน้อมูาลและจั
ดส่งเป็
เอกสารทางอี

สาหรับการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามที่เปลี่ยนประเภทสถาบัน ระยะที่สอง กลุ่มที่ ๒
๑. การบริหารสถาบันของผู้บริหารระดับสูง เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจของสถาบัน การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรและนักศึกษา ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและชุมชน รวมทั้งการสร้างสถาบันให้มีความยั่งยืนทั้งในด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ วัฒนธรรมการทางาน การสร้างนวัตกรรม ตลอ ดจนการพัฒนาสถาบันใน
อนาคต
แนวคิด วิธีการ ผลการดาเนินงาน เป้าหมาย/การคาดหวังในอนาคต

๒. แผนพัฒนาสถาบันและการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ เกี่ยวกับกลไกและกระบวนการในการจัดทาแผน และการนาแผน ไปปฏิบัติ ทั้งในด้านการเปิดหลักสูตรใหม่ การจัดสรร
ทรัพยากร และแผนด้านบุคลากรและอัตรากาลังที่จะมีผลกระทบจากแผนดังกล่าว
แนวคิด วิธีการ ผลการดาเนินงาน เป้าหมาย/การคาดหวังในอนาคต

๓. การพัฒนานักศึกษา เกี่ยวกับการดาเนินการในการดูแลนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้าศึกษาจนสาเร็จการศึกษา วิธีการรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ
การจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร การให้คาปรึกษาแก่นักศึกษา การมีงานทาของบั ณฑิต ความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียโดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิต ความผูกพันของนักศึกษาที่มีต่อสถาบัน และการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า
แนวคิด วิธีการ ผลการดาเนินงาน เป้าหมาย/การคาดหวังในอนาคต

๑๙๙

๔. การพัฒนาและรักษาคณาจารย์ที่เกี่ยวกับวิธีการ ในการสรรหา การพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะของบุคลากรและอาจารย์ การสร้างความผูกพันของ
บุคลากรและอาจารย์ต่อสถาบัน การสร้างสภาพแวดล้อมในการทางานรวมทั้งความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคลากร เพื่อให้บรรลุความสาเร็จของสถาบันและของบุคคล
แนวคิด วิธีการ ผลการดาเนินงาน เป้าหมาย/การคาดหวังในอนาคต

๕. ระบบการจัดการเรียนการสอนและพัฒนางานวิจัยที่ทาให้สาเร็จและยั่งยืน เกี่ยวกับแนวคิดในการออกแบบ การจัดการ การปรับปรุงหลักสูตร จุดเน้นของหลักสูตรที่
แตกต่างจากสถาบันอื่น และวิธีการการจัดการเรียนการสอนที่ทาให้สถาบันประสบความสาเร็จและมีความยั่งยืน การส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์
ตลอดจนกลไก/กระบวนการในการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
แนวคิด วิธีการ ผลการดาเนินงาน เป้าหมาย/การคาดหวังในอนาคต

๖. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจ และนามาปรับปรุงผลการดาเนินงานของสถาบัน เกี่ยวกับวิธีการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ทั้งการเลือก การ
รวบรวม การวิเคราะห์ การจัดการและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ เพื่อให้มีความแม่นยาถูกต้องและเชื่อถือได้
แนวคิด วิธีการ ผลการดาเนินงาน เป้าหมาย/การคาดหวังในอนาคต

๒๐๐

๒๐๑

แบบรายงานแนวปฏิบัติที่ดี ที่สร้างความสาเร็จในระดับชาติ/นานาชาติ
1.1 บริบทของสถาบันที่สะท้อนความสาเร็จของมหาวิทยาลัย
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
1.2 แนวปฏิบัติที่ดีที่สร้างความภูมิใจ/ความสาเร็จ ในระดับชาติ/นานาชาติ
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
1.3 ผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ (Result) ที่เกิดขึ้นจากแนวปฏิบัติที่ดี
ก. ด้านคุณภาพบัณฑิต
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
ข. ด้านงานวิจัย /การตีพิมพ์
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
หมายเหตุ

ให้มหาวิทยาลัยนาเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของสถาบัน/คณะ

๒๐๒

ภาคผนวก ข
1. รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภท จานวน 36 สถาบัน แยกตามกลุ่ม
2. รายนามผู้ทรงคุณวุฒิโครงการตรวจเยี่ยมคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่เปลี่ยนประเภทแล้วระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559
3. รายชื่อฝ่ายเลขานุการโครงการตรวจเยี่ยมคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วระหว่างปีงบประมาณ 2557 – 2559
4. รายนามคณะกรรมการการอุดมศึกษา (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560)
5. รายนามคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560)

๒๐๓

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภท จานวน 36 สถาบัน แยกตามกลุ่ม
1. สถาบั น ที่ เ ปลี่ ย นประเภทแล้ ว ไม่ เ กิ น 10 ปี จ านวน 16 สถาบั น ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย ปทุ ม ธานี
มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
สถาบันรัชต์ภาคย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยตาปี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัย
นอร์ ท -เชี ย งใหม่ มหาวิ ท ยาลั ย ฟาฏอนี มหาวิ ท ยาลั ย เนชั่ น มหาวิ ท ยาลั ย ราชธานี มหาวิ ท ยาลั ย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น และมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
2. สถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 10 ปี แต่ยังไม่ถึง 20 ปี จานวน 7 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยรัตน
บัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยภาคกลาง มหาวิทยาลัย
คริสเตียน มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น และมหาวิทยาลัยเกริก
3. สถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 20 ปี จานวน 13 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัย
สยาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยเกษม
บั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย วเฉลิ ม พระเกี ย รติ มหาวิ ท ยาลั ย เอเชี ย อาคเนย์ มหาวิ ท ยาลั ย อั ส สั ม ชั ญ
มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

๒๐๔

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิโครงการตรวจเยี่ยมคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่เปลี่ยนประเภทแล้วระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559
1. มหาวิทยาลัยปทุมธานี
1. รองศาสตราจารย์อานนท์ เที่ยงตรง
2. นายวิทยา เจียรพันธุ์
3. รองศาสตราจารย์สนธิ เตชานันท์
4. รองศาสตราจารย์สมจิตร ล้วนจาเริญ
5. รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ เสาวนะ
2. มหาวิทยาลัยธนบุรี
1. รองศาสตราจารย์บวร ปภัสราทร
2. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
3. รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ เสาวนะ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจารี ปรียานนท์
3. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2. รองศาสตราจารย์กิ่งพร ทองใบ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล
4. รองศาสตราจารย์วิโรจ นาคชาตรี
4. มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
1. รองศาสตราจารย์บวร ปภัสราทร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจารี ปรียานนท์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนอม รอดคาดี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สุ่มเล็ก
5. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
1. รองศาสตราจารย์อานนท์ เที่ยงตรง
2. รองศาสตราจารย์สุภาว์ จุลนาพันธ์
3. รองศาสตราจารย์ธวัช วีระศิริวัฒน์
4. รองศาสตราจารย์เอกชัย แสงอินทร์
6. สถาบันรัชต์ภาคย์
1. รองศาสตราจารย์สุรชาติ ณ หนองคาย
2. รองศาสตราจารย์สุภาว์ จุลนาพันธ์
3. รองศาสตราจารย์พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์
4. รองศาสตราจารย์วิโรจ นาคชาตรี
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7. มหาวิทยาลัยตาปี
1. ดร.ถนอม อินทรกาเนิด
2. รองศาสตราจารย์สมจิตร ล้วนจาเริญ
3. รองศาสตราจารย์ธีรพงศ์ แก่นอินทร์
4. รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง
8. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
1. รองศาสตราจารย์อานนท์ เที่ยงตรง
2. พล.ต.ต. ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
3. รองศาสตราจารย์สนธิ เตชานนท์
4. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
5. รองศาสตราจารย์นันทิยา น้อยจันทร์
9. มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
1. รองศาสตราจารย์สุรชาติ ณ หนองคาย
2. รองศาสตราจารย์ฉลองศรี พิมลสมพงศ์
3. รองศาสตราจารย์กิตติพร ปัญญาภิญโญผล
4. รองศาสตราจารย์พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์
10. มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่
1. รองศาสตราจารย์บวร ปภัสราทร
2. รองศาสตราจารย์กิ่งพร ทองใบ
3. รองศาสตราจารย์ไพรัช ตระการศิรินนท์
4. รองศาสตราจารย์เอกชัย แสงอินทร์
11. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
1. รองศาสตราจารย์อานนท์ เที่ยงตรง
2. รองศาสตราจารย์สนธิ เตชานนท์
3. ดร.วิทยา เจียรพันธ์
4. ดร.อณัส อมาตยกุล
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันศักดิ์ พลสารัมย์
12. มหาวิทยาลัยราชธานี
1. ดร.ถนอม อินทรกาเนิด
2. รองศาสตราจารย์สมจิตร ล้วนจาเริญ
3. รองศาสตราจารย์วิโรจ นาคชาตรี
4. รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ เสาวนะ
13. มหาวิทยาลัยเนชั่น
1. รองศาสตราจารย์สุรชาติ ณ หนองคาย
2. รองศาสตราจารย์ไพรัช ตระการศิรินนท์
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3. รองศาสตราจารย์เอกชัย แสงอินทร์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจารี ปรียานนท์
14. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1. รองศาสตราจารย์อานนท์ เที่ยงตรง
2. รองศาสตราจารย์กิ่งพร ทองใบ
3. นายวิทยา เจียรพันธุ์
4. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์
15. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
1. รองศาสตราจารย์สุรชาติ ณ หนองคาย
2. รองศาสตราจารย์นภาภรณ์ พลนิกรกิจ
3. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย สุ่มเล็ก
16. มหาวิทยาลัยเกริก
1. รองศาสตราจารย์อานนท์ เที่ยงตรง
2. รองศาสตราจารย์สนธิ เตชานันท์
3. รองศาสตราจารย์ปรียานุช อภิบุณโยภาส
4. รองศาสตราจารย์พัชนี เชยจรรยา
5. รองศาสตราจารย์วิโรจ นาคชาตรี
17. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
1. ดร.ถนอม อินทรกาเนิด
2. รองศาสตราจารย์สุภาว์ จุลนาพันธ์
3. รองศาสตราจารย์พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์
4. รองศาสตราจารย์ธีรพงศ์ แก่นอินทร์
18. มหาวิทยาลัยคริสเตียน
1. รองศาสตราจารย์สุรชาติ ณ หนองคาย
2. ศาสตราจารย์ประนอม โอทกานนท์
3. รองศาสตราจารย์สมจิตร ล้วนจาเริญ
4. รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ เสาวนะ
19. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
1. รองศาสตราจารย์บวร ปภัสราทร
2. รองศาสตราจารย์สมสรรญ์ วงษ์อยู่น้อย
3. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจารี ปรียานนท์

กรรมการ
กรรมการ
ประธานกรรมการ
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ประธานกรรมการ
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๒๐๗

20. มหาวิทยาลัยภาคกลาง
1. รองศาสตราจารย์บวร ปภัสราทร
2. รองศาสตราจารย์สุภาว์ จุลนาพันธ์
3. รองศาสตราจารย์วัฒนา พัดเกตุ
21. มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
1. ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ
2. รองศาสตราจารย์สุภาว์ จุลนาพันธ์
3. นายวิทยา เจียรพันธุ์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจารี ปรียานนท์
22. มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
1. พล.ต.ต.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
2. รองศาสตราจารย์สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย
3. รองศาสตราจารย์ดรุณี รุจกรกานต์
4. รองศาสตราจารย์สมจิตร ล้วนจาเจริญ
23. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
1. รองศาสตราจารย์สุรชาติ ณ หนองคาย
2. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์ เกียรติโกมล
3. รองศาสตราจารย์ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจารี ปรียานนท์
24. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
1. รองศาสตราจารย์ดรุณี รุจกรกานต์
2. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
3. รองศาสตราจารย์ปรียานุช อภิบุณโยภาส
25. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
2. รองศาสตราจารย์สมจิตร ล้วนจาเริญ
3. รองศาสตราจารย์พวงรัตน์ บุญญานุรักษ์
4. รองศาสตราจารย์ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์
26. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
1. พล.ต.ต.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
2. รองศาสตราจารย์สุรชาติ ณ หนองคาย
3. รองศาสตราจารย์ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์
4. รองศาสตราจารย์กนกพร นุ่มทอง
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๒๐๘

27. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
1. รองศาสตราจารย์บวร ปภัสราทร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจารี ปรียานนท์
3. รองศาสตราจารย์พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์
28. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
1. ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ
2. รองศาสตราจารย์ปองวิทย์ ศิริโพธิ์
3. รองศาสตราจารย์วิเชียร ชุติมาสกุล
4. รองศาสตราจารย์สมจิตร ล้วนจาเริญ
5. รองศาสตราจารย์สุรชาติ ณ หนองคาย
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนรินทร์ วีระสถาวณิชย์
29. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
1. รองศาสตราจารย์อานนท์ เที่ยงตรง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนรินทร์ วีระสถาวณิชย์
3. รองศาสตราจารย์รักศานต์ วิวัฒนสินอุดม
4. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
30. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
1. นายวิทยา เจียรพันธุ์
2. รองศาสตราจารย์สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย
3. รองศาสตราจารย์สุภาว์ จุลนาพันธุ์
4. รองศาสตราจารย์ราณี อิสิชัยกุล
5. รองศาสตราจารย์วีระเชษฐ์ ขันเงิน
31. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
1. ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ
2. รองศาสตราจารย์รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม
3. รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ
32. มหาวิทยาลัยพายัพ
1. รองศาสตราจารย์อานนท์ เที่ยงตรง
2. รองศาสตราจารย์สมจิตร ล้วนจาเริญ
3. รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คาประกอบ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนอม รอดคาดี
33. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
1. รองศาสตราจารย์บวร ปภัสราทร
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจารี ปรียานนท์
3. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ อรรคทิมากูล
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๒๐๙

34. มหาวิทยาลัยรังสิต
1. รองศาสตราจารย์อานนท์ เที่ยงตรง
2. รองศาสตราจารย์สนธิ เตชานันท์
3. รองศาสตราจารย์พงศ์สันห์ ศรีสมทรัพย์
4. รองศาสตราจารย์สุภาว์ จุลนาพันธ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนอม รอดคาดี
35. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
1. รองศาสตราจารย์สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจารี ปรียานนท์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี พรรณวิเชียร
36. มหาวิทยาลัยสยาม
1. พล.ต.ต.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
2. รองศาสตราจารย์สุภาว์ จุลนาพันธ์
3. รองศาสตราจารย์ไพบูรณ์ คะเชนทรพรรค์
4. รองศาสตราจารย์วิเชียร ชุติมาสกุล
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๒๑๐

รายชื่อฝ่ายเลขานุการโครงการตรวจเยี่ยมคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วระหว่างปีงบประมาณ 2557 – 2559
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1. นางสาวอัมพา สุวรรณศรี

อดีตผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา

2. นางนภาพร อาร์มสตรอง

ผู้อานวยการสานักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา

3. นายสมบัติ รุ่งรัศมี

ผู้อานวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลด้านคุณภาพมาตรฐาน
อุดมศึกษา

4. นายชัยวัฒน์ อนันต์กาญจนกุล

เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

5. นางสาวณัฐกนก เจนสุขสถิตไพศาล

เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

6. นางสาวศุภมาส ลิมาวัฒนชัย

เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

7. นางสาวปาริชาติ เบ็ญจวรรณ์

เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

8. นางสาวสุมลฑา เมืองศิลปศาสตร์

เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

9. นางสาวชนิชา ชัยภูมิธนโชค

เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

10. นางสาววินันดา แสงทอง

เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

11. นางสาวสุภาภรณ์ รัตนบุรี

เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

12. นางสาวชนิดาภา ภู่เกิด

เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

13. นายคณา รักษาบุญ

เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

14. นางสาวนิลิณ บุตรดี

เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

15. นางสาวสวรรญา ธรรมสอน

เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

16. นายนิธิศพงศ์ ชัยภูมิธนโชค

เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

๒๑๑

รายนามคณะกรรมการการอุดมศึกษา (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560)
1. รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
2. นายชวลิต หมื่นนุช
3. พลตารวจเอก ชาญวุฒิ วัชรพุกก์
4. พลตารวจตรี ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์
5. ศาสตราจารย์นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย
6. ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง
7. ศาสตราจารย์ลิขิต ธีรเวคิน
8. ศาสตราจารย์วิชัย ริ้วตระกูล
9. ศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
10. ศาสตรจารย์ศักดา ธนิตกุล
11. รองศาสตราจารย์ศิโรจน์ ผลพันธิน
12. ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
13. นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์
14. ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ
15. รองศาสตราจารย์อานนท์ เที่ยงตรง
16. นายวิทยา เจียรพันธุ์
17. นายอรรถพร สุวัธนเดชา
18. รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการผู้แทนองค์กรมหาชน
กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการผู้แทนองค์กรวิชาชีพ

๒๑๒

รายนามคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560)
1. รองศาสตราจารย์อานนท์ เที่ยงตรง
2. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์
4. ศาสตราจารย์ปรัชญา เวลารัชช์
5. ศาสตราจารย์สมบัติ ธารงธัญวงศ์
6. ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ
7. รองศาสตราจารย์สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์
8. รองศาสตราจารย์สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย
9. รองศาสตราจารย์บวร ปภัสราทร
10. รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์ คุรุธัช
11. รองศาสตราจารย์สุรชาติ ณ หนองคาย
12. รองศาสตราจารย์ดรุณี รุจกรกานต์
13. รองศาสตราจารย์ศิริเดช สุชีวะ
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล พูลภัทรชีวิน

