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  นับตั้งแต่มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติวิทยาลัยเอกชน ในปี พ.ศ. 2512 จึงถือเป็น
จุดเริ่มต้นทางนิตินัยที่เป็นรูปธรรมของการเกิดวิทยาลัยเอกชนรุ่นแรกในปีต่อมา และได้มีพัฒนาการที่เป็นจุด
เปลี่ยนส าคัญต่อมา จากการมีพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 ที่มีการก าหนด
สาระส าคัญให้บทบาทของรัฐ เป็นการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
มากข้ึนกว่าการควบคุม จึงมีการปรับปรุงข้อกฎหมายเพื่อให้เหมาะสม สอดคล้องกับการขยายงานการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้สามารถจัดตั้งมหาวิทยาลัย สถาบัน หรือ วิทยาลัยได้ โดยมีขอบข่ายภารกิจ 
และสามารถให้ปริญญาบัตรตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอกได้เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
เป็นการเพิ่มศักยภาพในการขยายตัวและพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เอื้อต่อการบริหารและให้
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถด า เนินภารกิจที่ครอบคลุมภารกิจหลักของอุดมศึกษาทัดเทียมกับ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีผลท าให้สถานภาพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดีข้ึนโดยที่รัฐได้เปิดโอกาสให้
วิทยาลัยเอกชนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมสามารถขอเปลี่ยนสถานภาพจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย  

  ในปี พ.ศ. 2527 จึงเริ่มมีการยกฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จากวิทยาลัยเป็น
มหาวิทยาลัย และได้มีการขยายตัวของการเปลีย่นสถานภาพจาก วิทยาลัย และสถาบัน เป็นมหาวิทยาลัยอยา่ง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน รวม 36 แห่ง คณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงได้มอบหมายให้ส านักงานคณะ  
กรรมการการอุดมศึกษา โดยส านักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา ด าเนินโครงการติดตาม ตรวจสอบ
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่เปลี่ยนประเภท ภายใต้การก าหนดแนวทางของอนุกรรมการ
ด้านการติดตามและประเมินผล เพื่อติดตามว่าสถาบันเหล่าน้ีได้ด าเนินการตามเงื่อนไขของการเปลี่ยนประเภท 
และได้ด าเนินการสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ อันจะเป็นแนวทางในการก าหนดทิศทาง
นโยบายในการพัฒนาอุดมศึกษาต่อไป เอกสารการวิจัยนี้จึงเป็นการวิจัยเอกสาร ที่ประสงค์จะน าเสนอข้อมูล 
แนวทางวิธีการ ผลการติดตาม ตรวจสอบ และน าบทเรียนจากการติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแลว้ จากการด าเนินการโครงการดังกลา่วน ามาสู่การให้ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในอนาคต 

  ขอขอบคุณทุกท่าน ของทุกภาคส่วนที่ให้ความส าคัญ เข้ามามีส่วนร่วมท าให้การด าเนิน
โครงการครั้งนี้ ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และได้น าผลของการด าเนินการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทั้งรายสถาบัน และในภาพรวม รวมทั้งส่งต่อไปยังการมอง
ภาพการพัฒนาอุดมศึกษา พัฒนาภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป 
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 พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 เป็นอีกจุดเปลี่ยนส าคัญที่มีการก าหนด
สาระส าคัญให้บทบาทของรัฐเป็นการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
มากขึ้น และมีการปรับปรุงข้อกฎหมายเพ่ือให้มีความเหมาะสม โดยในปี พ.ศ. 2527 จึงเริ่มมีการยกฐานะ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จากวิทยาลัย และ สถาบัน เป็นมหาวิทยาลัยเรื่อยมา  จึงมีค าถามเกิดขึ้นว่า  
เมื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเหล่านั้น ได้รับการเปลี่ยนสถานภาพไปแล้ว สถาบันอุดมศึกษาได้ปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทและแผนการด าเนินงานที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของสถาบัน รวมถึงมีการจัด
การศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพมาตรฐานหรือไม่       
 คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
ได้พิจารณาเรื่องการขออนุญาตเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยของสถาบันเอกชนแล้ว จึงได้มีมติ มอบหมาย
ให้คณะอนุกรรมการด้านติดตามและประเมินผล ก าหนดแนวทางและวิธีการติดตามตรวจสอบ  
ทั้งในส่วนของการด าเนินงานตามเงื่อนไขการเปลี่ยนประเภท ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รวมทั้ง  
ติ ดตามคุณภาพของสถาบัน อุดมศึ กษา เอกชนที่ ไ ด้ รั บกา ร เปลี่ ย นประ เภทเป็ นมหาวิทย าลั ย  
เพ่ือเป็นข้อมูลเชิงนโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ทั้งนี้  ส านักติดตามและประเมินผล
อุดมศึกษา ในฐานะหน่วยงานที่ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของอนุกรรมการด้านติดตามและประเมินผลจึงได้ 
จัดท าแนวทาง วิธีการที่เหมาะสมในการติดตาม ตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภท 
โดยความเห็นชอบของอนุกรรมการด้านติดตามและประเมินผล และคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในรูปการ
ด าเนินโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยน
ประเภทแล้ว โดยแบ่งเป็นการด าเนินโครงการ เป็น 2 ระยะ แยกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป้าหมายแต่ละ
ช่วง ตามระยะเวลาในการเปลี่ยนประเภทที่แตกต่างกัน 

การศึกษาครั้งนี้จึงถือเป็นการด าเนินการครั้งแรกในการติดตามสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยน
ประเภทจากวิทยาลัย และ สถาบัน เป็นมหาวิทยาลัย โดยน าเสนอ แนวทาง  วิธีการติดตามตรวจสอบ และผล
การด าเนินการโครงการดังกล่าว เพ่ือเผยแพร่ความรู้ และประสบการณ์ ที่เป็นบทเรียนน าไปสู่การพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาทั้งรายสถาบันและในภาพรวม ผ่านการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากการ
ด าเนินการ ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ สาระส าคัญจากรายงานการติดตาม ตรวจสอบทั้งจากการตรวจสอบ
เอกสาร และการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง ซึ่งได้น า ไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
ต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบายด้านอุดมศึกษาในระยะต่อมา 
 
 
 



ค 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
  1) เพ่ือน าเสนอ แนวทางวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่
เปลี่ยนประเภทแล้ว          
 2) เพ่ือน าเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยน
ประเภทแล้ว           
 3) เพ่ือน าบทเรียนจากการ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่
เปลี่ยนประเภทแล้ว มาสู่การให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ขอบเขตการวิจัย 
 เป็นการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่มีการเปลี่ยน
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 
 ขอบเขตเนื้อหา เป็น การติดตามตรวจสอบคุณภาพ ภายใต้ เงื่อนไขการเปลี่ยนประเภทของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ข้อก าหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑ์
มาตรฐานที่เก่ียวข้อง  
 

วิธีด าเนินการวิจัย  
 การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการศึกษาเอกสาร ประมวลผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กับการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภท ที่ด าเนินการโดยส านัก
ติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งผู้วิจัยมีส่วนด าเนินการใน
โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภท
แล้ว ในฐานะผู้บริหารหน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการ รวมทั้งท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการในช่วงของการ
ติดตามลงพ้ืนที่  สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และท าหน้าที่ตรวจสอบรายงานการติดตามลงพ้ืนที่ ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาพรวมทั้งหมด โดยด าเนินการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยน
ประเภทตั้งแต่เริ่มต้นมีการเปลี่ยนประเภทในปี พ.ศ. 2527 - 2559 จ านวน 36 สถาบัน โดยจ าแนกเป็น
กลุ่มตามระยะเวลาการเปลี่ยนประเภท ได้แก่  

 สถาบันที่เปลี่ยนประเภท อายุ 20 ปีขึ้นไป   

 สถาบันที่เปลี่ยนประเภท อายุระหว่าง 10 – 20 ปี   

 สถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้วไม่เกิน 10 ปี      

ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยมาจาก รายงานผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาที่เปลี่ยนประเภท เอกสาร
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านติดตามและประเมินผล เอกสารการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่
เกี่ยวข้องกับการติดตาม ตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาที่เปลี่ยนประเภท รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้ แบบรายงานข้อมูลประกอบการ
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ตรวจเยี่ยม รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น และรายงานการตรวจเยี่ยมสถาบัน เป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ส านักติดตามประเมินผลอุดมศึกษาจัดท าขึ้น โดยความเห็นชอบ  
ของผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการด้านติดตามและประเมินผล จากนั้นจะมีการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น  
2 ส่วน คือ 

 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย จากข้อมูลพ้ืนฐานของสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภท 36 สถาบัน และภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
  2) การวิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภท รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะจากการตรวจเยี่ยมทั้งรายสถาบันและในภาพรวม      
  โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ซึ่งมีกรอบการวิเคราะห์ตามผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
ที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทในแต่ละระยะ ทั้งนี้  การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานใช้ค่าสถิติ คือ ร้อยละส่วนการ
วิเคราะห์ข้อมูลการติดตามคุณภาพภาพรวม และการวิเคราะห์เนื้อหาเพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ผลการวิจัย  

 สรุปผลการวิจัย 
1) แนวทางวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยน

ประเภทแล้ว ได้มีการก าหนดไว้ ดังนี้         
  1.1) แนวทางวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยน
ประเภทแล้ว ระยะที่ 1 จ านวน 23 สถาบัน  ซึ่งเป็นสถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้วไม่เกิน 10 ปี จ านวน  
16 สถาบัน และสถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 10 ปี แต่ยังไม่ถึง 20 ปี  จ านวน 7 สถาบัน สรุปได้ดังนี้   
   เนื้อหาในการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ประกอบด้วย  ประเด็นหลัก 3 ส่วน  
คือ 1. การด าเนินการตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการเห็นชอบให้เปลี่ยนประเภท                  
2. การด าเนินการตามแผนด าเนินงานที่ได้ขอเสนอเปลี่ยนประเภทตามที่ปราก าตามข้อก าหนดของสถาบัน
นั้นๆ ในแผนงานส าคัญ 3 ด้าน ประกอบด้วย แผนด าเนินงานด้านกายภาพ แผนด าเนินงานด้านวิชาการ  
แผนด าเนินงานด้านการเงิน และ 3. การจัดการศึกษามีความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยข้อมูลสนับสนุนเพ่ือประกอบการพิจารณา  
ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานและแผนยุทธศาตร์ของสถาบัน ข้อมูลการประกันคุณภาพภายในของสถาบันนั้นๆ ในรอบปี
ที่ผ่านมา และข้อมูลการรับรองวิทยฐานะ        
  ขั้นตอนวิธีการ ใช้ระบบคณะกรรมการตรวจเยี่ยมแบบพิชญพิจารณ์ (Peer Review)  
โดยมีการด าเนินการ 3 ส่วนหลักคือ  (1) การเตรียมการก่อนตรวจเยี่ยม การเตรียมการศึกษาข้อมูลตามที่
ก าหนดในเนื้อหาการตรวจเยี่ยม (2) การลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมจะเป็นการน าเสนอข้อมูลของสถาบันตามประเด็น
การตรวจเยี่ยม และ (3) กระบวนการหลังการตรวจเยี่ยม ฝ่ายเลขานุการจัดท ารายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยม
ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจเยี่ยม  
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  1.2) แนวทางวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยน
ประเภทแล้ว ระยะที่ 2 จ านวน 13 สถาบัน  แยกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มแรกเป็นสถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้ว
เกิน 20 ปี จ านวน 9 สถาบัน และกลุ่มที่สองเป็นสถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 20 ปี และมีค่าเฉลี่ยรวม
ของทุกองค์ประกอบทั้งการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2556 และการประกันคุณภาพภายนอกรอบ 
3 อยู่ในระดับดีมาก จ านวน 4 สถาบัน ทั้งนี้เพ่ือต้องการสนับสนุนแนวปฏิบัติที่ดีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่เปลี่ยนประเภทแล้ว สรุปแยกตามกลุ่มได้ดังนี้    
    (1) กลุ่มแรก ก าหนดแนวทางในการพิจารณา 2 ประเด็น คือ 1. การตรวจเยี่ยมเน้น
การให้ค าแนะน าเชิงพัฒนา จึงเป็นการแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะในด้านการด าเนินงาน การพัฒนา
สถาบัน และการด าเนินการที่ดีในด้านต่างๆ และ 2.  ความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง      
   (2) กลุ่มที่สอง ก าหนดแนวทางในการพิจารณา 2 ประเด็น คือ 1. ให้สถาบันเสนอ
รายงานการประเมินตนเองเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี หรือการจัดการเรียนการสอนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบัน
จนเป็นที่ยอมรับหรือได้รางวัลในระดับชาติ หรือนานาชาติ เพ่ือคณะกรรมการตรวจเยี่ยมจะได้น ามาใช้เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดีส าหรับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ และ 2. ความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
 2) ผลการติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว  
36 แห่ง น าเสนอออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้        
  2.1) ระยะที่ 1 ผลการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จ านวน 23 สถาบัน   
พบว่า มีจ านวน 3 สถาบันที่มีผลการด าเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่ก าหนด ส าหรับสถาบันมีผลการ
ด าเนินงานไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ที่ก าหนดมีจ านวน 20 สถาบัน โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็น  ได้แก่ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีเงื่อนไขให้มหาวิทยาลัยด าเนินการหลังได้รับการเปลี่ยนประเภทแล้วจ านวน 5 
สถาบัน โดยมีสถาบันที่ด าเนินการได้สอดคล้องตามเงื่อนไขที่ คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด จ านวน 4 
สถาบัน และมีสถาบันที่ด าเนินงานสอดคล้องตามแผนงานต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในข้อก าหนดจ านวน 16 สถาบัน 
ส่วนสถาบันที่มีผลการด าเนินงานไม่สอดคล้องตามแผนงานที่ก าหนดไว้มีจ านวน 7 สถาบัน เป็นสถาบันที่
ด าเนินการไม่สอดคล้องตามแผนกายภาพ จ านวน 2 สถาบัน ด าเนินงานไม่สอดคล้องตามแผนการเงิน  
จ านวน 2 สถาบัน และด าเนินงานไม่สอดคล้องตามแผนวิชาการ จ านวน 7 สถาบัน นอกจากนี้ มีสถาบันที่จัด
การศึกษาได้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานฯ จ านวน 4 สถาบัน และจัดการศึกษาไม่สอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานฯ จ านวน 19 สถาบัน โดยหลักสูตรที่จัดการศึกษาไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานฯ  
มีจ านวนทั้งสิ้น 78 หลักสูตร  เป็นหลักสูตรในระดับปริญญาโทมากที่สุด จ านวน 56 หลักสูตร รองลงมาเป็น   
หลักสูตรระดับปริญญาเอกจ านวน 19 หลักสูตร และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 3 หลักสูตร  
ซึ่งมีสาเหตุจากคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
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 ๒.๒) ระยะที่ 2 ผลการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จ านวน 13 สถาบัน พบว่า 
ผลการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ระยะที่ 2 จ านวน 13 สถาบัน ซึ่งเป็นสถาบันขนาดใหญ่
และขนาดกลาง และเปลี่ยนประเภทแล้วมากกว่า 20 ปี พบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การจัดการศึกษาของสถาบัน 5 ด้าน ดังนี้        
  (1) ด้านการบริหารสถาบันของผู้บริหารระดับสูง ผู้น าระดับสูงเป็นผู้มีความรู้ มีความ
เป็นผู้น า มีวิสัยทัศน์ มีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของตลาดการศึกษา และสามารถปรับตัวตามสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว     

  (2) ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันที่มีผลการประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอกอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 4 สถาบัน มีจุดเน้นและเป้าประสงค์ในแผนกลยุทธ์ รวมทั้ง  
มีแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจนและน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง  

 (3) ด้านการจัดการศึกษาของสถาบัน  มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นน าของ
ต่างประเทศ สถานประกอบการ และชุมชนท้องถิ่น หลักสูตรมีจุดเน้นแตกต่างจากสถาบันอื่นๆ มีระบบการให้
ค าปรึกษาดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ หนังสือต าราเรียน เทคโนโลยี
สารสนเทศ และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา         
  (4) ด้านอาจารย์และบุคลากรของสถาบัน มีอาจารย์และบุคลากรซึ่งเป็นแกนหลักที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ อย่างไรก็ตามยังพบว่า อาจารย์มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
และต าแหน่งทางวิชาการเป็นจ านวนน้อย         
  (5) ด้านการพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์ สถาบันที่มีผลการประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอกอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 4 สถาบัน และสถาบันที่มีขนาดใหญ่และเปลี่ยนประเภทแล้วมากกว่า  
20 ปี จ านวน 2 สถาบัน มีระบบการพัฒนาผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบันมีการสร้างเครือข่าย
การวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เข้มแข็ง  

   2.3) สรุปบทเรียน ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
จากการด าเนินการ พบว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วได้รายงานปัญหาและอุปสรรค  
ที่ท าให้ยากต่อการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ตอบโจทย์นโยบายของประเทศ ดังนี้ 

     (1) ผู้เรียนให้ความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นจ านวนน้อย กอรปกับ
ค่านิยมของผู้เรียนที่ต้องการเรียนในสาขาที่ไม่ต้องใช้การเรียนเข้มข้น ด้านการค านวณ และด้านวิทยาศาสตร์  
ที่ต้องอุทิศเวลาในการเรียนอย่างหนัก สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจ านวนมากจึงเปิดสอนในสาขาด้าน
สังคมศาสตร์เป็นจ านวนมาก  

     (2) ข้อจ ากัดของกฎระเบียบในหน่วยงานราชการ และการแข่งขันภายใต้การบังคับใช้ 
กฎกติกาที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษารัฐและเอกชน   

     (3) จ านวนของสถาบันอุดมศึกษาที่มีมากขึ้น แต่จ านวนประชากรลดลง ท าให้เกิดการ
แข่งขันและแย่งนักศึกษาทั้งจากระบบรับตรงและระบบ Admission ปัญหาจ านวนนักศึกษาที่เป็นตัวป้อนเข้า
ระบบอุดมศึกษาเริ่มมีน้อยลงอย่างมาก เมื่อเทียบกับจ านวนที่นั่งที่สามารถเข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาได้ 
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เนื่องจากโครงสร้างประชากรที่เริ่มเข้าสู่โครงสร้างประชากรที่เป็นผู้สูงวัย ซึ่งมีผลกระทบต่อการศึกษาทุกระดับ
เรื่อยมาจนถึงอุดมศึกษา  

    (4) การเคลื่อนย้ายบุคลากร/อาจารย์จากภาคเอกชนสู่ภาครัฐบาลเพ่ิมมากขึ้น สถาบัน
ของรัฐหลายแห่งให้ค่าตอบแทนบุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีผลงานทางวิชาการค่อนข้างสูง ท าให้
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่สามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพสูงไว้ได้      
     (5) คุณภาพของนักศึกษาที่รับเข้า มีพ้ืนฐานความรู้ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ เนื่องจาก
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่สามารถเลือกนักศึกษาท่ีเป็นตัวป้อนเข้าในล าดับแรกๆ ตามท่ีต้องการได้  

 

    อภิปรายผล             
     ในการศึกษาครั้งนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจที่น่าจะน ามาอภิปรายดังนี้    
     1) คุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว จากข้อมูล
สรุปผลการตรวจเยี่ยมข้างต้น สะท้อนปัญหาเชิงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่
เปลี่ยนประเภทแล้ว ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม กล่าวคือ สถาบันที่รับการตรวจเยี่ยมระยะแรก จ านวน 
23 สถาบัน ส่วนใหญ่ยังมีจัดการศึกษาบางหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
และเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยพบปัญหาในเรื่องคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ รวมทั้งผลงานวิจัยของอาจารย์มี
คุณภาพไม่สัมพันธ์กับวิชาที่สอนและไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ นอกจากนี้ 
ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษายังไม่มีมาตรฐานและไม่ลุ่มลึกในศาสตร์   
   2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จากผล
การตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระยะที่ 2 จ านวน 13 สถาบัน ซึ่งเป็นสถาบันที่
เปลี่ยนประเภทแล้วมากกว่า 20 ปี พบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
สถาบัน 5 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านการบริหารสถาบันของผู้บริหารระดับสูง (2) ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของ
สถาบัน (3) ด้านการจัดการศึกษาของสถาบัน (4) ด้านอาจารย์และบุคลากรของสถาบัน (5) ด้านการพัฒนา
ผลงานวิจัยของอาจารย์  
   3) พระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชน ในช่วงของการจัดตั้งกระทรวงใหม่ ด้วยมีการจัดตั้ง
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 อันส่งผล
ให้มีกฎหมายหลักฉบับใหม่ที่ก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คือ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
(ฉบับที ่3) พ.ศ. 2562 บังคับใช้ ทั้งนี้จากผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยน
ประเภทแล้ว ยังพบด้วยว่ามีหลายสถาบันยังไม่ได้ด าเนินการแก้ไขข้อก าหนดให้เป็นปัจจุบัน แม้จะอยู่ในช่วง
ของการด าเนินการตาม พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฉบับเดิมก็ตาม  
   4) รอยต่อของการใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 ในการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาความสอดคล้องตาม
มาตรฐานหลักสูตร ซึ่งเป็นการพิจารณาหลักสูตรที่ด าเนินการภายใต้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 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 เพ่ือให้มีการพัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
ตลาดแรงงาน สังคม และ รองรับการพัฒนาประเทศ จึงท าให้มีการเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญอยู่หลายประการ  
   5) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแผนกายภาพ จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพ การจัดการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว พบว่า มีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจ านวนหนึ่งที่ด าเนินการ
ไม่สอดคล้องตามแผน ซึ่งเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับ ข้อจ ากัดของกฎหมายการก่อสร้างอาคาร การลดจ านวนการ
ก่อสร้างอาคาร และ การด าเนินการที่ล่าช้ากว่าที่ก าหนดไว้ในแผน ทั้งนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ ในอนาคตที่การ
บริหารจัดการสถานที่ และอาคาร มีแนวโน้มที่จะใช้ได้ไม่คุ้มค่า เนื่องจากจ านวนผู้เรียนที่ลดลง  

  6) ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแผนการเงิน สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความเสี่ยงต่อการด าเนิน
กิจการต่อไปในอนาคต เนื่องจากความสามารถบริหารจัดสรรเงินกองทุนในภาพรวมมีทิศทางลดลง ซึ่งจากการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว พบว่า  
มีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจ านวนหนึ่งที่ด าเนินการไม่สอดคล้องตามแผน เนื่องจากใช้เงินผิดประเภท และไม่
สอดคล้องกับประเภทกองทุน กล่าวคือ ใช้เงินกองทุนอ่ืนในการด าเนินการพัฒนาบุคลากร  
   7) ความไม่ชัดเจนในการก าหนดวิสัยทัศน์ จากผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว พบว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ด าเนินการไม่
สอดคล้องตามแผนการด าเนินการหลัก ด้านกายภาพ ด้านการเงิน และด้านวิชาการ รวมทั้งที่ไม่สามารถ  
บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรนั้น มาจากการที่สถาบันขาดทิศทาง วิสัยทัศน์ที่  
จะก าหนดตัวเองให้มีจุดเน้น ที่แข่งขันในเชิงคุณภาพได้ จึงมีความไม่ม่ันคงในการด าเนินกิจการ  
 
  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย        
 เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถคงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและรักษาสถานะภาพของการเป็น
มหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพ และช่วยรัฐแบ่งเบาภาระการจัดการศึกษา จึงมีข้อเสนอแนะ  ในส่วนที่เป็น
ข้อเสนอแนะส าหรับภาครัฐ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี้    
  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับภาครัฐ  
   1) เสนอแนะให้รัฐบาลชะลอ/หยุดการอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งใหม่ 
หรือจัดตั้งได้สถาบันที่เป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศเท่านั้น   
    2) ก าหนดแนวทาง/มาตรการในการก ากับ/ส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกแห่ง รวมถึง
สถาบันที่จะจัดตั้งใหม่ให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้การประกันคุณภาพการศึกษาที่เน้นการ
ประเมินผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาเป็นส าคัญ รวมทั้งมีมาตรการส่งเสริมหลักสูตรสหกิจศึกษาและการจัด
การศึกษาที่บูรณาการการเรียนการสอนกับการท างาน     
   3) ก าหนดมาตรการในการก ากับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รวมถึงสถาบันที่จัดตั้งใหม่แห่งใด  
ที่จัดการเรียนการสอนไม่มีคุณภาพ ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาให้ค าแนะน ารัฐมนตรี ต้นสังกัด
เพ่ือให้สั่งปิดสถาบัน คณะวิชา หรือหลักสูตรที่ไม่มีคุณภาพดังกล่าว 
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          4) ก าหนดมาตรการทางบวกในการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนรวมถึงสถาบันที่
จัดตั้ ง ใหม่ที่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพโดยให้การส่ ง เสริมยกย่องหรือให้รางวั ลแก่
สถาบันอุดมศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ 
     5)  ไม่สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ก าหนดพันธกิจหลักว่าเป็นสถาบันที่ท าหน้าที่
จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีเปิดหลักสูตรและจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย   
    6) สนับสนุนให้มีการจัด พ้ืนที่ การศึกษาเ พ่ือลดความซ้ าซ้ อนใ นการผลิตบัณฑิต 
(zoning/mapping)  
     7) ควรมีการพัฒนาระบบข้อมูลตรวจสอบคุณภาพออนไลน์ ที่สามารถติดตามความก้าวหน้า
ในการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาได้ และให้มีการเผยแพร่ผลของการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค และลดข้อร้องเรียน เป็นกลไกให้
สถาบันอุดมศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 
   8) ควรมีการทบทวนกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการก ากับดูแล สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
   9) ควรการติดตามการใช้ประโยชน์อาคาร ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และสถานที่ที่ใช้ในการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

1)  สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ควรถือเป็นเรื่องเชิงนโยบายเร่งด่วน ในการยกเครื่อง พัฒนา  
อัตลักษณ์ การก าหนดวิสัยทัศน์ ต าแหน่ง บทบาทการเลือกกลุ่มสถาบัน ในการสร้างจุดเน้นของหลักสูตร  

2)  สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ควรใช้กลไก ของสภาสถาบัน และ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่
ในกรรมการสภา ตามมาตรา 28(4) เป็นส่วนสร้างความเข้มแข็ง สร้างความเข้าใจ ประสานเชื่อมโยงระหว่าง 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และสภาสถาบัน 

3)  สภาสถาบัน ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา 

4)  ควรมีการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพ่ือลดต้นทุนโดยให้มีการท างานเชิงบูรณาการข้ามคณะและหน่วยงาน 