ประธานอนุกรรมการ
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

๒๑๓

ภาคผนวก ค
1. พระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
2. กฎกระทรวง กาหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๙
3. กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ
หรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๒
4. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือการขออนุญาตเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2558
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ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๐ ตอน ๑๐๗ ก วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ และ เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๑ ก วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๐
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สารบัญ
หนา
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖

๑

หมวด ๑ การจัดตั้งและเปดดําเนินการ

๓

หมวด ๒ คณะกรรมการ

๗

หมวด ๓ การดําเนินงาน

๘

หมวด ๔ ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ

๑๘

หมวด ๕ ทรัพยสินและการบัญชี

๒๐

หมวด ๖ การอุดหนุนและสงเสริม

๒๓

หมวด ๗ การกํากับและควบคุม

๒๓

หมวด ๘ การเลิกและการโอนกิจการ

๓๑

หมวด ๙ บทกําหนดโทษ

๓๓

บทเฉพาะกาล

๓๕
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พระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ .ศ. ๒๕๔๖

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
เปนป ที่ ๕๘ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา
๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของรัฐสภา
ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖"
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒
(๒) พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕
มาตรา ๔ ใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัตินี้ และคงมีสภาพเปนนิติบุคคล
๒ / มาตรา ๕...
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๒

มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
"สถาบันอุดมศึกษาเอกชน" หมายความวา สถานศึกษาของเอกชนที่ใหการศึกษาระดับปริญญา
แกบุคคลตั้งแตหนึ่งคนขึ้นไป
"ผูรับใบอนุญาต" หมายความวา ผูซึ่งไดนําทุนมาจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและไดรับ
ใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และหมายความรวมถึงผูรับโอนใบอนุญาตจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
"ใบอนุญาต" หมายความวา ใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษา
แหงชาติ
"สภาสถาบัน" หมายความวา สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
"กรรมการสภาสถาบัน" หมายความวา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
"คณาจารย" หมายความวา ศาสตราจารย ศาสตราจารยพเิ ศษ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย
พิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ อาจารย และอาจารยพิเศษ ซึ่งทําหนาที่หลัก
ทางดานการสอนและการวิจยั ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
"นักศึกษา" หมายความวา ผูซึ่งเขารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งสําเร็จการศึกษา
ไมต่ํากวาขั้นพืน้ ฐานตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือผูซึ่งสภาสถาบันอนุมัติ
ใหเขาศึกษาไดตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
"กระทรวง" หมายความวา กระทรวงศึกษาธิการ
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกสถานศึกษาของเอกชนทีจ่ ัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ระดับปริญญา เวนแตสถานศึกษาที่จดั ตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับทบวง
การชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติ
มาตรา ๗ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจ
แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงและประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
๓ / หมวด ๑...
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๓

หมวด ๑
การจัดตั้งและเปดดําเนินการ
มาตรา ๘ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนสถานศึกษาและวิจยั มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษา
สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน ทําการวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
มาตรา ๙ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีสามประเภท คือ
(๑) มหาวิทยาลัย
(๒) สถาบัน
(๓) วิทยาลัย
ลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัย ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๐ การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรา ๙ ตองไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๑๑ ในการขอรับใบอนุญาต ผูขอรับใบอนุญาตตองเสนอโครงการจัดตั้ง ขอกําหนด
และสาขาวิชาที่จะเปดสอนมาพรอมกับคําขอดวย
ขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) ชื่อและประเภท
(๒) วัตถุประสงค
(๓) ที่ตั้งและแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร
(๔) รายละเอียดเกีย่ วกับที่ดนิ ตามมาตรา ๑๒
(๕) ทุนจากผูขอรับใบอนุญาตและโครงการใชจาย
(๖) ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ
(๗) ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ
(๘) โครงการจัดการศึกษาและอุปกรณหลักในการจัดการศึกษา
๔ / (๙) โครงการ...
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(๙) โครงการจัดหาและพัฒนาผูบริหาร คณาจารยและเจาหนาที่
(๑๐) หลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา
(๑๑) อัตราคาเลาเรียน คาบํารุง และคาธรรมเนียมตางๆ
(๑๒) วิธีการรับนักศึกษาและใหนักศึกษาพนสภาพ
(๑๓) เครื่องแบบนักศึกษาหรือการแตงกายของนักศึกษา
(๑๔) การกําหนดตําแหนง คุณสมบัติของผูบริหาร คณาจารยและเจาหนาที่ การกําหนดอัตรา
เงินเดือน คาสอน คาชดเชย คาตอบแทน หลักเกณฑการจางและเลิกจาง และสวัสดิการของผูบริหาร
คณาจารย ผูชวยอาจารย และเจาหนาที่
(๑๕) รายการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
การแกไขขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคสองตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ เวนแต (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) ใหไดรับความเห็นชอบ
จากสภาสถาบัน และตองแจงใหคณะกรรมการทราบภายในสามสิบวันนับแตวันทีส่ ภาสถาบันใหความ
เห็นชอบ
มาตรา ๑๒ ผูขอรับใบอนุญาตตอง
(๑) เปนผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จะใชเปนที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๒) เปนผูมีหลักฐานแสดงใหเห็นวา เมื่อไดรับใบอนุญาตแลวจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินใหแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๖ หรือ
(๓) เปนผูเชาที่ดินจากสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานแสดงใหเห็นวา
เมื่อไดรับใบอนุญาตแลวจะสามารถโอนสิทธิตามสัญญาเชาที่ดินดังกลาวใหแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ไดภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๖
ที่ดินตามวรรคหนึ่งตองมีลักษณะและเนือ้ ที่ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๓ เมื่อไดรับใบอนุญาตแลว ใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนนิติบุคคลนับแตวันที่ไดรับ
ใบอนุญาตและใหผูรับใบอนุญาตเปนผูแทนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นจนกวาจะไดมีการแตงตั้ง
อธิการบดี

๕ / มาตรา ๑๔...
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๕

มาตรา ๑๔ การเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึ่งไดรับใบอนุญาตตาม
มาตรา ๑๓ แลว ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาํ หนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๑๕ การอนุญาต การเพิกถอนการอนุญาต การเปลี่ยนชื่อ และการเปลี่ยนประเภท
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๖ เมื่อไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๓ แลว ใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการดังนี้
(๑) กรณีผรู ับใบอนุญาตเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามมาตรา ๑๒ (๑) ตองโอนกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินดังกลาวโดยปลอดจากภาระผูกพันใดๆใหแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนภายในหกสิบวันนับแตวันที่
ไดรับใบอนุญาต เวนแตจะมีเหตุจําเปนและรัฐมนตรีอนุญาตใหขยายเวลาออกไปได แตตองไมเกิน
สามสิบวัน
(๒) กรณีผรู ับใบอนุญาตเปนผูมหี ลักฐานตามมาตรา ๑๒ (๒) ตองโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาว
โดยปลอดจากภาระผูกพันใดๆใหแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
ใบอนุญาต เวนแตจะมีเหตุจาํ เปนและรัฐมนตรีอนุญาตใหขยายเวลาออกไปได แตตองไมเกินหกสิบวัน
(๓) กรณีผูรับใบอนุญาตเปนผูเชาที่ดินตามมาตรา ๑๒ (๓) ตองโอนสิทธิการเชาที่ดินดังกลาว
โดยปลอดจากภาระผูกพันใดๆใหแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
ใบอนุญาต เวนแตจะมีเหตุจาํ เปนและรัฐมนตรีอนุญาตใหขยายเวลาออกไปได แตตองไมเกินสามสิบวัน
(๔) โอนเงินและทรัพยสินอื่นซึ่งเปนทุนนอกจากที่ดนิ ใหแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนภายใน
หกสิบวัน
ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แลวแตกรณี ใหรัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตได
มาตรา ๑๗ การโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินใหแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรา ๑๖ (๑) และ
(๒) และการบริจาคอสังหาริมทรัพยใหแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใหไดรับยกเวนภาษีอากรกรณี
โอนอสังหาริมทรัพยโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร และไดรับยกเวนคาธรรมเนียม
จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย

๖ / *มาตรา ๑๘...
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๖

* มาตรา ๑๘ ...ยกเลิก...
มาตรา ๑๙ การแบงสวนงานและการจัดระบบบริหารงานภายใน ใหเปนไปตามระเบียบหรือ
ขอบังคับของสภาสถาบัน
มาตรา ๒๐ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจจัดการศึกษาในสาขาวิชาใดนอกสถานทีต่ ั้งได
รูปแบบ วิธีการจัด การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๑ ชือ่ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองใชอักษรไทยและตองใชคําวา "มหาวิทยาลัย"
"สถาบัน" หรือ "วิทยาลัย" นําหนาชื่อ
ชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะใชอักษรตางประเทศดวยก็ได โดยไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๒ หามมิใหผูใดซึ่งมิใชสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัตินี้ใชคําวา
"มหาวิทยาลัย" "สถาบัน" หรือ "วิทยาลัย" หรือคําในภาษาตางประเทศที่มีความหมายอยางเดียวกัน
ประกอบชื่อในดวงตรา ปายชื่อ ขอบังคับ ระเบียบ จดหมาย เอกสาร หรือสื่ออยางอื่นที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินกิจการเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๒๓ กิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงาน และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ ทั้งนี้ ผูปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองไดรับ
ผลประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
การคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง

* ความในมาตรา ๑๘ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยไมมี
บทบัญญัติใหม ความเดิมบัญญัติวา
" มาตรา ๑๘ การเปดดําเนินการในสาขาวิชาใดเพิ่มเติมจากที่ไดรับอนุมัติไวตามมาตรา ๑๑ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะกระทําได
ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน และใหแจงคณะกรรมการทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่สภาสถาบันใหความเห็นชอบ
การขอเปดดําเนินการ และการใหความเห็นชอบในการเปดดําเนินการในสาขาวิชา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด "

๗ / หมวด ๒...

222
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

๗

หมวด ๒
คณะกรรมการ
* มาตรา ๒๔ ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ใหความเห็นชอบในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดไวใหไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
(๒) เสนอความเห็นหรือใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๓) รับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงกําหนด
(๔) ออกระเบียบและขอบังคับเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อประโยชนสาธารณะ
หรือเพื่อปองกันมิใหเกิดความเสียหายแกสิทธิของบุคคลทั่วไป ในการนี้ จะระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนดวยก็ได
(๖) ปฏิบัติงานอื่นใดตามทีพ่ ระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่
ของคณะกรรมการ
มาตรา ๒๕ ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทําหนาที่เกี่ยวกับการดําเนินงานของ
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี้
* ความในมาตรา ๒๔ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชขอความ
ที่พิมพปรากฏไวนี้แทน ความเดิมบัญญัติวา
"มาตรา ๒๔ ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ใหความเห็นชอบในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดไวใหไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
(๒) เสนอความเห็นหรือใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง และประกาศ เพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๓) ใหการรับรองหลักสูตรการศึกษาตามมาตรฐานที่กระทรวงกําหนด
(๔) ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานการศึกษาและวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรฐาน
การศึกษาที่กระทรวงกําหนด
(๕) ออกระเบียบ และขอบังคับเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๖) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการ"

๘ / มาตรา ๒๖…
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๘

มาตรา ๒๖ ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได และเมือ่ ไดดําเนินการ
ประการใดแลวใหรายงานใหคณะกรรมการทราบดวย
การประชุมของคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด
มาตรา ๒๗ ใหคณะกรรมการ คณะกรรมการอื่น และคณะอนุกรรมการ มีอํานาจเรียกบุคคลใดๆ
มาใหถอยคําหรือแจงใหบุคคลใดๆสงเอกสารหรือหลักฐานที่จําเปนแกการดําเนินการตามอํานาจและ
หนาที่
หมวด ๓
การดําเนินงาน
มาตรา ๒๘ ใหมีสภาสถาบันในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแตละแหงประกอบดวย
(๑) นายกสภาสถาบัน ซึ่งผูรับใบอนุญาตเสนอชื่อ
(๒) อธิการบดี เปนกรรมการสภาสถาบันโดยตําแหนง
* (๓) กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิจาํ นวนไมนอยกวาเจ็ดคนแตไมเกินสิบสี่คน ซึ่งผูรับ
ใบอนุญาตเสนอชื่อ ทั้งนี้ ใหมีคณาจารยประจําอยางนอยหนึ่งคน
(๔) กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินสามคน ซึ่งรัฐมนตรีเลือกจากบัญชีรายชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิทคี่ ณะกรรมการเห็นชอบ
ใหรัฐมนตรีแตงตั้งนายกสภาสถาบันตาม (๑) และกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิตาม (๓)
และ(๔)

* ความใน (๓) ของมาตรา ๒๘ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และให
ใชขอความที่พิมพปรากฏไวนี้แทน ความเดิมบัญญัติวา
"(๓) กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคนแตไมเกินสิบสี่คน ซึ่งผูรับใบอนุญาตเสนอชื่อ ทั้งนี้ ใหมีผูแทน
คณาจารยอยางนอยหนึ่งคน "

๙ / ใหสภา…
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๙

ใหสภาสถาบันเลือกกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภาสถาบันเพื่อทํา
หนาที่แทนนายกสภาสถาบันเมื่อนายกสภาสถาบันไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนง
นายกสภาสถาบัน
ใหสภาสถาบันแตงตั้งผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนคนหนึ่งเปนเลขานุการโดยคําแนะนํา
ของอธิการบดี
มาตรา ๒๙ เมือ่ รัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๒๘ (๑) และกรรมการสภา
สถาบันผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๘(๓) และ (๔) แลว ใหนายกสภาสถาบันจัดใหมีการประชุมกรรมการ
สภาสถาบันเพื่อแตงตั้งอธิการบดี
การประชุมกรรมการสภาสถาบันครั้งแรกใหดําเนินการภายในสามสิบวันนับแตวันที่
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดรับแจงคําสั่งแตงตั้งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ
ตามมาตรา ๒๘
มาตรา ๓๐ กรรมการสภาสถาบันจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองมีสัญชาติไทย
กรรมการสภาสถาบันตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรีและตองไมเปนผูมีความ
ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
ผูรับใบอนุญาตซึ่งเปนบุคคลธรรมดาอาจไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา
๒๘ (๓) หรือ (๔) ได แตตองไมมีลักษณะตองหามตามวรรคสอง
มาตรา ๓๑ นายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๒๘ (๓) และ (๔) มีวาระการ
ดํารงตําแหนงสี่ป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได
มาตรา ๓๒ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๓๑ นายกสภาสถาบันและกรรมการ
สภาสถาบันตามมาตรา ๒๘ (๓) หรือ (๔) พนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๔) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีส่ ุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
(๕) รัฐมนตรีสั่งใหออกเมื่อเห็นวาขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐
(๖) รัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรา ๘๖
๑๐ / ในกรณี...
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๑๐

ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๒๘ (๓) หรือ (๔) พนจากตําแหนง
กอนครบวาระ รัฐมนตรีอาจแตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ เปนนายกสภาสถาบันหรือกรรมการ
สภาสถาบันแทนได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรา ๒๘ และใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนง
เพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซึ่งตนแทน
ในกรณีที่รัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการสภาสถาบันเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการสภาสถาบัน
ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเพียงเทากับ
วาระที่เหลืออยูของกรรมการสภาสถาบันที่แตงตั้งไวแลว
ในกรณีที่กรรมการสภาสถาบันพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงตั้งกรรมการสภาสถาบัน
ขึ้นใหม ใหกรรมการสภาสถาบันซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมี
การแตงตั้งกรรมการสภาสถาบันขึ้นใหม
มาตรา ๓๓ ใหนายกสภาสถาบันเปนผูเรียกประชุมกรรมการสภาสถาบัน
การประชุมกรรมการสภาสถาบันตองมีกรรมการสภาสถาบันมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการสภาสถาบันทั้งหมด
ใหนายกสภาสถาบันเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีทนี่ ายกสภาสถาบันไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหอุปนายกสภาสถาบันทําหนาที่ประธานในที่ประชุม ถานายกสภาสถาบันและอุปนายกสภาสถาบัน
ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ใหกรรมการสภาสถาบันซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสภาสถาบันคนหนึ่ง
เปนประธานในที่ประชุม
การวินจิ ฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก
กรรมการสภาสถาบันคนหนึง่ ใหมีเสียงหนึง่ ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
ใหมีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอยางนอยปละสี่ครั้ง
มาตรา ๓๔ สภาสถาบันมีอํานาจหนาที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง
(๑) อนุมัตแิ ผนพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๒) ออกขอกําหนด ระเบียบ และขอบังคับเกี่ยวกับการดําเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