5) ควรก าหนดนโยบายเน้นคุณภาพ ที่สามารถประกันคุณภาพต่อสาธารณชนได้อย่างชัดเจน 
มีมาตรการที่ต่อเนื่องเพ่ือสร้างวัฒธรรมคุณภาพ โดยการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการทั้งระบบ ตั้งแต่สภา
วิชาการ การพัฒนาอาจารย์ทั้งในด้านคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ การพัฒนาความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่
เหมาะสมกับบริบทของสถาบัน 

6) สร้างกลยุทธ์ในการบริหารทรัพย์สินให้คุ้มค่า โดยเฉพาะ อาคาร ที่ดินที่มีอยู่ 
7) ควรมีการสนับสนุนสร้างความสามารถด้านภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาให้มีความ  

โดดเด่น และควรพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ เพ่ือตอบโจทย์นักศึกษาต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาจีน 
8) ควรมีการติดตาม ศึกษา ความเป็นปัจจุบันของ กฏหมาย และระเบียบ ที่จะต้องปฏิบัติตาม 

ทั้งในส่วนของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ใน พระราชบัญญัตสิถาบันอุดมศึกษาเอกชน 



ญ 
 

    ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป       
   ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไปดังนี้  

 1) ควรมีการติดตามผลสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทที่ยังคงมีปัญหาด้าน
คุณภาพว่า ได้มีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไร 

 2) ควรมีการติดตามผลการใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ว่าสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนสามารถด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังกล่าวได้มากน้อยเพียงใด ปัญหา
อุปสรรคที่ท าให้ยังไม่สามารถด าเนินการได้คืออะไร และจะมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร 

 3) ด้วยสภาพการณ์ในปัจจุบันที่พบวิกฤติจ านวนจ านวนนักศึกษาที่ลดลงอย่างมาก 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความเสี่ยงสูงต่อการรักษาสถานภาพทางการเงินและความอยู่รอดของสถาบันเป็น
อย่างยิ่ง จึงน่าจะมีการวิจัยหารูปแบบแนวทางการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้สามารถต่อสู้กับ
ภาวการณ์ดังกล่าว โดยยังคงรักษาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานได้ 

 ๔) ควรมีการวิจัยเชิงนโยบายในส่วนของการส่งเสริมสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่
เหมาะสมกับบริบทของการก ากับดูแลภายใต้กระทรวงใหม่ (กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม)  

5) ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้องกับการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
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สารบัญ 
เรื่อง หน้า 
ค ำน ำ  ก 
บทสรุปผู้บริหำร  ข  
สำรบัญ  ฎ 
สำรบัญตำรำง  ฐ 
สำรบัญแผนภำพ  ฒ 

บทที่  1 บทน ำ 
 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ     1 
 วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ       4 
 ขอบเขตของกำรศึกษำ       4 
 หลักกำรและแนวคิดท่ีใช้ในกำรวิจัย     5 
 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย       9 
 นิยำมศัพท์ในกำรศึกษำ       11 
 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ      12  

บทที่ 2 เอกสำรและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำของกำรยกฐำนะ เปลี่ยนประเภท  13 
  สถำบันอุดมศึกษำเอกชน 
 ควำมหมำยของกำรเปลี่ยนประเภทสถำบันอุดมศึกษำเอกชน   15 
 กฎหมำย เกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสถำบันอุดมศึกษำเอกชน   16 
  และกำรเปลี่ยนประเภทสถำบันอุดมศึกษำเอกชน 

กำรก ำกับดูแลคุณภำพมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำเอกชน   29 
กำรศึกษำและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง       50 

บทที่ 3 วิธีด ำเนินกำร 
 วิธีด ำเนินกำรวิจัย       69 
 ประชำกรและกลุ่มเป้ำหมำย      70 
 กำรเก็บรวบรวบข้อมูล       71 
 เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล      73 
 สถิติและกำรวิเครำะห์ข้อมูล      74 

บทที่ 4 ผลกำรศึกษำ 
 แนวทำง วิธีกำร ติดตำม ตรวจสอบ กำรจัดกำรศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำ 77 

เอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว และ ผลกำรติดตำม ตรวจสอบ  
กำรจัดกำรศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว 

 ผลภำพรวมกำรติดตำมตรวจสอบ คุณภำพมำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำของ 124 
  สถำบันอุดมศึกษำเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ๓๖ แห่ง 
 ข้อมูลส ำคัญของสถำบันอุดมศึกษำเอกชนในภำพรวมและ ข้อเสนอแนะ 151 
  ในกำรพัฒนำสถำบันอุดมศึกษำเอกชน 
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สารบัญ (ต่อ) 
เรื่อง หน้า 

บทที่ 5 สรุป ผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ 
 สรุปผลกำรวิจัย        166 
 อภิปรำยผล        172 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย       179 
 ข้อเสนอแนะในกำรวิจัยครั้งต่อไป      185  
บรรณำนุกรม         186 
ภำคผนวก 
 ภำคผนวก  ก        191 
 ภำคผนวก  ข        202 
 ภำคผนวก  ค        213 
ประวัติผู้วิจัย         288 



ฐ 

 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที่                หน้า                      
       1   กระบวนการวิจัยการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ 75  
      ได้รับการเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย : บทเรียนที่น าไปสู่ข้อเสนอแนะ 
      เชิงนโยบาย  
        2   ข้อมูลพื้นฐานสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระยะที่ 1    82 
             ซ่ึงเป็นสถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้วไม่เกิน 10 ปี จ านวน 16 สถาบัน 
     ๓   ข้อมูลพื้นฐานสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระยะที่ 1    85 
              ซึ่งเป็นสถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 10 ปี แต่ยังไม่ถึง 20 ปี จ านวน 7 สถาบัน 
     ๔    ผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว 23 สถาบัน    87 
             จ าแนกตามประเด็นหลัก 3 ประเด็น 
     ๕   สรุปผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว   95 
             ตามประเด็นต่างๆ ระยะแรก จ านวน 23 สถาบัน 
 6   จ านวนหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  100 
        7   แสดงประเด็นจุดแข็ง/จุดอ่อนที่ส าคัญ ด้านการบริการสถาบันของผู้บริหารระดับสูง   102 
        8   แสดงผลการวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อนที่ส าคัญ ด้านมาตรฐานหลักสูตรของสถาบัน    103 
        9   แสดงผลการวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน ด้านการจัดการของสถาบัน   104 
      10  แสดงผลการวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน ด้านอาจารย์และลุคลากรของสถาบัน            106 
      ๑1   แสดงผลการวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน ด้านการพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์         107 
      ๑2   แสดงผลการวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน คุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา  107 
             ระดับบัณฑิตศึกษา 
      ๑3  ข้อมูลพื้นฐาน สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทระยะที่ ๒ กลุ่มที่ 1    112 
             เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 20 ปี จ านวน 9 สถาบัน 
      ๑4  ข้อมูลพื้นฐาน สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทระยะที่ ๒ กลุ่มที่ ๒   114 
             เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 20 ปี และมีค่าเฉลี่ยรวม 
             ของทุกองค์ประกอบทั้งการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2556  
             และการประกันคุณภาพภายนอกรอบ 3 อยู่ในระดับดีมาก จ านวน 4 สถาบัน 
      15 สรุปผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว   116 

 ตามประเด็นต่างๆ ระยะที่สอง กลุ่มที่ ๒ และกลุ่มที่ ๓ จ านวนรวม ๑๓ สถาบัน 
      ๑6   แสดงการวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน ด้านการบริหารสถาบันของผู้บริหารระดับสูง      121 
      ๑7   แสดงการวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของสถาบัน            ๑22 
      ๑8   แสดงการวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน ด้านการจัดการศึกษาของสถาบัน                   ๑22 
      ๑9   แสดงการวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน ด้านอาจารย์และบุคลากรของสถาบัน              ๑23 
      20   แสดงการวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน ด้านการพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์             ๑24 
      21   แสดงผลก าไรเฉลี่ย 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน          ๑29 
             ที่ได้รับการเปลี่ยนประเภท จ านวน 36 สถาบัน เรียงตามล าดับผลก าไรสูงสุด 



ฑ 

 

          สารบัญตาราง 
 

ตารางที่                หน้า                      
 
      ๒2   จ านวนหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแลว้จ านวน 36 แห่ง           132 
               เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 จ าแนกตามระดับการศึกษา เรียงล าดับจากจ านวนสูงสุดไปต่ าสุด 
      ๒3   จุดแข็งท่ีส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของ               ๑38 

  สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จ านวน 36 สถาบัน 
      ๒4   จุดอ่อนที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของ               ๑40 
             สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จ านวน 36 สถาบัน 
      ๒5   จุดเด่นที่ส าคัญ/แนวปฏิบัติที่ดี (Good practices) ของสถาบันระยะแรก จ านวน 23 สถาบัน     ๑42 
      ๒6   จุดเด่นที่ส าคัญ/แนวปฏิบัติที่ดี (Good practices) ของสถาบันระยะที่ 2 จ านวน 13 สถาบัน  ๑46 



ฒ 
 

สารบัญแผนภาพ 
 

ภาพประกอบที่              หน้า                      
        1   กรอบแนวคิดในการวิจัย    10
      ๒   สถาบันกลุ่มเป้าหมายในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  71 
             ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงประเภทเป็นมหาวิทยาลัย 
         ๓   ขัน้ตอนการด าเนินงานโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา    80 
             ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว (ระยะที่ 1) 
         ๔   ขั้นตอนการด าเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของ 111 
              สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว (ระยะที่ 2) 
         ๕   สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทแล้ว จ าแนกตามระยะเวลา ๑25 
              ในการเปลี่ยนประเภทสถาบัน (จ านวน 36 สถาบัน) 
         ๖   เปรียบเทียบผลก าไรเฉลี่ย 3 ปี (พ.ศ.2554-2556) กลุ่มท่ี 1 อายุเกิน 20 ปี ๑26 
              (จ านวน 14 แห่ง) ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
         ๗   เปรียบเทียบผลก าไรเฉลี่ย 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ๑27 
              กลุ่มท่ี 2 อายุระหว่าง 10 – 20 ปี (จ านวน 8 แห่ง) 
         ๘   เปรียบเทียบผลก าไรเฉลี่ย 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ๑28 
              กลุ่มท่ี 3 สถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้ว น้อยกว่า 10 ปี (จ านวน 14 แห่ง) 
         ๙   คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ๑35 

จ าแนกตามระดับการศึกษา 
        ๑๐  ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ๑35 
        ๑๑  แสดงร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จ าแนกตามอายุของสถาบัน  ๑52  
              (อายุเกิน 20 ปี อายุระหว่าง 10-20 ปี และอายุไม่เกิน 10 ปี)  
        ๑๒  แสดงร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จ าแนกตามประเภทของสถาบัน  ๑52 
              (มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบัน) 
        ๑๓  ภาพรวมจ านวนนกัศึกษาเข้าใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี พ.ศ. 2556-2558 ๑53 
              จ าแนกตามอายุของสถาบัน 
        ๑๔  ภาพรวมจ านวนนกัศึกษาเข้าใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี พ.ศ. 2556-2558 ๑54 
              จ าแนกตามประเภทของสถาบัน 
        ๑๕  ภาพรวมจ านวนนกัศึกษาเข้าใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี พ.ศ. 2556-2558 ๑55 
                จ าแนกตามระดับปริญญา 
        ๑๖  ภาพรวมจ านวนนกัศึกษาเข้าใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี พ.ศ. 2556-2558 ๑55 
                จ าแนกตามระดับปริญญาและอายุของสถาบัน 
        ๑๗   ภาพรวมจ านวนนกัศึกษาเข้าใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี พ.ศ. 2556-2558 ๑56 
                 จ าแนกตามระดับปริญญาและประเภทของสถาบัน 
        ๑๘  ภาพรวมจ านวนนกัศึกษาทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี พ.ศ. 2556-2558 ๑57 
                จ าแนกตามอายุของสถาบัน 
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สารบัญแผนภาพ 
 

ภาพประกอบที่           หน้า 
        19  ภาพรวมจ านวนนกัศึกษาทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี พ.ศ. 2556-2558   158 
    จ าแนกตามประเภทของสถาบัน    
        ๒๐  ภาพรวมจ านวนนกัศึกษาทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี พ.ศ. 2556-2558 ๑59 
                จ าแนกตามระดับปริญญา 
        ๒๑  ภาพรวมจ านวนนกัศึกษาทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี พ.ศ.2556-2558  160 
                จ าแนกตามระดับปริญญาและอายุของสถาบนั 
        ๒2  ภาพรวมจ านวนนกัศึกษาทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี พ.ศ. 2556-2558 ๑61 
                จ าแนกตามระดับปริญญาและประเภทของสถาบนั 
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บทที่ 1 

บทน ำ 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
 

 บทบาทของภาคเอกชนในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้รับการส่งเสริมมากขึ้น ด้วยเหตุผล
ประการส าคัญคือ การขาดแคลนสถานที่เรียนระดับอุดมศึกษาของรัฐมีมากขึ้น ซึ่งเกินก าลังที่รัฐจะสามารถ
ตอบสนองแต่เพียงผู้เดียวอีกต่อไป จึงได้เริ่มมีความพยายามร่วมกันจากหลายฝ่ายในการน าภาคเอกชนมา
ช่วยแบ่งเบาภาระการจัดการศึกษา และแก้ปัญหาขาดแคลนสถานที่เรียน (ทบวงมหาวิทยาลัย 2535, 92-
93) ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า พัฒนาการของสถาบันการศึกษาของเอกชนในช่วงก่อนที่จะมีการประกาศใช้  
พระราชบัญญัติ วิทยาลัยเอกชนฉบับแรกในปี พ.ศ. 2512 นั้น เป็นไปโดยสอดคล้องกับภาวะการณ์อัน
แท้จริงของสังคมและประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าว อย่างน้อย 3 ประการหลักคือ  

 ประการแรก การขยายตัวของประชากรในวัยเรียน และการขยายตัวของมัธยมศึกษามีปริมาณเกิน
ก าลังกว่าที่สถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะรองรับได้ สถาบันเอกชนจึงมีบทบาทในการพัฒนาบุคคลผู้มี
ศักยภาพ และมีก าลังความสามารถ ให้เป็นพลังและเป็นทรัพยากรส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมไทย แม้ว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับแรกๆ จะมิได้ก าหนดบทบาทเหล่านี้ไว้อย่าง
ชัดเจนก็ตาม 

 ประการที่สอง การขยายตัวของภาคธุรกิจเอกชน อันเป็นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจตาม
แผนพัฒนานั้น ก่อให้เกิดความต้องการบุคลากรสายอาชีพเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยของรัฐมิได้ถือเป็น
นโยบายหลักที่จะสนองตอบต่อความต้องการบุคลากรในสาขาวิชาเหล่านั้น กับทั้งแนวการผลิตบัณฑิตของ
รัฐยังคงเน้นคุณสมบัติและโลกทัศน์ของการเข้ารับราชการ ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับคุณสมบัติของบุคลากรใน
อุดมคติของหน่วยงานเอกชนมากนัก 

 ประการที่สาม การขยายตัวของความสัมพันธ์ระหว่างสังคมไทยกับสังคมนานาชาติ ได้ทวีขึ้นอีก
เป็นอันมาก และสถาบันเอกชนสามารถเข้าถึงธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้เป็นอย่างดี โดยสิ่งที่เห็น
ได้เป็นรูปธรรมมากที่สุดคือ การเน้นความส าคัญของภาษาต่างประเทศในการเรียนและติดต่อสื่อสาร จึงเป็น
ที่ตอบสนองภาวะความสัมพันธ์ระหว่างวงการธุรกิจไทยกับธุรกิจระหว่างประเทศท่ีขยายตัวขึ้นอย่างมากใน
ขณะนั้น (สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 2539, 22)  

   นับตั้งแต่มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติวิทยาลัยเอกชน ในปี พ.ศ. 2512 จึงถือเป็นจุดเริ่มต้น
ทางนิตินัยที่เป็นรูปธรรมของการเกิดวิทยาลัยเอกชนรุ่นแรก 6 แห่งในปีต่อมา คือ ปี พ.ศ. 2513 
ประกอบด้วย วิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาลัยไทยสุริยะ (ศรีปทุม) วิทยาลัยเกริก วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
วิทยาลัยการพาณิชย์ และวิทยาลัยพัฒนา และมีการขยายบทบาทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อ ครม. รับ
หลักการให้วิทยาลัยเอกชนระดับปริญญาได้ ในปี พ.ศ. 2514 หลังจากนั้นได้เกิดความเคลื่อนไหวที่ท าให้มี
การเปลี่ยนแปลงส าคัญ คือเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานที่ดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จาก
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กระทรวงศึกษาธิการ มาอยู่ที่ ทบวงมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2518 ซึ่งมีผลให้เกิด พระราชบัญญัติ 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 ในระยะต่อมา 

 การมีพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 เป็นอีกจุดเปลี่ยนส าคัญที่มีการ
ก าหนดสาระส าคัญให้บทบาทของรัฐ เป็นการส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษามากขึ้น กว่าการควบคุม และมีการปรับสาระให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาในระดับ
ปริญญาที่แตกต่างจากสถานศึกษาเอกชนที่จัดการศึกษาในระดับต่ ากว่า จึงมีการปรับปรุงข้อกฎหมาย
เพ่ือให้เหมาะสม สอดคล้องกับการขยายงานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยสาระส าคัญที่มี
การปรับแก้ คือ  

1)  การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้แก้ไขให้เอกชนสามารถจัดตั้งมหาวิทยาลัย สถาบัน หรือ
วิทยาลัยได้ และให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จัดตั้งได้มีขอบข่ายภารกิจ และสามารถให้ปริญญาบัตรได้
เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สามารถจัดการศึกษาได้ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก 

2) การแบ่งส่วนงาน และการด าเนินงานสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้แก้ไขให้สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน อาจแบ่งส่วนงานและการบริหารได้เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ทั้งนี้ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาการได้ตามวัตถุประสงค์ 

3) คณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้แก้ไขให้มีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่กว้างขวาง
ชัดเจนยิ่งขึ้น 

องค์ประกอบ ก าหนดให้ปลัดทบวงที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของชาติและเลขาธิการ ก.พ. เป็น
กรรมการโดยต าแหน่ง และเพ่ิมจ านวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็น ไม่น้อยกว่า 7 
คน แต่ไม่เกิน 12 คน และให้ส านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของ
คณะกรรมการแทนสภาการศึกษาแห่งชาติ 

อ านาจหน้าที่ มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ให้ชัดเจนกว้างขวางขึ้น  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการ
ให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานการศึกษาและวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้อง
กับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

4) สภาสถาบัน ได้ปรับปรุงให้มีองค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
องค์ประกอบ เพ่ิมจ านวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้มากขึ้น และให้ผู้บริหาร

สถาบันเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง 
อ านาจหน้าที่ ก าหนดให้ชัดเจน คือ ให้มีอ านาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกิจการทั่วไป 

เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
5) ต าแหน่งทางวิชาการอาจารย์สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้รับการแก้ไขจากการมีเพียงต าแหน่ง

ผู้สอนให้มีต าแหน่งทางวิชาการได้เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยของรัฐ คือ ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และอาจารย์ และเปลี่ยนจากการเรียกว่า “ผู้สอน” เป็น “อาจารย์” 

6) การรับความช่วยเหลือทางการเงิน แก้ไขวงเงินที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะได้รับให้สูงขึ้นจาก  
หนึ่งแสนเป็นห้าแสนบาท 
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7) การกู้เงินเพ่ือขยายกิจการ แก้ไขวงเงินที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจากเดิมที่ก าหนดตายตัว เป็น
สามารถกู้ได้เป็นร้อยละของมูลค่าทรัพย์สินที่มีอยู่  

     สาระส าคัญที่ปรับแก้ข้างต้นเป็นการเพ่ิมศักยภาพในการขยายตัวและพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน เอ้ือต่อการบริหารและให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถด าเนินภารกิจที่ครอบคลุมภารกิจหลัก
ของอุดมศึกษาทดัเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ มีผลท าให้สถานภาพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดีขึ้น 
โดยที่รัฐได้เปิดโอกาสให้วิทยาลัยเอกชนที่มีศักยภาพและมีความพร้อมสามารถขอเปลี่ยนสถานภาพจาก 
วิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย  

ในปี พ.ศ. 2527 จึงเริ่มมีการยกฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย
ช่วงแรก 4 แห่งคือ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมีการยกฐานะของวิทยาลัยและสถาบัน เป็นมหาวิทยาลัยเรื่อยมา ในแต่ละช่วง   
ที่มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง พระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่
ละยุค กล่าวคือ มี พระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2535 และเมื่อมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างของส่วนราชการครั้งใหญ่หลังการปฏิรูปการศึกษา ภายใต้ พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 สถาบันอุดมศึกษาท้ังของรัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันราชภัฏและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
เข้ามารวมอยู่ภายใต้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเป็นคณะกรรมการเชิงนโยบายที่เกี่ยวกับอุดมศึกษาของประเทศ และได้มีการประกาศใช้ 
พระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ให้สอดรับกับ พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ 
หลังจากนั้นได้มีการปรับแก้ไขเนื้อหาของกฎหมายบางหมวดให้เข้ากับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ อีกครั้งใน 
พระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ซึ่งถือเป็น
กฎหมายหลักว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฉบับปัจจุบัน  

นับตั้งแต่มีการยกฐานะ เปลี่ยนสถานภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชนครั้งแรกในปี พ.ศ. 2527 
จนถึงปัจจุบันมีการยกฐานะ เปลี่ยนสถานภาพจากวิทยาลัยหรือสถาบันเป็นมหาวิทยาลัยแล้ว รวม 36 แห่ง 
ซึ่ งคิดเป็นร้อยละ 50 ของจ านวนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทั้ งหมดที่อยู่ภายใต้การก ากับของ          
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงมีค าถามเกิดขึ้นว่า เมื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเหล่านั้น ได้รับ
การเปลี่ยนสถานภาพไปแล้วใน พระราชบัญญัติวิทยาลัยเอกชน หรือ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ในแต่ละฉบับได้ก าหนดสาระส าคัญ ที่เป็นเงื่อนไขของการเปลี่ยนประเภทไว้ ก่อนการเปลี่ยน
ประเภท และบางสถาบันก็ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทได้ ทั้งที่มีการก าหนดเงื่อนไขเพ่ิมเติมไว้ด้วย  
แต่ยังไม่ได้มีการติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานของสถาบันดังกล่าวว่าได้ปฏิบัติตามเงื่ อนไขที่ได้รับการ
เปลี่ยนประเภทและแผนการด าเนินงานที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของสถาบัน รวมถึงมีการจัดการศึกษาเป็นไป
อย่างมีคุณภาพมาตรฐานหรือไม่ ล้วนเป็นเรื่องที่ยังไม่มีค าตอบที่ชัดเจนเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในระดับ
นโยบาย  

ในการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 
ได้พิจารณาเรื่องการขออนุญาตเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยของสถาบันเอกชนแล้ว จึงได้มีมติ 
มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ก าหนดแนวทางและวิธีการติดตาม
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ตรวจสอบ ทั้งในส่วนของการด าเนินงานตามเงื่อนไขการเปลี่ยนประเภทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
รวมทั้ง ติดตามคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็น
ข้อมูลเชิงนโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่อไป  

ส านักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา ในฐานะหน่วยงานที่ท าหน้ าที่ฝ่ายเลขานุการของ          
อนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล จึงได้จัดท าแนวทาง วิธีการที่เหมาะสมในการติดตาม 
ตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภททั้ง 36  แห่ง โดยความเห็นชอบของ
อนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล และคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในรูปการด าเนินโครงการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว 
โดยแบ่งเป็นการด าเนินโครงการ เป็น 2 ระยะ แยกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป้าหมายแต่ละช่วง      
ตามระยะเวลาในการเปลี่ยนประเภทที่แตกต่างกัน 

การศึกษาครั้งนี้จึงถือเป็นการด าเนินการครั้งแรกในการติดตามสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยน
ประเภทจากวิทยาลัย และสถาบัน เป็นมหาวิทยาลัย โดยน าเสนอแนวทาง  วิธีการติดตามตรวจสอบ และ
ผลการด าเนินการโครงการดังกล่าว เพ่ือเผยแพร่ความรู้ และประสบการณ์ ที่เป็นบทเรียนน าไปสู่การพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาทั้งรายสถาบันและในภาพรวม ผ่านการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากการ
ด าเนินการ ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ สาระส าคัญจากรายงานการติดตาม ตรวจสอบ ทั้งจากการ
ตรวจสอบเอกสาร และการลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง ซึ่งได้น าไปสู่ข้อเสนอแนะ      
เชิงนโยบายต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือใช้ประโยชน์ในการก าหนดนโยบายด้านอุดมศึกษา          
ในระยะต่อมา 

2. วัตถุประสงคข์องกำรวิจัย 

 2.1 เพ่ือน าเสนอแนวทางวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว 
           2.2 เพ่ือน าเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่
เปลี่ยนประเภทแล้ว 
  2.3 เพ่ือน าบทเรียนจากการ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่
เปลี่ยนประเภทแล้ว มาสู่การให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

3. ขอบเขตกำรวิจัย 

  เป็นการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่มีการ
เปลี่ยนประเภท เป็นมหาวิทยาลัย ภายใต้พระราชบัญญัติวิทยาลัยเอกชน และพระราชบัญญัติ  
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตั้งแต่เริ่มแรก ใน ปี พ.ศ. 2527 จนถึง ปี พ.ศ. 2559 ซึ่งประกอบด้วย 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ๓๖ แห่ง  
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 ๓.๑) ขอบเขตเนื้อหา เป็นการติดตามตรวจสอบคุณภาพ ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนประเภทของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ข้อก าหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ   
เกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

๓.๒) ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ สถาบันอุดมศึกษา เอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทตั้งแต่     
ปีพ.ศ. ๒๕๒๗ จนถึงปัจจุบัน รวมจ านวน ๓๖ สถาบัน 

4. หลักกำรและแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ใช้หลักการแนวคิดส าคัญดังนี้  
 4.1 แนวคิดในการติดตาม ตรวจเยี่ยม สถาบันอุดมศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  
       เป็นการติดตาม ตรวจเยี่ยม โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) ซึ่งมีการก าหนดองค์ประกอบผู้ทรงคุณวุฒิที่ไปติดตาม ตรวจเยี่ยม สถาบัน 
อุดมศึกษา ให้มีความเหมาะสมและเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาที่ไปตรวจเยี่ยมแบบพิชญพิจารณ์ เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษาที่รับการตรวจ โดยกระบวนการศึกษา 
ตรวจสอบเอกสารตามประเด็นที่เกี่ยวข้อง และการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และ
ตรวจเยี่ยมดูสถานที่ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริง โดยเน้นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสถาบันการศึกษาที่รับการตรวจ และการให้ข้อ เสนอแนะเชิง
นโยบายต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 4.2 พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
        พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ถือเป็นกฎหมายหลักที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง
จะต้องปฏิบัติตาม โดยที่พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ใช้ในปัจจุบัน คือพระราชบัญญัติ 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ซึ่งได้ก าหนดสาระส าคัญ     
ไว้ 9 หมวด ประกอบด้วย  
  หมวด 1 การจัดตั้งและเปิดด าเนินการ  
  หมวด 2 คณะกรรมการ 
  หมวด 3 การด าเนินงาน  
  หมวด 4 ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ 
  หมวด 5 ทรัพย์สินและการบัญชี 
  หมวด 6 การอุดหนุนและส่งเสริม 
  หมวด 7 การก ากับและควบคุม 
  หมวด 8 การเลิกและการโอนกิจการ 
  หมวด 9 บทก าหนดโทษ  

  นอกจากนี้ ได้มีบทเฉพาะกาลก าหนดไว้ เพ่ือให้มีการด าเนินการที่ต่อเนื่องจากการบังคับ
ใช้พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีผลบังคับใช้ก่อนหน้านี้ไว้ด้วย  
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 4.3 ข้อก าหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
       ข้อก าหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เป็นรายละเอียดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่ละ
แห่งที่ต้องจัดท าเป็นข้อมูลเสนอหน่วยงานต้นสังกัด (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ตั้งแต่ขอ
จัดตั้ง ทั้งนี้  ในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2)              
พ.ศ. 2550 หมวด 1 มาตรา 11 ก าหนดไว้ว่า ในการขอรับใบอนุญาตต้องเสนอโครงการจัดตั้ง ข้อก าหนด 
และสาขาวิชาที่จะเปิดสอนมาพร้อมกับค าขอด้วย ข้อก าหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหนึ่ง
อย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้  

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

อัตราเงินเดือน ค่าสอน ค่าชดเชย ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การจ้างและเลิกจ้าง และสวัสดิการของผู้บริหาร 
คณาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่  

15)  รายการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
                          การแก้ไขข้อก าหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคสองต้องได้รับความเห็น 
ชอบจากคณะกรรมการ เว้นแต่ (8)(9)(10)(11)(12)(13)(14) และ (15) ให้ได้รับความเห็นชอบจาก    
สภาสถาบัน และต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สภาสถาบันให้ความเห็นชอบ 

 4.4 การเปลี่ยนประเภทสถาบัน  
       ด้วยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)         
พ.ศ. 2550 มาตรา 9 ได้ก าหนดให้ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมี 3 ประเภท คือ 1) มหาวิทยาลัย  
2) สถาบัน 3) วิทยาลัย และในมาตรา 14 การเปลี่ยนชื่อ หรือ เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน     
ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ ซึ่งการขออนุญาตและ         
การอนุญาตให้เป็นตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง ดังนั้นการเปลี่ยนประเภท
สถาบัน อุดมศึกษาเอกชนจึงต้องใช้สาระส าคัญที่ก าหนดไว้ใน 1) กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   
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พ.ศ. 2552 2) กฎกระทรวงก าหนดลักษณะเนื้อที่ที่ดินที่จะใช้เป็นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน      
พ.ศ. 2549 3) กฎกระทรวงก าหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2549 และกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง 

  4.5 แนวคิดเรื่องการก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา   
        ในการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน มีกลไกในการก ากับดูแล
คุณภาพมาตรฐานผ่านการที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่ก าหนดสาระส าคัญไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา              
พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และจะต้องมีระบบการประกันคุณภาพ ตามที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
และในกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และ
ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายใน พ.ศ. 2557 ที่ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่จะต้อง
รับผิดชอบให้มีการประกันคุณภาพภายใน และการด าเนินการรองรับการประกันคุณภาพภายนอก   
 กล่าวได้ว่า แนวคิดในการก ากับดูแลคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา มีหลักการ
แนวคิดส าคัญดังนี ้

4.5.1 หลักการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การประกันคุณภาพ ตามเจตนารมย์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ     

พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการ   
และด าเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษาทุกระดับเพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง      
และสร้างความมั่นใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา สถานศึกษาทุกแห่งจะต้องจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง     
มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงาน     
ต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา  

 จึงถือเป็นหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องมีระบบการประกันคุณภาพ     
การศึกษา ภายใต้หลักการที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา ที่ได้ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติต่างๆ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 
พัฒนาการด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาได้  ด าเนินการทบทวน
องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการ
ประกันคุณภาพภายในให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับบริบท และความเคลื่อนไหวด้านคุณภาพ           
และมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เปลี่ยนไป  

 ทั้งนี้ การด าเนินการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา ยังต้อง
ด าเนินการเพ่ือรองรับการประเมินเพ่ือรับรองคุณภาพการจัดการศึกษาจากส านักรับรองมาตรฐานและ
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ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
มาตรา ๔๙ ก าหนดให้มี สมศ. ท าหน้าที่พัฒนาระบบ เกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าหน้าที่
ประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย 
หลักการ และแนวทางการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ  

4.5.2 หลักการรับรองวิทยฐานะ  
 การรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

ว่าด้วยการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ 
กฎกระทรวง ว่าด้วยการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ซึ่งมีสาระส าคัญ ทีต่้องให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้รับรองวิทยฐานะ เพ่ือเป็นหลักประกันศักยภาพความ
พร้อมในการจัดการเรียนการสอน หลังจากได้รับใบอนุญาต และออกข้อก าหนดของสถาบันแล้ว ซึ่งในช่วง
เริ่มต้นตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ. ๒๕๕๑ จะเป็นการรับรองวิทยฐานะในสาขาวิชา แต่ต่อมาในกฎกระทรวง ว่าด้วยการขอให้รับรองและ
การรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ก าหนดเป็นการรับรองวิทยฐานะ        
ในระดับชั้นปริญญาและสาขาวิชา  

4.5.3 หลักการรับทราบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548  
 การรับทราบหลักสูตรเป็นกระบวนการที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

พิจารณาเอกสารหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันแล้ว ว่าเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาก าหนด และเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่จะส่งไปให้ ส านักงาน 
ก.พ. พิจารณาก าหนดเงินเดือนตามคุณวุฒิเพื่อการเข้ารับราชการ  

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้มีการก าหนด แนวปฏิบัติในการ
น าเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หัวข้อ และรายละเอียด     
การจัดท าเอกสารหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ รวมทั้ง
แนวปฏิบัติอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

4.5.๔ หลักการจัดการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือใช้ในการสร้าง
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ให้เป็นที่ยอมรับทัดเทียมกับสถาบันอุดมศึกษาที่มี
คุณภาพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท าประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ขึ้น เพื่อประกันคุณภาพบัณฑิต โดยถ่ายทอดเจตนารมย์จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ในเรื่องมาตรฐานการศึกษาของชาติ และ
มาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลตามข้อเสนอการ
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๖๑) ในการพัฒนาคนไทยยุคใหม่ที่ก าหนดให้กรอบ
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มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติเป็นมาตรการหลักในการผลิตและพัฒนาก าลังคนที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะ        
และความรู้ ความสามารถ และยังใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือเทียบเคียงกับมาตรฐานการศึกษาของนานาชาติได้  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มุ่งเน้นกลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้    
อย่างน้อย ๕ ด้าน ประกอบด้วย ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และ     
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ หากสาขา/สาขาวิชาใดท่ีเน้นทักษะทางปฏิบัติ ต้องเพ่ิมมาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านทักษะพิสัย ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการวิจัยคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมไทย และการศึกษา
เปรียบเทียบกับคุณลักษณะบัณฑิตของนานาประเทศ โดยมุ่งถ่ายทอดเป้าหมายการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของชาติที่ก าหนดคุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก 
“คนไทยเป็น คนเก่ง คนดี และมีความสุข” ไปสู่การก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษา   
อย่างน้อย ๕ ด้านดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาสามารถเพ่ิมเติมและพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของ
บัณฑิตให้เป็นไปตามเอกลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ ของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง และน าไปเป็นหลัก     
ในการพัฒนาหลักสูตรได้อย่างหลากหลาย โดยให้มีมาตรฐานไม่ต่ ากว่าที่ก าหนด  

5. กรอบแนวคิดในกำรวิจัย  

 การวิจัยครั้งนี้ มุ่งเน้นที่จะศึกษาการเปลี่ยนประเภท หรือสถานภาพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ที่อยู่บนฐานของหลักการแนวคิด กฎหมาย เกณฑ์ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนประเภทสถาบัน         
อุดมศึกษาเอกชน ที่มีความเชื่อมโยงกับหลักการ แนวคิดส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลคุณภาพ
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้กลไกในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาด้วยการติดตาม
ตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิแบบพิชญพิจารณ์ เพ่ือให้ได้ข้อสรุปไปสู่แนวทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน  ซ่ึงกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ แสดงได้ดงัแผนภาพข้างล่างนี้  
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หลักการแนวคดิ 
กฎหมาย เกณฑ์

ส าคัญที่เกีย่วข้องกับ
การเปลีย่นประเภท
สถาบันอุดมศึกษา

เอกชน 

หลักการแนวคดิ 
ส าคัญที่เกีย่วข้องกับ

การก ากับดูแล 
คุณภาพมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา

เอกชน 

การศึกษาข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับ

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนท่ีเปลี่ยน
ประเภทแล้ว  

36 แห่ง ข้อมูล
ภาพรวม

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

แนวทาง วิธีการในการ
ติดตาม ตรวจสอบ 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ที่เปลี่ยนประเภทแล้ว   

36 แห่ง 

แนวคิดในการตดิตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษา
จากการด าเนิน
โครงการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐานการจัด
การศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่เปลี่ยน
ประเภทแล้ว 

ผลการติดตามตรวจสอบ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ที่เปลี่ยนประเภทแล้ว  
36 แห่ง 

ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย 
ในการพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ภำพประกอบที่ ๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

การวิเคราะห์ สังเคราะห ์
เอกสารที่เกีย่วข้อง 

 

 

การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 

 

 

การประชุมสัมมนา 
ในประเด็นท่ีเกีย่วข้อง 
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6. นิยำมศัพทใ์นกำรศึกษำ 

 ผู้วิจัยได้ก าหนดนิยามส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ดังนี้  

 การเปลี่ยนประเภท หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา จะเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันหรือวิทยาลัย หรือจากสถาบันเป็นมหาวิทยาลัยหรือ
วิทยาลัย หรือจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยก็ได้ และการเปลี่ยนประเภทใดจะต้องมีลักษณะ
สอดคล้องกับประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดลักษณะของ
มหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัย ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

 มหาวิทยาลัย (เอกชน) หมายถึง สถานศึกษาที่ให้การศึกษา และส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง 
หลายสาขาวิชา หรือหลายกลุ่มสาขาวิชา ให้การศึกษาเพ่ือให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาทุกชั้น 
และประกาศนียบัตรบัณฑิต มีภารกิจด้านการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ    
แก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  

 สถาบัน หมายถึง สถานศึกษาที่ให้การศึกษา และส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งเน้นการ
สอนในสาขาวิชาใดหรือกลุ่มวิชาใดโดยเฉพาะ ให้การศึกษาเพ่ือให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญา   
ทุกชั้น และประกาศนียบัตรบัณฑิต มีภารกิจด้านการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  

 วิทยาลัย หมายถึง สถานศึกษาที่ให้การศึกษา และส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงในบาง
สาขาวิชา ให้การศึกษาเพ่ือให้ประกาศนียบัตร อนุปริญญา ปริญญาทุกชั้น และประกาศนียบัตรบัณฑิต      
มีภารกิจด้านการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  

 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน        
ที่เปลี่ยนประเภทแล้ว หมายถึง โครงการที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยส านักติดตามและ
ประเมินผลอุดมศึกษาด าเนินการ ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพ มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนที่ เปลี่ยนประเภทแล้ว 36 แห่ง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  

การติดตามตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยผู้ทรงคุณวุฒิแบบพิชญพิจารณ์ หมายถึง การที่
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแต่งตั้ง โดยมีองค์ประกอบผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งครอบคลุม มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ในการบริหารสถาบันอุดมศึกษา การประกันคุณภาพ 
และความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ ลงพ้ืนที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพ่ือติดตามผลเชิงลึก                  
โดยกระบวนการ ประชุม สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องร่วมกับการสังเกตการดูสถานที่จัดการเรียนการสอนจริง  
โดยเน้นการสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา  
ที่ได้รับการตรวจ และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา 



๑๒ 
 

๗. ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ  

 ๗.1 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทมีการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงการจัด
การศึกษาให้มีมาตรฐานและมีคุณภาพ สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
มาตรฐานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 ๗.2 ได้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สถาบันอุดมศึกษาน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสถาบันได้ 
 ๗.3 ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายแก่คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

การศึกษาเรื่อง การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยน
ประเภทเป็นมหาวิทยาลัย : บทเรียนที่น าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งจะแบ่งเนื้อหาในการน าเสนอออกเป็น ๕ ส่วนดังนี้ 

1. ความส าคัญและความเป็นมาของการยกฐานะ เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
2. ความหมายของการเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
3. กฎหมาย เกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และการเปลี่ยนประเภท

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
4. การก ากับดูแลคุณภาพมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
5. การศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

โดยมีรายละเอียดของเนื้อหาแต่ละส่วนดังนี้ 

1. ความส าคัญและความเป็นมาของการยกฐานะ เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 ตั้งแต่ พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา มีเอกชนซึ่งเปิดสถาบันการศึกษาในสายอาชีวศึกษาเริ่มมีความ
เคลื่อนไหวที่จะขยายการด าเนินงานของตนเป็นระดับอุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวดังกล่าวถูก
จ ากัดอยู่ในกรอบค าจ ากัดความและนโยบายของรัฐบาล ในแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2503 ที่เปิดโอกาสให้
เอกชนจัดการศึกษาในระดับ “ต่ ากว่าอุดมศึกษา” เท่านั้น โดยระบุตอนหนึ่งว่า “การจัดให้มีสถานศึกษานั้น 
รัฐใช้วิธีแบ่งแรง คือรัฐจัดเองบ้าง ส่งเสริมให้คณะหรือเอกชนจัดในระดับต่ ากว่าอุดมศึกษาบ้าง ” การถือ
ก าเนิดของการอุดมศึกษาเอกชนที่ต่อยอดขึ้นมาจากอาชีวศึกษาจึงไม่อาจเป็นไปได้  

ต่อมาในปีการศึกษา 2505-2506 มีสถาบันการศึกษาเอกชนเปิดสอนอย่างเป็นทางการ คือ 
วิทยาลัยการพาณิชย์ และวิทยาลัยไทยเทคนิค นับเป็นสองสถาบันแรกที่ใช้ค าว่า “วิทยาลัย” ในชื่อของตน 
แม้จะไม่ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานของรัฐบาลว่าเป็นสถาบันอุดมศึกษาในขณะนั้นก็ตาม โดยทั้งสอง
แห่งมีฐานะทางการเป็นโรงเรียนราษฎร์ประเภทอาชีวศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในทางปฏิบัติ
แล้วสถาบันทั้งสองมีลักษณะการด าเนินงาน ปรัชญา และวัตถุประสงค์ ตลอดจนมาตรฐานการศึกษา ที่ต่าง
ออกไปจากโรงเรียนราษฎร์โดยทั่วไปในขณะนั้นอยู่มาก นอกเหนือจากสถาบันทั้งสองที่กล่าวข้างต้น คือ
วิทยาลัยการพาณิชย์ที่พัฒนามาเป็น “มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย” และวิทยาลัยไทยเทคนิคที่พัฒนามา
เป็น “มหาวิทยาลัยกรุงเทพ” ในปัจจุบันแล้ว ยังมีสถาบันการศึกษาเอกชนอีกหลายแห่งซึ่งได้เปิดด าเนินการ
ในรูปโรงเรียนราษฎร์ตามเงื่อนไขของยุคสมัยนั้น แล้วได้พัฒนามาเป็นวิทยาลัยเอกชนและมหาวิทยาลัย
หลังจากที่นโยบายของรัฐบาล ได้ เปลี่ยนไป  ได้แก่  โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์  ซึ่ ง พัฒนาเป็น 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  โรงเรียนสอนภาษาและวิชาชีพอาจารย์เกริกพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยเกริก โรงเรียน
พยาบาลมิชชั่นเป็นวิทยาลัยมิชชั่น โรงเรียนพระคริสธรรมแมคกิลวารีและโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และ
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อนามัยแมคคอร์มิคเป็นมหาวิทยาลัยพายัพ โรงเรียนธุรกิจบัณฑิตย์ เป็นมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   
โรงเรียนช่างกลไทยสุริยะเป็นมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ โรงเรียนช่างกลสยามเป็นมหาวิทยาลัยสยาม 
(สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 2539, 15-21) 

 จุดเปลี่ยนที่ท าให้แนวนโยบายของรัฐด้านการศึกษาที่มีต่อภาคเอกชนเริ่มเปลี่ยนแปลงไป 
เนื่องจากสภาวการณ์ขาดแคลนก าลังคนที่มีความรู้ระดับอุดมศึกษาในช่วงที่ประเทศก าลังพัฒนา แม้ว่าใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-2514) ท าให้รัฐได้เริ่มขยายการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาออกสู่ภูมิภาค โดยมีการตั้งมหาวิทยาลัยภูมิภาคขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดขอนแก่น 
และให้มหาวิทยาลัยที่มีอยู่เดิมขยายการสอนไปจนถึงภาคสมทบ (ภาคค่ า) อย่างไรก็ตาม ความต้องการของ
ผู้ที่จะศึกษาในระดับอุดมศึกษายังมีอยู่อีกเป็นจ านวนมาก และมีบุคคลจ านวนไม่น้อยที่เดินทางไปศึกษาต่อ
ต่างประเทศ นับเป็นการสูญเสียเงินตราจ านวนมหาศาล จึงยังคงมีเสียงเรียกร้องและความเคลื่อนไหวของ
ภาคเอกชน รวมทั้งสาธารณชนสืบมาอย่างต่อเนื่อง รัฐจึงตระหนักถึงความจ าเป็นที่จะต้องเปิดโอกาสให้
เอกชนเข้ามามีส่วนรับภาระการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ขณะเดียวกันภาคเอกชนก็มีความต้องการจะ
เข้ามามีส่วนร่วมจัดการอุดมศึกษาเช่นกัน จึงน าไปสู่นโยบายของรัฐที่เห็นประโยชน์ของการจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทั้ งนี้  ในการจัดการศึกษาของวิทยาลัยเอกชนนั้น มติคณะรัฐมนตรี                    
ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2510 ได้ก าหนดไว้ว่าในระยะเริ่มแรก รัฐให้วิทยาลัยเอกชนจัดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 
2 ปี และไม่สูงกว่า 3 ปีแรกของหลักสูตรในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของรัฐ  หลังจากนั้นได้น าไปสู่
พัฒนาการส าคัญของอุดมศึกษาเอกชนโดยนิตินัย คือการประกาศใช้ พระราชบัญญัติวิทยาลัยเอกชน        
ในปี พ.ศ. 2512 และมีจัดตั้งวิทยาลัยเอกชนรุ่นแรก 6 แห่งในปี พ.ศ. 2513  

อนึ่ ง  สาระส าคัญในพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับสถานภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น ได้กล่าวไว้ในหมวดที่ 3 เรื่อง “ฐานะของวิทยาลัย” มาตราที่ 14 และ 16 
ก าหนดสถานภาพ (สถานะ) ของวิทยาลัยเอกชนไว้ให้วิทยาลัยเอกชนมีฐานะเป็นนิติบุคคล ที่มีอ านาจให้
ประกาศนียบัตรในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในวิทยาลัยเอกชนได้ แต่การให้อนุปริญญา ประกาศนียบัตรชั้นสูง 
หรือปริญญา จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากส านักงานสภาการศึกษาแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม 
ในทางปฏิบัติเมื่อวิทยาลัยเอกชนยื่นขอเปิดหลักสูตร 4 ปีมาให้คณะกรรมการวิทยาลัยเอกชนพิจารณา ก็ยัง
ยึดแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรี ข้างต้น ที่ให้จัดหลักสูตรไม่ต่ ากว่า 2  ปี และไม่สูงกว่า 3 ปีแรกของ
หลักสูตรในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยของรัฐ  แม้ว่าพระราชบัญญัติ วิทยาลัยเอกชน พ.ศ. 2512           
จะก าหนดให้วิทยาลัยเอกชนมีอ านาจให้ปริญญาได้ก็ตาม 

วิทยาลัยเอกชน จึงยังคงเคลื่อนไหวเพ่ือขอจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 4 ปี เพ่ือให้ได้รับอ านาจ
ที่สมบูรณ์ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยเอกชน พ.ศ. 2512 และกอรปกับเกรงผลกระทบจากการที่จะมีการ
จัดตั้งมหาวิทยาลัยเปิดของรัฐโดยไม่ต้องสอบคัดเลือกในหลักสูตร 4 ปีที่มีค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียม 
ที่ถูกกว่าวิทยาลัยเอกชนมาก จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนความเคลื่อนไหวของวิทยาลัยเอกชนในการยกฐานะ 
ปรับบทบาท สถานภาพ ให้เท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดผลเมื่อรัฐบาล
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ได้โอนอ านาจการควบคุมดูแลวิทยาลัยเอกชนให้อยู่ในความรับผิดชอบของทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2517 และเปลี่ยนชื่อ “ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ” เป็น “ทบวงมหาวิทยาลัย” ซึ่งเท่ากับเป็น
การยกสถานภาพของวิทยาลัยเอกชนให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาเท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยของรัฐในเชิงการ
บริหารการศึกษา  

 ภายหลังจากได้ย้ายสังกัดมายังทบวงมหาวิทยาลัยแล้ว ความร่วมมือประสานงานระหว่างฝ่ายรัฐ
กับวิทยาลัยเอกชนด าเนินไปด้วยดี และได้มีการเชิญวิทยาลัยเอกชนเข้าร่วมในการปรับปรุงแก้ไข           
พระราชบัญญัติเอกชน พ.ศ. 2512 ยกร่างเป็นกฎหมายใหม่ เป็น พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ. 2522 ที่มีการแก้ไขสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพ ประเภทของสถาบันอุดมศึกษา กล่าวคือ  
แก้ประเภทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่มีเพียง “วิทยาลัย” ประเภทเดียวเป็น 3 ประเภท คือ 
มหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัย ในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สามารถจัดตั้งเป็น มหาวิทยาลัย 
สถาบัน หรือ วิทยาลัยได้ และให้สถาบันอุดมศึกษาที่จัดตั้งมีขอบข่ายภารกิจและสามารถให้ปริญญาบัตรได้
เช่นเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือ ในปี พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา มีการขออนุญาต
จากวิทยาลัยเอกชนและสถาบันในการเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง 

2. ความหมายของการเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 ความหมายของการเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้น อ้างอิงตาม    
กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยน
ประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2552 (๒๕๕๒ : ๖) หมวด 2 ที่ได้กล่าวถึงการเปลี่ยนประเภท
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ไว้ในข้อ 7 ว่า  
 “ การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จะเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันหรือ
วิทยาลัย หรือจากสถาบันเป็นมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย หรือจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน    
ก็ได้ และการเปลี่ยนเป็นประเภทใด จะต้องมีลักษณะสอดคล้องกับประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน        
ที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ว่าด้วยการก าหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน”  

 กล่าวโดยสรุปคือ การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หมายถึง การที่สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนจะเปลี่ยนประเภท ที่มีอยู่ 3 ประเภท คือ มหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัย โดยจะเปลี่ยนจาก
ประเภทหนึ่งเป็นอีกประเภทหนึ่ง ใน 3 ประเภทดังกล่าว คือ จะเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันหรือ
วิทยาลัย หรือจากสถาบันเป็นมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย หรือจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน      
ก็ได ้โดยต้องสอดคล้องกับประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
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3. กฎหมาย เกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และการเปลี่ยนประเภท
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 ในการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีกฎหมาย เกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และการเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังต่อไปนี้  

 3.1  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2550  

      พระราชบัญญัตินี้ เป็นกฎหมายหลักท่ีใช้บังคับแก่สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา ระดับปริญญา เว้นแต่สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างรัฐบาลไทย
กับทบวงการช านัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ มีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ กับออกกฎกระทรวงและประกาศ เพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ พระราชบัญญัติดังกล่าวได้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 30 ธันวาคม 2550  มีเนื้อหาทั้งสิ้น 
130 มาตรา 9 หมวด พร้อมด้วยบทเฉพาะกาล สรุปได้ดังนี้  

3.1.1 มาตรา 1-7 เป็นสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับชื่อ ค านิยาม การบังคับใช้และผู้มีอ านาจ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

3.1.2 หมวด 1 การจัดตั้งและเปิดด าเนินการ มาตรา 8 - 23 มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับ
วัตถุประสงค์ของการด าเนินการ ประเภทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน การจัดตั้ง การขอรับใบอนุญาต    
การเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภท การอนุญาต การเพิกถอนการอนุญาต การเปลี่ยนชื่อและการเปลี่ยน
ประเภท การโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยได้รับยกเว้นภาษีอากร การแบ่งส่วนงาน และการจัดระบบ
บริหารงานภายใน การขออนุญาตและการอนุญาตจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง การใช้ค าน าหน้าชื่อ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน การคุ้มครองการท างานและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

3.1.3 หมวด 2 คณะกรรมการ มาตรา 24 - 27 มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ หน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับการด าเนินงานของคณะ 
กรรมการ อ านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ รวมทั้งอ านาจของคณะกรรมการอ่ืน 
และคณะอนุกรรมการในการเรียกให้บุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค า หรือแจ้งให้บุคคลใดๆ ส่งเอกสารหลักฐาน       
ที่จ าเป็นแก่การด าเนินการตามอ านาจและหน้าที ่

3.1.4 หมวด 3 การด าเนินงาน มาตรา 28 - 53 มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับสภาสถาบัน 
การแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบัน องค์ประกอบ  วาระการด ารงต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งของนายกสภา
สถาบันและกรรมการสภาสถาบัน การเรียกประชุมกรรมการสภาบัน การก าหนดการประชุมสถาบัน อ านาจ
หน้าที่ของสภาสถาบัน อ านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ การก าหนดให้มี          
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ วาระการด ารงต าแหน่ง อ านาจหน้าที่ การก าหนดให้มี
อธิการบดี รองอธิการบดี คุณสมบัติการพ้นจากต าแหน่ง การมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่แทนอ านาจหน้าที่
ของอธิการบดี ต าแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ คุณสมบัติของคณาจารย์ประจ า การเสนอแต่งตั้งให้
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ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ การพ้นจากต าแหน่งคณาจารย์ คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ การใช้ค าน าหน้านามเพ่ือแสดงวิทยฐานะ และการแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาทราบกรณีมีการแต่งตั้งผู้ใดให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึงการมีผู้ช่วยอาจารย์ 

3.1.๕ หมวด 4 ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ มาตรา 54 - 59 มีสาระส าคัญที่
เกี่ยวข้องกับการก าหนดชั้นปริญญา การขอให้รับรองและขอให้รับรองวิทยฐานะ การให้อ านาจ               
ให้ประกาศนียบัตรอนุปริญญา ปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิต การออกข้อบังคับให้ได้รับปริญญาตรี
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ งหรืออันดับสอง การออกข้อบังคับให้มีประกาศนียบัตรอนุปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ และการก าหนดให้มีครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ 

3.1.๖ หมวด 5 ทรัพย์สินการบัญชี มาตรา 60 - 69 มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับทุนของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน การจัดสรรทุนเป็นกองทุนประเภทต่างๆ รวมทั้งการบริหารกองทุน รายได้ของ
สถาบัน อุดมศึกษาเอกชน การด าเนินการเกี่ยวกับบรรดารายได้และทรัพย์สิน การบริหารกองทุนประเภท
ต่างๆ ให้เพียงพอ การจัดท าบัญชีตามหลักการบัญชีสากล การด าเนินการในกรณีกองทุนทั่วไป มีรายได้      
สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจ าปี ความรับผิดชอบในการจัดท างบการเงินประจ าปีที่ต้องเสนอสภาอนุมัติ และ
รายงานการสอบบัญชีไปยังส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เป็นผู้สอบบัญชีและหน้าที่ของผู้สอบบัญชี 

3.1.๗ หมวด 6 การอุดหนุนและส่งเสริม มาตรา 70 มีสาระส าคัญที่ก าหนดให้รับอุดหนุน
และส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กรณีให้ข้าราชการและพนักงานของรัฐไปปฏิบัติ งานใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน การจัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในด้านต่างๆ การยกเว้น
อากรขาเข้าประเภทครุภัณฑ์ที่ใช้ในการศึกษาและวิจัย และการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน 

3.1.๘ หมวด 7 การก ากับและควบคุม มาตรา 71 - 99 มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพ่ือตรวจสอบการด าเนินการ การด าเนินการที่ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการ ข้อห้ามที่มิให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจาก      
บุคคลใด ซึ่งอาจเป็นภัยต่อความมั่นคง ความปลอดภัยของประเทศ หรือขัดต่อวัฒนธรรมของชาติหรือ     
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ข้อปฏิบัติในการหยุดสอนติดต่อกันเกิน 3 วัน นอกจากการหยุดตามปกติ     
การแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบกรณีคณาจารย์ประจ าพ้นสภาพ การดูแลอาคาร
สถานที่และบริเวณที่ตั้งให้ถูกสุขลักษณะหรืออนามัย มีความมั่นคงไม่เป็นภยันตรายแก่นักศึกษา การห้าม   
มิให้ใช้ชื่อตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในข้อบังคับ การไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่
เพ่ือการอันมิชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศิลธรรมอันดี การเพิกถอนใบอนุญาต       
การโฆษณาอันเป็นเท็จหรือไม่ตรงกับข้อเท็จจริงตามที่ได้รับใบอนุญาตหรือไม่ตรงตามข้อก าหนดหรือเป็น
ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคม การฝ่าฝืนไม่ด าเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด การไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดของสถาบันอุดมศึกษาหรือการแก้ไขข้อก าหนด  โดยไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด การใช้อ านาจควบคุมสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน การอุทธรณ์ค าสั่งควบคุม การให้มีค าสั่งเลิกการควบคุม และประกาศค าสั่งเพิกถอนการควบคุม การ
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ด าเนินการของคณะกรรมการควบคุม อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการควบคุม การถอดถอนคณาจารย์   
การด าเนินการต่ออธิการบดี การตั้งกรรมการสอบสวน การสอบสวน 

3.1.๙ หมวด 8 การเลิกและการโอนกิจการ มาตรา 100 - 103 มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้อง
กับการเลิกกิจการ การโอนใบอนุญาต การยื่นค าขอรับใบอนุญาต กรณีผู้รับใบอนุญาตตาย การควบคุมของ
ส านัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในกรณีท่ีไม่มีผู้รับโอนใบอนุญาต  

3.1.๑0 หมวด 9 บทก าหนดโทษ มาตรา 104 - 123 มีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
ก าหนดบทลงโทษกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใด หรือผู้ใดไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชนที่ได้
ก าหนดไว้ตามมาตราต่างๆ รวมทั้งการก าหนดผู้ใช้อ านาจลงโทษตามท่ีมีการก าหนดโทษไว้ 

3.1.1๑ บทเฉพาะกาล มาตรา 124 - 130 เป็นการก าหนดให้สามารถด าเนินการตาม    
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฉบับก่อนหน้านี้ ซึ่งมีผลบังคับก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในกรณีต่างๆ รวมทั้งในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวง ประกาศ ค าสั่ง ข้อก าหนด ระเบียบ และข้อบังคับ 
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ก็ให้น ากฎทบวง ประกาศ ค าสั่ง ข้อก าหนด ระเบียบและข้อบังคับที่
ออกตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
 3.2  ข้อก าหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในใบอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนใดแล้ว สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นจะมีสภาพเป็น “นิติบุคคล” ตามความในมาตรา 4 แห่ง       
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และสถาบันจะต้องมีข้อก าหนดของสถาบันฯ       
ตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  ซึ่งถือเป็นข้อตกลง
ระหว่างสถาบันนั้นๆ กับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  โดยในข้อก าหนดของแต่ละ
สถาบันต้องประกอบด้วยรายการต่างๆ ตามพระราชบัญญัติ ดังนี้ 

(1) ชื่อและประเภท 
(2) วัตถุประสงค์ 
(3) ที่ตั้งและแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร 
(4) รายละเอียดเกี่ยวกับท่ีดินตามมาตรา 12 
(5) ทุนจากผู้ขอรับใบอนุญาตและโครงการใช้จ่าย 
(6) ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ 
(7) ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ 
(8) โครงการจัดการศึกษาและอุปกรณ์หลักในการจัดการศึกษา 
(9) โครงการจัดหาและพัฒนาผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ 
(10)  หลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา 
(11)  อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ 
(12)  วิธีการรับนักศึกษาและให้นักศึกษาพ้นสภาพ 
(13)  เครื่องแบบนักศึกษาหรือการแต่งกายของนักศึกษา 
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(14)  การก าหนดต าแหน่ง คุณสมบัติของผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ การก าหนดอัตรา 
เงินเดือน ค่าสอน ค่าชดเชย ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การจ้างและเลิกจ้าง และสวัสดิการของผู้บริหาร 
คณาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 

(15) รายการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
การแก้ไขข้อก าหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามรายการ (1) ถึง (7) ต้องได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการ เว้นแต่ (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) และ (15) ให้ได้รับความเห็นชอบ
จากสภาสถาบัน และต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่สภาสถาบันให้ความ
เห็นชอบโดยพิจารณาจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ 

ในการศึกษาครั้งนี้ การพิจารณาการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง จึงจ าเป็น
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในสาระ รายละเอียดที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ      
เป็นอย่างดี  

 
 3.3  กฎกระทรวงก าหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ. 2549  

       กฎกระทรวงนี้  ได้ก าหนดสาระส าคัญที่ระบุลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัย 
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไว้ดังต่อไปนี้ 

3.3.1 มหาวิทยาลัย มีลักษณะให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง         
หลายสาขาวิชาหรือหลายกลุ่มสาขาวิชา ให้การศึกษาเพ่ือให้ประกาศนียบัตรอนุปริญญา ปริญญาทุกชั้น 
และประกาศนียบัตรบัณฑิต มีภารกิจด้านการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการ   
แก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

3.3.2 สถาบัน มีลักษณะให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งเน้นการสอน
ในสาขาวิชาใดหรือกลุ่มสาขาวิชาใดโดยเฉพาะให้การศึกษาเพ่ือให้ประกาศนียบัตรอนุปริญญา ปริญญา    
ทุกชั้น และประกาศนียบัตรบัณฑิต มีภารกิจด้านการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทาง
วิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 

3.3.3 วิทยาลัย มีลักษณะให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ในบาง
สาขาวิชาให้การศึกษาเพ่ือให้ประกาศนียบัตรอนุปริญญา ปริญญาทุกชั้น และประกาศนียบัตรบัณฑิต        
มีภารกิจด้านการสอน การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  

 3.4  กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้
เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2552  

กฎกระทรวงนี้ มีสาระส าคัญก าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขออนุญาตและการ 
อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ไว้ 3 หมวด สรุปได้ดังนี้ 
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3.4.1 หมวด 1 การเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นการก าหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข    
ในการขออนุญาตเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รวมถึงกระบวนการในการพิจารณาอนุญาตหรือไม่
อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ  

3.4.2 หมวด 2 การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จะเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันหรือวิทยาลัย หรือจาก
สถาบันเป็นมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย หรือจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยหรือสถาบันก็ได้ และการเปลี่ยน  
เป็นประเภทใด จะต้องมีลักษณะสอดคล้ องกับประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ก าหนดไว้ใน              
กฎ กระทรวงว่าด้วยการก าหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จะขอเปลี่ยนประเภทต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี้  

(1) เปิดด าเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีการศึกษา และมีผู้ส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย
หนึ่งรุ่น 

(2) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น ได้ด าเนินการตามข้อก าหนดถูกต้องและครบถ้วน    
ทุกประการแล้ว 

(3) ที่ดินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะต้องมีลักษณะและเนื้อที่ เป็นไปตาม            
กฎกระทรวงว่าด้วยการก าหนดลักษณะและเนื้อที่ที่ดินที่จะใช้เป็นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

(4) ในกรณีที่การเปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเป็นสถาบันหรือมหาวิทยาลัย หรือจาก
สถาบันเป็นมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น จะต้องมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่
ยอมรับตามหลักวิชาการด้านการวิจัยในสาขาท่ีเปิดสอน อย่างน้อยสาขาวิชาละสามเรื่อง 

(5) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอเปลี่ยนประเภท จะต้องได้รับการรับรองวิทยฐานะแล้ว 
(6) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอเปลี่ยนประเภท จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน

คุณภาพกลุ่มสถาบันตามที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในระดับสถาบันอุดมศึกษาและ
ระดับกลุ่มสาขาวิชาจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

(7) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอเปลี่ยนประเภท จะต้องมีความพร้อมและมีศักยภาพ
ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องที่กระทรวง  
ศึกษาธิการก าหนด  โดยมีหลักฐานยืนยันว่าสามารถด าเนินการด้านกายภาพ ด้านวิชาการและด้านการเงินได้ 

(8) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะต้องก าหนดว่า จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาอยู่ในกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาใดตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด และกลุ่มสถาบัน    
อุดมศึกษาที่ก าหนดจะต้องสอดคล้องกับลักษณะของสถาบันอุดมศึกษา 

(9)  การยื่นค าขอเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากสภาสถาบันและผู้รับใบอนุญาต โดยให้อธิการบดียื่นค าขอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พร้อมเอกสารหรือหลักฐานตามแบบ รกอ. 09 ท้ายกฎกระทรวงนี้ 
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(10)  เมื่อได้รับค าขอแล้ว ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจสอบค าขอ
หากปรากฏว่าค าขอไม่สมบูรณ์หรือเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วน ให้ส่งคืนผู้ยื่นค าขอภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับค าขอ 

(11)  ในกรณีค าขอถูกต้องและมีเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการพิจารณา 

(12)  ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การขอเปลี่ยนประเภทไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ 7 และข้อ 8 ให้คณะกรรมการแนะน าให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการปรับปรุงให้
เหมาะสม หากผู้ยื่นค าขอไม่ปรับปรุงตามค าแนะน าภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ       
ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์จะขออนุญาตเปลี่ยนประเภทต่อไป 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการเปลี่ยนประเภทเป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขตามข้อ 7 และข้อ 8 ให้คณะกรรมการให้ค าแนะน ารัฐมนตรีอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนนั้นได ้

ในกรณีที่การขอเปลี่ยนประเภทซึ่งผู้ยื่นค าขอได้ปรับปรุงตามค าแนะน าของคณะกรรมการ
แล้วไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการให้ค าแนะน ารัฐมนตรีไม่อนุญาต      
ให้เปลี่ยนประเภท 

(13) ใบอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้เป็นไปตามแบบ รกอ. 
10 ท้ายกฎกระทรวงนี้ และให้มีผลบังคับใช้เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

3.4.3  หมวด 3 ใบแทนใบอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
เป็นการก าหนดแนวทางด าเนินการกรณีที่ใบอนุญาตสูญหายหรือถูกท าลายหรือลบเลือนในสาระส าคัญ 
ก าหนดให้สามารถใช้ใบแทนใบอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 3.5 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่ มือการขออนุญาตเปลี่ยนประเภท 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558  

        ประกาศดังกล่าวนี้ ได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน    
ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องด าเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กฎกระทรวงก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภท
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2552 กฎกระทรวงก าหนดลักษณะเนื้อที่ที่ดินที่จะใช้เป็นที่จัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 กฎกระทรวงก าหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัย
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
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 3.5.1 หมวด 1 การยื่นค าขอและเอกสารหลักฐาน  
    ในการเสนออนุญาตเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สถาบันอุดมศึกษานั้นจะ 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันและผู้รับใบอนุญาต โดยให้อธิการบดียื่นค าขอต่อส านักงาน       
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพร้อมเอกสารหลักฐาน โครงการเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและ
ข้อก าหนดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
 3.5.2 หมวด 2 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตให้เปลี่ยนประเภท
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเสนอโครงการเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้  

(1)  ชื่อ ตราสัญลักษณ์ และประเภท ซึ่งต้องสอดคล้องกับสาระที่ก าหนดใน พระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ทั้งนี้  ในส่วนของการก าหนดประเภทนั้น ในมาตรา 9 จ าแนก
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ มหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัย โดยมีลักษณะตาม
กฎกระทรวงก าหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 
2549 โดยที่ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาฉบับนี้ ได้ก าหนดรายละเอียดเพ่ือให้มีความชัดเจน
ในทางปฏิบัติ ในส่วนของสาขาวิชาและกลุ่มสาขาวิชาในแต่ละประเภทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กล่าวคือ  

(๑.๑) มหาวิทยาลัย : ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงโดยต้อง 
เปิดสอนทั้งกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์  
โดยแต่ละกลุ่มสาขาวิชาหลักต้องประกอบด้วยระดับปริญญาตรีอย่างน้อย 3 สาขาวิชาย่อย และระดับ
ปริญญาโทอย่างน้อย 1 สาขาวิชาย่อย  ซึ่งรวม 2 กลุ่มสาขาวิชาหลักแล้วมีระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 6 
สาขาวิชาย่อย และระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 2 สาขาวิชาย่อย และต้องปฏิบัติภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษาอย่างครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(๑.๒) สถาบัน : ให้การศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงอย่างน้อย 1 กลุ่ม
สาขาวิชาหลัก ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์หรือ
มนุษยศาสตร์  โดยเน้นการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาและการวิจัย 

(๑.๓) วิทยาลัย : ให้การศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงบางสาขาวิชา  
อย่างน้อย 3 สาขาวิชาย่อย ในระยะเริ่มด าเนินการให้จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีก่อนจนกว่าจะมี
ความเข้มแข็งด้านวิชาการ โดยเฉพาะการวิจัยจึงสามารถจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป 

(2) ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ 
การก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ต้องมีความชัดเจนแสดงถึงกุศลเจตนาใน

การจัดการศึกษา เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ และการด าเนินงานของสถาบัน ตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยไม่มุ่งหวังผลก าไรในเชิงธุรกิจ และจะต้องก าหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจหลัก ของสถาบันอุดมศึกษาอย่างน้อย 4 ด้าน 
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(3) โครงสร้างการบริหารสถาบัน  
แสดงโครงสร้างและภารกิจการบริหารจัดการของสถาบันให้ชัดเจน และสอดคล้อง

กับปรัชญา วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา 
(4)  รายละเอียดเกี่ยวกับที่ดิน 

(4.1) ที่ดินที่ใช้ในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องมีลักษณะและเนื้อที่
ตามที่ ก าหนดในกฎกระทรวงว่ าด้ วยการก าหนดลักษณะและเนื้ อที่ที่ ดิน  ที่ จะใช้ เป็นที่ จั ดตั้ ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 

(4.2) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่เป็นส่วน
ควบของที่ดินที่จะใช้เป็นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

(4.3) แสดงราคาประเมินที่ดินของทางราชการของที่ดินที่ใช้เป็นที่จัดตั้ง 
(5) การด าเนินงาน 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอเปลี่ยนประเภท ต้องแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและ
ศักยภาพใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการเงิน และด้านการบริหารจัดการ ดังนี้ 

(5.1) ด้านกายภาพ แสดงผลการด าเนินการที่ผ่านมาย้อนหลั ง 3 ปี ผลการ
ด าเนินงานปีปัจจุบัน และจัดท าแผนพัฒนาระยะ 5 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(5.1.1) ท าเลที่ตั้งและบริเวณใกล้เคียง 
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง และตามกฎหมายอ่ืน    

ที่เก่ียวข้อง 
- บริเวณและอาคารของสถาบันเป็นเอกเทศไม่ปะปนกับสถานที่อ่ืน 
- ต้องอยู่ ในสภาวะแวดล้อมที่ เหมาะสมที่จะสามารถสร้าง     

บรรยากาศทางวิชาการได้ดี 
- ต้องแสดงความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสาธรณูปการ และ

มีทางเข้าออกได้อย่างสะดวก 
- ต้องแสดงแผนที่บริเวณท่ีจัดตั้งและบริเวณใกล้เคียงให้ชัดเจน 

(5.1.2) ผังแม่บท 
- ต้องมีผังแม่บทการก่อสร้างและการพัฒนาพ้ืนที่ที่เหมาะสม   

เอ้ือต่อการแสวงหาความรู้และการเสริมสร้างชีวิตภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยพ้ืนที่ทั้งหมดต้องเพียงพอ
ส าหรับกิจกรรมทุกประเภทของสถาบัน 

- กรณีสถานที่ตั้งหลักและสถานที่ตั้งจัดหาเพ่ิมเติมของสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนที่ขอเปลี่ยนประเภทไม่ได้ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน ต้องแสดงแผนการใช้ พ้ืนที่และแผน     
การเชื่อมโยงสถานที่ที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการศึกษา 

- แผนการพัฒนาการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ที่ขอเปลี่ยนประเภท
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องมีความเหมาะสมโดยต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมในการเป็น 
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สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานและมีการพัฒนาทั่วถึงกันตลอดทั้ง
พ้ืนที่ หากพ้ืนที่ไม่ติดต่อเป็นผืนเดียวกันต้องมีการพัฒนาการใช้ประโยชน์ในทุกพ้ืนที่ให้มีคุณภาพมาตรฐาน   
ที่ทัดเทียมกัน 

- ผู้ออกแบบผังแม่บทจะต้องเป็นสถาปนิกหรือวิศวกรที่มี            
ใบประกอบวิชาชีพสถาปนิกหรือวิศวกรอย่างต่ าระดับสามัญ ตามพระราชบัญญัติสถาปนิกหรือ
พระราชบัญญัติวิศวกร พร้อมแสดงเอกสารประกอบ 

- แสดงพ้ืนที่เพ่ือการนันทนาการ กีฬา และการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ 
ที่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา 

- แสดงพ้ืนที่สีเขียวที่เพียงพอและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ   
เชิงนโยบายด้านการจัดการพ้ืนที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน 

(5.1.3) อาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
- อาคารของสถาบันต้องเป็นอาคารถาวร 
- กรณีมีอาคารและสิ่งปลูกสร้างไว้เดิม หรือมีการรับโอนอาคาร

หรือสิ่งปลูกสร้างจะต้องเสนอภาพจริงและแบบแปลนอาคาร 
- กรณีสร้ างอาคารและสิ่ งปลูกสร้ างใหม่  ต้อง เสนอแผ น           

การก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ตามผังแม่บท 
- คุณภาพของห้องเรียน หรือห้องปฏิบัติการที่ เกี่ยวข้องกับ       

การจัดการเรียนการสอน ต้องจัดให้มีความเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ 
(5.1.4) ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

- ต้องมีบริการสาธารณูปโภคที่เพียงพอ เช่น มีระบบประปา 
ไฟฟ้า ระบบก าจัดและบ าบัดของเสีย ระบบการจัดการและก าจัดขยะ ฯล ฯ ทั้งนี้ ให้ เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

- ต้องมีอุปกรณ์และระบบความปลอดภัย ระบบการป้องกัน
อัคคีภัย โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

(5.2) ด้านวิชาการ แสดงผลการด าเนินการที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี ผลการ
ด าเนินงานปีปัจจุบัน และจัดท าแผนพัฒนาระยะ 5 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

(5.2.1) หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
- หลักสูตรที่เปิดด าเนินการต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน      

การอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
- สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอเปลี่ยนประเภทที่มีการจัด

การศึกษานอกสถานที่ตั้ง จะต้องจัดการศึกษาทุกหลักสูตรให้ได้ตามมาตรฐานการจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้ง 
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- แสดงข้อมูลหลักสูตรที่เปิดด าเนินการทั้งหมดในปัจจุบัน และ
แสดงแผนที่จะเปิดด าเนินการในอนาคตในระยะ 5 ปี โดยจ าแนกตามคณะ หลักสูตรและสาขาวิชา รวมทั้ง
ระบุปีที่เปิดด าเนินการจัดการเรียนการสอนด้วย 

(5.2.2) อาจารย์และบุคลากร 
(๑)  จ านวนอาจารย์และแผนพัฒนาอาจารย์  

- จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

- แสดงจ านวนอาจารย์ตามคุณวุฒิและตามต าแหน่งทาง
วิชาการ 

- แสดงรายชื่อ คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร แต่ละหลักสูตรในระดับปริญญาที่เปิดด าเนินการในปัจจุบัน และแสดงรายชื่อ คุณวุฒิ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา ของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในแต่ละหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีเปิดด าเนินการในปัจจุบัน 

- แสดงแผนการพัฒนาอาจารย์ในระยะ 5 ปี โดยจ าแนกตาม
คณะหลักสูตรและสาขาวิชา รวมทั้งงบประมาณในการพัฒนา 

- แสดงแผนการรักษาอาจารย์ของสถาบันในระยะ 5 ปี 
(๒)  จ านวนบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากร  

แสดงจ านวนบุคลากรตามคุณวุฒิ  โดยให้แสดงข้อมูลที่ผ่านมา
ย้อนหลัง 3 ปี ข้อมูลในปีปัจจุบัน และแผนการพัฒนาบุคลากรในระยะ 5 ปี รวมทั้งงบประมาณใน        
การพัฒนา พร้อมทั้งแสดงแผนการรักษาบุคลากรของสถาบันในระยะ 5 ปี ด้วย 

(5.2.3)  จ านวนนักศึกษา 
- แสดงจ านวนนักศึกษาที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี ข้อมูลในปี

ปัจจุบันและแผนการรับนักศึกษาในระยะ 5 ปี 
- แสดงจ านวนบัณฑิตท่ีจบการศึกษา จ าแนกตามคณะ หลักสูตร 

และสาขาวิชา 
(5.2.4) การวิจัย 

- สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอเปลี่ยนประเภท จะต้องมีผลงาน 
วิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับได้ตามหลักวิชาการด้านการวิจัยในสาขาวิชาที่เปิดสอน  โดย
ควรเป็นงานที่วิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ก าหนด สาขาวิชาละไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง ทั้งนี้ จะพิจารณาสาขาวิชาที่เปิดด าเนินการมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี 
ก่อนยื่นขอเปลี่ยน 



๒๖ 
 

- แสดงข้อมูลผลงานวิจัยที่ผ่านมาที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็น
ที่ยอมรับได้ตามหลักวิชาการด้านการวิจัยในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอน และแสดงแผนงานวิจัยในระยะ 5 ปี 
พร้อมงบประมาณในการท าวิจัย  โดยให้จ าแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และปีการศึกษา 

(5.2.5) ห้องสมุด 
- ห้องสมุด ควรด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 
- แสดงจ านวนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดและ

งบประมาณที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี ข้อมูลปีปัจจุบัน และแผนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด
ในระยะ 5 ปี  โดยจ าแนกเป็นหนังสือภาษาไทย/ต่างประเทศ วารสารภาษาไทย/ต่างประเทศ หนังสือ/
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล ฯลฯ 

- แสดงข้อมูลระบบเครือข่ายห้องสมุด โดยแสดงวัสดุอุปกรณ์
และครุภัณฑ์ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ พร้อมทั้งแสดงงบประมาณ 

- แสดงการจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
ห้องสมุด มีการจัดการความรู้ มีการวิจัยและใช้ช่องทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(5.2.6) อุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์ส านักงาน 
แสดงข้อมูลรายการอุปกรณ์ส านักงานและอุปกรณ์การสอนทั่วไป

ประจ าห้องบรรยาย ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่างๆ พร้อมทั้งอุปกรณ์พ้ืนฐานส าหรับการสอนแต่ละวิชา
ให้ครบถ้วนตามหลักสูตรการเรียนการสอนและเพียงพอกับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาแต่ละครั้ง รวมทั้ง
ต้องแสดงแผนการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ส านักงานและอุปกรณ์การสอนทั่วไปในระยะ 5 ปี ที่สอดคล้องกับ
การเปิดรายวิชาในแต่ละหลักสูตร พร้อมทั้งแสดงงบประมาณ  โดยใช้ราคาประมาณการขณะจัดซื้อ และ
แสดงงบประมาณด้านการบ ารุงรักษาไว้ด้วย 

(5.2.7) การบริหารทางวิชาการ 
แสดงข้อมูลการบริการวิชาการที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี ข้อมูลปี

ปัจจุบัน และแผนการบริการวิชาการในระยะ 5 ปี พร้อมงบประมาณ 
(5.2.8) การท านุบ ารุงศิลปวัฒธรรม 

แสดงข้อมูลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี 
ข้อมูลปีปัจจุบันและแผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในระยะ 5 ปี พร้อมงบประมาณ 

(5.2.9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
แสดงระบบและกลไกการประกันคุณภาพของสถาบันที่สอดคล้อง

กับเกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
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(5.3) ด้านการเงิน 
แสดงผลการด าเนินการที่ผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี ผลการด าเนินงานปีปัจจุบัน 