๑๑ / (๓) จัดสรร...
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๑๑

(๓) จัดสรรทุนออกเปนกองทุนประเภทตาง ๆ และออกขอบังคับเกี่ยวกับการใชจายเงินของ
กองทุน
(๔) อนุมัติแผนการเงิน งบดุล งบการเงินประจําปของกองทุนประเภทตางๆ
(๕) อนุมัตกิ ารโอนเงินของกองทุนประเภทหนึ่งไปเปนของกองทุนอีกประเภทหนึ่ง
* (๖) อนุมัตหิ ลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
(๗) อนุมัตกิ ารรับนักศึกษา การใหประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา หรือประกาศนียบัตร
บัณฑิต
(๘) อนุมัตกิ ารใหปริญญากิตติมศักดิ์แกผูทรงคุณวุฒิ
(๙) อนุมัตกิ ารจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกสวนงานภายใน
(๑๐) อนุมัติความรวมมือทางวิชาการหรือความรวมมืออืน่ กับสถาบันการศึกษาหรือบุคคลใดตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
** (๑๐/๑) อนุมัติการลงทุนหรือรวมลงทุนกับนิติบุคคลหรือหนวยงานอื่นเพื่อดําเนินกิจการที่
เกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือนําผลการคนควาวิจยั ไปเผยแพร หรือ
หาประโยชนเพื่อเปนรายไดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๑๑) สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยระดมทรัพยากร
บุคคลจากในประเทศและตางประเทศ การนําประสบการณ ความรอบรู ความชํานาญ และภูมิปญญา
ของบุคคลดังกลาวมาใชเพือ่ เพิ่มคุณภาพบัณฑิต
(๑๒) อนุมัติการรับหรือการเขาสมทบกับสถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด
(๑๓) พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการในการแกไขขอกําหนดตามมาตรา ๑๑วรรคสาม
(๑๔) พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรการเพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยและศาสตราจารยพเิ ศษ
* ความใน (๖) ของมาตรา ๓๔ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๐ และให
ใชขอความที่พิมพปรากฏไวนี้แทน ความเดิมบัญญัติวา
" (๖) อนุมัติการปรับปรุงหลักสูตรการสอนและการเปดหลักสูตรการสอนเพิ่มเติมตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด"
** ใหเพิ่มขอความดังที่ปรากฎเปน (๑๐/๑) ของมาตรา ๓๔ ตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน(ฉบับที่ ๒ )
พ.ศ. ๒๕๕๐

๑๒ / (๑๕) แตงตั้ง...
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๑๒

(๑๕) แตงตั้งและถอดถอนอธิการบดี ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ และถอดถอนคณาจารยประจําตาม
มาตรา ๙๗
(๑๖) ใหความเห็นชอบการแตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี และผูดํารงตําแหนงเทียบเทา
(๑๗) ใหความเห็นชอบการแตงตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ
ผูชวยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ
(๑๘) สงเสริมสนับสนุนการศึกษาหรือใหทุนการศึกษาแกผูดอยโอกาสและบุคคลผูมี
ความสามารถพิเศษ
(๑๙) ออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเกี่ยวกับการ
กําหนดตําแหนงอัตราเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน สวัสดิการ ประโยชนเกื้อกูลอื่น วินัย หลักเกณฑ
การจางและการเลิกจางของผูบริหาร คณาจารย ผูชวยอาจารย และเจาหนาที่
(๒๐) พัฒนาความสามารถของคณาจารย บุคลากร และคุณภาพของบัณฑิตเพื่อการผลิต
บุคลากรที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ
(๒๑) สงเสริมการศึกษา การวิจัย การฝกอบรมคณาจารย และบุคลากรใหสอดคลองกับความ
ตองการของชุมชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
(๒๒) สงเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ
และประสานความรวมมือทางวิชาการระหวางสถานประกอบการกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๒๓) ใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยใหนักศึกษามีสวนรวมใน
การประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๒๔) พิจารณาวิธีที่จะทําใหการศึกษา การวิจัย และการฝกอบรมของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนเจริญกาวหนาและมีคณ
ุ ภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น
(๒๕) ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใด
โดยเฉพาะ
มาตรา ๓๕ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ สภาสถาบันจะแตงตั้งคณะกรรมการ
หรือคณะอนุกรรมการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อใหกระทําการใดๆตามที่มอบหมายก็ได และเมื่อ
ไดดําเนินการประการใดแลวใหรายงานใหสภาสถาบันทราบ ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๓๓ มาใชบังคับโดย
อนุโลม
๑๓ / มาตรา ๓๖...
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๑๓

มาตรา ๓๖ ใหมีคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ประกอบดวย
(๑) ประธานกรรมการ ซึ่งสภาสถาบันแตงตั้งจากกรรมการสภาสถาบัน
(๒) กรรมการผูทรงคุณวุฒจิ ากภายนอกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น จํานวนไมนอยกวาหกคน
แตไมเกินสิบสองคน
ใหอธิการบดีแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนคนหนึ่งเปนเลขานุการ
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจํา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๓๗ กรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรา
๓๖ มีวาระการดํารงตําแหนงสามป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได
การแตงตั้งกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งพนจาก
ตําแหนงกอนครบวาระ และการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจํา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเมือ่ ดํารงตําแหนงครบวาระ ใหนํามาตรา ๓๒ วรรคสอง และวรรคสี่ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๓๘ คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอํานาจ
หนาที่ดังนี้
(๑) พิจารณาเกี่ยวกับตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๒) พิจารณาและวินิจฉัยเกีย่ วกับการอุทธรณตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๓) พิจารณาเทียบตําแหนงทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอื่นเขาสูระบบของสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน
การประชุมและการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจํา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มาตรา ๓๙ ใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอธิการบดีคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบ
การบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และจะมีรองอธิการบดีคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได เพื่อทํา
หนาที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมาย
๑๔ / รองอธิการบดี...
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๑๔

รองอธิการบดีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเชนเดียวกับอธิการบดี และใหอธิการบดี
เปนผูแตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน
เมื่ออธิการบดีพนจากตําแหนงใหรองอธิการบดีพนจากตําแหนงดวย
มาตรา ๔๐ ใหสภาสถาบันแตงตั้งอธิการบดีจากผูที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม
มาตรา ๔๑ และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในสิบหาวันนับแตวันแตงตั้ง
มาตรา ๔๑ อธิการบดีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทาและมีประสบการณในการสอนหรือการ
บริหารสถาบันการศึกษาทีเ่ ปดสอนระดับปริญญาตรีหรือสูงกวามาแลวไมนอยกวาหาป หรือสําเร็จ
การศึกษาชั้นปริญญาโทหรือเทียบเทาและมีประสบการณในการสอนหรือการบริหารสถาบันการศึกษา
ที่เปดสอนระดับปริญญาตรีหรือสูงกวามาแลวไมนอยกวาสามป หรือสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาเอก
หรือเทียบเทาและมีประสบการณในการสอนหรือการบริหารสถาบันการศึกษาที่เปดสอนระดับ
ปริญญาตรีหรือสูงกวามาแลวไมนอยกวาหนึ่งป
(๒) ไมเปนโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๓) ไมมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
(๔) ไมวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๕) ไมเคยถูกออกจากงานหรือราชการเพราะมีความผิด เวนแตรัฐมนตรีเห็นวาความผิดนั้นไม
ขัดตอการเปนอธิการบดี
(๖) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๗) ไมเปนบุคคลลมละลาย
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่อธิการบดีไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองอธิการบดีปฏิบัติหนาที่แทน
ถามีรองอธิการบดีหลายคนใหรองอธิการบดีซึ่งอธิการบดีมอบหมายปฏิบัติหนาที่แทน ถาอธิการบดี
มิไดมอบหมาย ใหรองอธิการบดีซึ่งมีอาวุโสสูงสุดปฏิบัติหนาที่แทน
ในกรณีที่ไมมีอธิการบดี หรือไมมีผูปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง หรือมีแตไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ได ใหสภาสถาบันแตงตั้งผูซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๑ ปฏิบัติ
หนาที่แทนอธิการบดี
๑๕ / ใหผู...
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๑๕

ใหผูปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดีมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเชนเดียวกับอธิการบดีทุก
ประการ
มาตรา ๔๓ อธิการบดีมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ควบคุมดูแลกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนไปตามกฎหมาย ขอกําหนด
ระเบียบ และขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รวมทั้งนโยบายและมติของสภาสถาบัน
(๒) จัดใหมีระบบบริหารตามขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๓) แตงตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวย
ศาสตราจารยพิเศษ โดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน
(๔) แตงตั้งและถอดถอนอาจารย อาจารยพิเศษ ผูชวยอาจารย และเจาหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน
(๕) ควบคุมดูแลการปฏิบัติหนาที่ของคณาจารย ผูชวยอาจารย และเจาหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน
(๖) จัดทําทะเบียนคณาจารยประจํา ผูชวยอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา ตามแบบที่คณะกรรมการ
กําหนด

(๗) ควบคุมการเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพยสินอื่นของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนไป
ตามกฎหมาย ขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และมติของสภาสถาบัน
(๘) เปนผูแทนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกิจการทั่วไป
(๙) จัดทํารายงานประจําป งบการเงินประจําป และรายงานอืน่ ๆ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
กําหนด
(๑๐) รักษาวินัยของนักศึกษา
(๑๑) ระมัดระวังมิใหมีการดําเนินการอันเปนภัยอยางรายแรงตอความมั่นคงหรือความปลอดภัย
ของประเทศ วัฒนธรรมของชาติ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในบริเวณ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๑๒) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามขอกําหนด ระเบียบ และขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
หนาที่ที่สภาสถาบันมอบหมาย และหนาที่ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้
(๑๓) ดําเนินกิจการอื่นอันเปนปกติธุระทีส่ ถาบันอุดมศึกษาเอกชนพึงกระทํา
๑๖ / มาตรา ๔๔...
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๑๖

มาตรา ๔๔ เมื่ออธิการบดีพนจากตําแหนง ใหสภาสถาบันแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทราบภายในสิบหาวันนับแตวันพนจากตําแหนง
มาตรา ๔๕ คณาจารยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีตําแหนงทางวิชาการดังตอไปนี้
(๑) ศาสตราจารยหรือศาสตราจารยพเิ ศษ
(๒) รองศาสตราจารยหรือรองศาสตราจารยพิเศษ
(๓) ผูชวยศาสตราจารยหรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษ
(๔) อาจารยหรืออาจารยพิเศษ
มาตรา ๔๖ คณาจารยประจําตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(๑) สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือมีความรูความชํานาญพิเศษในวิชา
ใดวิชาหนึ่ง
(๒) ไมเปนโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(๓) ไมมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
(๔) ไมวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
(๕) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๔๗ ศาสตราจารยและศาสตราจารยพิเศษนั้น จะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยพิเศษนัน้
ใหอธิการบดีแตงตั้งโดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน
อาจารยและอาจารยพิเศษนั้น ใหอธิการบดีแตงตั้ง
ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ และอาจารยพิเศษนั้น
ใหแตงตั้งจากผูซึ่งมิไดเปนคณาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มาตรา ๔๘ นอกจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๖ หลักเกณฑและ
วิธีการแตงตั้งคณาจารย ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งหลักเกณฑดังกลาวตอง
ไมต่ํากวามาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด
การพนจากตําแหนงคณาจารย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการทีก่ าํ หนดในขอบังคับของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
๑๗ / มาตรา ๔๙...

232
๑๗

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

มาตรา ๔๙ ศาสตราจารยซึ่งมีความรู ความสามารถ และความชํานาญเปนพิเศษ และพนจาก
ตําแหนงไปโดยไมมีความผิด สภาสถาบันอาจแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ ในสาขาวิชาที่
ศาสตราจารยนั้นมีความเชีย่ วชาญเพื่อเปนเกียรติยศได
คุณสมบัติของผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณ ใหเปนไปตามขอบังคับ
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มาตรา ๕๐ ในกรณีทไี่ ดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ
หรือแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ
ผูชวยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ใหผูนั้นมีสิทธิใชชื่อศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ
ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย หรือผูชวย
ศาสตราจารยพิเศษ แลวแตกรณี เปนคํานําหนานามเพื่อแสดงวิทยฐานะได
การใชคํานําหนานามตามวรรคหนึ่ง ถาใชอักษรยอใหใชดังนี้
ศาสตราจารย ใชอักษรยอ ศ.
ศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ ศ.(พิเศษ)
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ใชอักษรยอ ศ.(เกียรติคุณ)
รองศาสตราจารย ใชอักษรยอ รศ.
รองศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ รศ.(พิเศษ)
ผูชวยศาสตราจารย ใชอักษรยอ ผศ.
ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ ผศ.(พิเศษ)
มาตรา ๕๑ เมื่ออธิการบดีแตงตั้งผูใดใหดํารงตําแหนงทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ตามมาตรา ๔๕ (๒) (๓) และ (๔) ใหอธิการบดีแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
ภายในสามสิบวันนับแตวันแตงตั้ง
มาตรา ๕๒ บุคคลใดจะเปนคณาจารยประจําในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเกินหนึ่งแหงไมได
มาตรา ๕๓ ในกรณีที่มคี วามจําเปน สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจมีผชู วยอาจารยได
ผูซึ่งไดรับแตงตั้งเปนผูชวยอาจารยตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอกําหนด
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

๑๘ / หมวด ๔...
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๑๘

หมวด ๔
ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ
มาตรา ๕๔ ปริญญามีสามชั้น คือ
ปริญญาเอก เรียกวา ดุษฎีบัณฑิต ใชอักษรยอ ด.
ปริญญาโท เรียกวา มหาบัณฑิต ใชอักษรยอ ม.
ปริญญาตรี เรียกวา บัณฑิต ใชอักษรยอ บ.
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะทําการสอนเพือ่ ใหปริญญาชั้นใดและในสาขาวิชาใดได เมื่อรัฐมนตรี
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการไดรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนัน้ แลว
การขอใหรับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนไปตามหลักเกณฑ
วิธีการ และเงือ่ นไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
* มาตรา ๕๕ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอาํ นาจใหประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได
การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใด และจะใหใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร
ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๕๖ สภาสถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอาจออกขอบังคับกําหนดให
ผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีไดรับปริญญาตรีเกียรตินยิ มอันดับหนึ่ง หรือปริญญาตรีเกียรตินยิ มอันดับ
สองได

* ความในมาตรา ๕๕ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชขอความ
ที่พิมพปรากฏไวนี้แทน ความเดิมบัญญัติวา
"มาตรา ๕๕ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะใหประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาหรือประกาศนียบัตรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่
มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได เมื่อรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการไดรับรองมาตรฐานการศึกษาในสาขาวิชาที่มี
การสอนนั้น
การขอใหรับรองและการรับรองมาตรฐานการศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
การกําหนดใหสาขาวิชาใดมีปริญญาชั้นใดและจะใหใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไรใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ
กําหนด"

๑๙ / มาตรา ๕๗...
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๑๙

มาตรา ๕๗ สภาสถาบันอาจออกขอบังคับกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีประกาศนียบัตร
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตไดดังตอไปนี้
(๑) ประกาศนียบัตร ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา
(๒) อนุปริญญา ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งกอนถึง
ขั้นไดรับปริญญาตรี หรือผูที่สอบไลไดครบทุกลักษณะวิชาตามหลักสูตรปริญญาตรี แตไดคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ํากวาเกณฑการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แตไมต่ํากวาเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๓) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดภายหลังทีไ่ ด
ปริญญาแลว
มาตรา ๕๘ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอาํ นาจใหปริญญากิตติมศักดิแ์ กบุคคลซึ่งสภาสถาบัน
เห็นวาทรงคุณวุฒิสมควรแกปริญญานั้นๆ แตจะใหปริญญาดังกลาวแกกรรมการสภาสถาบัน คณาจารย
ประจํา หรือเจาหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นไมได
ชั้น สาขาของปริญญา และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๕๙ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะเปน
เครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผูไดรับประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิต
และอาจกําหนดใหมีครุยประจําตําแหนงกรรมการสภาสถาบัน ครุยประจําตําแหนงผูบริหาร และครุยประจํา
ตําแหนงคณาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได
การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ
ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของครุยประจําตําแหนง ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง จะใชในโอกาสใดโดยมีเงื่อนไขอยางใด
ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

๒๐ / หมวด ๕...
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๒๐

หมวด ๕
ทรัพยสินและการบัญชี
มาตรา ๖๐ ทุนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประกอบดวยเงินและทรัพยสินตามที่ระบุไวใน
ขอกําหนดเมื่อจัดตั้ง รวมทั้งเงินและทรัพยสินอื่นที่ไดมาในภายหลัง
ที่มาของทุนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหนึ่ง ไดแก
(๑) ทุนจากผูรับใบอนุญาต ซึ่งประกอบดวยเงินและทรัพยสินอื่นที่ระบุในขอกําหนดเมื่อจัดตั้ง
และที่จัดหามาเพิ่มเติมในภายหลัง
(๒) ทุนจากการไดรับบริจาค ซึ่งประกอบดวยเงินและทรัพยสินอื่นที่มีผูบริจาคหรืออุทิศให
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยระบุเงื่อนไขใหใชไดเฉพาะแตดอกผล
(๓) ทุนสะสม ซึ่งประกอบดวยเงินและทรัพยสินอื่นที่ไดมาจากผลดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ผานมา
มาตรา ๖๑ ใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดสรรทุนของสถาบันเปนกองทุนประเภทตางๆ ที่มี
ลักษณะและวัตถุประสงคดังตอไปนี้
(๑) กองทุนทัว่ ไป ไดแก เงินและทรัพยสินอื่นที่จัดสรรไวเพื่อใชในการดําเนินกิจการทั่วไป
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๒) กองทุนทรัพยสินถาวร ไดแก ทรัพยสินถาวรทุกประเภททีใ่ ชในการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนสวนรวม รวมทั้งเงินที่จัดสรรไวเพื่อจัดหาเพิ่มเติม กอสราง และดัดแปลง
ทรัพยสินถาวรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหดีขึ้น แตไมรวมถึงทรัพยสินถาวรที่เปนกองทุนอื่น
โดยเฉพาะ
(๓) กองทุนวิจัย ไดแก เงินและทรัพยสินอื่นที่จัดสรรไวเพื่อใชในการคนควาหาความรู
ความกาวหนาทางวิชาการ การสงเสริมและสนับสนุนงานวิจยั รวมทั้งการคิดคนสิ่งประดิษฐ
(๔) กองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี ไดแก เงินและทรัพยสินอื่นที่จัดสรรไวเพื่อใชซื้อหนังสือ
วารสาร สื่อการศึกษา อุปกรณ เครื่องมือ เทคโนโลยี และทรัพยสินอื่นที่ใชในหองสมุด
(๕) กองทุนพัฒนาบุคลากร ไดแก เงินและทรัพยสินอื่นที่จัดสรรไวเพื่อใชในการให
ทุนการศึกษาและการฝกอบรมแกคณาจารยและเจาหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทั้งนี้ ตาม
ขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
๒๑ / (๖) กองทุน...
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๒๑