และจัดท าแผนพัฒนาระยะ 5 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
(5.3.1) ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดสรรทุนของสถาบันเป็นกองทุน

ประเภทต่างๆ ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550  โดยให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนประเภท 

(5.3.2) การประเมินราคาทรัพย์สินถาวร 
- การประเมินราคาที่ดินให้ใช้ราคาประเมินของทางราชการ 
- การประเมินราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
- ให้แสดงรายงานทางการเงินประจ าปีย้อนหลัง 3 ปี และจัดท า

แผนการเงินในระยะ 5 ปี ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้ค่าใช้จ่ายและงบประมาณแสดง
การเปลี่ยนแปลงทุนสะสม งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
การจัดท าบัญชีและรายงานงบการเงินประจ าปีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทั้งนี้ การจัดท าแผนการเงิน
จะต้องสอดคล้องกับแผนด้านกายภาพ ด้านวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ รวมทั้งต้องจัดให้มีผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตสอบทานแผนการเงิน 

(5.4) แผนการบริหารจัดการ  
สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบสารสนเทศด้านระบบทะเบียนนักศึกษา 

ด้านระบบทะเบียนอาจารย์/บุคลากร ด้านระบบการเงิน และด้านอ่ืนๆ เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ 
ทั้งนี้ การจะได้รับใบอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้ 

ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมีศักยภาพความพร้อมในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนก่อน เพ่ือให้มีความมั่นใจว่า
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ขอเปลี่ยนประเภทจะสามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ โดยอย่างน้อย
ต้องด าเนินการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ ให้เสร็จสมบูรณ์เป็นไปตามแผนในปีแรกที่จะเปิดด าเนินการ 

3.5.3 หมวด 3 การจัดท าข้อก าหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
   ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเสนอข้อก าหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยให้มีรายการ
อย่างน้อยเป็นไปตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
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 ค่าบ ารุง และค่าธรรมเนียมต่างๆ 
(12) วิธีการรับนักศึกษาและให้นักศึกษาพ้นสภาพ 
(13) เครื่องแบบนักศึกษาหรือการแต่งกายของนักศึกษา 
(14) การก าหนดต าแหน่ง คุณสมบัติของผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่           

การก าหนดอัตราเงินเดือน ค่าสอน ค่าชดเชย ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การจ้าง การเลิกจ้าง และสวัสดิการ
ของผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ 

(15) รายการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดท าข้อก าหนดเป็นไปตามคู่มือการจัดท าข้อก าหนด 

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
3.5.4 หมวด 4 ขั้นตอนในการพิจารณาอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

    ในการพิจารณาอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รัฐมนตรีจะ
อนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

ขั้นที่ 1 : ตรวจสอบค าขอ เอกสารหลักฐาน 
    ผู้ยื่นค าขอ ยื่นค าขอเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งประกอบด้วย         

ค าขอรับใบอนุญาตเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เอกสารหลักฐาน โครงการเปลี่ยนประเภท
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และข้อก าหนดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขในการขออนุญาต และการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2552 กฎกระทรวงก าหนดลักษณะเนื้อที่ที่ดินที่จะใช้เป็นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ. 2549 กฎกระทรวงก าหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2549 และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

    พนักงานเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบค าขอเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หาก
พบว่าไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนจะแจ้งให้ผู้ยื่นค าขอแก้ไขหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง        
โดยผู้ยื่นค าขอจะต้องแก้ไขหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามระยะเวลาที่ก าหนด   
นับแต่วันที่ผู้ยื่นค าขอได้รับแจ้งเป็นหนังสือ หากพ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วผู้ยื่นค าขอยังมิได้จัดส่ง
เอกสารเพ่ิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วน หรือจัดส่งเอกสารเพ่ิมเติมมาแล้วแต่เอกสารดังกล่าวยังไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะคืนค าขอแก่ผู้ยื่นค าขอ  แต่ทั้งนี้ผู้ยื่นค าขอสามารถทักท้วงค าสั่งคืนได้
ภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งส่งคืนค าขอหรือจะยื่นค าขอใหม่ก็ได้ 

   ในกรณีที่ค าขอและรายการเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นล าดับถัดไป 
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ขั้นที่ 2 : การพิจารณาการขอเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
    คณะกรรมการพิจารณาค าขอ เอกสารหลักฐาน โครงการ ข้อก าหนดและศักยภาพ

ความพร้อมทางด้านกายภาพ วิชาการ การเงิน และการบริหารจัดการ ในการขอเปลี่ยนประเภท
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

   ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการขอเปลี่ยนประเภทไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ 7 และข้อ 8 ของกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข       
การขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2552    
ให้คณะกรรมการแนะน าให้ผู้ยื่นค าขอด าเนินการปรับปรุงให้เหมาะสม หากผู้ยื่นค าขอไม่ปรับปรุงตาม
ค าแนะน าภายใน 45 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ ให้ถือว่าผู้ยื่นค าขอไม่ประสงค์จะขออนุญาต
เปลี่ยนประเภทต่อไป 

   ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการขอเปลี่ยนประเภทเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ 7 และข้อ 8 ของกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2552              
ให้คณะกรรมการให้ค าแนะน ารัฐมนตรีอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นได้ 

   ในกรณีที่ การขอเปลี่ยนประเภทซึ่ งผู้ยื่นค าขอได้ปรับปรุงตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการแล้วไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการให้ค าแนะน า
รัฐมนตรีไม่อนุญาตให้เปลี่ยนประเภท 

ขั้นที่ 3 : กระบวนการอนุญาตของรัฐมนตรี 
   รัฐมนตรีพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ขั้นที่ 4 : แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ยื่นค าขอ 
   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ยื่นค าขอ 
 

4. การก ากับดูแลคุณภาพมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 การก ากับดูแลคุณภาพมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น มีการก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่
ตามกฎหมายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สภาสถาบัน และผู้บริหารสถาบันโดยระบุไว้ใน
กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปดังนี้  
 

4.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดนิยามที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ

มาตรฐานไว้ในส่วนที่เป็นมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก
ไว้ดังนี้  

 “มาตรฐานการศึกษา” หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึง
ประสงค์ และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคี ยง
ส าหรับการส่งเสริมและก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล  และการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
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 “การประกันคุณภาพภายใน”  หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดย
หน่วยงานต้นสังกัดทีม่ีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น  

 “การประกันคุณภาพภายนอก” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ส านักงานดังกล่าวรับรอง เพ่ือเป็นการประกัน
คุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

 ในหมวด 1 ความมุ่งหมายและหลักการ มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวน 
การจัดการศึกษา ให้ยึดหลัก (1) มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ (๒) มีการ
ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา (๓) มี
หลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลาการทางการศึกษา และการพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง (๔) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา  

 ในหมวด 3 ระบบการศึกษา มาตรา 21 กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ อาจจัดการศึกษาเฉพาะทางตามความต้องการและความช านาญของหน่วยงานนั้นได้             
โดยค านึงถึงนโยบายและมาตรฐานการศึกษาชองชาติ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด  
ในกฎกระทรวง  

 ในหมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 31 กระทรวงมีอ านาจหน้าที่
เกี่ยวกับการส่งเสริม และก ากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และ
มาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา และประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ
การกีฬาเพ่ือการศึกษา  รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอ่ืน
ตามที่มีกฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงหรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง และมาตรา 
34 ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานการอุดมศึกษา    
ที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การสนับสนุนทรัพยากร         
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยค านึงถึงความเป็นอิสระและ
ความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่ง              
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 หมวด 5 ส่วนที่ 3 การบริหารและจัดการศึกษาของเอกชน เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับการจัดศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตั้งแต่มาตราที่ 43 - 46  กล่าวคือ  
   - มาตรา 43 การบริหารและการจัดการศึกษาของเอกชนให้มีความเป็นอิสระ โดยมีการ
ก ากับติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ 
   - มาตรา 45 ให้สถานศึกษาเอกชนจัดการศึกษาได้ทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา
ตามท่ีกฎหมายก าหนด โดยรัฐ ต้องก าหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของเอกชน
ในด้านการศึกษา......ให้สถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษาระดับปริญญาด าเนินกิจการได้ โดยอิสระ 
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สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เป็นของตนเอง มีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการ และ
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของสภาสถานศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
  - มาตรา 46 รัฐต้องให้การสนับสนุนด้านเงินอุดหนุน การลดหย่อนหรือการยกเว้นภาษี 
และสิทธิประโยชน์อย่างอ่ืนที่เป็นประโยชน์ในทางการศึกษาแก่สถานศึกษาเอกชนตามความเหมาะสม 
รวมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการให้สถานศึกษาเอกชนมีมาตรฐานและสามารถพ่ึงตนเองได้ 

             หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47- 51 ก าหนดไว้ว่า 
  - มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
  - มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก  
  - มาตรา 49 ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็น
องค์การมหาชนท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัด
การศึกษา เพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมายและหลักการ  และ
แนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้มีการประเมินคุณภาพภายนอก
ของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผล        
การประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน  
  - มาตรา 50 ให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่มี
ข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองและ 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนที่พิจารณาเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจ
ของสถานศึกษา ตามค าร้องขอของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคล
หรือหน่วยงานภายนอกที่ส านักงานดังกล่าวรับรอง ที่ท าการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น 

- มาตรา 51 ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของสถานศึกษาใดไม่ได้ตามมาตรฐานที่
ก าหนด ให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินผลคุณภาพการศึกษาจัดท าข้อเสนอแนะ การปรับปรุง
แก้ไขต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือให้สถานศึกษาปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากมิได้
ด าเนินการดังกล่าว ให้ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานต่อคณะกรรมการ
การศึกษา 

หมวด 7 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มาตรา ๕๓ ก าหนดไว้ว่า 
- มาตรา 53 ให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษามีฐานะ

เป็นองค์กรอิสระภายใต้การบริหารของสภาวิชาชีพ ในก ากับของกระทรวง มีอ านาจหน้าที่ก าหนดมาตรฐาน
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วิชาชีพ ออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณ
ของวิชาชีพ รวมทั้ง การพัฒนาวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา 

ให้ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ทั้งของรัฐ
และเอกชนต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามที่กฎหมายก าหนด 

การจัดให้มีองค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 

หมวด 8 ทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา 
มาตรา 58 ให้มีการระดมทรัพยากรและการลงทุนด้ านงบประมาณ การเงิน และ

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

(1) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสั งคมอ่ืนระดมทรัพยากร             
เพ่ือการศึกษา โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอ่ืนให้แก่
สถานศึกษา และมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 

มาตรา 60  ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะที่มีความส าคัญ
สูงสุดต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ  โดยจัดสรรเป็นเงินงบประมาณเพ่ือการศึกษา ดังนี้ 

(1) จัดสรรกองทุนกู้ยืมดอกเบี้ยต่ าให้สถานศึกษาเอกชน เพ่ือให้พ่ึงตนเองได้ 
(2) จัดตั้งกองทุนเพ่ือพัฒนาการศึกษาของรัฐและเอกชน 
มาตรา 61 ให้รัฐจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาที่จัดโดยบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน 

องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ตามความเหมาะสม
และความจ าเป็น 

มาตรา 62 ให้มีระบบการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
การใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการศึกษา แนวการจัดการศึกษาและคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา  โดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ตรวจสอบภายนอก 

หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบ ติดตามและประเมิน ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

 
4.2  มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 
       คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานที่

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

4.2.1  มาตรฐานการอุดมศึกษา 
          ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา 
          ตามที่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 มาตรา 34 ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้อง
กับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา       
ของชาติ โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้ด าเนินการจัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษา เพ่ือใช้เป็น
กลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน เพ่ือน าไปสู่การก าหนด
นโยบายของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการอุดมศึกษาต่อไป 

          อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
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 เพ่ือการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้ ง
ทางร่างกายและจิตใจ มีความส านึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก 

     ตัวบ่งชี้ 
1.1 บัณฑิตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้ สร้าง 

และประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพ่ือพัฒนาสังคมให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดบัสากล 

           1.2 บัณฑิตมีจิตส านึก ด ารงชีวิต และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ  
โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 

 1.3 บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการดูแลเอกใจใส่ รักษา
สุขภาพของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม 

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 
    มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และพันธกิจของการ

อุดมศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา  

      มีการบริหารจัดการการอุดมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  โดยค านึงถึงความ
หลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ 
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ตัวบ่งชี้ 
(1) มีการบริหารจัดการบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล        

มีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับความต้องการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ  
ในการปฏิบัติงานอย่างมีอิสระทางวิชาการ 

(2) มีการบริหารจัดการทรัพยากรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้ มีการจัดการศึกษาผ่านระบบ
และวิธีการต่างๆ อย่างเหมาะสมและคุ้มค่าคุ้มทุน 

(3) มีระบบการประกันคุณภาพเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

ข.  มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา 
                               การด าเนินงานตามพันธกิจของการอุดมศึกษาทั้ง 4 ด้าน อย่างมีดุลยภาพ  โดยมี
การประสานความร่วมมือ รวมพลังจากทุกภาคส่วนของชุมชน และสังคมในการจัดการความรู้ 
                               ตัวบ่งชี้ 

(1) มีหลักสูตรและการเรียน การสอนที่ทันสมัย ยืดหยุ่น สอดคล้องกับ
ความต้องการที่หลากหลายของประเภทสถาบันและสังคม  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
แบบผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการเรียนรู้และการสร้างงานด้วยตนเองตามสภาพจริง ใช้การวิจัยเป็นฐาน มีการ
ประเมิน และใช้ผลการประเมินเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และการบริหารจัดการหลักสูตร ตลอดจนมีการบริหาร
กิจการนิสิตนักศึกษาที่เหมาะสม สอดคล้องกับหลักสูตรและการเรียนการสอน 

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

(3) มีการให้บริการวิชาการที่ทันสมัย เหมาะสม สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญของประเภทสถาบัน มีการประสานความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและความ
ยั่งยืนของสังคมและประเทศชาติ 

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

3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   การแสวงหา การสร้างและการจัดการความรู้ตามแนวทาง/หลักการ อันน าไปสู่

สังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
   ตัวบ่งชี้ 



๓๕ 
 

3.1 มีการแสวงหา การสร้าง และการใช้ประโยชน์ความรู้ ทั้งส่วนที่เป็น      
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทศ เพ่ือเสริมสร้างสังคมฐานความรู้ 

  3.2 มีการบริหารจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ  โดยใช้หลักการวิจัยแบบ
บูรณาการ หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หลักการสร้างเครือข่ายและหลักการประสานความร่วมมือรวมพลัง
อันน าไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

4.2.2  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา 
เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่ งของ

เกณฑ์การรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา ได้มีการออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
กฎกระทรวงประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา แนวปฏิบัติในส่วนที่เกี่ ยวข้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

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

(2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
- แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา 

ในสถาบันอุดมศึกษา 
- แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีแบบ

ก้าวหน้า ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 
(3) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

- หลักเกณฑ์ขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบ
การศึกษาทางไกล 

                               - แนวปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับ
ปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล 

(4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา 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 
ข้อแนะน าเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา การจัดการศึกษาหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 
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(7) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 แนวทางการ 
ปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชาต่างๆ  

(8) แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ
สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 
  ๔.๒.๓ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ นับเป็นส่วนส าคัญของเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ที่จะประกันคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติ และนานาชาติ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดท าประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  ๒๕๕๒ ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับสถาบัน        
อุดมศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ไปสู่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่พึงประสงค์ของผู้ เรียน            
ที่ก าหนดเป็นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
   ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีสาระส าคัญดังนี้  

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

๒) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย  
- ระดับคุณวุฒิ ๖ ระดับ ได้แก่  

 ระดับท่ี ๑ อนุปริญญา (๓ ปี)  
 ระดับท่ี ๒ ปริญญาตรี 
 ระดับท่ี ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
 ระดับท่ี ๔ ปริญญาโท 
 ระดับท่ี ๕ ประกาศนียบัตรชั้นสูง 
 ระดับท่ี ๖ ปริญญาเอก 

- คุณภาพของบัณฑิต  ทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาต่างๆ
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด และต้องครอบคลุมอย่างน้อย     
๕ ด้านคือ  

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
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 ด้านความรู้ 
 ด้านทักษะทางปัญญา 
 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ 
 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ส าหรับสาขา/สาขาวิชาที่เน้นทักษะปฏิบัติต้องเพ่ิมมาตรฐาน

ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย โดยมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของแต่ละระดับคุณวุฒิและลักษณะของ
หลักสูตร อย่างน้อยต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไว้ในแนวทางการปฏิบัติ ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- ชื่อปริญญา จ านวนหน่วยกิต ระยะเวลาในการศึกษา และการเทียบ
โอนผลการเรียนรู้ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  

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

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

๕) ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนา หรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร โดยมี    
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้นๆ และให้สถาบัน 
อุดมศึกษาจัดให้มีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี 

๖) ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่หลักสูตรที่ด าเนินการได้
มาตรฐานตามประกาศนี้ต่อสาธารณะตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  

๗) ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมีความจ าเป็นต้อง
ปฏิบัตินอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะ
พิจารณา และให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 
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ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มีสาระส าคัญดังนี ้
  ๑) คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเสนอมาตรฐานคุณวุฒิของแต่ละระดับและ
สาขา/สาขาวิชาซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ตามแบบ มคอ.๑ ท้ายประกาศนี้ เพ่ือให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของ
หลักสูตรต่อไป 

๒) ให้สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้สองวิธี ดังนี้ 

๒.๑ ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชาของระดับคุณวุฒินั้น เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร 

๒.๒ ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดม ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรกรณีที่
กระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒินั้น  

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

๔) ให้สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนดระบบและกลไกของการจัดท ารายละเอียด
ของหลักสูตร และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดท าอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน 

๕) ให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติให้เปิด
สอนแล้วให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่สภาสถาบันอุดมศึกษา
อนุมัติ  

๖) ให้สถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะ
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆ หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของ
ระดับคุณวุฒินั้นๆ และธ ารงไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานดังกล่าว โดยด าเนินการ ดังนี้ 

๖.๑ พัฒนาอาจารย์ทั้งด้านวิชาการ วิธีการสอนและวิธีการวัดผล            
อย่างต่อเนื่อง 
๖.๒ จัดสรรทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัยให้เพียงพอ
อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งอาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือ
หน่วยงานอ่ืนเพ่ือใช้ทรัพยากรร่วมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพ 
๖.๓ จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ครอบคลุม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน ตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของ
หลักสูตรนั้นๆ 
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๖.๔ จัดให้มีการรายงานผลการจัดการศึกษาเป็นรายวิชา ประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ทุกภาคการศึกษา และเป็นรายหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
โดยมีหัวข้อตามแบบ มคอ.๕  มคอ.๖ และ มคอ.๗ ตามล าดับที่แนบท้าย
ประกาศนี ้
๖.๕ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
และรายงานผลการจัดการศึกษาต่อสภาสถาบันอุดมศึกษ าทุกปี
การศึกษา  
๖.๖ ประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุกๆ ๕ ปี 

๗)  ให้สถาบันอุดมศึกษาประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  
อย่างต่อเนื่องทุกหลักสูตร โดยด าเนินการดังนี้ 

๗.๑ ก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่สะท้อนการด าเนินการตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

๗.๒ ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในของหลักสูตร 

๗.๓ รายงานผลการด าเนินการต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา และสาธารณะ  

๗.๔ น าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพและทันสมัย 
อยู่เสมอ  

๘)  ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุงที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อสถาบันอุดมศึกษาได้  
เปิดสอนไปแล้วอย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ 

๘.๑ เป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาก่อนเปิดสอน 
และได้แจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่สภาสถาบันอุดมศึกษา
อนุมัติหลักสูตรนั้น 

๘.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในรายละเอียด 
ของหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปต่อเนื่องกัน ๒ 
ปี นับตั้งแต่เปิดสอนหลักสูตรที่ได้พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เว้นแต่
หลักสูตรใดที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาได้ก าหนดตัวบ่งชี้และ/หรือเกณฑ์การประเมินเพ่ิมเติม   
ผลการประเมินคุณภาพจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ก าหนด จึงจะ
ได้รับการเผยแพร่ กรณีหลักสูตรใดมีครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร ๑ ปี หรือน้อยกว่าให้พิจารณาผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของปีแรกท่ีเปิดสอนด้วยหลักเกณฑ์เดียวกัน 

๘.๓ หลักสูตรใดที ่ไม ่ได ้ร ับการ เผยแพร ่ ให ้สถาบ ันอ ุดมศ ึกษา
ด าเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะก าหนดจากผลการประเมินต่อไป 

๘.๔ กรณีหลักสูตรใดได้รับการเผยแพร่แล้ว สถาบันอุดมศึกษาจะต้อง
ก ากับดูแลให้มีการรักษาคุณภาพให้มีมาตรฐานอยู่เสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในต้องมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป หรือเป็นไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นก าหนดทุกปีหลังจากได้รับ
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การเผยแพร่  หากต่อมาปรากฏว่าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไม่เป็นไปตามที่
ก าหนด ให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาถอนการ
เผยแพร่หลักสูตรนั้น จนกว่าสถาบันอุดมศึกษานั้นจะได้มีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  

๙) คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะติดตามการด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง กรณีที่พบว่าไม่เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด ให้มีการ
ปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๑๐) ขั้นตอนการด าเนินการและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องปรากฏในเอกสารกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และแนวทางการปฏิบัติที่แนบท้ายประกาศนี้                                                                                                       

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

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

ในการน าเสนอนี้ จะกล่าวถึงเฉพาะในส่วนของการประกันคุณภาพภายในล่าสุด 
ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้ออกประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 ขึ้น โดยมีเนื้อหาดังนี้  

อาศัยอ านาจตามความในข้อ 32(1) ของกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 
ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 8 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 4 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 
เห็นสมควรก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา         
พ.ศ. 2557 ไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการ ความมีอิสระในการ
ด าเนินการของสถานศึกษา  ทั้งนี้ เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง และเพ่ือเตรียมความพร้อมของสถานศึกษารองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก 

ข้อ 2 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
2.1 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
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2.2 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีอิสระในการเลือกระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการด าเนินการของ        
สถานศึกษา ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับบริบทและเจตนารมณ์ของ
สถานศึกษาแห่งนั้น และเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

2.3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเลือกใช้ อาจเป็นระบบที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดท าขึ้น 
หรือเป็นระบบซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่สามารถประกันคุณภาพได้ตั้งแต่ระดับหลักสูตร และสถาบัน 
เช่น ระบบ AUN-QA หรือระบบ EdPEx หรือเป็นระบบที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง โดย
ความเห็นชอบของสภาสถาบัน และน าเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ แต่ทั้งนี้ ไม่ว่าใช้ระบบประกันคุณภาพใดๆ ต้องรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ต่อต้นสังกัดและเปิดเผยต่อสาธารณะ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และข้อ 6 แห่ง
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

ข้อ 3 แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
3.1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน  โดยเริ่มใช้ตั้ งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป ทั้งนี้
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ได้จัดท าระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ดังรายละเอียดปรากฏตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
ฉบับปีการศึกษา 2557 

3.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดท าขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพ่ือ
การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552  ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
(IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นรายงานฉบับเดียวกัน เพ่ือ
ลดความซ้ าซ้อนของการจัดท ารายงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด าเนินการเผยแพร่หลักสูตร   
ที่ผ่านการประเมินตามระบบดังกล่าว ว่าได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 ในฐานข้อมูลหลักสูตร 

3.3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และ
ระดับสถาบันที่คณะกรรมการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษาจัดท าขึ้น สอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรอง
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มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ 

3.4 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพัฒนาระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) เพ่ือให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาบันทึกผลการ
ด าเนินงาน และข้อมูลพ้ืนฐาน (common data set) ตามระบบประกันคุณภาพที่คณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดท าขึ้น ทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ทั้งนี้ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่สถานศึกษา โดยเป็นระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) และส านักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ 

3.5 ให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดส่งรายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 48 แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 และข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 

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

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

3.6 ให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดส่งรายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายในผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
(CHE QA Online) ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับจากสิ้นปีการศึกษา โดยพิจารณาจาก 

ก) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ใช้ปฏิทินการศึกษาเดิม คือ ตั้งแต่
เดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป จะต้องจัดส่งรายงานประจ าปีไปยังส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาภายในเดือนกันยายนของทุกปี 

ข) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีปฏิทินการศึกษาตามกลุ่มประเทศ
อาเซียน คือ ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนกรกฎาคมของปีถัดไป จะต้องจัดส่งรายงานประจ าปีไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี 
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ข้อ 4 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะด าเนินการติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้ง
ผลให้สถานศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน เพ่ือให้
เป็นไปตามข้อ 36 แห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 

4.2.๕  การรับรองวิทยฐานะ ตาม กฎกระทรวง การขอให้รับรอง และการรับรอง        
วิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2551 และ กฎกระทรวง การขอให้รับรอง และการรับรอง      
วิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 255๘ 

 การรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
ว่าด้วยการขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งมี
สาระส าคัญ ที่ก าหนดไว้ดังนี้ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 7 และมาตรา 54 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวง ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1  ในกฎกระทรวงนี้ 
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

ข้อ 2  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดจะเปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาตามที่ได้รับ
ใบอนุญาตแล้ว ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นยื่นค าขอให้รับรองวิทยฐานะต่อคณะกรรมการตามแบบ 
รกอ. 05 ท้ายกฎกระทรวงนี้  พร้อมทั้งรายละเอียดที่แสดงศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา
ตามเกณฑ์มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

ข้อ 3  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับรองวิทยฐานะของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดแล้ว ให้เสนอต่อรัฐมนตรีโดยเร็ว 

ให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของคณะกรรมการออกใบรับรองวิทยฐานะให้แก่
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามแบบ รกอ. 06 ท้ายกฎกระทรวงนี้ 

ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบการรับรองวิทยฐานะจะต้องด าเนินการให้แล้ว
เสร็จก่อนเวลาที่จะเปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาตามท่ีได้รับใบอนุญาต 

ข้อ 4  ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไม่มี
ศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด ให้คณะกรรมการแจ้งเป็นหนังสือให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน
เวลาที่คณะกรรมการก าหนด 

ข้อ 5  การรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้มีระยะเวลาคราวละ 
ห้าปีการศึกษา 

ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนด าเนินการยื่นค าขอให้รับรองวิทยฐานะใหม่ภายใน
เก้าสิบวันก่อนครบก าหนดเวลาตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงนี้ 
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ข้อ 6  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะก่อนวันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นได้รับการรับรองวิทยฐานะต่อเนื่องไปอีก       
สามปีการศึกษา  