(๖) กองทุนสงเคราะห ไดแก เงินและทรัพยสินอื่นที่จัดสรรไวเพื่อใชในการใหทุนแกนักศึกษา
และการสงเคราะหอื่นที่เกี่ยวของกับนักศึกษา การใหสวัสดิการแกคณาจารยประจําและเจาหนาที่ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และการสงเคราะหอื่นๆ ทั้งนี้ ตามขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๗) กองทุนคงเงินตนหรือกองทุนอื่น ไดแก เงินและทรัพยสินอื่นที่จัดสรรไวเพื่อใชใน
วัตถุประสงคอื่นตามที่สภาสถาบันกําหนดตามความจําเปนและเหมาะสม
การบริหารกองทุนแตละประเภทนั้น ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
มาตรา ๖๒ รายไดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีดังนี้
(๑) เงินผลประโยชน คาเลาเรียน คาบํารุง คาธรรมเนียม คาปรับ และคาบริการตางๆของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๒) เงินและทรัพยสินอื่นที่มีผูบริจาคหรืออุทิศใหแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยไมมีเงื่อนไขที่
ระบุใหใชไดเฉพาะแตดอกผล
(๓) เงินอุดหนุนจากรัฐ
(๔) รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการลงทุนและจากทรัพยสินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๕) รายไดและผลประโยชนอยางอื่น
รายไดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหถือเปนรายไดของกองทุนทั่วไป นอกจากรายไดที่เกิดจาก
กองทุนใดโดยเฉพาะใหถือเปนรายไดของกองทุนนั้น
รายไดจากการบริจาคเงินเกินกวาจํานวนที่คณะกรรมการกําหนด สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ตองจัดทําแผนการใชจายเงินและบันทึกบัญชีตามแผนการใชจายเงินดังกลาวเปนรายป สําหรับเงินสวนที่
เหลือเมื่อสิ้นปใหกันไวจายในงวดตอไป
มาตรา ๖๓ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองดําเนินการเกีย่ วกับบรรดารายไดและทรัพยสินของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในมาตรา ๘ และตามวัตถุประสงคที่ผูบริจาค
เงินหรือทรัพยสินใหแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกําหนดไว
มาตรา ๖๔ ทุกตนปการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองจัดใหมีเงินในกองทุนประเภทตางๆ
เปนจํานวนเพียงพอที่จะดําเนินงานได ถากองทุนใดมีจํานวนเงินไมเพียงพอใหโอนเงินในกองทุนทั่วไปไป
ใหมีจํานวนเพียงพอ
ในกรณีที่เงินในกองทุนทัว่ ไปมีจํานวนไมเพียงพอที่จะดําเนินการตามวรรคหนึ่งได ผูรับ
ใบอนุญาตตองจัดหามาเพิ่มเติมใหเพียงพอแกการดําเนินงาน
๒๒ / มาตรา ๖๕...
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๒๒

มาตรา ๖๕ ใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดทําบัญชีตามหลักการบัญชีสากลและตามหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๖๖ เมื่อปรากฏวากองทุนทั่วไปมีรายไดสูงกวาคาใชจายประจําป ใหอธิการบดีเสนอ
สภาสถาบันดําเนินการดังนี้
(๑) ใหนําเงินรายไดสวนทีส่ ูงกวาคาใชจายประจําปในกองทุนทั่วไปโอนไปชดใชกองทุนอื่นใด
ที่มียอดติดลบกอน
(๒) ใหจัดสรรเงินสวนที่เหลือจากที่โอนไปตาม (๑) ใหกองทุนประเภทตางๆ รวมกันไมนอยกวา
รอยละหกสิบ และจัดสรรผลประโยชนใหผูรับใบอนุญาตไมเกินรอยละสามสิบ โดยใหมียอดคงเหลืออยู
เปนทุนดําเนินงานของกองทุนทั่วไปไมนอยกวารอยละสิบ
มาตรา ๖๗ ใหอธิการบดีเปนผูรับผิดชอบในการจัดทํางบการเงินประจําปใหผูสอบบัญชีตรวจสอบ
และเมื่อผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวใหอธิการบดีนําเสนอตอสภาสถาบัน
เมื่อสภาสถาบันไดอนุมัติงบการเงินประจําปแลว ใหอธิการบดีสงงบการเงินพรอมรายงานการ
สอบบัญชีไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นรอบ
ระยะเวลาบัญชี
มาตรา ๖๘ ใหสภาสถาบันแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตเปนผูสอบบัญชีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ประจําปทุกป
มาตรา ๖๙ ใหผูสอบบัญชีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอาํ นาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และ
หลักฐานตางๆของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อการนี้ ใหมีอํานาจสอบถามกรรมการสภาสถาบัน
อธิการบดี หรือเจาหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และเรียกใหบุคคลดังกลาวสงสมุดบัญชี เอกสาร
หลักฐานตาง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพิ่มเติมไดตามความจําเปน

๒๓ / หมวด ๖...
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๒๓

หมวด ๖
การอุดหนุนและสงเสริม
มาตรา ๗๐ ใหรัฐอุดหนุนและสงเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดังตอไปนี้
(๑) ใหขาราชการและพนักงานของรัฐไปปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยไดรับ
เงินเดือนและคาตอบแทนตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกาํ หนด
(๒) จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในดานตาง ๆ
(๓) ยกเวนอากรขาเขาสินคาประเภทครุภณ
ั ฑและอุปกรณที่ใชในการศึกษาและการวิจัยโดยการ
รับรองของคณะกรรมการ ทัง้ นี้ ตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยพิกดั อัตราศุลกากร
(๔) สงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชทรัพยากรรวมกันระหวางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชน
หมวด ๗
การกํากับและควบคุม
มาตรา ๗๑ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไป
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือสถานที่ใดซึ่งมีหลักฐานวาไดมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาโดยไมได
รับอนุญาตในระหวางเวลาทําการ เพื่อตรวจสอบการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
ในการปฏิบัตหิ นาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวก
หรือใหคําชี้แจงแกพนักงานเจาหนาที่ตามสมควร
มาตรา ๗๒ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๗๓ ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตร
ประจําตัวแกบุคคลที่เกี่ยวของ
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
มาตรา ๗๔ การกระทําดังตอไปนี้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
๒๔ / (๑) การรับ…
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๒๔

(๑) การรับความชวยเหลือทางการเงิน อุปกรณการศึกษา หรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลใด
เปนจํานวนเงินหรือมูลคาเกินกวาที่คณะกรรมการกําหนด
(๒) การกูเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกินรอยละยี่สิบหาของมูลคาของทรัพยสินที่สถาบัน
อุดมศึกษาเอกชนมีอยูขณะนัน้ ทั้งนี้ หนี้สินสะสมตองไมเกินมูลคาแหงทรัพยสิน
(๓) การเชาทรัพยสินที่มีคาเชาเกินกวาที่คณะกรรมการกําหนด
(๔) การซื้อ การเชาซื้อ หรือการจําหนายทรัพยสินที่มีมูลคาเกินกวาที่คณะกรรมการกําหนด
(๕) การกอใหเกิดภาระผูกพันแกที่ดินและสิ่งกอสรางตามที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๗๕ หามมิใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดจาก
บุคคลใด ซึ่งการรับนั้นอาจเปนภัยตอความมั่นคง หรือความปลอดภัยของประเทศ หรือขัดตอวัฒนธรรม
ของชาติ หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
มาตรา ๗๖ ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองหยุดสอนติดตอกันเกินกวาสามวันนอกจาก
การหยุดตามปกติ อธิการบดีตองแจงเปนหนังสือใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
ภายในสามวันนับแตวันหยุดสอน
มาตรา ๗๗ ในกรณีที่คณาจารยประจําในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนผูใดพนสภาพจากการเปน
คณาจารยประจํา ใหอธิการบดีแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่คณาจารยประจําผูนั้นพนสภาพ
มาตรา ๗๘ ในกรณีที่ปรากฏวาอาคารสถานที่หรือบริเวณที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมี
สภาพขัดตอสุขลักษณะหรืออนามัย ไมมั่นคงหรือมีเหตุอนื่ อันอาจเปนภยันตรายแกนักศึกษา ใหรัฐมนตรี
มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหอธิการบดีดําเนินการแกไขปรับปรุงใหเสร็จภายในกําหนดเวลาอันสมควร
หรือเมื่อเห็นเปนการจําเปนจะสั่งใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหยุดสอนในระหวางเวลาที่ตองดําเนินการ
แกไขปรับปรุง หรือจนกวาจะเห็นวาเหตุที่สั่งใหหยุดสอนนั้นไดผานพนไปแลวก็ได
มาตรา ๗๙ หามมิใหผูรับใบอนุญาต กรรมการสภาสถาบัน อธิการบดี คณาจารย หรือ
เจาหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใชหรือยอมใหผูอื่นใช
(๑) ชื่อ ตรา สัญลักษณ หรือเครื่องหมายของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนอกเหนือไปจากที่ระบุ
ไวในขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๒) สถานที่เพื่อการอันมิชอบดวยกฎหมาย หรือขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน หรือการอันไมควรแกกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
๒๕ / * มาตรา ๘๐...
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๒๕

* มาตรา ๘๐ เมื่อปรากฏวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไมดําเนินการในสิ่งที่จําเปนตอการจัด
การศึกษาตามโครงการที่ไดรับใบอนุญาตภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต ใหรัฐมนตรี
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการเพิกถอนใบอนุญาตนั้น
** มาตรา ๘๑ ...ยกเลิก...
มาตรา ๘๒ การโฆษณาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองไมใชขอความอันเปนเท็จ หรือไม
ตรงกับขอเท็จจริงตามที่ไดรับใบอนุญาต หรือไมตรงตามขอกําหนด หรือเปนขอความที่อาจกอใหเกิด
ผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม
ขอความตามวรรคหนึ่งหมายความรวมถึงการกระทําใหปรากฏดวยตัวอักษร ภาพ ภาพยนตร
แสง เสียง เครื่องหมาย หรือการกระทําอยางใดๆที่ทําใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาใจความหมายได
มาตรา ๘๓ ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาการโฆษณาใดฝาฝนมาตรา ๘๒ ใหคณะกรรมการ
มีอํานาจออกคําสั่งอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้
(๑) ใหแกไขขอความหรือวิธีการในการโฆษณา
(๒) หามการใชขอความบางอยางที่ปรากฏในการโฆษณา
(๓) หามการโฆษณาหรือหามใชวิธีการนัน้ ในการโฆษณา
(๔) ใหโฆษณาเพื่อแกไขความเขาใจผิดของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นแลวตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการกําหนด

* ความในมาตรา ๘๐ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๙ แหงพระราชบัญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใชขอความ
ที่พิมพปรากฏไวนี้แทน ความเดิมบัญญัติวา
"มาตรา ๘๐ เมื่อปรากฏวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไมดําเนินการในสิ่งที่จําเปนตอการจัดการศึกษาตามโครงการที่ไดรับ
ใบอนุญาตภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต หรือไมขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการในการเปดดําเนินการใน
สาขาวิชาใดตามโครงการที่ไดรับใบอนุญาตภายในกําหนดสามปนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการเพิกถอนใบอนุญาตนั้น"
** ความในมาตรา ๘๑ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยไมมี
บทบัญญัติใหม ความเดิมบัญญัติวา
"มาตรา ๘๑ เมื่อปรากฏวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไดรับความเห็นชอบใหเปดดําเนินการในสาขาวิชาใดตามมาตรา ๑๘
แลว สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นไมดําเนินการภายในกําหนดหนึ่งปนบั แตวันที่ไดรับความเห็นชอบใหเปดดําเนินการในสาขาวิชานั้น ให
ถือวาการใหความเห็นชอบใหเปดดําเนินการสาขาวิชานั้นเปนอันสิ้นสุดลง"

๒๖ / ในกรณี…
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๒๖

ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไมดําเนินการตามคําสั่งของคณะกรรมการ หรือฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตนั้น ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงความรายแรงแหง
พฤติกรรมที่กระทําผิด
* มาตรา ๘๔ ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกําหนด หรือไมใชคําวามหาวิทยาลัย สถาบัน หรือวิทยาลัยเปนอักษรไทยนําหนาชื่อ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือใชชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนอักษรตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาต
จากรัฐมนตรี ใหคณะกรรมการเตือนเปนหนังสือใหปรับปรุงแกไขสิ่งตางๆตามที่แจงไปภายในเวลาที่
กําหนด
ถาหากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นไมดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการมีอํานาจสั่งการตามควรแกกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) สั่งใหงดรับนักศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือทุกสาขาวิชา
(๒) เพิกถอนการรับรองวิทยฐานะ
(๓) เพิกถอนใบอนุญาต
การสั่งการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไมกระทบถึงการดําเนินคดีผกู ระทําการอันกฎหมายนัน้ ๆ
บัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว

* ความในมาตรา ๘๔ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใช
ขอความที่พิมพปรากฏไวนี้แทน ความเดิมบัญญัติวา
"มาตรา ๘๔ เมื่อปรากฏวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไดรับความเห็นชอบใหเปดดําเนินการในสาขาวิชาใดแลว
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด หรือไมใชคําวามหาวิทยาลัย สถาบัน
หรือวิทยาลัย เปนอักษรไทยนําหนาชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือใชชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนอักษรตางประเทศโดยไมไดรับ
อนุญาตจากรัฐมนตรี หรือการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นเสื่อมลงจากมาตรฐานการศึกษาที่รับรองไวใหคณะกรรมการ
เตือนเปนหนังสือใหปรับปรุงแกไขสิง่ ตาง ๆ ตามที่แจงไปภายในเวลาที่กําหนด
ถาหากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นไมดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสั่ง
การตามควรแกกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) สั่งใหงดรับนักศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือทุกสาขาวิชา
(๒) เพิกถอนการรับรองมาตรฐานการศึกษา (ตอ)...

๒๗ / มาตรา ๘๕...

242
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐

๒๗

มาตรา ๘๕ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไมปฏิบัติตามขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน หรือแกไขขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖)
และ (๗) โดยไมไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ หรือเปดดําเนินการในสาขาวิชาอื่นใดโดยไม
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการมีอํานาจสั่งการตามควรแกกรณีอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง
การสั่งการตามวรรคหนึ่งไมกระทบถึงการดําเนินคดีผกู ระทําการอันกฎหมายนัน้ ๆบัญญัติเปนความผิด
และกําหนดโทษไว
มาตรา ๘๖ เมื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดมีเหตุอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ไมมีทุนพอจะดําเนินการตอไป หรือมีหนี้สินเกินทรัพยสิน หรือมีฐานะการเงินไมมั่นคง
อันอาจเกิดความเสียหายแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๒) ฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง เงื่อนไขทีร่ ัฐมนตรีกําหนด หรือ
ประกาศที่ออกหรือกําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน หรือคําสั่งของพนักงานเจาหนาที่ซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในเมื่ออาจทําใหเกิด
ความเสียหายแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือไมปฏิบัติตามคําสั่งของรัฐมนตรีซึ่งสั่งการตามมาตรา
๑๐๐ วรรคสาม
(๓) หยุดสอนเกินสองเดือนติดตอกัน เวนแตเปนการหยุดสอนตามขอกําหนดของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๔) สภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน อธิการบดี คณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือ
นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดําเนินการอันเปนภัยอยางรายแรงตอความมัน่ คง หรือความ
ปลอดภัยของประเทศ วัฒนธรรมของชาติ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

...(ตอ) (๓) เพิกถอนการใหความเห็นชอบการเปดดําเนินการในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือทุกสาขาวิชา
(๔) เพิกถอนการรับรองวิทยฐานะ
(๕) เพิกถอนใบอนุญาตนั้น
การสั่งการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองไมกระทบถึงการดําเนินคดีผูกระทําการอันกฎหมายนั้นๆ บัญญัติเปนความผิดและ
กําหนดโทษไว"