ส าหรับ กฎกระทรวง การขอให้รับรอง และการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดม 
ศึกษาเอกชน พ.ศ. 255๘ นั้น เป็นการเพ่ิมเติม หลักการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ท า
การสอนโดยเป็นการรับรองตามชั้นปริญญา และสาขาวิชา   

4.2.๖  มาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ออกระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา      
ว่าด้วยมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2550  โดยมีสาระส าคัญโดยสรุปได้ดังนี้ 

หมวดที่ 1 บททั่วไป 
ข้อ 4 ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษารักษาการให้เป็นไปตาม   

ระเบียบนี้ ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัย และให้ 
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด 

ข้อ 5  ในระเบียบนี้  
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม

กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
“คณาจารย์” หมายความว่า ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ         

รองศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ อาจารย์ และ
อาจารย์พิเศษ  ซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการสอนและวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

“คณาจารย์ประจ า” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานประจ าท าหน้าที่ด้าน
การสอน การวิจัย และการให้บริการทางวิชาการของสถาบัน 

“คณาจารย์พิเศษ” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่ท าหน้าที่ด้านการสอนและการวิจัย แต่มิได้อยู่ประจ าที่สถาบัน 

“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่ละแห่ง          
ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

“ต าแหน่งทางวิชาการ” หมายความว่า ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ รวมถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และ
ศาสตราจารย์พิเศษด้วย 

หมวดที่ 2  การแต่งตั้งคณะคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ข้อ 6  การพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการใน

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ให้ถือคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ ตามที่
ก าหนดในระเบียบนี้ 



๔๕ 
 

การพิจารณาแต่งตั้งในวรรคแรกกระท าได้ 2 วิธี คือ การแต่งตั้งโดยวิธีปกติ     
และการแต่งตั้งโดยวิธีพิเศษ 

ข้อ 7  การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีปกติให้
ด าเนินการ ดังนี้ 

7.1 การแต่งตั้ ง ให้ด ารงต าแหน่งผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ต้องมี
คุณสมบัติที่เป็นไปตามระเบียบนี้ ดังนี้ 

7.1.1 คุณสมบัติ เฉพาะต าแหน่ ง  ที่ เป็นวุฒิการศึกษา
ระยะเวลาการด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ  

7.1.2 ผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันและมีความช านาญในการสอน และเสนอเอกสารประกอบการสอนที่ผลิต
ขึ้นตามภาระงานสอน  โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประจ าสถาบัน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของสภาสถาบัน 

7.1.3 ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยผลงาน ต่อไปนี้ 
(1) 1.1 ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่

ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใดๆ หรือ 

1.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งมีคุณภาพดี และ 
(2) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความทาง

วิชาการ  ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด 
7.1.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการ

พิจารณาก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 
7.2 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

7.2.1 คุณสมบัติ เฉพาะต าแหน่ ง ด ารงต าแหน่ งผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์และปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

7.2.2 ผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาหนึ่งวิชาใดที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบัน และมีความช านาญพิเศษในการสอน และเสนอเอกสารค าสอนที่ผลิตขึ้น
ตามภาระงานสอน  โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประจ าสถาบัน
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของสภาสถาบัน 

7.2.3 ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วยผลงาน ต่อไปนี้ 
(1) 1.1 ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีและได้รับการเผยแพร่

ตามเกณฑ์ ที่คณะกรรมการก าหนด ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใดๆ หรือ 
 

1.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งมีคุณภาพดี และ 
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(2) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดี 
และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดผลงานทางวิชาการตามข้อ 7.2.3 (1) และ (2) 
ต้องไม่ซ้ ากับผลงานที่ได้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์มาแล้ว  ทั้งนี้ จะต้องมี
ผลงานทางวิชาการท่ีเพ่ิมข้ึนหลังจากได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้วย 

7.2.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการ
พิจารณาก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่
ก าหนดไว้ในข้อ 7.1.4 

7.3 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
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 

รองศาสตราจารย์และได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
7.3.2 ผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาหนึ่งวิชาใด 

ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบัน และมีความเชี่ยวชาญในการสอน โดยผ่านการประเมินจาก
คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประจ าสถาบันตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับ
ของสภาสถาบัน 

7.3.3 ผลงานทางวิชาการ ผู้ขออาจเสนอผลงานทางวิชาการ
ได้ 2 แบบ ดังนี้ 

แบบที่ 1  ประกอบด้วยผลงาน ดังต่อไปนี้ 
(1) 1.1 ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดีมาก และได้รับ

การเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ 

1.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ซึ่งมี
คุณภาพดีมาก และ 

(2) ผลงานแต่งต ารา หรือหนังสือ ซึ่งมีคุณภาพดีมาก
และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด 

แบบที่ 2  ประกอบด้วยผลงาน ดังต่อไปนี้ 
(1) ผลงานวิจัยที่ มีคุณภาพดี เด่นซึ่ ง ได้ รับการ

เผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด  ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา
หรือประกาศนียบัตรใดๆ หรือ 

(2) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนที่มีคุณภาพอยู่
ในระดับดีเด่น หรือ 

(3) ผลงานแต่งต ารา หรือหนังสือซึ่งมีคุณภาพดีเด่น 
และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดผลงานทางวิชาการตามข้อ 7.3.3 (1) (2) และ 
(3) ต้องไม่ซ้ ากับผลงานที่เคยใช้ส าหรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตราจารย์
มาแล้ว ทั้งนี้ จะต้องมีผลงานทางวิชาการที่เพ่ิมขึ้นหลังจากได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ด้วย 
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7.3.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการ
พิจารณาก าหนดต าแหน่งศาสตราจารย์ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่ก าหนดไว้
ในข้อ 7.1.4 

ข้อ 8  วิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าเข้าสู่ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์  โดยวิธีปกติ 

8.1 การแต่ งตั้ ง ให้ด ารงต าแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  และ 
รองศาสตราจารย์ 

8.2 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ 
ข้อ 9  การแต่งตั้งคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการโดยวิธีพิเศษ 

9.1 การแต่ งตั้ ง ให้ด ารงต าแหน่ งผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  และ 
รองศาสตราจารย์  โดยวิธีพิเศษ 

9.2 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์โดยวิธีพิเศษ 
 
 

หมวดที่ 3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ข้อ 10  การแต่งตั้งผู้มิได้เป็นคณาจารย์ประจ าให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการใน

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ ให้ด าเนินการดังนี้ 
10.1 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 

10.1.1 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า ด ารงต าแหน่งอาจารย์พิเศษและได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าเก้าปี หรือ 
ในกรณีที่ส า เร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ

เทียบเท่า ด ารงต าแหน่งอาจารย์พิเศษและได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี หรือ 
ในกรณีที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า ด ารงต าแหน่งอาจารย์พิเศษและได้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
10.1.2 ผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งใน

หมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชาที่ขอแต่งตั้งตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบัน มีความช านาญในการ
สอน และเสนอเอกสารประกอบการสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอนซึ่งมีคุณภาพดีและได้ใช้ประกอบการ
สอนมาแล้ว  โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประจ าสถาบัน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของสถาบัน 

10.1.3 ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย 
(1) 1.1 ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่

ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด  ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเ พ่ือรับปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรใดๆ หรือ 
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1.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งมีคุณภาพดี 
และ 

(2) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หนังสือ หรือบทความ
ทางวิชาการ  ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด 

10.1.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ การพิจารณา
ก าหนดต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

10.2 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์พิเศษ 
10.2.1 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย

ศาสตราจารย์พิเศษและปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 
10.2.2 ผลการสอน มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาใดวิชาหนึ่งใน

หมวดวิชาเฉพาะของสาขาวิชาที่ขอแต่งตั้งตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบัน มีความช านาญพิเศษใน
การสอน และเสนอเอกสารค าสอนที่ผลิตขึ้นตามภาระงานสอนซึ่งมีคุณภาพดี และได้ใช้ประกอบการสอน
มาแล้ว โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประจ าสถาบัน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับของสถบัน 

10.2.3 ผลงานทางวิชาการ ประกอบด้วย 
(1) 1.1 ผลงานวิจัยซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่

ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ท าเป็นส่วนของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรใดๆ หรือ 

1.2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนซึ่งมีคุณภาพด ี
และ 

(2) ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ต ารา หรือหนังสือ ซึ่งมี
คุณภาพดีและได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก าหนด ผลงานทางวิชาการตามข้อ 10.2.3 (1) 
และ (2) ต้องไม่ซ้ ากับผลงานที่ได้เคยใช้ส าหรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษมาแล้ว 
ทั้งนี้ จะต้องมีผลงานทางวิชาการเพ่ิมข้ึนหลังจากการได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ
ด้วย 

10.2.4 จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ในการ
พิจารณาก าหนดต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ต้องค านึงถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการตามที่
ก าหนดไว้ในข้อ 10.1.4 

10.3 การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์พิเศษ 
10.3.1 คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง ด ารงต าแหน่งรอง

ศาสตราจารย์พิเศษและปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
10.3.2 ผลงานสอน มีชั่วโมงสอนประจ าวิชาหนึ่งวิชาใดที่

ก าหนดไว้ในหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา และมีความเชี่ยวชาญพิเศษในการสอน โดยผ่านการประเมิน
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จากคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประจ าสถาบันตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดใน
ข้อบังคับของสภาสถาบัน 

10.3.3 ผลงานทางวิชาการ 
ข้อ 11  วิธีการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  

รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ 
ข้อ 12  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  

รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ  โดยวิธีพิเศษ 

หมวดที่ 4 การแต่งตั้งผู้ที่เคยด ารงต าแหน่งทางวิชาการมาก่อน 
ข้อ 15  สถาบันอาจแต่งตั้ งบุคคลที่ เคยด ารงต าแหน่ งทางวิช าการใน

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือสถาบันชั้นสูงในต่างประเทศมาก่อน ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชา
และระดับต าแหน่งที่ไม่สูงกว่าที่บุคคลนั้นเคยด ารงอยู่ก็ได้  ทั้งนี้ โดยความเห็นขอบของสภาสถาบัน 

ต าแหน่งทางวิชการจากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถาบันชั้นสูงในต่างประเทศที่จะ
น ามาใช้ เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งตามที่ก าหนดในวรรคต้นนั้น จะต้องเป็นต าแหน่งทางวิชาการจากสถาบันที่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน และสาขาวิชานั้นจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากประเทศ       
นั้นด้วย 

หมวดที่ 5 การลงโทษ 
ข้อ 17  ให้สภาสถาบันพิจารณาก าหนดมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้ขอ

ก าหนดต าแหน่งอันส่อให้เห็นว่าเป็นผู้กระท าผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณอันเกี่ยวข้องกับผลงานทาง
วิชาการและเป็นผู้ที่มีความประพฤติไม่เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาให้ด ารงต าแหน่งทางวิชการ 

ข้อ 18  กรณีที่ผลการพิจารณาคุณภาพของผลงานทางวิชาการไม่อยู่ในเกณฑ์ที่
คณะกรรมการก าหนด ผู้ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการอาจยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณานั้นได้  โดยยื่น
อุทธรณ์ต่อสภาสถาบันได้ภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่รับทราบมติ เมื่อสภาสถาบันได้รับเรื่องอุทธรณ์แล้ว 
ให้ส่งคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการประจ าสถาบันพิจารณาค าอุทธรณ์ เมื่อมีความเห็น
ประการใดให้เสนอต่อสภาสถาบันวินิจฉัย และให้ค าวินิจฉัยของสภาสถาบันถือเป็นที่สุด 

ข้อ 19  กรณีที่มีความจ าเป็นให้สภาสถาบันออกระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือ
ประกาศเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนดในระเบียบนี้เพ่ิมเติม เท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ได ้

บทเฉพาะกาล 
ข้อ 20  การพิจารณาแต่งตั้งคณาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่สภา

สถาบันได้รับเรื่องไว้แล้ว และอยู่ระหว่างการด าเนินการ ให้ด าเนินการพิจารณาก าหนดต าแหน่งตาม
ระเบียบคณะกรรมการ เรื่อง มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 
11 เมษายน 2549 ต่อไปจนแล้วเสร็จ เว้นแต่การละเมิดจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ ให้ใช้
ระเบียบนี้บังคับ  



๕๐ 
 

5. การศึกษาและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 การศึกษาและงานวิจัยในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนประเภท หรือสถานะ จากวิทยาลัย 
สถาบัน เป็นมหาวิทยาลัย หรือจากมหาวิทยาลัย วิทยาลัย เป็นสถาบันนั้น เท่าที่สืบค้นยังไม่พบว่ามี
การศึกษา อย่างไรก็ตามมีการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งผู้วิจัยเลือกมา
น าเสนอส่วนหนึ่งเพ่ือให้เห็นภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สรุปได้ดังนี้  

 นพวรรณ บุญธรรม (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยวิจัย พบว่า 1)ปัจจัยความส าเร็จที่จะน าไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ได้แก่ โครงสร้าง
พ้ืนฐานขององค์กร และเทคโนโลยีที่ทันสมัย วัฒนธรรมองค์กรที่มีอิสระทางวิชาการ สภาพแวดล้อมและสิ่ง
สนับสนุนต่างๆ ที่เอ้ือต่อการผลิตผลงานวิจัย เช่น งบประมาณ อาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องมือในการวิจัย 
ปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อความส าเร็จสูงสุดคือ มีอาจารย์และนักศึกษาที่มีศักยภาพในการท าวิจัย มีระบบ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและผู้น าที่มีวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ ที่ส าคัญที่สุดคือ มีแผนกลยุทธ์เป็นแผนที่น า
ทางสู่การพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 2) สภาพปัจจุบันและความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พบว่า ขาดแคลนอาจารย์ที่ท าวิจัยทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ไม่มีระบบจูงใจส่งเสริมอาจารย์ให้ท าวิจัย
โดยเฉพาะกับผู้ที่มีความสามารถด้านวิจัยสูง ท าให้การเผยแพร่ผลงานและการน าไปใช้ประโยชน์มีน้อย  
การท าวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเป็นการด าเนินงานตามพันธกิจ และถูกผลักดันให้ด าเนินการสู่
มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาเท่านั้น นอกจากนี้ยังพบว่า สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่
ยังไม่สามารถลงทุนในเรื่องระบบฐานข้อมูลวิจัยเพ่ือการสืบค้นได้เช่นเดียวกับหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากมี
งบประมาณที่จ ากัด จึงจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมโดยวางแผนกลยุทธ์เชิงบูรณาการ  เพ่ือก าหนด
เป้าหมายและทิศทางการวิจัยที่ชัดเจนก่อนจึงจะสามารถพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย 3. กลยุทธ์ที่
น าเสนอคือ V-A-L-U-E ประกอบด้วย (1) กลยุทธ์วิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์ (Vision Creatively) (2) กลยุทธ์
สู่การรับรองคุณภาพและคุณค่างานวิจัย (Accreditation on Quality) (3) กลยุทธ์ผลิตผลงานและการใช้
ประโยชน์ (Utility of Research) (4) กลยุทธ์สร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านวิจัย (Linkage and 
Network) (5) กลยุทธ์เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ (Efficiency of Management) ซึ่งเป็นการ
เสนอกลยุทธ์การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยในภาพรวมและกรณีศึกษา
มหาวิทยาลัยสยาม 

กัญญามน อินหว่าง (2556) ได้ศึกษาวิจัยเพ่ือหารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารระดับคณะวิชาที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จากกลุ่ ม
ตัวอย่างที่เป็นคณบดีและรองคณบดีในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจ านวน 303 คน จาก 20 สถาบัน  
เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผู้น าทางวิชาการมีผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการ โดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์ถดถอยจัดท าร่างรูปแบบ แล้วตรวจยืนยันจากผู้ทรงคุณวุฒิ  และผู้บริหารระดับคณะวิชา           
10 สถาบัน จ านวน 72 คน แล้วน าไปทดลองใช้กับมหาวิทยาลัย 1 แห่ง โดยใช้มาตรฐานการประเมิน      
ของ  Joint Committee on Standards for Educational Evaluation ( JCSEE)  ผลการวิ จั ยพบว่ า                  
องค์ ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของผู้บริหารระดับคณะวิชาที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการ   
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้แก่ คุณลักษณะของภาวะผู้น าทางวิชาการในส่วนของความรอบรู้และ



๕๑ 
 

สามารถบูรณาการความรู้มาใช้ เอาใจใส่ ชี้แนะแนวทาง สนับสนุน ช่วยเหลือเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการ
เปลี่ยนแปลง ความสามารถของภาวะผู้น าทางวิชาการในส่วนของการวางแผน กลยุทธ์การบริหารการศึกษา
วิชาการ พฤติกรรมของภาวะผู้น าทางวิชาการในส่วนของการสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการเรียนรู้ 
สนับสนุนและกล้าต่อสู้ทางวิชาการและวิชาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาบุคคลให้มีศักยภาพมีผลต่อประสิทธิผล
การบริการทางวิชาการ โดยเป็นอิทธิพลทางบวก และด้านคุณลักษณะในส่วนของความซื่อสัตย์สุจริต มี
ความโปร่งใสและความสามารถในด้านจัดและปรับปรุงโครงสร้างของคณะด้านวิชาการมีผลต่อประสิทธิผล
การบริการทางวิชาการ โดยเป็นอิทธิพลทางลบ  วิธีการพัฒนาภาวะผู้น า คือ การใช้กิจกรรมระหว่างการ
ท างาน โดยมีกระบวนการพัฒนา 4 ขั้น คือ การประเมินเพ่ือก าหนดลักษณะภาวะผู้น าทางวิชาการทาง
วิชาการ การเตรียมการพัฒนา การด าเนินการพัฒนา และการประเมินผลการพัฒนาและการด าเนินการ 
 
 จรัญญา เทพพรบัญชากิจ (๒๕๕๖) ได้ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติของ
มหาวิทยาลัยเอกชนไทย โดยการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติของ
มหาวิทยาลัย และใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชน ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเอกชน และนักวิชาการท่ีสอนในมหาวิทยาลัยเอกชน จ านวน ๙ ราย พบว่า การบริหารจัดการ
หลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยมี ๔ รูปแบบหลักคือ ๑) รูปแบบที่สถาบันอุดมศึกษา
ไทยจัดเอง ๒) รูปแบบที่สถาบันอุดมศึกษาไทยร่วมมือกันระหว่างสถาบันในประเทศ ๓) รูปแบบที่
สถาบันอุดมศึกษาไทยร่วมมือกับสถาบันต่างประเทศ และ ๔) รูปแบบที่สถาบันอุดมศึกษาไทยร่วมมือกับ
ต่างประเทศจัดตั้งในลักษณะเป็นสถาบันอุดมศึกษานานาชาติ ซึ่งแต่ละรูปแบบมี ๖ องค์ประกอบหลักคือ   
๑) ด้านการบริหารหลักสูตรนานาชาติ ควรมีการบริหารงานที่มีลักษณะเฉพาะตัว เพ่ือความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการ ทั้งด้านบุคลากร การเงิน และการประกันคุณภาพหลักสูตร ๒) ด้านหลักสูตร จุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรมุ่งเน้นความเป็นนานาชาติที่ได้รับการยอมรับ สามารถเทียบโอนหน่วยกิต และใช้ภาษาสากล
เป็นสื่อในการเรียนการสอน ๓) ด้านนักศึกษา ควรมีความหลากหลายของนักศึกษาที่มีนักศึกษานานาชาติ
เข้ามาเรียน ๔) ด้านผู้สอน มีความหลากหลายของอาจารย์ที่มาจากหลายประเทศและมีคุณภาพ ๕) ด้าน
กิจกรรมนานาชาติ มีกิจกรรมที่เสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและวัฒนธรรมให้ผู้เรียนและผู้สอน และ 
๖) ด้านทรัพยากร มีทรัพยากรที่อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนในการค้นคว้าข้อมูลทางวิชาการ   

สภาพการบริหารงานหลักสูตร พบว่ามี ๖ ประการ คือ ๑) มีฐานะทั้งเป็นนิติบุคคล และกึ่งนิติ
บุคคล ๒) ด้านการบริหารการเงินและงบประมาณ ส่วนใหญ่มีการก ากับจากส่วนกลาง แต่ก็มีความพยายาม
ปฏิรูปให้มีอิสระอยู่ในระดับสถาบัน ๓) ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่ากลุ่มสถาบันที่ยังขาดประสบการณ์
การบริหารงานบุคคลแบบอิสระยังมีอยู่มาก มีลักษณะการรวมอ านาจเข้าสู่ส่วนกลางอย่างมาก ไม่เปิด
โอกาสให้มีการมอบอ านาจได้โดยสะดวกเนื่องจากเกรงข้อผิดพลาดเสียหายต่างๆ ๔) ด้านระบบ             
การพิจารณาและรับรองวิทยฐานะสถาบัน มาตรฐานหลักสูตร และปริญญา ตลอดจนระบ บการ         
ประกันคุณภาพ มีทั้งส่วนที่เทียบเคียงกันได้ในแง่มาตรฐาน และในขณะเดียวกันก็ยังมีความเหลื่อมล้ ากันใน
บางเรื่อง ๕) ด้านกลไกการรับนักศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนระหว่างสถาบัน ยังมีความหลากหลาย
ในวิธีการรับนักศึกษาทั้งระบบสอบรวมและสอบแยก ขาดระบบเทียบ โอนผลการเรียนระหว่าง
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สถาบันอุดมศึกษาต่างประเภทและสังกัด ๖) ด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร มีลักษณะต่างคนต่างจัด มีการ
ประสานงานค่อนข้างน้อย  ส่วนแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยเอกชน    
ควรให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการหลักสูตรทั้ง ๕ ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านการจัดการทั่วไป        
ด้านการวิจัย ด้านการเงิน และด้านทรัพยากรมนุษย์ และมีข้อเสนอแนะให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเ อกชน     
ที่จัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติควรพิจารณาแนวทางที่ได้จากการวิจัยไปพัฒนาการบริหารจัดการ         
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 อริสรา บุญรัตน์ (๒๕๕๗) ได้ศึกษาแนวทางพัฒนาภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยเอกชนใน   
ประเทศไทย พบว่า องค์ประกอบภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย ประกอบด้วย ๕ องค์ 
ประกอบดังนี้ ๑) ด้านนวัตกรรมของหลักสูตร ๒) ด้านรับผิดชอบต่อสังคม ๓) ด้านความคุ้มค่าทางวิชาการ 
๔) ด้านคุณภาพบัณฑิต และ ๕) ด้านความเป็นนานาชาติ โดยมีแนวทางการพัฒนาภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยทั้ง ๕ ด้านดังนี้ ๑) ด้านนวัตกรรมของหลักสูตร ต้องมีองค์กรทางวิชาชีพ
รองรับ และผู้เรียนสามารถน าไปต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นได้ และมหาวิทยาลัยต้องจัดหลักสูตรตามสภาพจริง 
โดยมีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรและทรัพยากรต่างๆ และสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลเพ่ือเอ้ือให้กับ
ผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถกู้ยืมได้ ๒) ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม การจัดการเรียนการสอน 
การผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพออกสู่สังคม การช่วยเหลือสังคมโยการสร้างจิตส านึก สนับสนุนทุนการ 
ศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสให้ได้รับความรู้เพ่ือไปพัฒนาชุมชนบ้านเกิดต่อไป ๓) ด้านความคุ้มค่าทางวิชาการ 
การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้บัณฑิต เช่น มีความเชี่ยวชาญพิเศษ มีทักษะทางวิชาชีพที่สามารถน าไปประกอบ
อาชีพได้จริง พัฒนาศักยภาพอาจารย์ตามศาสตร์ที่ถนัดเพ่ือน าความรู้ไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป ๔) ด้านคุณภาพ
บัณฑิต คุณภาพวิชาการควบคู่กับคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมทักษะทางวิชาชีพให้กับบัณฑิตตั้งแต่เรียนอยู่
ในระดับชั้นปีที่ ๑ การได้งานท าของบัณฑิตในสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง และความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการในการรับบัณฑิตเข้าไปท างาน และ ๕) ด้านความเป็นนานาชาติ การสร้างบรรยากาศความ
เป็นนานาชาติในมหาวิทยาลัย เน้นสื่อการเรียน การสอนที่สอดแทรกภาษาต่างประเทศในทุกรายวิชา  มี
หลักสูตรระยะสั้นที่รองรับนักศึกษาต่างชาติ และสามารถโอนหน่วยกิตการเรียนได้จริง และให้ทุนแลก 
เปลี่ยนแกน่ักศึกษา อาจารย์ เพ่ือสร้าง MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยในไทย และมหาวิทยาลัยต่างประเทศ  
 

 จิตรภณุ ภูมิฉัฏฐ์มงคล และ อดิลล่า พงษ์ยี่หล้า (2558) ได้ท าการศึกษาพฤติกรรม
การศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1) ศึกษาพฤติกรรมการศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาจีน  
2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลของนักศึกษาจีน และ 3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสม
การตลาดของมหาวิทยาลัยกับพฤติกรรมการศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลของนักศึกษาจีน โดยตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือนักศึกษาจีนระดับปริญญาตรี จ านวน 354 
คน จาก 5 มหาวิทยาลัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีนักศึกษาจีนศึกษาอยู่เป็นจ านวนมากที่สุด  
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5 อันดับแรก ผลการวิจัยพบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษาจีนที่มาศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลมีอายุระหว่าง 21 – 25 ปี เข้ามาศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1 ในเดือนสิงหาคม และเรียน
แบบเต็มเวลา มีรายได้ที่ได้รับต่อเดือนมากกว่า 15 ,000 บาท แสดงว่านักศึกษาจีนที่มาเรียนในประเทศ
ไทยมาจากครอบครัวที่มาฐานะค่อนข้างดี ส่วนแหล่งที่มาของเงินที่ใช้ในการศึกษานั้น พบว่ามีความสัมพันธ์
กับบุคคลที่มีอิทธิพลที่ท าให้นักศึกษาจีนมาศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
คือ พ่อ แม่ ผู้ปกครองมากที่สุด แสดงว่านักศึกษาจีนที่มาศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ได้รับเงินจาก พ่อ แม่ ผู้ปกครอง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการศึกษาต่อในประเทศไทยและ
ส่วนใหญ่นักศึกษาที่มาเรียนต่อในประเทศไทย จะเรียนอย่างเดียวไม่มีการหารายได้ด้วยการท างานระหว่าง
เรียนนักศึกษาจีนให้ความส าคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดของมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลในด้านต่างๆมีผลต่อพฤติกรรมการศึกษาในระดับที่มากที่สุด 3 ล าดับแรกคือ ด้านสถาบัน
และหลักสูตร กล่าวคือมหาวิทยาลัยเอกชนมีหลักสูตรการเรียนที่นักศึกษาจีนต้องการ ด้านสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพโดยเฉพาะในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีหอพักส าหรับนักศึกษาจีน และ ด้านการส่งเสริมการตลาด 
มหาวิทยาลัยมีการอ านวยความสะดวกแก่นักศึกษาจีนในการต่อวีซ่า ส าหรับสาเหตุที่นักศึกษาจีนเลือก
ศึกษาต่อในประเทศไทย จากการวิจัยพบว่านักศึกษาจีนส่วนใหญ่ระบุว่า เพราะประเทศไทยอยู่ใกล้กับ
ประเทศจีนเดินทางได้สะดวกกว่าประเทศอ่ืนๆ รองลงมาคือระเบียบการขออนุญาตเข้าประเทศไทย 
ไม่ยุ่งยาก เพราะเม่ือเปรียบเทียบกับการที่นักศึกษาจีนไปศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือประเทศใน
ยุโรปแล้ว ทั้งสองปัจจัยนี้ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบของประเทศไทย 