๒๘ / ใหรัฐมนตรี...
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๒๘

ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสัง่ ใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยูในความ
ควบคุมของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และใหรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการควบคุม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวาหาคนแตไมเกินสิบหาคน
ทําหนาที่แทนสภาสถาบัน และใหประกาศคําสั่งควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในหนังสือพิมพรายวัน
ภาษาไทยมีกําหนดเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามวัน
มาตรา ๘๗ เมื่อรัฐมนตรีมีคําสั่งควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดแลว หามมิใหอธิการบดี
คณาจารยประจํา และเจาหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนปฏิบัติหนาที่ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น
ตอไป เวนแตคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะไดมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ตอไป
ในกรณีที่อธิการบดี คณาจารยประจํา และเจาหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดรับ
มอบหมายตามวรรคหนึ่ง ใหจัดการอันสมควรเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ดูแลรักษาทรัพยสินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและสงมอบทรัพยสินพรอมดวยสมุดบัญชี เอกสาร และ
สิ่งอื่นอันเกี่ยวกับกิจการและทรัพยสินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหแกคณะกรรมการควบคุม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยมิชักชา
มาตรา ๘๘ ใหรัฐมนตรีมีอาํ นาจสั่งใหขาราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไปปฏิบัติงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในระหวางเวลาที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยูในความควบคุมของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดตามความจําเปน โดยใหถือวาเปนการปฏิบัติราชการตามปกติ
มาตรา ๘๙ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจอุทธรณคําสั่งควบคุมตอรัฐมนตรีไดภายในสามสิบ
วันนับแตวันไดรับแจงคําสั่ง ใหรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณขึ้นคณะหนึง่
ประกอบดวยผูแทนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจํานวนสามคน ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจํานวนสามคน และผูทรงคุณวุฒิในปญหาที่เกี่ยวของจํานวนสามคน เปนผูพิจารณาเสนอ
ความเห็นตอรัฐมนตรีเพื่อชี้ขาดตามมติของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
มาตรา ๙๐ เมื่อคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเห็นวา สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่ถูกควบคุมสมควรจะดําเนินกิจการของตนเองไดตอไป หรือเมื่อผูรับใบอนุญาตรองขอจะดําเนิน
กิจการของตนตอไปตอคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใหคณะกรรมการควบคุม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนรายงานใหรัฐมนตรีทราบ ถารัฐมนตรีเห็นสมควร ใหมีคําสั่งเลิกการควบคุม
และประกาศคําสั่งเพิกถอนการควบคุมในหนังสือพิมพรายวันภาษาไทย มีกําหนดเวลาติดตอกันไมนอย
๒๙ / กวาสามวัน…
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๒๙

กวาสามวัน และใหคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสงมอบทรัพยสินพรอมดวยสมุดบัญชี
เอกสารและสิ่งอื่นอันเกีย่ วกับกิจการและทรัพยสินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหแกสภาสถาบันโดย
มิชักชา
มาตรา ๙๑ เมื่อคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเห็นวา สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่ถูกควบคุมไมอาจดําเนินกิจการตอไปได หรือไมควรใหดําเนินกิจการตอไป และมีเหตุสมควร
เพิกถอนใบอนุญาต ใหรายงานตอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจ
สั่งเพิกถอนใบอนุญาตได
มาตรา ๙๒ เมื่อคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนรายงานตอรัฐมนตรีวามีเหตุ
สมควรเพิกถอนใบอนุญาต ใหคณะกรรมการมีคําสั่งใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสงมอบเอกสารเกี่ยวกับ
ผลการศึกษาของนักศึกษาทัง้ หมดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น ใหแกสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาภายในระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการกําหนด
ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนผูออกหนังสือรับรองผลการศึกษาของนักศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนดังกลาวตามหลักฐานที่ไดรับมอบตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๙๓ เมื่อรัฐมนตรีมีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาต ใหถือวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดังกลาว
หมดสภาพการเปนนิติบุคคลตามมาตรา ๑๓ ใหคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแตงตั้ง
ผูชําระบัญชี และใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการชําระบัญชีบริษัท
จํากัดมาใชบงั คับแกการชําระบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยอนุโลม
เมื่อไดชําระบัญชีแลวถายังมีทรัพยสินเหลืออยูใหผูชําระบัญชีคืนแกผูรับใบอนุญาต เวนแต
ทรัพยสินที่ไดรับบริจาคจากผูอื่นตามมาตรา ๑๗ ใหโอนใหแกองคการสาธารณกุศลที่มีวัตถุประสงคใน
การสงเสริมการศึกษาตามที่ระบุไวในขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ถาไมไดระบุไวให
ทรัพยสินนั้นตกเปนของรัฐ
มาตรา ๙๔ คาใชจายในการดําเนินงานระหวางการควบคุมหรือชําระบัญชีในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ใหจายจากทรัพยสินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น
คณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจไดรับเงินคาตอบแทนในการปฏิบตั ิหนาที่
ตามที่รัฐมนตรีกําหนด โดยจายจากทรัพยสินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น
มาตรา ๙๕ ใหกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนเจาพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา
๓๐ / มาตรา ๙๖...
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๓๐

มาตรา ๙๖ เมื่อปรากฏวาอธิการบดี
(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๑
(๒) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๓ (๖) หรือ (๙) มาตรา ๕๑ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๙ หรือ
มาตรา ๘๗ หรือขอบังคับ หรือขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๓) ดําเนินกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในลักษณะทีอ่ าจเปนภัยอยางรายแรงตอความมั่นคง
หรือความปลอดภัยของประเทศ วัฒนธรรมของชาติ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๔) ดําเนินกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือปลอยใหผูอื่นกระทําการใดๆ ที่ทําใหการจัด
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนัน้ ไมมีคุณภาพทางวิชาการ หรือไมมีมาตรฐานการศึกษาตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด และเปนเหตุใหเกิดความเสื่อมเสียแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
* ใหสภาสถาบันดําเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวน ถาเห็นวาอธิการบดีขาดคุณสมบัติหรือ
มีลักษณะตองหามตาม (๑) กระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม (๒) หรือดําเนินการตาม (๓) หรือ (๔)
ใหสภาสถาบันถอดถอนอธิการบดีจากตําแหนงภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบผลการสอบสวน
ถาสภาสถาบันไมดําเนินการถอดถอน ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการดําเนินการถอดถอน
อธิการบดีจากตําแหนงได
มาตรา ๙๗ เมื่อปรากฏวาคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนผูใด
(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๖ หรือไดรับการแตงตั้งไมเปนไปตาม
ขอบังคับตามมาตรา ๔๘
(๒) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๘๗ หรือขอบังคับหรือขอกําหนดของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๓) กระทําการในลักษณะทีอ่ าจเปนภัยอยางรายแรงตอความมั่นคงหรือความปลอดภัยของ
ประเทศ วัฒนธรรมของชาติ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
* ความในวรรค ๒ ของมาตรา ๙๖ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๐
และใหใชขอความที่พิมพปรากฏไวนี้แทน ความเดิมบัญญัติวา
"ใหคณะกรรมการดําเนินการตั้งคณะกรรมการสอบสวน ถาเห็นวาอธิการบดีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตาม (๑)
กระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม (๒) หรือดําเนินการตาม (๓) หรือ (๔) ใหสภาสถาบันถอดถอนอธิการบดีจากตําแหนงภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ทราบผลการสอบสวน ถาสภาสถาบันไมดําเนินการใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการดําเนินการถอด
ถอนอธิการบดีจากตําแหนงได"

๓๑ / ใหอธิการบดี...
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๓๑

ใหอธิการบดีดําเนินการสอบสวนถาเห็นวาคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนผูซึ่งถูก
สอบสวนขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม หรือไดรับการแตงตั้งไมเปนไปตามขอบังคับตาม (๑)
กระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม (๒) หรือกระทําการตาม (๓) ใหดําเนินการเพื่อถอดถอนคณาจารยผ
นั้นออกจากตําแหนงภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบผลการสอบสวน ทั้งนี้ ใหคณาจารยมีสิทธิยื่น
อุทธรณตอคณะกรรมการภายในสามสิบวัน คําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการถือเปนเด็ดขาด
ถาอธิการบดีไมดําเนินการตามวรรคสอง ใหสภาสถาบันดําเนินการแทนและใหดําเนินการตอ
อธิการบดีตามควรแกกรณีตอไป
เมื่อไดดําเนินการถอดถอนคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือดําเนินการตออธิการบดี
ตามวรรคสองหรือวรรคสามแลว ใหรายงานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบ
* มาตรา ๙๘ การสอบสวนตามมาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗ ใหเปนไปตามขอบังคับของสภา
สถาบัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
มาตรา ๙๙ ผูซึ่งถูกถอดถอนตามมาตรา ๙๖ หรือมาตรา ๙๗ แลวแตกรณี อาจไดรับแตงตั้งให
เปนอธิการบดีหรือคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอีกได เมื่อไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ตองพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกถอดถอนจากตําแหนง
หมวด ๘
การเลิกและการโอนกิจการ
มาตรา ๑๐๐ ผูรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะเลิกกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยความ
เห็นชอบของสภาสถาบัน ใหแจงความประสงคเปนหนังสือพรอมทั้งเหตุผลความจําเปนที่จะตองเลิกกิจการ
และแผนการจัดการศึกษาของนักศึกษาที่เหลืออยูของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตอคณะกรรมการกอนสิ้นป
การศึกษาไมนอยกวาสามเดือน
* ความในมาตรา ๙๘ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๓ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๐ และใหใช
ขอความที่พิมพปรากฏไวนี้แทน ความเดิมบัญญัติวา
" มาตรา ๙๘ การสอบสวนตามมาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของ
สภาสถาบันโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ"

๓๒ / ในกรณี...
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๓๒

ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล การเลิกกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหนึ่ง
ตองไดรับความยินยอมจากนิติบคุ คลนั้นตามกฎหมาย
รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการอาจมีคําสั่งเลิกกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและ
จะกําหนดใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขเทาที่จําเปนได และใหนํามาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓
และมาตรา ๙๔ มาใชบังคับแกการเลิกกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๑ ผูรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะโอนใบอนุญาตโดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน
ใหแจงเปนหนังสือพรอมทั้งเหตุผลและรายละเอียดเกี่ยวกับการโอนใบอนุญาตและรายละเอียดเกี่ยวกับ
ผูรับโอนใบอนุญาตตอคณะกรรมการ
ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล การโอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งตองไดรับความยินยอม
จากนิติบุคคลนั้นตามกฎหมาย
รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการอาจมีคําสั่งโอนใบอนุญาตและจะกําหนดใหผูรับ
ใบอนุญาตหรือผูรับโอนใบอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขเทาที่จําเปนได
มาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่ผรู ับใบอนุญาตตาย ใหทายาทหรือผูจัดการมรดกยื่นคําขอรับโอน
ใบอนุญาตตอคณะกรรมการพรอมแจงเปนหนังสือใหสภาสถาบันทราบเพื่อรับโอนใบอนุญาตภายใน
หกสิบวัน ถาไมไดยื่นคําขอภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน
แจงชื่อผูรับโอนตอคณะกรรมการ พรอมทั้งรายละเอียดและเหตุผลความจําเปน
ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตสิ้นสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของ
สภาสถาบันแจงชื่อผูรับโอนตอคณะกรรมการ พรอมทั้งรายละเอียดและเหตุผลความจําเปน
รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๑๐๓ ในกรณีทไี่ มมีผูรับโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๑๐๒ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยูในความควบคุมของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และใหนํามาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม
การเลิกกิจการตามมาตรา ๑๐๐ การโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๑๐๑ และการเปลี่ยนแปลงผูรับ
ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๐๒ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา

๓๓ / หมวด ๙ ...
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หมวด ๙
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๑๐๔ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึง่ ป หรือ
ปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๕ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
* มาตรา ๑๐๖ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดฝาฝนมาตรา ๑๑ ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท
มาตรา ๑๐๗ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา
๒๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ
มาตรา ๑๐๘ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๖๒
วรรคสาม ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา ๑๐๙ ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีก
วันละหาพันบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝน
มาตรา ๑๑๐ ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการ คณะกรรมการอื่น หรือ
คณะอนุกรรมการตามมาตรา ๒๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมืน่ บาท
มาตรา ๑๑๑ ผูใดรับตําแหนงอธิการบดี หรือรองอธิการบดี หรือคณาจารยประจํา หรือผูชวย
อาจารยโดยที่รูอยูวาตนขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๓๙ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๑
หรือมาตรา ๔๖ หรือมาตรา ๕๓ วรรคสอง แลวแตกรณี ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท
มาตรา ๑๑๒ อธิการบดีผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๓ (๖) หรือ (๙) มาตรา ๕๑ มาตรา ๖๗ มาตรา
๗๖ มาตรา ๗๗ หรือมาตรา ๗๘ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
* ความในมาตรา ๑๐๖ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใช
ขอความที่พิมพปรากฏไวนี้แทน ความเดิมบัญญัติวา
" มาตรา ๑๐๖ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดฝาฝนมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท"

๓๔ / มาตรา ๑๑๓...
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มาตรา ๑๑๓ ผูใดฝาฝนตามมาตรา ๕๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท
มาตรา ๑๑๔ ผูใดไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗๑
วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๑๑๕ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๕ ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหนึ่งลานบาท
ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดกระทําความผิดตามมาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๕ กรรมการ
สภาสถาบัน หรืออธิการบดี หรือผูรับผิดชอบในการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น ตองรับ
โทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิด
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น
มาตรา ๑๑๖ ผูรับใบอนุญาต กรรมการสภาสถาบัน อธิการบดี คณาจารย หรือเจาหนาที่ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนผูใดฝาฝนมาตรา ๗๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
สามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๗ อธิการบดี คณาจารย หรือเจาหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนผูใดฝาฝนมาตรา
๘๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทัง้ ปรับ
มาตรา ๑๑๘ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตามมาตรา ๙๒
วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท และปรับอีกวันละหาพันบาทตลอดระยะเวลาที่ยัง
ฝาฝน
มาตรา ๑๑๙ ผูใดใชครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหนง เครื่องแบบ เครื่องหมาย
หรือเครื่องแตงกายของนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยไมมีสิทธิที่จะใช หรือแสดงดวยประการ
ใดๆวาตนมีประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือตําแหนงของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยที่ตนไมมีสิทธิ ถาไดกระทําเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิจะใช หรือมี
วิทยฐานะ หรือตําแหนงเชนนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสามแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๐ ผูใดใช ปลอม เลียน ซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนไมวาจะทําเปนสีใด หรือทําดวยวิธใี ดๆ หรือทําใหปรากฏที่วัตถุหรือสินคาใดๆโดยไมไดรับ
อนุญาตจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสามแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
๓๕ / มาตรา ๑๒๑…
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มาตรา ๑๒๑ ผูใดจัดการศึกษาระดับปริญญาโดยไมไดรับอนุญาตหรือกระทําดวยประการใดๆ
ใหบุคคลอื่นหลงเชื่อวาตนมีอํานาจหนาที่ในการจัดการศึกษาระดับปริญญา ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๒ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดแสดงหรือกระทําดวยประการใดๆ เพื่อใหบุคคลอื่น
หลงเชื่อวาไดรับการรับรองวิทยฐานะ หรือไดรับความเห็นชอบใหเปดดําเนินการในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง
หรือไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาสาขาวิชาใดอันเปนเท็จ อธิการบดีตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๓ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว ใหเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทียบปรับได เมื่อผูตองหา
ไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลว ใหถือวาคดีเลิกกัน
ถาผูตองหาไมยินยอมตามทีเ่ ปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว ใหดําเนินคดีตอไป
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๒๔ ใหคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒ ปฏิบตั ิหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอน จนกวาจะมีคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
มาตรา ๑๒๕ ใหคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สภาสถาบัน และคณะกรรมการ
อื่นซึ่งไดรับการแตงตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนคณะกรรมการ
ควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สภาสถาบัน และคณะกรรมการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมี
คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
มาตรา ๑๒๖ ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งออกให
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบงั คับ และใบอนุญาตนั้นยังคงใชไดในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา ใหถือเปนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๑๒๗ ผูขอรับใบอนุญาตซึ่งไดยื่นโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไวกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ โดยใหถือวาเปนการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ
มาตรา ๑๒๘ ใหผูซึ่งดํารงตําแหนงทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีฐานะเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตอไปตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๒๙ ใหผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึ่งไดรับแตงตั้งตามพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๓๐ ในระหวางที่ยงั ไมมีกฎกระทรวง ประกาศ คําสั่ง ขอกําหนด ระเบียบ และขอบังคับ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนํากฎทบวง ประกาศ คําสั่ง ขอกําหนด ระเบียบ และขอบังคับ
ที่ออกตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี
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เลม ๑๒๐ ตอนที่ ๑๐๗ ก

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๓๗
๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๖

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ
ไดกําหนดกรอบการบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนใหมีความเปนอิสระ โดยมีการกํากับ ติดตาม
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเชนเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ เพื่อใหสถานศึกษาของเอกชนทีจ่ ัดการศึกษาระดับ
ปริญญาดําเนินกิจการไดโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เปนของตนเอง มีความ
คลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และอยูภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา และไดกําหนดใหมี
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทําหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชน รวมทั้งเพื่อเปนการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดธํารงรักษามาตรฐาน
การศึกษาใหเหมาะสมยิ่งขึน้ มีความเจริญมั่นคงและเอือ้ อํานวยตอการขยายกิจการในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของ
เอกชนอยูภายใตการกํากับ ติดตามการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเดียวกัน จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐
เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๑ ก

หนา ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๓๘
๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ.๒๕๔๖ มีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันและทําให
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมอาจดําเนินกิจการสนองตอความตองการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็วไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนยังมีแนวปฏิบัติที่
แตกตางกัน ดังนั้น เพื่อใหเกิดความเสมอภาคและเทาเทียมกันในการจัดการศึกษา สมควรกําหนดใหสภา
สถาบันมีอํานาจในการอนุมตั ิหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามที่คณะกรรมการกําหนด รวมทั้ง
สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอํานาจในการลงทุนหรือรวมลงทุนกับนิติบุคคลหรือหนวยงานอื่น
เพื่อเปนรายไดของสถาบันอุดมศึกษาจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๑๐๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

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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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๑๐๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

““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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เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๕๗ ก

หนา้ ๑๐๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผ ลในการประกาศใช้ พ ระราชบั ญญั ติ ฉบั บนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๓ ก