 ศิริพงศ์ รักใหม่ และ คณะ (๒๕๕๙) ได้ศึกษาพัฒนาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
ประเทศไทย ซึ่งเป็นการศึกษาโดยจ าแนกยุค ด้วยการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ซึ่งเป็นผลจากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยในเบื้องต้น พบว่า การประกาศใช้กฎหมาย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่ละฉบับ มีส่วนส าคัญที่ส่งผลต่อพัฒนาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแต่ละยุค 
ในการศึกษาจึงก าหนดยุคของการศึกษาไว้ ๔ ยุค ซึ่งสรุปผลการวิจัยพัฒนาการของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในแต่ละด้านตามยุคต่างๆ ได้ดังนี้ ยุคที่ ๑ ยุคก่อก าเนิด (พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๒๒) สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนมุ่งผลิตบัณฑิตเพ่ือสนองความต้องการแรงงานของภาคธุรกิจ ต่อมายุคที่ ๒ ยุคขยายตัว (พ.ศ. 
๒๕๒๒-๒๕๔๒) จึงเริ่มขยายบทบาทไปยังภารกิจอ่ืนแต่ก็ยังคงเน้นภารกิจการสอนเป็นหลัก ยุคที่ ๓  
ยุคปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๔๒-๒๕๕๒) มีการขยายการจัดการศึกษาอย่างไร้ขอบเขต ส่วนยุคที่ ๔  
ยุคมาตรฐานการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๒-ปัจจุบัน) เริ่มมีการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของการ
ประกันคุณภาพ ทั้งนี้ โดยภาพรวมพัฒนาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความก้าวหน้าขึ้นทุกด้านหลัง
ยุคปฏิรูปการศึกษา ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา อย่างไรก็ตามตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนส่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหาด้านคุณภาพของอาจารย์ และยัง
ไม่สามารถพัฒนาผลการวิจัยได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน  

 จากผลการศึกษาปรัชญาการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทยตั้งแต่ยุคก่อก าเนิด   
หลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๑๒ เป็นต้นรมาจนถึงปัจจุบัน พบว่า 
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การจัดตั้งอุดมศึกษาส่วนใหญ่สามารถจ าแนกได้เป็น ๓ ประเภทคือ สถาบันที่จัดตั้งโดยกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ
ศาสนา สถาบันที่จัดตั้งโดยนักธุรกิจหรือนักวิชาการ และสถาบันที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือรองรับความต้องการศึกษา 
แม้ว่าในระยะหลังจะมีการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางตามแนวคิดมหาวิทยาลัยบรรษัท (Corporate 
University) แต่จัดได้ว่าเป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือรองรับความต้องการศึกษา พัฒนาการในการจัด
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากแนวคิดการให้อิสระในการจัดการศึกษา    
แก่สถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา ที่ระบุให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งยึดหลักการอุดมศึกษา     
ในการด าเนินงาน ๓ ด้านคือ ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Academic Excellence) ความเป็นอิสระในการ
บริหาร (Academic Autonomy) และเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) ทั้งนี้ การส่งเสริม   
การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนด้วยการให้อิสระในการจัดการศึกษาผ่านสภาสถาบัน เกิดข้ึน 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๒๒ เป็นต้นมา เพ่ือมุ่งหวังให้สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ได้อิสระมีความเท่าเทียมกับสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จึงถือเป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อพัฒนาการด้าน
การบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เนื่องจากได้มีการก าหนดโครงสร้างและแนวทางการบริหาร
จัดการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมาตั้งแต่ยุคเริ่มก่อตั้ง และผลการศึกษายังพบว่าการมีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาตั้งแต่ยุคปฏิรูปการศึกษา ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ และแนวทางการบริหาร
จัดการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอย่างมีนัยส าคัญ  
 
 ชนกพร ไผทสิทธิกุล (2560) ได้ศึกษาเรื่องการเตรียมพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่อการ
พัฒนานักศึกษาเพ่ือรองรับวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรมในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลการวิจัยพบว่า     
มี 9 ปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบของการเตรียมพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่อการพัฒนานักศึกษาเพ่ือ
รองรับวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรมในประชาคมเศณษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย 1) การวางแผนที่
หมายถึง กระบวนการในการก าหนดทิศทาง เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบเมื่อเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2) การสร้างอัตลักษณ์ สถานศึกษาจ าเป็นต้องสร้างอัตลักษณ์ หรือคุณลักษณะ
เฉพาะตัวที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของสถานศึกษาที่มีความโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษานั้นๆ 
3) เทคโนโลยี เพ่ือเป็นเครื่องมือเพ่ิมประสิทธิภาพส าหรับการบริหารที่ส าคัญในยุคปัจจุบัน 4) การพัฒนา
อาจารย์ ที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ และการสอน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน
ลักษณะชุมชนวิชาการ การยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ 5) การจัดการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับความ
ถนัด ความสนใจ และความแตกต่างของผู้เรียน ทั้งนี้เพ่ือฝึกทักษะ การประยุกต์ใช้ และกระบวนการคิด 
โดยเน้นการเรียนเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานจริง 6) ความร่วมมือ กับภาครัฐและเอกชน ที่เป็นปัจจัยในการ
สร้างความสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ และท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
เชื่อมโยงทั้งในด้านวิชาการ ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ 7) หลักสูตร จ าเป็นต้องพัฒนาให้
ทันสมัย และเหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และต้องพัฒนาทักษะและความรู้ ของผู้เรียนใน
หลายๆ ด้านโดยเฉพาะด้านภาษาและด้านการบริหารจัดการ 8) คุณภาพอาจารย์ ที่ต้องเป็นมืออาชีพทั้งใน
ส่วนของทักษะวิธีการสอน การมีเทคโนโลยีในการถ่ายทอดกระบวนการและความรู้แก่ผู้เรียน รวมถึงการมี



๕๕ 
 

องค์ความรู้ใหม่ๆ รวมถึงการมีคุณลักษณะของครูในศตวรรษที่ 21 และ 9) การพัฒนาทักษะผู้เรียนให้มี
ทักษะและสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการน าไปใช้ประโยชน์ อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างสรรค์  
 
 เตือนใจ เขียนชานาจ และ สุพรรณี สมานญาติ (๒๕๖๐) ได้ศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แล้วพบว่า ระดับปัจจัยเชิงสาเหตุและระดับประสิทธิผลของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้แก่ ๑) ปัจจัยภาวะผู้น า ประกอบด้วยการมีบารมีและอิทธิพลเชิงอุดมคติ    
การจูงใจเพ่ือสร้างแรงดลใจ การกระตุ้นทางปัญญา และการเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง ๒) ปัจจัย
วัฒนธรรมองค์กร ประกอบด้วยการปรับตัว พันธกิจ การผูกพัน และค่านิยม ๓) ปัจจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การบริหารข้อมูลและการพัฒนาสื่ออุปกรณ์     
๔) ประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้แก่ คุณภาพบัณฑิต คุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในส่วนของอิทธิพลของปัจจัยเชิง
สาเหตุที่ส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษา พบว่า ๑) ปัจจัยภาวะผู้น าส่งผล
ทางตรงต่อประสิทธิผล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.๐๑ และส่งผลทางอ้อมโดยผ่านปัจจัยวัฒนธรรม
องค์การและปัจจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒) ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การส่งผลทางตรงต่อประสิทธิผล อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.๐๑ และส่งผลทางอ้อมโดยผ่านปัจจัยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.๐๑ และ ๓) ปัจจัยเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลทางตรงต่อประสิทธิผล อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดบั 0.๐๑ 

 ส านักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2560)                    
ได้จัดให้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11         
(พ.ศ.2555-2559) ระยะครี่งแผน โดยมีศาสตราจารย์ วุฒิชัย ธนาพงศกร และคณะเป็นผู้วิจัย จากการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 
ระยะครี่งแผน จ านวน 15 ตัวบ่งชี้  คณะผู้วิจัยพบว่า  จ านวนตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมายมีจ านวน 3 จาก 15 
ตัวบ่งชี้  คิดเป็นร้อยละ 20 ซึ่งได้วิเคราะห์อุปสรรคของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  เปลี่ยนระบบการน าองค์กรให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม ซึ่งมีผล                    
การด าเนินงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย พบว่า 1) รัฐมนตรีกระทรวงที่มีสถาบันอุดมศึกษในสังกัด/สกอ./สภา
สถาบัน/ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ส่วนน้อยที่มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมของอุดมศึกษาไทยท า
ให้การปรับเปลี่ยนการน าองค์กร การสร้างและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของอุดมศึกษาไทยไม่ครอบคลุม
สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและนอกสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและอาจไม่ตอบสนองในทุก
พันธกิจของอุดมศึกษา เช่น  การผลิตบัณฑิตที่ไม่ตรงกับแผนพัฒนาก าลังคนแห่งชาติ  การท าวิจัยที่ตอบ
โจทย์ปัญหาของประเทศ  2) ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาบางส่วนขาดการบริหารแบบธรรมาภิบาล  และ
ขาดความตระหนักในคุณค่าของอุดมศึกษาที่เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณจ านวนผู้เข้าเรียน  3) ผู้บริหาร
ของสถาบันอุดมศึกษาบางส่วนไม่ได้มีการบริหารงานเชิงรุก เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพ                   
ให้สอดคล้องกับพันธกิจและบริบทของสถาบัน  4) สถาบันอุดมศึกษาบางส่วนไม่มรระบบการประเมิน                    



๕๖ 
 

ธรรมาภิบาลอย่างครบวงจร  เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในทุกระดับให้เกิดความเข้มแข็ง
และความยั่งยืนของสถาบันอุดมศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์ 
การด าเนินงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย พบว่า 1) อาจารย์ส่วนใหญ่ขาดความสามารถในการผลิตงานวิจัย       
งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์และแก้ปัญหาของประเทศ  2) อาจารย์บางส่วนมีจิตวิญญาณ
ความเป็นครูน้อย รวมทั้งมีทักษะประสบการณ์ในการสร้างวิธีการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาน้อย  3) ระบบ
กลไกในการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้อาจารย์ประจ าในสถาบันอุดมศึกษายังมีประสิ ทธิภาพน้อย  
รวมทั้ งการสร้ า งแรงจู ง ใจที่ จ ะให้ อาจารย์ มี การ พัฒนาตนเอง เป็นอาชีพมีประสิ ทธิ ผลน้ อย                                    
4) สถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง  ไม่มีระบบกลไกในการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพอย่างจริงจังและไม่ต่อเนื่อง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่างก้าวกระโดด ซึ่งมีผลการด าเนินงานที่ไม่บรรลุ
เป้าหมาย พบว่า  1) หลักสูตรส่วนใหญ่ไม่ได้มีการเรียนรู้ในสถานประกอบจริง  ท าให้บัณฑิตขาดการเรียนรู้
เชิงปฏิบัติการ ขาดทักษะการท างานจริง ตลอดจนขาดทักษะเฉพาะที่สัมพันธ์กับวิชาชีพ จึงส่งผลให้คุณภาพ
บัณฑิตไม่เป็นที่ตอ้งการของตลาดแรงงานหรือผู้ใช้บัณฑิต  2) อาจารย์บางส่วนไม่มีศักยภาพเพียงพอในการ
พัฒนาบัณฑิตให้ได้คุณภาพตามาตรฐานผลการเรียนของหลักสูตร  3) นักศึกษาบางส่วนไม่มีความตั้งใจ 
ไม่มีเป้าหมายในการเรียนรู้ ท าให้ไม่มีคุณภาพตามที่หลักสูตรก าหนด  4) บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาบางส่วน
ไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะปฏิบัติงานตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปการบริหารการเงินอุดมศึกษาเพ่ือขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาสู่ความ 
เป็นเลิศ ซึ่งมีผลการด าเนินงานที่ไม่บรรลุเป้าหมาย พบว่า 1) การจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับผล
การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาในประเด็น Performance based/Quality based ควบคู่ Demand-side                          
ตามความต้องการของประเทศ  2) สถาบันอุดมสึกษาของรัฐบางแห่งไม่ให้ความส าคัญในการหาเงินนอก
งบประมาณมาใช้ในการบริหารจัดการสถาบัน 

 ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ระยะครึ่งแผนหลัง (พ.ศ. 2557-2559) 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 1) ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาต้องให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์
ของสถาบันที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)                  
2) ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับต้องเร่งยกระดับการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 3) การส่งเสริม
และสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษามีการทบทวนพันธกิจบทบาทและหน้าที่ของตนเอง (Reprofiling) 
เพ่ือให้เกิดความหลากหลายในการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ที่ตอบสนองความต้องการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังคนชาติและแผนพัฒนาประเทศ  4) การปฏิรูปสารสนเทศอุดมศึกษาของ
ประเทศอย่างเป็นระบบ  เพ่ือให้มีข้อมูลสารสนเทศอุดมศึกษาที่มีความถูกต้อง  น่าเชื่อถือและเป็นปัจจุบัน  
สามารถใช้บริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  5) ปรับระบบการประเมิน



๕๗ 
 

คุณภาพการศึกษาทั้งภายในแบละภายนอกให้สามารถสะท้อนคุณภาพที่แท้จริงและส่งเสริมสนับสนุน
สถาบันอุดมศึกษาให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  จนกระทั่งสร้างให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพ 

2. ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง 22 กลยุทธ์และเพ่ิมกลยุทธ์ คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการ 
ปรับปรุงกลยุทธ์และเพ่ิมกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุการด าเนินงานตามวิสัยทัศน์  ดังนี้ 1) การยกระดับธรรมาภิบาล
ของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา  2) การส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษมีการทบทวนพันธกิจ  
บทบาทและหน้าที่ของตนเอง (Reprofiling)  3) การปฏิรูประบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
4) การพัฒนาระบบอาจารย์พิเศษให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรม 5) การสนับสนุนให้เกิดการสอบใบรับรอง
คุณวุฒิเฉพาะสาขาแห่งชาติของทุกหลักสูตร  6) การรับรองคุณภาพของทุกหลักสูตร  7) การจัดสรร
งบประมาณของสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับระดับคุณภาพ 

3.  ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงตัวบ่งชี้และเป้าหมายของตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ 
เปลี่ยนแปลง คณะผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงตัวบ่งชี้และเป้าหมายของตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับ
สถานการร์ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ดังนี้ 1) การปรับปรุงร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการรับรองศักยภาพ
ความเป็นอาจารย์มืออาชีพให้มีเป้าหมายก ากับร้อยละ 25 เพ่ือให้สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง                      
2)  การทบทวนนิยาม และวิธีการถ่วงน้ าหนักในการวัดงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์/เผยแพร่ต่อจ านวน
อาจารย์  3) การก าหนดนิยามตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมในประเด็นการวัดผลขอผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการ
สอบใบประกอบวิชาชีพหรือใบรับรองคุณวุฒิเฉพาะสาขาแห่งชาติ  4) การก าหนดให้หน่วยงานด าเนินการ
ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและอัตราการได้งานท าของบัณฑิตเพ่ือให้เป็นมาตรฐานในการวัดผล                
ที่เหมือนกัน  5) การก าหนดตัวบ่งชี้ในการประเมินหลักสูตรเพ่ือให้ได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับ
นานาชาติ  โดยหน่วยงานสถาบันวิชาชีพ/องค์กร ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ควรจะต้องก าหนดให้
สอดคล้องกับบริบทของหลักสูตร  6) ควรก าหนดวิธีค านวณการวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่ายต่อหน่วยคุณภาพ
ของสถาบันอุดมสึกษาเพ่ือให้สามารถเทียบเคียงกันได้โดยเฉพาะในหลักสูตรเดียวกั นที่เปิดสอนในต่าง
สถาบัน 
 ส านักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (๒๕๖๐) ได้จัดให้
มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) 
ระยะครึ่งแผน โดยมีศาสตราจารย์วุฒิชัย ธนาพงศธร และคณะเป็นผู้ วิจัย เพ่ือแสดงความก้าวหน้าของผล
การด าเนินงานตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ ระยะครึ่งแผน โดยสะท้อนข้อมูลตาม
ตัวบ่งชี้ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๘ ซึ่งได้สรุปผลการ
ประเมินและให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 6 ประเด็น ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ ๔ ประเด็น พร้อมทั้งตัว
อย่างโครงการที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ ข้อเสนอแนะในการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในระยะครึ่งแผน
หลังและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการติดตามผลการด าเนินงานในระยะครึ่งแผนหลังต่อไป ทั้งนี้
จะขอน าเสนอผลเฉพาะข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ดังนี้ 
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๑. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาไทย  
จากผลการประเมินการด าเนินงานตาม ๑๘ ตัวบ่งชี้ของกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี  

ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) พบว่ามีผลการด าเนินงานระยะครึ่งแผนแรก (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๘) บรรลุ
ความส าเร็จร้อยละ ๒๗.๗๘ (บรรลุ ๕ จาก ๑๘ ตัวบ่งชี้) แม้ว่าสถาบันอุดมศึกษาจะมีการด าเนินงานตาม ๔ 
พันธกิจหลักของอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง จากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและข้อมูลเชิงประจักษ์ แสดง
ให้เห็นว่าอุดมศึกษาไทย มีบทบาทน้อยในการชี้น า และแก้ปัญหาสังคม ท าให้ประเทศไทยประสบปัญหา 
ในหลายด้าน เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง พลังงานและสิ่งแวดล้อม  เป็นต้น คณะผู้วิจัยจึงมี
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาไทย ดังนี้ 

๑.๑ ด้านชี้น าและแก้ปัญหาสังคม 
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการชี้น าและเป็นแบบอย่างที่ดีด้านธรรมาธิบาลให้กับสังคม แสดงบทบาท

หลักในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางความคิด เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือหาทางออกให้กับปัญหาระดับประเทศ โดยฉพาะก าหนดทิศทางการผลิตบัณฑิต การวิจัย 
การบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดยต้องตอบโจทย์ทางสังคมและแก้ปัญหาของประเทศให้
เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

๑.๒ ด้านผลิตบัณฑิต 
  สถาบันอุดมศึกษาต้องผลิตบัณฑิตให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของประเทศตามแผน
ก าลังคนแห่งชาติ ให้สามารถแข่งขันได้ในสังคมโลก ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของอาชีพ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมได้ รวมทั้งมีทักาะที่หลากหลาย เช่น ทักษะกราด ารงชีวิต ทักษะการเรียนรู้ ทักษะในการสื่อสาร
ได้มากกว่า ๒ ภาษา เป็นต้น และเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรของกลุ่มประเทศอาเซียนและสังคมโลก  
มีความคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างบัญฑิตปริญญาตรีที่สามารถท างานได้จริง “บัญฑิตพร้อมใช้” รวมทั้ง
สร้างบัณฑิตปริญญาโท ปริญญาเอกที่มีความเป็นผู้น าทางปัญญาท่ีช่วยชี้น าและแก้ไขปัญหาสังคมได้ 
 ๑.๓ ด้านผลิตงานวิจัย 
 สถาบันอุดมศึกษาควรเป็นเสาหลักของแผ่นดินในการส้รางโจทย์และผลิตงานวิจัยที่แก้ปัญหาและ
ชี้น าสังคมไทยได้จริง ตามบริบทและศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมและท้องถิ่นไทย โดยมีการบูรณาการความร่วมมือกับภาคการผลิตและผู้ใช้งานวิจัย 
 ๑.๔ ด้านบริการวิชาการ 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดบริการวิชาการเชิงรุก เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ช่วยลดความ
ขัดแย้งของคนในสังคม ตอบโจทย์ปัญหาของท้องถิ่น ชี้น าทิศทางการพัฒนาให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน 
โดยน าหลักปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงมาใช้ รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางความรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับกลุ่ม
องค์กรธุรกิจ และชุมชนในท้องถิ่น 
 ๑.๕ ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 สถาบันอุดมศึกษาควรบูรณาการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเข้าไปในกระบวนการเรียน                       
การสอน/การวิจัย/การบริการวิชาการ และส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี คุณลักษณะ                     
ความเป็นไทย โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นด้านศิลปวัฒนธรรม ควรสร้างองค์ความรู้ และสร้าง
มาตรฐานศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รับรู้และยอมรับในระดับสากล 
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๑.๖ ด้านบริหารจัดการ 
 สถาบันอุดมศึกษาต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการในการสร้างความเชื่อมโยงของ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพ่ือยกระดับการพัฒนาคุณภาพคนไทยอย่างครบวงจร  
มีระบบกลไกบริหารงบประมาณให้เหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตตามแผนก าลังคนของประเทศ การวิจัยและ
บริการวิชากการที่ชี้น าปละตอบโจทย์ปัญหาของประเทศ การพัฒนาผู้บริหารให้มีภาวะผู้น าเพ่ือการ
เปลี่ยนแปลง เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล มีระบบการประเมินธรรมาภิบาลของสภาสถาบันและผู้บริหาร
ระดับสูง 

๒ ข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทย ๔ ประเด็น (LISQ) 
 ๒.๑ กลยุทธ์สร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่ยึดหลักธรรมาธิบาล (Leader for change with Good 
Governance : L) 
 ต้องมีการปรับโครงสร้างการบริหารธรรมธิบาลของอุดมศึกษาไทย ปรับปรุงที่มาและระบบการ
คัดเลือกนายกสภา กรรมการสภาสถาบัน และอธิการบดี การพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับ ให้
มีความร็ความสามารถในการน าสถาบันอุดมศึกษาโดยยึดหลักธรรมาธิบาล และเพ่ิมศักยภาพภาวะผู้น าและ
การบริหารความเปลี่ยนแปลงของสถาบันอุดมศึกษา สร้างระบบประเมินสถาบันอุดมศึกษาเชิงธรรมาธิบาล
อย่างครบวงจร รวมทั้งน าระบบประเมินฯไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๒.๒ กลยุทธ์พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษาไทยเพ่ือเชื่อมโยงกับระบบ National 
Education Information System : NEIS (Information for Higher Education Management : I) 
 จัดให้มีเครือข่ายสารสนเทศอุดมศึกษาเพ่ือการบริหารจัดการอุดมศึกษา โดยมีการใช้ Soft 
Application ที่ เหมาะสม จัดให้มีคณะกรรมการกลาง/หน่วยงานที่ รับผิดชอบโดยตรง เ พ่ือให้
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ต้องรายงานข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศอุดมศึกษาภายในระยะเวาที่ก าหนด และ
จัดให้มีการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของเทคโนโลยีที่น ามาใช้ และก ากับติดตาม ตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลางอุดมศึกษารวมทั้งมีการส ารวจข้อมูลที่สะท้องคุณภาพของ
อุดมศึกษาในภาพรวม เช่น อัตราการได้งานท า ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น 
 ๒.๓ กลยุทธ์จัดสรรงบประมาณอุดมศึกษาไทย (Satang for National Goal : S) 
 การจัดสรรงบประมาณสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ควรให้สอดคล้องกับระดับคุณภาพ ประเภทของ
สถาบันอุดมศึกษา และทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยพิจารณาความเหมาะสมให้สอดคล้องกับ 
Reprofiling สถาบันอุดมศึกษาตามนโยบายของ สกอ. ในการผลิตบัณฑิตตามแผนก าลังคนของชาติ การ
วิจัยและการบริการวิชาการที่ชี้น าสังคมและตอบโจทย์ปัญหาของประเทศ รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอุดมศึกษาไทย 
 ๒.๔ กลยุทธ์ปรับระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษา (Quality Assurance for Higher Education : Q) 
 ต้องมีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพการศึกษา และจัดท าระบบ Ranking ระดับสถาบัน
จ าแนกตามประเภทสถาบันอุดมศึกษาที่เหมาะสม รวมทั้งจัดท า Ranking ระดับหลักสูตรในสาขาวิชาเดียว 
เพ่ือสร้างศักยภาพการแข่งขันในกลุ่มประเภทเดียวกัน และมีการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน 
การปรับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้สอดคล้องกับประเภทของสถาบันอุดมศึกษาไทย 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเอกชน 
วิทยาลัยชุมชน และสถาบันอุดมศึกษานอกสังกัด สกอ. 