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

กฎกระทรวง
กําหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๙
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๙ วรรคสอง แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ มหาวิทยาลัยมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ใหการศึกษา และสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงหลายสาขาวิชา หรือหลายกลุมสาขาวิชา
(๒) ใหการศึกษาเพื่อใหประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาทุกชั้น และประกาศนียบัตรบัณฑิต
(๓) มีภารกิจดานการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
ขอ ๒ สถาบันมีลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) ใหการศึกษา และสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งเนนการสอนในสาขาวิชาใดหรือ
กลุมสาขาวิชาใดโดยเฉพาะ
(๒) ใหการศึกษาเพื่อใหประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาทุกชั้น และประกาศนียบัตรบัณฑิต
(๓) มีภารกิจดานการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
ขอ ๓ วิทยาลัยมีลักษณะ ดังตอไปนี้
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เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๓ ก

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

(๑) ใหการศึกษา และสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงในบางสาขาวิชา
(๒) ใหการศึกษาเพื่อใหประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาทุกชั้น และประกาศนียบัตรบัณฑิต
(๓) มีภารกิจดานการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการทางวิช าการแกสังคม
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ
ใหไว ณ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
จาตุรนต ฉายแสง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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เลม ๑๒๓ ตอนที่ ๘๓ ก

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๙ วรรคสอง แหงพระราชบั ญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติใหลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบัน
อุดมศึกษาเอกชน เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๗ ก

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๒

กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อ
หรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๑๔ วรรคสอง แห ง พระราชบั ญ ญั ติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล ซึ่ งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑
และมาตรา ๔๓ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั กรไทย บั ญ ญั ติใ ห ก ระทํ า ได โดยอาศัย อํ า นาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
หมวด ๑
การเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ขอ ๑ การขออนุญาตเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใหกระทําไดในกรณีที่มีการเปลี่ยน
วัตถุประสงคของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามที่กําหนดไวในขอกําหนด โดยไดรับความเห็นชอบจาก
สภาสถาบันและผูรับใบอนุญาต และชื่อที่จะเปลี่ยนตองเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) เหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงคของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๒) ไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินีหรือพระบรม
วงศานุวงศ เวนแตจะไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใชเปนชื่อของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๓) ไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับราชทินนาม เวนแตเปนราชทินนามของตน ของผูบุพการี
หรือของผูสืบสันดาน และไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใชเปนชื่อของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
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(๔) ไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับชื่อสกุลหรือชื่ออื่นใดที่ไดรับพระราชทานจากพระมหากษัตริย
เวนแตจะไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใชเปนชื่อของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๕) ไมเหมือนหรือคลายคลึงกับชื่อของสถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือหนวยงานของรัฐ
(๖) ไมเปนชื่อที่อาจกอใหเกิดความสําคัญผิดวารัฐบาล หนวยงานของรัฐของไทยหรือของ
ตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศเปนเจาของหรือผูดําเนินการ
(๗) ไมมีลักษณะเปนการโฆษณาที่เกินจริง
(๘) ไมขัดตอแนวนโยบายแหงรัฐ
(๙) ไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
ขอ ๒ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ประสงคจะเปลี่ยนชื่อ ใหอธิการบดียื่นคําขอตอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพรอมเอกสารหรือหลักฐานตามแบบ รกอ. ๐๗ ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๓ เมื่อไดรับ คําขอแล ว ใหสํ านัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษาตรวจสอบคําขอ
หากปรากฏวา คําขอไมสมบู รณหรือเอกสารหรือหลักฐานไมครบถวน ใหสงคืน ผูยื่ น คําขอภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ
ขอ ๔ ในกรณีคําขอถูกตองและมีเอกสารหรือหลักฐานครบถวนสมบูรณ ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ขอ ๕ ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า การขอเปลี่ ย นชื่ อ ไม เ ป น ไปตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขตามขอ ๑ ใหคณะกรรมการแนะนําใหผูยื่นคําขอดําเนินการปรับปรุงใหเหมาะสม
หากผูยื่นคําขอไมปรับปรุงตามคําแนะนําภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือ ใหถือวา
ผูยื่นคําขอไมประสงคจะขออนุญาตเปลี่ยนชื่อตอไป
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า การขอเปลี่ ย นชื่ อ เป น ไปตามหลั ก เกณฑ
และเงื่อนไขตามขอ ๑ ใหคณะกรรมการใหคําแนะนํารัฐมนตรีอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนนั้นได
ในกรณีที่การขอเปลี่ยนชื่อซึ่งผูยื่น คําขอไดปรับปรุงตามคําแนะนําของคณะกรรมการแลว
ไม เ ป น ไปตามหลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขตามวรรคหนึ่ ง ให ค ณะกรรมการให คํ า แนะนํ า รั ฐ มนตรี
ไมอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อ
ขอ ๖ ใบอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน ใหเปน ไปตามแบบ รกอ. ๐๘
ทายกฎกระทรวงนี้ และใหมีผลบังคับใชเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
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หมวด ๒
การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ขอ ๗ การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จะเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเปนสถาบัน
หรือวิทยาลัย หรือจากสถาบันเปนมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย หรือจากวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันก็ได และการเปลี่ยนเปนประเภทใดจะตองมีลักษณะสอดคลองกับประเภทสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่กําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัย
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ขอ ๘ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนที่ จ ะขอเปลี่ ย นประเภทต อ งเป น ไปตามหลั ก เกณฑ
และเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) เปดดําเนินการมาแลวไมนอยกวาหาปการศึกษา และมีผูสําเร็จการศึกษาอยางนอยหนึ่งรุน
(๒) สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนนั้ น ได ดํ า เนิ น การตามข อ กํ า หนดถู ก ต อ งและครบถ ว น
ทุกประการแลว
(๓) ที่ดิน ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะตองมีลักษณะและเนื้อที่เปนไปตามกฎกระทรวง
วาดวยการกําหนดลักษณะและเนื้อที่ที่ดินที่จะใชเปนที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๔) ในกรณีที่การเปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเปนสถาบันหรือมหาวิทยาลัย หรือจากสถาบัน
เปนมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น จะตองมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานเปน ที่
ยอมรับไดตามหลักวิชาการดานการวิจัยในสาขาที่เปดสอน อยางนอยสาขาวิชาละสามเรื่อง
(๕) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอเปลี่ยนประเภท จะตองไดรับการรับรองวิทยฐานะแลว
(๖) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอเปลี่ยนประเภท จะตองไดรับการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ
กลุมสถาบันตามที่กําหนดไวในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในระดับสถาบันอุดมศึกษาและระดับ
กลุมสาขาวิชาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
(๗) สถาบั น อุด มศึก ษาเอกชนที่ ขอเปลี่ ย นประเภท จะต อ งมี ค วามพร อมและมีศั ก ยภาพ
ตามมาตรฐานสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษา และเกณฑ ม าตรฐานที่ เ กี่ ย วข อ ง
ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด โดยมีหลักฐานยืนยันวาสามารถดําเนินการดานกายภาพ ดานวิชาการ
และดานการเงินได
(๘) สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนจะต อ งกํ า หนดว า จะเป น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอยู ใ นกลุ ม
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใดตามมาตรฐานสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารกํ า หนด และกลุ ม
สถาบันอุดมศึกษาที่กําหนดจะตองสอดคลองกับลักษณะของสถาบันอุดมศึกษา
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ขอ ๙ การยื่นคําขอเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
สภาสถาบันและผูรับใบอนุญาต โดยใหอธิการบดียื่นคําขอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พรอมเอกสารหรือหลักฐานตามแบบ รกอ. ๐๙ ทายกฎกระทรวงนี้
ขอ ๑๐ เมื่อไดรับคําขอแลว ใหสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจสอบคําขอ
หากปรากฏวา คําขอไมสมบู รณหรือเอกสารหรือหลักฐานไมครบถวน ใหสงคืน ผูยื่ น คําขอภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ
ขอ ๑๑ ในกรณีคําขอถูกตองและมีเอกสารหรือหลักฐานครบถวนสมบูรณ ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการพิจารณา
ขอ ๑๒ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา การขอเปลี่ยนประเภทไมเปนไปตาม
หลักเกณฑแ ละเงื่อนไขตามขอ ๗ และขอ ๘ ใหคณะกรรมการแนะนําใหผู ยื่น คํา ขอดําเนิน การ
ปรับปรุงใหเหมาะสม หากผูยื่นคําขอไมปรับปรุงตามคําแนะนําภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจง
เปนหนังสือ ใหถือวาผูยื่นคําขอไมประสงคจะขออนุญาตเปลี่ยนประเภทตอไป
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็น วาการขอเปลี่ยนประเภทเปน ไปตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขตามขอ ๗ และขอ ๘ ใหคณะกรรมการใหคําแนะนํารัฐมนตรีอนุญาตใหเปลี่ยนประเภท
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นได
ในกรณีที่การขอเปลี่ยนประเภทซึ่งผูยื่นคําขอไดปรับปรุงตามคําแนะนําของคณะกรรมการแลว
ไมเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการใหคําแนะนํารัฐมนตรีไมอนุญาต
ใหเปลี่ยนประเภท
ขอ ๑๓ ใบอนุญาตใหเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใหเปนไปตามแบบ รกอ. ๑๐
ทายกฎกระทรวงนี้ และใหมีผลบังคับใชเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
หมวด ๓
ใบแทนใบอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ขอ ๑๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อหรือใบอนุญาตใหเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนสูญหายหรือถูกทําลายหรือลบเลือนในสาระสําคัญ ใหอธิการบดียื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
ใหเปลี่ยนชื่อหรือใบอนุญาตใหเปลี่ยนประเภทตามแบบ รกอ. ๑๑ หรือ รกอ. ๑๒ ทายกฎกระทรวงนี้
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ใบแทนใบอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อหรือใบอนุญาตใหเปลี่ยนประเภท ใหใ ชแบบใบอนุญาต
ใหเปลี่ยนชื่อหรือใบอนุญาตใหเปลี่ยนประเภท มีขอความวา “ใบแทน” ดวยหมึกสีแดงไวที่ดานหนา
ตรงมุมบนดานขวา
ใหไว ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
จุรินทร ลักษณวิศิษฏ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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รกอ. ๐๗
เลขรับที่ ..............................
วันที่ ....................................
(สําหรับเจาหนาที่)
คําขอรับใบอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

เขียนที่ ..........................................
วันที่ .. เดือน ....................... พ.ศ. ....
๑. ขาพเจา ....................................................................... ตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย ..................................... ตั้งอยูเลขที่ .............. หมูที่ ...............
ตรอก/ซอย ........................ ถนน .................... ตําบล/แขวง ...............................................
อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด .............................. โทรศัพท ........................................
๒. มี ค วามประสงค จ ะขอรับ ใบอนุญ าตให เ ปลี่ ย นชื่ อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน
จาก ........................................................ เปน .......................................................
๓. ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาจะดําเนินการขอเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ภายในกําหนดเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับตั้งแตวันที่ไดรับอนุญาต และจะแสดงหลักฐานตอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาไดเริ่มดําเนินการตามนั้นแลว
๔. พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหรือหลักฐานตางๆ มาดวยแลว
(๑) เหตุผลประกอบการขอเปลี่ยนชื่อ
(๒) สําเนาใบอนุญาตจัดตั้ง หรือสําเนาคําสั่งโอนใบอนุญาต (ถามี)
(๓) หนังสือยินยอมจากผูรับใบอนุญาต
(๔) สําเนาใบอนุญาตเปลี่ยนชื่อ/ประเภท (ถามี)
(๕) รายงานการประชุมสภาสถาบันที่มีมติเห็นชอบใหเปลี่ยนชื่อ
(๖) หากเป น ชื่ อ พระราชทานต อ งมี เ อกสารหรื อ หลั ก ฐานที่ ไ ด รั บ พระบรม
ราชานุญาตแลว
(ลายมือชื่อ) ...................................... ผูยื่นคําขอ
(
)
อธิการบดี ......................................
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รกอ. ๐๘

ใบอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่ ../....
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๖ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยคํ า แนะนํ า ของคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษา อนุ ญ าตให . ...............................................................................
ตั้งอยูที่................................................................................................................
เปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปน...........................................................................
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ .. เดือน .........................พ.ศ. .... เปนตนไป
ใหไว ณ วันที่ .. เดือน ............... พ.ศ. ….

..........................................
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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รกอ. ๐๙
เลขรับที่ ..............................
วันที่ ....................................
(สําหรับเจาหนาที่)
คําขอรับใบอนุญาตใหเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

เขียนที่ ..........................................
วันที่ ........ เดือน ....................... พ.ศ. .....
๑. ขาพเจา ....................................................................... ตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย ..................................... ตั้งอยูเลขที่ .............. หมูที่ ...............
ตรอก/ซอย ........................ ถนน .................... ตําบล/แขวง ...............................................
อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด .............................. โทรศัพท .......................................
๒. มีความประสงคจะขอรับใบอนุญาตให เปลี่ยนประเภทสถาบั นอุ ดมศึกษาเอกชน
จาก ........................................................... เปน ..............................................................
๓. ข าพเจาขอรับรองวา ขาพเจาจะดําเนินการขอเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ภายในกําหนดเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับตั้งแตวันที่ไดรับอนุญาต และจะแสดงหลักฐานตอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาไดเริ่มดําเนินการตามนั้นแลว
๔. พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหรือหลักฐานตางๆ มาดวยแลว
(๑) สําเนาใบอนุญาตจัดตั้ง หรือสําเนาคําสั่งโอนใบอนุญาต (ถามี)
(๒) หนังสือยินยอมจากผูรับใบอนุญาต
(๓) สําเนาใบอนุญาตเปลี่ยนชื่อ/ประเภท (ถามี)
(๔) ขอกําหนดเดิม ๑ ชุด
(๕) ขอมูลผลการดําเนินงานที่ผานมาอยางนอยสามป
(๖) หลักฐานการมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน หรือสิทธิการเชาที่ดินตามมาตรา ๑๒ แหง
พระราชบั ญ ญั ติ สถาบัน อุ ดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีลักษณะและเนื้ อที่ต ามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงวาดวยการกําหนดลักษณะและเนื้อที่ที่ดิน ที่จะใชเปนที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๗) ผลงานวิ จั ย ในกรณี ที่ เ ปลี่ ย นประเภทจากวิ ท ยาลั ย เป น สถาบั น หรื อ
มหาวิทยาลัย หรือจากสถาบันเปนมหาวิทยาลัย
(๘) สําเนาใบรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๙) โครงการขอเปลี่ย นประเภท ซึ่ง แสดงให เห็นถึง ความพรอมและศักยภาพ
โดยจัดทําเปนแผนหาป ประกอบดวย แผนกายภาพ แผนวิชาการ และแผนการเงิน
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๒
กรณี สถานที่ตั้ ง หลักและสถานที่จัด หาเพิ่มเติมของสถาบันอุ ด มศึกษาเอกชนที่ข อ
เปลี่ยนประเภทที่ไมไดติดตอเปนผืนเดียวกันตองแสดงแผนการใชพื้นที่และแผนการเชื่อมโยงสถานที่
ที่ไมเปนอุปสรรคตอการจัดการศึกษา
(๑๐) รายงานการประชุมสภาสถาบันที่มีมติเห็นชอบใหเปลี่ยนประเภท
(๑๑) รายงานการประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(๑๒) รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก

(ลายมือชื่อ) ...................................... ผูยื่นคําขอ
(
)
อธิการบดี ......................................
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รกอ. ๑๐

ใบอนุญาตใหเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่ ../....
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรี วาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
อนุญาตให.........................................................................................................................
ตั้งอยูที่.............................................................................................................................
เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปน.........................................................................
ทั้งนี้ ตัง้ แตวนั ที่ .......... เดือน ............................พ.ศ. …. เปนตนไป
ใหไว ณ วันที่ .. เดือน ............... พ.ศ. ….
………………………..
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

รกอ.270
๑๑
เลขรับที่ ..............................
วันที่ ....................................
(สําหรับเจาหนาที่)

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

เขียนที่ ..........................................
วันที่ ........ เดือน ....................... พ.ศ. .....
๑. ขาพเจา ....................................................................... ตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย ..................................... ตั้งอยูเลขที่ .............. หมูที่ ...............
ตรอก/ซอย ........................ ถนน .................... ตําบล/แขวง ...............................................
อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด .............................. โทรศัพท ........................................
๒. มีความประสงคจะขอรับใบแทนใบอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จาก .............................................................................. เปน ....................................................................
๓. พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหรือหลักฐานตางๆ มาดวยแลว
(๑) เหตุผลประกอบการขอ
(๒) ใบแจงความวาใบอนุญาตสูญหาย หรือ
(๓) ใบอนุญาตเปลี่ยนชื่อที่ถูกทําลายหรือลบเลือนในสาระสําคัญ (ถามี)

(ลายมือชื่อ) ...................................... ผูยื่นคําขอ
(
)
อธิการบดี ......................................

รกอ.271
๑๒
เลขรับที่ ..............................
วันที่ ....................................
(สําหรับเจาหนาที่)

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตใหเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

เขียนที่ ..........................................
วันที่ ........ เดือน ....................... พ.ศ. .....
๑. ขาพเจา ....................................................................... ตําแหนงอธิการบดี
มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย ..................................... ตั้งอยูเลขที่ .............. หมูที่ ...............
ตรอก/ซอย ........................ ถนน .................... ตําบล/แขวง ...............................................
อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด .............................. โทรศัพท .......................................
๒. มีค วามประสงคจะขอรับใบแทนใบอนุญาตใหเปลี่ย นประเภทสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนจาก ................................................ เป น ......................................
๓. พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหรือหลักฐานตางๆ มาดวยแลว
(๑) เหตุผลประกอบการขอ
(๒) ใบแจงความวาใบอนุญาตสูญหาย หรือ
(๓) ใบอนุญาตเปลี่ยนประเภทที่ถูกทําลายหรือลบเลือนในสาระสําคัญ (ถามี)

(ลายมือชื่อ) ...................................... ผูยื่นคําขอ
(
)
อธิการบดี .......................................
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เลม ๑๒๖ ตอนที่ ๓๗ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๙ มิถนุ ายน ๒๕๕๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ มาตรา ๑๔ แห งพระราชบั ญ ญั ติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติใหการเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ตองไดรับอนุญาตเปน หนังสื อจากรั ฐมนตรี วาการกระทรวงศึก ษาธิ การโดยคํ าแนะนํา ของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา โดยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด
ในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง คู่มือการขออนุญาตเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558
-------------------------ในการเปลี่ยนประเภทสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องดําเนินการให้เป็ น
ไปตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน พ.ศ. 2546 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2552 กฎกระทรวง
กํา หนดลั กษณะเนื้ อที่ ที่ดิ นที่ จ ะใช้ เ ป็ น ที่จั ด ตั้ งสถาบัน อุ ด มศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2549 กฎกระทรวงกํ า หนด
ลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 และกฎหมายอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง โดยจําแนกเป็นสาระสําคัญ ดังนี้
หมวดที่ 1
การยื่นคําขอและเอกสารหลักฐาน
ในการเสนอขออนุญาตเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น
จะต้ องได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสภาสถาบั น และผู้ รั บใบอนุ ญ าต โดยให้ อ ธิ การบดี ยื่ น คํ า ขอต่ อสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพร้อมเอกสารหลักฐาน โครงการเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและ
ข้อกําหนดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี้
1. คําขออนุญาตเปลี่ยนประเภท
ในการเสนอขออนุญาตเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อธิการบดีจะต้องยื่นคําขอ
ตามแบบ รกอ. 09 แนบท้ายกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2552 และข้อมูลเอกสารหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
1.1
1.2
1.3
1.4

สําเนาใบอนุญาตจัดตั้ง และสําเนาคําสั่งโอนใบอนุญาต (ถ้ามี)
สําเนาใบอนุญาตเปลี่ยนชื่อ/ประเภท (ถ้ามี)
รายงานการประชุมสภาสถาบันที่มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนประเภท
หนังสือยินยอมจากผู้รับใบอนุญาต

-2-
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1.5 สําเนาใบรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
1.6 ข้อกําหนดเดิม 1 ชุด
1.7 หลั กฐานการมี กรรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น (สํ า เนาโฉนดที่ ดิ น ) หรื อสิ ทธิ การเช่ า ที่ ดิ น ตาม
มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 โดยมีลักษณะและเนื้อที่ตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดลักษณะและเนื้อที่ที่ดิน ที่จะใช้เป็นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
1.8 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
1.9 รายงานการประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
1.10 แสดงหลักฐานผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้ตามหลักวิชาการ
ด้านการวิจัยในสาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อยสาขาวิชาละสามเรื่อง
1.11 เอกสารแสดงการอนุญาตให้จัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง (ถ้ามี)
1.12 ใบรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี)
1.13 โครงการเปลี่ ยนประเภทสถาบัน อุด มศึกษาเอกชน ซึ่งรายละเอี ยดตามหมวด 2
จํานวน 10 ชุด
1.14 ข้อกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จะขอเปลี่ยนประเภท ซึ่งรายละเอียด
ตามหมวด 3 จํานวน 10 ชุด
1.15 เอกสารอื่นเพิ่มเติม
(1) ผังแม่บท ผู้ออกแบบผังแม่บทจะต้องเป็นสถาปนิกหรือวิศวกรที่มีใบประกอบ
วิ ช าชี พ สถาปนิ ก หรื อ วิ ศ วกรอย่ า งต่ํ า ระดั บ สามั ญ ตามพระราชบั ญ ญั ติ
สถาปนิก หรือพระราชบัญญัติวิศวกร
(2) แปลนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ผู้ออกแบบจะต้องเป็นสถาปนิกหรือวิศวกรที่มี
ใบประกอบวิชาชีพสถาปนิกหรือวิศวกรอย่างต่ําระดับสามัญตามพระราชบัญญัติ
สถาปนิก หรือพระราชบัญญัติวิศวกร
(3) ราคาประเมินที่ดินของทางราชการ
(4) ราคาประเมินทรัพย์สินจากบริษัทประเมินราคาทรัพย์สินที่มีชื่อและหมายเลข
ทะเบี ย นอยู่ ใ นบั ญชี ร ายชื่ อของคณะกรรมการกํ า กั บ หลั กทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ (ถ้ามี)
(5) เอกสารประเมิ นความมั่ นคงแข็งแรงและความปลอดภั ยในการใช้สอยของ
อาคารกรณี เป็นอาคารเก่า โดยต้ องมีผู้ ตรวจสอบอาคารที่ขึ้นทะเบีย นเป็ น
ผู้ตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ที่ได้รับใบอนุญาตการ
ประกอบวิชาชีพสถาปนิกและวิศวกรอย่างต่ําระดับสามัญ (ถ้ามี)
(6) จํานวนบัณฑิตที่จบการศึกษา จําแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา
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(7) ใบรับทราบหลักสูตร
(8) รายชื่ ออาจารย์ ป ระจํ า จํ า แนกตามคณะ หลั กสู ต รและสาขาวิ ช า โดยระบุ
คุ ณ วุ ฒิ ตํ า แหน่ งทางวิ ช าการ และผลงานวิ จั ย (สํ า หรั บ อาจารย์ ใ นระดั บ
บัณฑิตศึกษา)
ทั้งนี้ ต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้องของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้มีอํานาจลงนาม
แทนผู้ขอรับใบอนุญาตทุกรายการทุกหน้า และกรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการ
ผู้มีอํานาจลงนามพร้อมประทับตราของบริษัท และถ้าได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อความเป็นอย่างอื่นเมื่อใดก็ให้แจ้ง
การเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย
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หมวดที่ 2
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเสนอโครงการเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งประกอบไปด้วย
รายละเอียด ดังนี้
1. ชื่อ ตราสัญลักษณ์ และประเภท
1.1 ชื่อ
ต้องเป็นไปตาม มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ดังนี้
1.1.1 ชื่ อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนต้ อ งใช้ อั ก ษรไทยและต้ อ งใช้ คํ า ว่ า “มหาวิ ท ยาลั ย ”
“สถาบัน” หรือ “วิทยาลัย” นําหน้าชื่อ
ชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะใช้อักษรต่างประเทศด้วยก็ได้ โดยได้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรี โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
1.1.2 การกําหนดชื่อจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
(1) เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(2) ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ได้แก่
(2.1) ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี
หรือพระบรมวงศานุวงศ์ เว้นแต่จะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เป็นชื่อของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(2.2) ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับราชทินนาม เว้นแต่เป็นราชทินนามของตน
ของบุพการีหรือของผู้สืบสันดาน และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน
(2.3) ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับชื่อสกุลหรือชื่ออื่นใดที่ได้รับพระราชทาน
จากพระมหากษัตริย์ เว้นแต่จะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เป็นชื่อของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(2.4) ไม่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับชื่อของสถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือหน่วยงาน
ของรัฐ
(2.5) ไม่เป็นชื่อที่อาจก่อให้เกิดความสําคัญผิดว่ารัฐบาล หน่วยงานของรัฐของ
ไทยหรือของต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศเป็นเจ้าของหรือผู้ดําเนินการ
(2.6) ไม่มีลักษณะเป็นการโฆษณาที่เกินจริง
(2.7) ไม่ขัดต่อแนวนโยบายแห่งรัฐ เป็นต้น
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1.2 ตราสัญลักษณ์
เพื่อแสดงเอกลักษณ์ของสถาบัน ตราหรือเครื่องหมาย ควรมีลักษณะ ดังนี้
1.2.1 รูปร่างและลักษณะของตราหรือเครื่องหมายของสถาบันต้องไม่เหมือนหรือคล้ายคลึง
ตราหรือเครื่องหมายของสถาบันอื่น หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่น
1.2.2 ไม่เป็นสัญลักษณ์ซึ่งขัดต่อระบอบการปกครอง และศิลปวัฒนธรรมของประเทศ
1.2.3 ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ได้แก่
ไม่เหมือนหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธยย่อ พระราชลัญจกร พระบรมราชสัญลักษณ์ ตราประจํา
ราชวงศ์ รวมถึงตราหรือเครื่องหมายอื่นใดทํานองเดียวกัน
1.3 ประเภท
1.3.1 การกําหนดประเภทของสถาบั นอุ ดมศึ กษาเอกชน ตามมาตรา 9 แห่ งพระราชบั ญญั ติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 จําแนกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ มหาวิทยาลัย
สถาบัน และวิทยาลัย โดยมีลักษณะตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ ของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัย
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 และเพื่อให้มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ จึงกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
สาขาวิชาและกลุ่มสาขาวิชาเพิ่มเติมในแต่ละประเภทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี้
(1) มหาวิทยาลัย : ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง โดยต้องเปิดสอน
ทั้งกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ โดยแต่ละกลุ่ม
สาขาวิ ชาหลักต้ องประกอบด้ วยระดับปริ ญญาตรีอย่ างน้ อย 3 สาขาวิ ชาย่ อย และระดั บปริ ญญาโทอย่ างน้ อย
1 สาขาวิ ชาย่ อย ซึ่ งรวม 2 กลุ่มสาขาวิชาหลั กแล้ วมีระดั บปริ ญญาตรีไม่ น้อยกว่ า 6 สาขาวิ ชาย่ อย และระดั บ
ปริ ญญาโทไม่ น้ อยกว่ า 2 สาขาวิ ชาย่ อย และต้ องปฏิ บั ติ ภารกิ จของสถาบั นอุ ดมศึ กษาอย่ างครบถ้ วนอย่ างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(2) สถาบัน : ให้การศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงอย่างน้อย 1 กลุ่มสาขาวิชา
หลัก ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ โดยเน้น
การเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาและการวิจัย
(3) วิทยาลัย : ให้การศึกษาด้านวิ ชาการและวิชาชีพชั้นสูงบางสาขาวิชาอย่างน้อย
3 สาขาวิชาย่อย ในระยะเริ่มดําเนินการให้จั ดการศึกษาในระดับปริญญาตรีก่อนจนกว่ าจะมีความเข้มแข็งด้าน
วิชาการโดยเฉพาะการวิจัยจึงสามารถจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป
1.3.2 การกําหนดกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จะต้องกําหนดว่าจะเป็นสถาบันอุดมศึกษา
อยู่ ใ นกลุ่ มสถาบั นอุ ด มศึ กษาใดตามมาตรฐานสถาบั นอุ ด มศึ กษาที่ กระทรวงศึ กษาธิ การกํ าหนด และกลุ่ ม
สถาบันอุดมศึกษาที่กําหนดจะต้องสอดคล้องกับลักษณะของสถาบันอุดมศึกษา
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2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
การกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจต้องมีความชัดเจนแสดงถึงกุศลเจตนาในการจัดการศึกษา
เพื่ อมุ่ งเน้ น การพั ฒ นาทรั พยากรมนุ ษย์ ที่มี คุณภาพและการดํ า เนิ น งานของสถาบั น ตามหลั กธรรมาภิ บ าล
โดยไม่มุ่งหวังผลกํ าไรในเชิงธุ รกิจ และจะต้องกําหนดวั ตถุป ระสงค์ใ ห้สอดคล้ องกั บปรั ชญา วิสั ยทัศน์และ
พันธกิจหลักอย่างน้อย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม และด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3. โครงสร้างการบริหารสถาบัน
แสดงโครงสร้ า งและภารกิ จ การบริ ห ารจั ด การของสถาบั น ให้ ชั ด เจน และสอดคล้ อ งกั บ ปรั ช ญา
วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา
4. รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน
4.1 ที่ ดิ น ที่ ใ ช้ ใ นการจั ด ตั้ ง สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนต้ อ งมี ลั ก ษณะและเนื้ อ ที่ ต ามที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวงว่ า ด้ วยการกํ า หนดลั ก ษณะและเนื้ อที่ ที่ดิ น ที่ จ ะใช้ เ ป็ น ที่ จั ด ตั้ ง สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน
พ.ศ. 2549
4.2 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นส่วนควบของที่ดินที่จะใช้
เป็นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
4.3 แสดงราคาประเมินที่ดินของทางราชการของที่ดินที่ใช้เป็นที่จัดตั้ง
5. การดําเนินงาน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอเปลี่ยนประเภท ต้องแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพใน 4 ด้าน
ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการเงิน และด้านการบริหารจัดการ ดังนี้
5.1 ด้านกายภาพ
แสดงผลการดํ า เนิ น การที่ ผ่ า นมาย้ อ นหลั ง 3 ปี ผลการดํ า เนิ น งานปี ปั จ จุ บั น และจั ด ทํ า
แผนพัฒนาระยะ 5 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้
5.1.1 ทําเลที่ตั้งและบริเวณใกล้เคียง
(1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง และตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(2) บริเวณและอาคารของสถาบันเป็นเอกเทศไม่ปะปนกับสถานที่อื่น
(3) ต้องอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมที่จะสามารถสร้างบรรยากาศทางวิชาการได้ดี
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(4) ต้องแสดงความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และมีทางเข้าออก
ได้อย่างสะดวก
(5) ต้องแสดงแผนที่บริเวณที่จัดตั้งและบริเวณใกล้เคียงให้ชัดเจน
5.1.2 ผังแม่บท
(1) ต้องมีผังแม่บทการก่อสร้างและการพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสมเอื้อต่อการแสวงหา
ความรู้ แ ละการเสริ ม สร้ า งชี วิ ต ภายในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา โดยพื้ น ที่ ทั้ ง หมดต้ อ งเพี ย งพอสํ า หรั บ กิ จ กรรม
ทุกประเภทของสถาบัน คือ ต้องมีพื้นที่ทั้งในส่วนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และส่วนที่เป็นพื้นที่สําหรับ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เพียงพอกับจํานวนนักศึกษาตามแผนการรับ โดยต้องแสดงที่ตั้งของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ต่างๆ ระบบการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และภูมิสถาปัตยกรรมในสถาบัน ทั้งที่มีอยู่เดิมและแผนที่จะ
พัฒนาพื้นที่ใหม่เพิ่มเติมเพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งสถาบันฯ ต้องแสดง
รูปแบบที่สามารถตรวจสอบและเข้าใจได้อย่างชัดเจน โดยในส่วนที่ได้พัฒนานั้น สถาบันต้องกําหนดเวลา
ดําเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนการรับนักศึกษาและต้องสอดคล้องกับแผนการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
รวมทั้งงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการก่อสร้าง
(2) กรณีสถานที่ตั้งหลักและสถานที่จัดหาเพิ่มเติมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอ
เปลี่ยนประเภทไม่ได้ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน ต้องแสดงแผนการใช้พื้นที่และแผนการเชื่อมโยงสถานที่ที่ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการจัดการศึกษา
(3) แผนการพัฒนาการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ขอเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนต้องมีความเหมาะสมโดยต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่จัด
การเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานและมีการพัฒนาทั่วถึงกันตลอดทั้งพื้นที่ หากพื้นที่ไม่ติดต่อ
เป็นผืนเดียวกันต้องมีการพัฒนาการใช้ประโยชน์ในทุกพื้นที่ให้มีคุณภาพมาตรฐานที่ทัดเทียมกัน
(4) ผู้ ออกแบบผั งแม่ บ ทจะต้ อ งเป็ น สถาปนิ ก หรื อ วิ ศวกรที่ มีใ บประกอบวิ ช าชี พ
สถาปนิกหรือวิศวกรอย่างต่ําระดับสามัญ ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก หรือพระราชบัญญัติวิศวกร พร้อม
แสดงเอกสารประกอบ
(5) แสดงพื้ นที่ เพื่ อการนั นทนาการ กี ฬา และการจั ดกิ จกรรมอื่ นๆ ที่ เพี ยงพอต่ อ
จํานวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา
(6) แสดงพื้ น ที่ สี เ ขี ย วที่ เ พี ย งพอและสอดคล้ อ งกั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารเชิ ง นโยบาย
ด้ า นการจั ด การพื้ น ที่ สี เ ขี ย วชุ มชนเมื องอย่ า งยั่ งยื น ของสํ า นั กนโยบายและแผนทรั พยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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5.1.3 อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
(1) อาคารของสถาบันต้องเป็นอาคารถาวรที่มีรูปแบบอาคารที่สามารถตรวจสอบ
ได้ อย่ า งชั ด เจน โดยจะต้ องเสนอภาพจํ า ลองเกี่ ย วกั บ อาคารและสิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ มีอ ยู่ เ ดิ มและอาคารและ
สิ่งปลูกสร้างใหม่ที่เสนอด้วย
(2) กรณีมีอาคารและสิ่งปลูกสร้างไว้เดิม หรือมีการรับโอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง
จะต้องเสนอภาพจริง และแบบแปลนอาคาร โดยให้แสดงรายละเอียดพื้นที่ใช้สอย ความจุ การใช้ประโยชน์
ของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง สํา หรับ อาคารหรือสิ่ งปลูกสร้า งที่ได้รับโอนมาอั นเนื่องมาจากการจัดหาที่ดิ น
เพิ่มเติมเพื่อขอเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นต้องแสดงหลักฐานการตรวจสอบอาคารเพื่อยืนยัน
ความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้สอย โดยมีผู้ตรวจสอบอาคารที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ
อาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ที่ได้รับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพสถาปนิกและวิศวกรอย่างต่ํา
ระดับสามัญ
(3) กรณีสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างใหม่ ต้องเสนอแผนการก่อสร้างอาคารและ
สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ตามผังแม่บท โดยให้แสดงรายละเอียดพื้นที่ใช้สอย ความจุ การใช้ประโยชน์ ระยะเวลาการ
ก่ อสร้ า ง วงเงิ น ค่ าใช้ จ่ า ยในการก่ อสร้ า งตามรายการในแต่ ล ะปี อย่ า งน้ อยเป็ น ระยะเวลา 5 ปี โดยแสดง
แบบแปลนอาคาร พร้อมทั้งระบุชื่อสถาปนิกและวิศวกร และหมายเลขทะเบียนการประกอบวิชาชีพจากสภา
สถาปนิกและสภาวิศวกรอย่างต่ําระดับ สามั ญ ตามพระราชบั ญญัติ วิชาชีพสถาปั ตยกรรมหรือพระราชบัญญั ติ
วิชาชีพวิศวกรรม และแสดงงบประมาณการก่อสร้างอาคารทุกหลังและการพัฒนาพื้นที่โดยประมาณการราคา
ขณะก่อสร้างซึ่งจัดทําโดยสถาปนิกและวิศวกรดังกล่าว
(4) คุณภาพของห้องเรียน หรือห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอน ต้องจัดให้มีความเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ โดยอย่างต่ําให้มีมาตรฐานเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติสถาปนิก พระราชบัญญัติวิศวกร และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
5.1.4 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
(1) ต้องมีบริการสาธารณูปโภคที่เพียงพอ เช่น มีระบบประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดและ
บําบั ดของเสี ย ระบบการจัดการและกํ าจั ดขยะ ฯลฯ ทั้ งนี้ ให้ เป็ นไปตามพระราชบั ญญั ติ ควบคุ มอาคาร และ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2) ต้องมีอุปกรณ์และระบบความปลอดภัย ระบบการป้องกันอัคคีภัย โดยให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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5.2 ด้านวิชาการ
แสดงผลการดํ าเนิ นการที่ ผ่ า นมาย้ อ นหลั ง 3 ปี ผลการดํ า เนิ น งานปี ปั จ จุ บั น และจั ด ทํ า
แผนพัฒนาระยะ 5 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
5.2.1 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน
(1) หลักสูตรที่เปิดดําเนินการต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์
มาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอเปลี่ยนประเภทที่มีการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
จะต้องจัดการศึกษาทุกหลักสูตรให้ได้ตามมาตรฐานการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
(3) แสดงข้อมูลหลักสูตรที่เปิดดําเนินการทั้งหมดในปัจจุบัน และแสดงแผนที่จะเปิด
ดําเนินการในอนาคตในระยะ 5 ปี โดยจําแนกตามคณะ หลักสูตรและสาขาวิชา รวมทั้งระบุปีที่เปิดดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนด้วย
5.2.2 อาจารย์และบุคลากร
(1) จํานวนอาจารย์และแผนพัฒนาอาจารย์
1.1) จํ า นวนและคุ ณ วุ ฒิ ข องอาจารย์ ป ระจํ า หลั กสู ต ร ต้ องเป็ น ไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่เปิดดําเนินการ
1.2) แสดงจํ า นวนอาจารย์ ต ามคุ ณ วุ ฒิ แ ละตามตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการ
โดยให้แสดงข้อมูลที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี ข้อมูลในปีปัจจุบัน และแผนการจัดหาอาจารย์ในอนาคตในระยะ 5 ปี
ซึ่งจําแนกตามคณะ หลักสูตรและสาขาวิชา พร้อมทั้งให้แสดงสัดส่วนคุณวุฒิ/ตําแหน่งทางวิชาการไว้ด้วย
1.3) แสดงรายชื่ อ คุ ณ วุ ฒิ ตํ า แหน่ ง ทางวิ ช าการ ของอาจารย์ ป ระจํ า
หลักสูตรแต่ละหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่เปิดดําเนินการในปัจจุบัน และแสดงรายชื่อ คุณวุฒิ ตําแหน่งทาง
วิชาการ ประสบการณ์ในการทําวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ของอาจารย์ประจําหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในแต่ละหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิด
ดําเนินการในปัจจุบัน
1.4) แสดงแผนการพั ฒ นาอาจารย์ ใ นระยะ 5 ปี โดยจํ า แนกตามคณะ
หลักสูตรและสาขาวิชา รวมทั้งงบประมาณในการพัฒนา
1.5) แสดงแผนการรักษาอาจารย์ของสถาบันในระยะ 5 ปี

- 10 -

282

(2) จํานวนบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากร
แสดงจํานวนบุคลากรตามคุณวุฒิ โดยให้แสดงข้อมูลที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี
ข้อมูลในปีปัจจุบัน และแผนการพัฒนาบุคลากรในระยะ 5 ปี รวมทั้งงบประมาณในการพัฒนา พร้อมทั้งแสดง
แผนการรักษาบุคลากรของสถาบันในระยะ 5 ปีด้วย
5.2.3 จํานวนนักศึกษา
(1) แสดงจํานวนนักศึกษาที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี ข้อมูลในปีปัจจุบัน และแผนการรับ
นักศึกษาในระยะ 5 ปี โดยจําแนกเป็นรายชั้นปี ตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และให้แสดงสัดส่วนอาจารย์
ประจําต่อนักศึกษาด้วย
(2) แสดงจํานวนบัณฑิตที่จบการศึกษา จําแนกตามคณะ หลักสูตร และสาขาวิชา
5.2.4 การวิจัย
(1) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอเปลี่ยนประเภท จะต้องมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้ตามหลักวิชาการด้านการวิจัยในสาขาวิชาที่เปิดสอน โดยควรเป็นงานวิจัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด สาขาวิชาละไม่น้อย
กว่า 3 เรื่อง ทั้งนี้จะพิจารณาสาขาวิชาที่เปิดดําเนินการมาแล้วอย่างน้อย 3 ปีก่อนยื่นขอเปลี่ยนประเภท
(2) แสดงข้อมูลผลงานวิจัยที่ผ่านมาที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้ตาม
หลักวิชาการด้านการวิจัยในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน และแสดงแผนงานวิจัยในระยะ 5 ปี พร้อมงบประมาณใน
การทําวิจัย โดยให้จําแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และปีการศึกษา
5.2.5 ห้องสมุด
(1) ห้ อ งส มุ ด คว รดํ า เนิ น การให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐ านห้ อ งส มุ ด
สถาบันอุดมศึกษา
(2) แสดงจํ า นวนทรั พ ยากรสารสนเทศของห้ อ งสมุ ด และงบประมาณที่ ผ่ า นมา
ย้อนหลัง 3 ปี ข้อมูลปีปัจจุบัน และแผนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดในระยะ 5 ปี โดยจําแนก
เป็ น หนั ง สื อภาษาไทย/ต่ า งประเทศ, วารสารภาษาไทย/ต่ า งประเทศ, หนั ง สื อ/วารสารอิ เ ล็ ก ทรอนิ กส์ ,
ฐานข้อมูล ฯลฯ
(3) แสดงข้อมูลระบบเครือข่ายห้องสมุด โดยแสดงวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ พร้อมทั้งแสดงงบประมาณ
(4) แสดงการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการห้องสมุด มีการจัดการ
ความรู้ มีการวิจัยและใช้ช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
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5.2.6 อุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์สํานักงาน
แสดงข้อมูลรายการอุปกรณ์สํานักงานและอุปกรณ์การสอนทั่วไปประจําห้องบรรยาย
ห้ องเรี ย น และห้ องปฏิ บั ติ การต่ า งๆ พร้ อมทั้ งอุ ป กรณ์ พื้น ฐานสํ า หรั บ การสอนแต่ ล ะวิ ช าให้ ครบถ้ ว นตาม
หลักสูตรการเรียนการสอนและเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาแต่ละครั้ง รวมทั้งต้องแสดงแผนการ
จัดซื้อจัดหาอุปกรณ์สํานักงานและอุปกรณ์การสอนทั่วไปในระยะ 5 ปีที่สอดคล้องกับการเปิดรายวิชาในแต่ละ
หลักสูตร พร้อมทั้งแสดงงบประมาณ โดยใช้ราคาประมาณการขณะจัดซื้อ และแสดงงบประมาณด้านการ
บํารุงรักษาไว้ด้วย
5.2.7 การบริการทางวิชาการ
แสดงข้ อ มู ล การบริ ก ารวิ ช าการ ที่ ผ่ า นมาย้ อ นหลั ง 3 ปี ข้ อ มู ล ปี ปั จ จุ บั น และ
แผนการบริการวิชาการในระยะ 5 ปี พร้อมงบประมาณ
5.2.8 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
แสดงข้อมูลการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี ข้อมูลปีปัจจุบัน
และแผนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในระยะ 5 ปี พร้อมงบประมาณ
5.2.9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
แสดงระบบและกลไกการประกันคุณภาพของสถาบันที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง
5.2 ด้านการเงิน
แสดงผลการดํ าเนิ นการที่ ผ่ า นมาย้ อ นหลั ง 3 ปี ผลการดํ า เนิ น งานปี ปั จ จุ บั น และจั ด ทํ า
แผนพัฒนาระยะ 5 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดสรรทุนของสถาบันเป็นกองทุนประเภทต่างๆ ตามที่
กําหนดในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 โดยให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนประเภท
(2) การประเมินราคาทรัพย์สินถาวร
1) การประเมินราคาที่ดินให้ใช้ราคาประเมินของทางราชการ
2) การประเมินราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
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2.1) กรณี อาคารใหม่ หรื อก่อสร้างไว้ ไม่ เกิน 5 ปี นั บตั้ งแต่ วั นที่ ยื่ น
ขอรั บใบอนุ ญาตจั ด ตั้ งการประเมิ นราคาอาคารและสิ่ งปลู กสร้ างให้ ใช้ ร าคาขณะก่ อสร้ างตามความเป็ นจริ ง
(หรือในกรณีที่จําเป็นให้ใช้ราคาประเมินของบริษัทประเมินราคาทรัพย์สินที่มีชื่อและหมายเลขทะเบียนอยู่ในบัญชี
รายชื่อของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) โดยมีรายการแสดงเนื้องาน (Bill of Quantity)
รายการประกอบการก่อสร้าง (Specifications) และเอกสารสัญญาการก่อสร้าง (Construction Contracts)
2.2) กรณีที่เป็นอาคารและสิ่งปลูกสร้างไว้เดิมเกินกว่า 5 ปี นับตั้งแต่
วั นที่ ยื่ นขอรั บใบอนุ ญาตจั ดตั้ งให้ ใ ช้ ร าคาประเมิ น ไม่ เ กิ น 2 ปี ของบริ ษัทประเมิ น ราคาทรั พย์ สิ น ที่ มีชื่ อและ
หมายเลขทะเบียนอยู่ในบัญชีรายชื่อของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2.3) การประเมินราคาสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ ให้ใช้ราคาขณะจัดซื้อ
หรืออาจใช้ราคายุติธรรมในกรณีที่จําเป็น โดยให้คิดค่าเสื่อมราคาตามที่กําหนดในหลักเกณฑ์การจัดทําบัญชีและ
รายงานงบการเงินประจําปีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(3) ให้ แสดงรายงานทางการเงิ น ประจํ า ปี ย้ อนหลั ง 3 ปี และจั ด ทํ า แผนการเงิ น
ในระยะ 5 ปี ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้ค่าใช้จ่ายและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม
งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การจัดทําบั ญชีและรายงาน
งบการเงิ น ประจํ า ปี ข องสถาบั น อุ ด มศึ กษาเอกชน ทั้ ง นี้ การจั ด ทํ า แผนการเงิ น จะต้ องสอดคล้ อ งกั บ แผน
ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทาน
แผนการเงินด้วย
5.4 แผนการบริหารจัดการ
สถาบั น อุ ด มศึ กษาต้ องจั ด ให้ มีร ะบบสารสนเทศด้ า นระบบทะเบี ย นนั กศึ กษา ด้ า นระบบ
ทะเบียนอาจารย์/บุคลากร ด้านระบบการเงิน และด้านอื่น ๆ เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้
ทั้งนี้ การจะได้รับใบอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมี
ศั ก ยภาพความพร้ อมในด้ า นต่ า งๆ อย่ า งครบถ้ ว นก่ อน เพื่ อ ให้ มี ความมั่ น ใจว่ า สถาบั น อุ ด มศึ กษาเอกชน
ที่ขอเปลี่ยนประเภทจะสามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ โดยอย่างน้อยต้องดําเนินการเตรียมความ
พร้อมในด้านต่างๆ ให้เสร็จสมบูรณ์เป็นไปตามแผนในปีแรกที่จะเปิดดําเนินการ
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หมวดที่ 3
การจัดทําข้อกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ผู้ขอรับใบอนุ ญาตต้องเสนอข้อกําหนดของสถาบั นอุดมศึกษาเอกชน โดยให้มีรายการอย่างน้อย
เป็ นไปตามมาตรา 11 แห่ งพระราชบั ญญั ติ สถาบั นอุ ดมศึ กษาเอกชน พ.ศ. 2546 ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ดังนี้
(1) ชื่อและประเภท
(2) วัตถุประสงค์
(3) ที่ตั้งและแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร
(4) รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดินตามมาตรา 12
(5) ทุนจากผู้ขอรับใบอนุญาตและโครงการใช้จ่าย
(6) ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์
(7) ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ
(8) โครงการจัดการศึกษาและอุปกรณ์หลักในการจัดการศึกษา
(9) โครงการจัดหาและพัฒนาผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
(10) หลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา
(11) อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
(12) วิธีการรับนักศึกษาและให้นักศึกษาพ้นสภาพ
(13) เครื่องแบบนักศึกษาหรือการแต่งกายของนักศึกษา
(14) การกํ า หนดตํ า แหน่ ง คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ แ ละเจ้ า หน้ า ที่
การกําหนดอัตราเงินเดือน ค่าสอน ค่าชดเชย ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การจ้างการเลิกจ้าง และสวัสดิการของ
ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่
(15) รายการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ทั้ ง นี้ รายละเอี ย ดการจั ด ทํ า ข้ อ กํ า หนดเป็ น ไปตามคู่ มื อ การจั ด ทํ า ข้ อ กํ า หนดของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
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หมวดที่ 4
ขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในการพิจารณาอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รัฐมนตรีจะอนุญาตให้
เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่ 1 : ตรวจสอบคําขอ เอกสารหลักฐาน
ผู้ยื่น คํา ขอ ยื่ นคํา ขอเปลี่ย นประเภทสถาบั นอุด มศึ กษาเอกชน ซึ่งประกอบด้ วย คํ าขอรั บ
ใบอนุ ญ าตเปลี่ ย นประเภทสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน เอกสารหลั ก ฐาน โครงการเปลี่ ย นประเภท
สถาบัน อุด มศึก ษาเอกชน และข้อ กํา หนดสถาบัน อุด มศึก ษาเอกชน ให้เ ป็น ไปตามพระราชบัญ ญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2552 กฎกระทรวงกําหนดลักษณะเนื้อที่ที่ดินที่จะใช้เป็นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549
กฎกระทรวงกําหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบคําขอเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หากพบว่า
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนจะแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอแก้ไขหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้อง โดยผู้ยื่นคําขอ
จะต้องแก้ไขหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามระยะเวลาที่กําหนดนับแต่วันที่ผู้ยื่นคําขอ
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วผู้ยื่นคําขอยังมิได้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้ถูกต้อง
ครบถ้วน หรือจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมมาแล้วแต่เอกสารดังกล่าวยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในการขอ
อนุญาตเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะคืนคําขอแก่ผู้ยื่น
คําขอ แต่ทั้งนี้ผู้ยื่นคําขอสามารถทักท้วงคําสั่งคืนได้ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งส่งคืนคําขอ
หรือจะยื่นคําขอใหม่ก็ได้
ในกรณีที่คําขอและรายการเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจะนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นลําดับถัดไป
ขั้นที่ 2 : การพิจารณาการขอเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
คณะกรรมการพิจ ารณาคํา ขอ เอกสารหลักฐาน โครงการ ข้อกําหนดและศั กยภาพความ
พร้อมทางด้านกายภาพ วิชาการ การเงิน และการบริหารจัดการ ในการขอเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการขอเปลี่ยนประเภทไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขตามข้อ 7 และข้อ 8 ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2552 ให้คณะกรรมการแนะนําให้
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ผู้ยื่นคําขอดําเนินการปรับปรุงให้เหมาะสม หากผู้ยื่นคําขอไม่ปรับปรุงตามคําแนะนําภายใน 45 วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ ให้ถือว่าผู้ยื่นคําขอไม่ประสงค์จะขออนุญาตเปลี่ยนประเภทต่อไป
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการขอเปลี่ยนประเภทเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขตามข้อ 7 และข้อ 8 ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2552 ให้คณะกรรมการให้คําแนะนํา
รัฐมนตรีอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นได้
ในกรณีที่การขอเปลี่ยนประเภทซึ่งผู้ยื่นคําขอได้ปรับปรุงตามคําแนะนําของคณะกรรมการ
แล้วไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการให้คําแนะนํารัฐมนตรีไม่อนุญาตให้
เปลี่ยนประเภท
ขั้นที่ 3 : กระบวนการอนุญาตของรัฐมนตรี
รัฐมนตรีพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ขั้นที่ 4 : แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ยื่นคําขอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ยื่นคําขอ
ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ปฏิบัติหน้าทีผ่ ู้อานวยการสานักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา
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ผู้ช่วยผู้อานวยการสานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สานักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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