๖๐ 
 

 

 ศิริพงษ์  รักใหม่ และคณะ (2562) ได้ท าการวิจัยเรื่อง  แนวโน้มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน : 
ทางเลือกแห่งอนาคต  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอแนวโน้มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในอนาคต  อาศัย
วิธีการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์และการวิจัยอนาคต  ด้วยวิธีการวิจัยเอกสาร  การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ  และ
มองภาพอนาคต (Foresight) ด้วยวิธีการสร้างภาพอนาคต (Scenario  Planning) เพ่ือก าหนดทางเลือก
ของแนวโน้มสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  และอาศัยการตรวจสอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ  เน้นการศึกษาในประเด็น
ส าคัญ 3 ด้าน คือ 1) ด้านปรัชญา วิสัยทัศน์  และพันธกิจ 2) ด้านการด าเนินงานตามภารกิจ  และ 3) ด้าน
การบริหารและจัดการ  ผลการศึกษา พบว่า  แนวโน้มของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถสังเคราะห์ได้
ภาพอนาคตทั้งสิ้น 91 ภาพ  จ าแนกออกเป็น 4 กลุ่ม ตามความเป็นไปได้และสิ่งที่พึงประสงค์  กลุ่มที่ 1 
ภาพอนาคตที่มีความเป็นไปได้มากที่สุดแลเป็นสิ่งที่พึงประสงค์  จ านวน 53 ภาพอนาคต  ซึ่งถือเป็นภาพ
อนาคตที่ควรส่งเสริมเพ่ือด าเนินการ  เช่น  มีการก าหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน  สร้างความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะทาง พัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามความเชี่ยวชาญ  และมุ่งพัฒนาคุณภาพในทุกด้าน  จัดการเรียนการ
สอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต  พัฒนาการเรียนการสอนบนฐานอิเล็กทรอนิกส์  
สร้างระบบและกลไกส่งเสริมการวิจัยที่มีประสิทธิผล การบริหารจัดการด้วยระบบธรรมาภิบาล  บริหารจัดการ
ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  สร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน  และสถาน
ประกอบการ  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพอาจารย์และพัฒนาอาจารย์ในการเป็นมืออาชีพ  ปฏิรูประบบ
ค่าตอบแทนอาจารย์  กลุ่มที่ 2 เป็นภาพอนาคตแนวโน้มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีความเป็นไปได้มาก
ที่สุด  แต่เป็นสิ่งไม่พึงประสงค์  จัดเป็นกลุ่มภาพอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นค่อนข้างแน่นอน  และเป็นจุดที่
ควรพัฒนา (Weakness) ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกแห่งในอนาคตที่ควรระมัดระวังในการด าเนินการ
เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาเพ่ือไม่ให้เกิดภาพอนาคตดังกล่าวขึ้น  หรือให้เกิดน้อยที่สุด  จึงถือเป็นกลุ่ม
ภาพอนาคตที่ควรระวังเพ่ือการพัฒนา  ควรน าไปใช้ก าหนดแนวทางเพ่ือการพัฒนาให้สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน  ก าหนดนโยบายและกลยุทธ์ส าหรับป้องกันไม่ให้เกิดภาพอนาคตดังกล่าว  ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 9 
ภาพอนาคต ได้แก่  1) ประสบปัญหาคุณภาพการเรียนการสอน 2) เน้นผลิตบัณฑิตในด้านปริมาณมากกว่า
คุณภาพ  3) การผลิตบัณฑิตไม่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ 4) การสอนด้าน
คุณธรรมและจริยธรรมไม่มีประสิทธิผล 5) ขาดแคลนอาจารย์และนักวิจัยที่มีศักยภาพด้านการวิจัย 6) 
จ านวนผลงานวิจัยต่ ากว่าเป้าหมาย 7) ผลงานวิจัยยังไม่มีคุณภาพ 8) ประสบปัญหาขาดแคลนอาจารย์ 
และ 9) ประสบปัญหาด้านคุณภาพอาจารย์  กลุ่มท่ี 3 เป็นภาพอนาคตแนวโน้มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่
อาจเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ แต่เป็นสิ่งที่พึงประสงค์  จัดเป็นกลุ่มภาพอาคตที่ไม่มีความแน่นอน  อาจเกิดขึ้นได้
กับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพียงบางแห่ง  หรืออาจไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ ถือเป็นกลุ่มภาพอนาคตที่ควรมี
มาตรการสนับสนุน  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนบางแห่งที่มีศักยภาพและความพร้อมในการด าเนินการ ให้
สามารถด าเนินการตามภาพอนาคตแต่ละด้านให้สามารถเกิดขึ้นได้จริง  ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 24 ภาพอนาคต 
โดยมีภาพอนาคตส าคัญๆ เช่น ขยายการจัดการศึกษาไปยังต่างประเทศ  พัฒนาหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น  
พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ  สร้างวงจรรายได้จากผลงานวิจัยพัฒนาความเป็น



๖๑ 
 

เลิศของสถาบันจากผลงานวิจัย  มุ่ งส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพแก่ คนวัยท างาน  ขยายบทบาท                  
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปยังต่างประเทศ สร้างกลไกพัฒนาผู้ด ารงต าแหน่งสภาสถาบันและ
ผู้บริหาร พัฒนากลไกการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายสถาบัน  และ
เพ่ิมแหล่งที่มาของรายได้ให้หลากหลาย เป็นต้น  กลุ่มที่ 4 เป็นภาพอนาคตแนวโน้มสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้  และเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์  จัดเป็นกลุ่มภาพอนาคตที่ไม่มีความแน่นอน
อาจเกิดข้ึนได้กับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพียงบางแห่ง  หรืออาจไม่เกิดข้ึนเลยก็ได้  และเป็นภาพอนาคตที่
ไม่ได้ส่งผลดีต่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  แวดวงการศึกษา  สังคม  และประเทศชาติ  จึงเป็นกลุ่มภาพ
อนาคตที่ควรมีมาตรการป้องกัน  เพ่ือไม่ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนด าเนินการไปในทิศทางที่อาจเกิดภาพ
อนาคตดังกล่าวได้  โดยมีจ านวนทั้งสิ้น 5 ภาพอนาคต ได้แก่ 1) มีการพัฒนาหลักสูตรหใม่มากขึ้นจนเกิน
ความต้องการ 2) เน้นการให้บริการวิชาการเชิงพาณิชย์  3) ละเลยการให้บริการสังคม 4) มีการเคลื่อนย้าย
อาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา  และ 5) มีการปรับขึ้นค่าใช้จ่ายในการศึกษา  
 โดยสรุป การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนข้างต้น เป็นการน าเสนอให้เห็น
พัฒนาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ผ่านมา การที่มีความจ าเป็นในการหารูปแบบแนวทางในการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทั้งในเรื่องของการสร้างประสิทธิผลในการบริหารจัดการ การสร้างความ
เข้มแข็งด้านวิชาการ การบริหารหลักสูตรนานาชาติ พฤติกรรมการศึกษาของนักศึกษาจีนที่เข้ามาศึกษาใน
สถาบันอุดมศึกาเอกชน การเตรียมพร้อมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการ
สร้ างภาพลักษณ์  และที่น่ าสนใจอย่ างยิ่ งคือการศึกษาถึ งแนวโน้มสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน   
ที่ท าให้มองเห็นภาพอนาคตที่ช่วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีทางเลือกในระยะต่อไปได้ 
 
 ในการศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับอุดมศึกษาของต่างประเทศ อุดมศึกษาของประเทศ          
สหรัฐอเมริกา นั้นได้รับการยอมรับว่าเป็นต้นแบบที่สนองตอบต่อศตวรรษที่ 20 มากกว่าระบบอุดมศึกษา
ของประเทศอ่ืนๆ ในโลก ด้วยคุณภาพการวิจัยชั้นเยี่ยมของมหาวิทยาลัยชั้นน า มีการแยกเป็นหน่วยงาน
หรือสถาบันเป็นการเฉพาะเพ่ือผลิตดุษฎีบัณฑิต และการศึกษาข้ันสูงที่ล้ าหน้าในบัณฑิตวิทยาลัย และมีพลัง
ที่เข้มแข็งด้วยภาวะผู้น าของมหาวิทยาลัย จึงมีการรับรู้กันอย่างกว้างขวางว่าเรื่องนี้เป็นคุณลักษณะเด่นของ
ระบบอุดมศึกษาอเมริกัน Finkelstein และ Frances (2006 อ้างจาก Teichler. U, Arimoto.A, & 
Cummings K. W, 2013, 45 ) ได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์ของอุดมศึกษาอเมริกันในช่วงต้นว่า เป็นการอยู่
ร่วมกันของอุดมศึกษาของรัฐ และอุดมศึกษาเอกชน ที่ภายหลังได้รับการก ากับดูแลอย่างชัดเจนโดยได้รับ
การจัดสรรเงินจากรัฐของตนเอง แต่ด้วยพลังความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยที่มีมาเป็นทุนเดิม รูปแบบ
มหาวิทยาลัยวิจัยได้มีการพัฒนามาตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 และต้นศตวรรษที่ 20 อุดมศึกษาเพ่ือมวลชน
เป็นสาระส าคัญหลักที่เกิดขึ้นไม่นานหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ด้วยบริบทนี้ โอกาสความเท่าเทียมได้
กลายเป็นสิ่งที่อุดมศึกษาอเมริกันจัดเป็นความส าคัญอันดับแรก ควบคู่กับเรื่องการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มี
คุณภาพ ความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยวิจัยนี้ได้สร้างแรงดึงดูดนักศึกษาและนักวิชาการจากท่ัวโลกเข้ามา
ในสหรัฐอเมริกาเพ่ือศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และเพ่ือเข้ามาท างานวิชาการ จึงอาจกล่าวได้ว่า            
ในสหรัฐอเมริการนั้นเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน ถือว่ามีเส้นแบ่งที่ชัดเจนในสาขาวิชาด้านวิชาการ             
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และสาขาวิชาด้านวิชาชีพ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสัดส่วนของภาคเอกชนในอุดมศึกษาของสหรัฐอเมริกา       
(ซึ่งมีสัดส่วนนักศึกษาอยู่ที่ร้อยละ 25) จะน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับประเทศญี่ปุ่น และประเทศเกาหลี       
แต่กลับส่งผลกระทบที่มากกว่าอุดมศึกษาภาครัฐ ซึ่งต่างจากหลายประเทศที่อุดมศึกษาภาครัฐสร้าง
ผลกระทบมากกว่า สิ่งนี้น าไปสู่ระบบตลาด ในแง่ของเงินทุนที่เข้ามาสู่อุดมศึกษาจากความต้องการเข้าเรียน
ของนักศึกษาที่สร้างความเชื่อมั่นสูงต่อแหล่งเงินทุนอ่ืน 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 ด้วยการตั้งมหาวิทยาลัยภูมิภาคขึ้นในปี ค.ศ. 1950 และ 1960 เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ทิศทางนโยบายการพัฒนาภูมิภาคในช่วงนั้น การวิจัยถือเป็นจุดเน้นของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการเรียน     
การสอนที่มุ่งเน้นทฤษฎีมากกว่าการเรียนการสอนในโปลีเทคนิค และการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยเป็น
การจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  โปลีเทคนิคนั้นเกิดข้ึนจากการหลอมรวม
การค้าขนาดเล็กจ านวนมากกับวิทยาลัยเทคนิคหรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา เพ่ือยกระดับมาตรฐานของการ
อาชีวศึกษา และเพ่ือให้มีความเหมาะสมกับโครงสร้างของระบบการศึกษา โปลีเทคนิคจัดหลักสูตร 3 หรือ 
4 ปี ที่มีการด าเนินการที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกับชีวิตการท างานที่สนับสนุนการเติบโตของภูมิภาค มีการจัดการ
เรียนรู้ที่มุ่งทักษะด้านปฏิบัติการ งานวิจัยในโปลีเทคนิคก็เน้นด้านการปฏิบัติด้วย โปลีเทคนิคเหล่านี้ เริ่มรับ
นักศึกษาในปี ค.ศ. 1991 พร้อมกับประเทศอ่ืนๆ ในยุโรป ทั้งนี้ปัจจุบันได้เรียกตัวเองว่ามหาวิทยาลัยด้าน
วิทยาศาสตร์ประยุกต์  เมื่อพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 2009 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2010 
มหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้เป็นส่วนของการบริหารของรัฐ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมี
สถานะเป็นข้าราชการ ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะพ่ึงพางบประมาณจากรัฐเป็นหลัก ก็ยังมีความเป็นอิสระใน
การด าเนินการ  รูปแบบการบริหารที่เป็นสองลักษณะนี้ได้เข้ามาแทนที่การบริหารแบบ เดิมที่มีลักษณะ
เดียวก่อนการปฏิรูป โดยสถานะใหม่ของสถาบันอุดมศึกษานี้ท าให้สามารถที่จะแสวงหาแหล่งเงินทุน จาก
แหล่งอ่ืนๆ มากกว่าจากรัฐบาล โดยผ่านการเรียกเก็บค่าเล่าเรียนนักศึกษาจากนอกสหภาพยุโรป และเขต
เศรษฐกิจยุโรป รวมทั้งจากการทรัพย์สินที่เป็นมรดกตกทอด แม้ว่าจะมีข้อก าหนด   ในการด าเนินการอยู่
บ้าง แต่เมื่อเวลาผ่านไประบบก็ยิ่งพัฒนาไปตามความต้องการของตลาดมากข้ึน (Teichler. U, Arimoto.A, 
& Cummings K. W, 2013, 47)  
 

ส าหรับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนั้น หลักการของ Wilhelm von Humboldt (Humboldtian) 
ในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเบอร์ลินในปี ค.ศ. 1980 เป็นแนวคิดที่แพร่หลาย ในฐานะของวิ สัยทัศน์       
อุดมศึกษาที่ทรงอิทธิพลที่สุดส าหรับมหาวิทยาลัยทันสมัยทั่วโลก แนวความคิดของ “มหาวิทยาลัย”        
ถูกก าหนดขึ้นโดยความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างการวิจัย และการเรียนการสอน การมีเสรีภาพทาง
วิชาการท่ีประกอบด้วย การแสวงหาความรู้ และการมีชุมชนที่เข้มแข็งของผู้รู้และผู้เรียนที่ซึ่งการเรียนรู้ของ
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ผู้ เรียนเกิดขึ้นจากข้อสนับสนุนทางด้านวิชาการและการวิจัย ทั้งนี้หลักการดังกล่าวไม่ได้อธิบาย 
“มหาวิทยาลัย” ในการสร้างสมดุลย์ระหว่างการวิจัยและการเรียนการสอน แต่ค่อนข้างจะให้น้ าหนักกับ
การวิจัยมากกว่า การสอนและการเรียนรู้  
 โดยทั่วไปมหาวิทยาลัยจัดตั้งขึ้น และได้รับงบประมาณโดยผู้ปกครองดินแดนต่างๆ ปัจจุบัน อ านาจ
ตามกฎหมายในการจัดตั้งและให้งบประมาณเป็นรัฐของสหพันธ์สาธารณ รัฐเยอรมนีที่มีอยู่ 16 รัฐ รัฐบาล
กลางของประเทศมีบทบาทในการสนับสนุนเงินทุนด้านการวิจัย และในงานด้านอุดมศึกษาบางเรื่อง 
ตัวอย่างเช่นในช่วงปลายปี 1960 เป็นต้นมา ได้มีการก าหนดหน้าที่ประสานกันระหว่างรัฐ การกระจาย
บทบาทสนับสนุนนี้ภายใต้แนวคิดพิเศษที่ว่า มหาวิทยาลัยในเชิงอุดมคติแล้ว ควรมีความเข้มแข็ง และ 
คุณภาพด้านวิชาการที่เท่าเทียมกัน เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเคลื่อนย้ายระหว่างสถาบันได้ในช่วงเวลาที่
ศึกษาอยู่ ซึ่งเป็นระบบที่ก าหนดให้มีการสนับสนุนความคล่องตัวทางวิชาการ การแต่งตั้งอาจารย์ ไปยัง
สถาบันอื่นก็มักจะมีการด าเนินการให้สอดคล้องเพ่ือรองรับเรื่องนี้  
 เมื่อมีการขยายตัวของการเรียนในระดับอุดมศึกษา ประมาณช่วงปี ค.ศ. 1960 เป็นต้นไป จึงมี
อุดมศึกษาประเภทที่สองเกิดขึ้น ที่เน้นการสอน (Fachhochschulen) โดยที่ภาระงานด้านการสอนของ
อาจารย์จะมากกว่าประมาณ 2 เท่าเม่ือเทียบกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัยประเภทแรกซึ่งเน้นการวิจัย ในต้น
ศตวรรษที่ 20 โครงสร้างของการศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ที่นักศึกษาใช้เวลาเรียนหลังจาก นั้น 4-5 ปี 
ซึ่งเรียกว่า Diplom และ Magister หรือ Staatsexamen ได้รับการพิจารณาให้เทียบได้กับ ปริญญาโทของ
นานาชาติ และผู้เรียนปริญญาเอกจะได้รับการดูแลแนะน าจากอาจารย์เป็นรายบุคคลโดยไม่ต้องเรียน
รายวิชา (Teichler. U, Arimoto.A, & Cummings K. W, 2013, 48) 
 
 ส าหรับประเทศนอร์เวย์ ด้วยบริบทของประเทศใหม่ที่มีขนาดเล็ก เป็นประเทศผลิตน้ ามันภายใต้
นโยบายรัฐสวัสดิการในระบบอบสังคมประชาธิปไตย ที่มุ่งให้อุดมศึกษาเป็นยุทธศาสตร์ในการลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม (Teichler. U, Arimoto.A, & Cummings K. W, 2013 อ้างจาก Vabo & Aamodt 
2008) ในบรรดาสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการรับรองจากรัฐ ประเทศนอร์เวย์ มีมหาวิทยาลัย 7 แห่ง 
มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง 9 แห่ง มหาวิทยาลัยวิทยาลัย (university college) 22 แห่ง และวิทยาลัย
แห่งชาติด้านศิลปะ 2 แห่ง ด้วยการที่มีขนาดของภาคเอกชนที่เล็ก สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากรัฐ นักศึกษาประมาณร้อยละ 86 เข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ นอกจาก 
Norwegian School of Management แล้ว สถาบันอุดมศึกษาของเอกชนมีขนาดเล็กมาก ทุกประเภท
สถาบันมีหน้าที่ในการท าวิจัยพ้ืนฐาน และการอบรมนักวิจัย  
 ถึงแม้ว่าโดยหลักการแล้ว ประเทศนอร์เวย์จะมีโครงสร้างของสถาบันอุดมศึกษาทั้งที่ เป็น
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยไม่ได้ท าหน้าที่แยกกันในเรื่องของ
คุณวุฒิ ค่อนข้างจะมีการบูรณาการโดยที่การเรียนระดับปริญญาตรีในวิทยาลัยโดยทั่วไปจะได้รับการรับรอง
คุณวุฒิโดยมหาวิทยาลัย วิทยาลัยต่างๆ มีหน้าที่ในการผลิตงานวิจัยพ้ืนฐาน และวิทยาลัยจ านวนมากก็
จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาด้วย ทั้งนี้ในช่วงของการตื่นตัวของกระบวนการโบโลญญา ในปี 
ค.ศ. 2003 นั้น มีการก าหนดโครงสร้างการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท 
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ที่ใช้ได้กับทุกโครงสร้าง จ านวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาขยายตัวมากขึ้นทั้งในมหาวิทยาลัย และวิทยาลัย 
แต่ในมหาวิทยาลัยจะมีนักศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกมากที่สุด รวมทั้งมีความหลากหลาย
ของสาขาวิชาที่เรียนมากกว่า ทั้งนี้เฉพาะในระดับปริญญาเอกนั้นมีการขยายตัวอย่างมีนัยส าคัญในช่วง
ทศวรรษท่ีผ่านมา ด้วยจ านวนดุษฏีนิพนธ์ประมาณ 242 ชิ้นต่อปี ต่อล้านคน แม้ว่าประเทศนอร์เวย์จะเป็น
ประเทศในกลุ่มนอร์ดิก ที่ยังล้าหลังเมื่อเทียบกับประเทศฟินแลนด์ และประเทศสวีเดนก็ตาม ในประเทศ
นอร์เวย์รัฐถือเป็นองค์ประกอบส าคัญในด้านงบประมาณ  การก าหนดกฎระเบียบและระบบสนับสนุนที่ไป
ด้วยกันกับแนวโน้มความเป็นไปของนานาชาติ อย่างไรก็ตาม ก็มีการบริหารจัดการที่ตอบโจทย์กลไกตลาด
มากขึ้น ในรูปแบบของการมีองค์กรก ากับท่ีเป็นอิสระในระดับสถาบัน ที่สอดคล้องกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ 
และระบบการจัดการเงินงบประมาณที่สร้างแรงจูงใจของสถาบัน สถาบันอุดมศึกษามีอิสระสูงในการเลือก
แนวทางบริหารจัดการ ไม่ว่าจะใช้การสรรหาผู้บริหารด้วยการแต่ง ตั้ ง หรือการเลือกตั้ งก็ตาม                   
ซึ่งมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่นิยมเลือกการสรรหาโดยการเลือกตั้งมากกว่า (Teichler. U, Arimoto.A, & 
Cummings K. W, 2013, 52-53)  
  
 ในประเทศโปรตุเกส รูปแบบ Humboldtian เป็นรากฐานของโครงสร้างระบบอุดมศึกษาของ
ประเทศ อย่างไรก็ตามระหว่างต้นปี ค.ศ. 1930 และช่วงการปฏิวัติประชาธิปไตยในปี ค.ศ. 1974 
รูปแบบนี้ เป็นกรอบอ้างอิงเชิงสัญญลักษณ์ของนักวิชาการนอกรีตมากกว่ากรอบข้อเท็จจริงภายในองค์กร
ส าหรับวิถีของนักวิชาการในมหาวิทยาลัย ต่อมาในปี ค.ศ. 1974  หลักคิด Humboldtian ได้สร้างองค์กร 
ในส่วนของงานวิชาการ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ระหว่างการสอนและการวิจัย จนถึงปี ค.ศ. 
1990 อิทธิพลของการบริหารภาครัฐแนวใหม่ได้เข้ามามีอิทธิพลต่ออุดมศึกษาในเชิงโวหารมากกว่าจะ
น ามาสู่การปฏิบัติ ในรูปของการกล่าวถึง ประสิทธิภาพ คุณภาพ ความเป็นเลิศ และความรับผิดรับชอบ 
โดยเพียงแต่ค่อยๆ ลดการก ากับดูแลของรัฐโดยตรงลงตามล าดับ และเพ่ิมการมีอิสระของสถาบันให้มากขึ้น 
แนวคิดและการด าเนินการด้วยหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่ได้ขยายตัวไปท่ามกลางการวิพากย์วิจารณ์
อย่างเข้มข้นต่อธรรมชาติของบรรษัท ธรรมชาติของการอุดมศึกษา และความไม่มีประสิทธิภาพเชิงสังคมใน
การสร้าง ความรู้และหลักสูตร ในปี ค.ศ. 2007 จึงมีการประกาศใช้กฎหมายด้านอุดมศึกษาฉบับใหม่      
ขึ้นในประเทศโปรตุเกส ที่น ามาสู่การปรับเปลี่ยนที่ลงลึกไปถึงระบบสถาปัตยกรรมเชิงโครงสร้างอ านาจ 
และสถาบัน อุดมศึกษา อ านาจทางการเมืองและยุทธศาตร์ ได้รวมศูนย์ไว้ที่สถาบันอุดมศึกษาชั้นน า ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย ได้เข้ามาท าหน้าที่กรรมการที่รับผิดชอบงานด้านวิชาการ รวมทั้งงานของโปลีเทคนิค อธิการบดี
ของมหาวิทยาลัย และโปลีเทคนิค ท าหน้าที่เป็นผู้บริหารระดับสูงพร้อมด าเนินการตามโครงสร้างการจัด
สายงาน มีการจัดตั้ งระบบการรับรองและประเมินผลของประเทศขึ้น ปรัชญาตามแนวธุรกิจ  
แผ่ขยายเข้ามาสู่อุดมศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ ถูกประเมินตามความคิดเห็นของผู้เรียน และตัวชี้วัดด้าน
การสอนและการวิจัย ทุนวิจัยเชิงการแข่งขันไม่ได้เป็นเพียงรางวัลให้อาจารย์มีความส าเร็จมากขึ้นเท่านั้น 
แต่ยังมุ่งหวังที่จะส่งเสริมการแบ่งระดับของระบบ นั่นคือ การแบ่งระหว่างมหาวิทยาลัยวิจัยและ
มหาวิทยาลัยด้านการสอน ซึ่งสุดท้ายแล้ว นโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มุ่งเป้าไปเพ่ือสร้าง
ความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดระหว่าง ความรู้ เศรษฐกิจ และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ ระบบ
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อุดมศึกษาใหม่นี้ได้ส่งผลต่อเนื่องมาถึงอาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัยของโปรตุเกส ตรรกะวิชาชีพที่พิจารณา
ตนเองได้ถูกแทนที่ด้วยตรรกะการจัดการ การเน้นกระบวนการและเครื่องมือขององค์กรใหม่ ย่อมต้องถูก
มองว่าเป็นความพยายามที่จะเปลี่ยนเอกลักษณ์ทางวิชาการ วัฒนธรรม และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน
ด้วย ในบริบทนี้ ทั้งๆ ที่มีการควบคุมที่เพ่ิมขึ้นและการเสื่อมสภาพของงานวิชาการ ความเชื่อดั้งเดิม และ
ค่านิยมของระบบการปกครองแบบรวมศูนย์ของการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา และตรรกะความรู้
ด้านวิชาการดูเหมือนจะยังคงอยู่ (Teichler. U, Arimoto.A, & Cummings K. W, 2013, 53-54)     
 
 อุดมศึกษาในสหราชอาณาจักรจัดขึ้นอย่างกว้างขวาง ในฐานะต้นแบบของการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาที่เน้นการสอนและการเรียนรู้ ที่ไปด้วยกันกับการวิจัยคุณภาพสูง การอ้างอิงเชิงประวัติศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรมักจะเน้นย้ าถึงบทบาทที่ส าคัญและทร งอิทธิพลของ
มหาวิทยาลัยอ๊อกฟอร์ดและมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาบุคลิกภาพทั้งด้านวิชาการ 
และบุคลิกภาพที่ดีด้านอ่ืนๆ ผ่านการสื่อสารสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ค าอธิบายของ
ระบบอุดมศึกษามีแนวโน้มที่จะชี้ไปที่ล าดับทางประวิติศาสตร์ของการก่อตั้งหรือได้รับการยอมรับอย่างเป็น
ทางการว่าเป็นมหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยยุคกลาง  (โดยเฉพาะ Oxford และ Cambridge) สถาบัน
สมาชิกต่างๆ ของมหาวิทยาลัยลอนดอนและมหาวิทยาลัยแห่งเวลส์ "มหาวิทยาลัยเทศบาล" ก่อตั้งขึ้น
ประมาณปี ค.ศ. 1890 วิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งภายหลังได้รับการยกระดับเป็น
มหาวิทยาลัย จากเดิมที่เป็นวิทยาลัยโปลีเทคนิค เป็นกลุ่มที่มีชื่อว่า โพสต์ 1992 หรือกลุ่มมหาวิทยาลัย
ใหม่ในปัจจุบัน เป็นที่น่าสังเกตว่ามหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรส่วนใหญ่ มีการปรับสถานะ '             
เป็นสถาบันอุดมศึกษาประเภทอ่ืน ๆ  จากวิทยาลัย สถาบัน โพลีเทคนิค ฯลฯ และมักจะต้องมีความสัมพันธ์
ในการเรียนรู้ ฝึกฝน จากมหาวิทยาลัยที่จัดตั้งขึ้นก่อน แล้วจึงได้รับสถานะเป็นมหาวิทยาลัย  
 
 จากการศึกษาเอกสารจากต่างประเทศ ในการแยกความแตกต่างระหว่าง วิทยาลัย และ           
มหาวิทยาลัยนั้น ในออนตาริโอ ประเทศแคนาดา พบว่า มีการให้ความหมาย ค าว่า วิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัย ที่แตกต่างไปจากประเทศไทยอยู่บ้าง กล่าวคือ “วิทยาลัย” นั้นหมายถึง วิทยาลัยด้านศิลป
ประยุกต์ และ เทคโนโลยี (Colleges of applied arts and technology) จะจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรปกติ (full-time) และภาคพิเศษ (part-time) ทั้งระดับประกาศนียบัตรขั้นสูง (diploma) และ
ประกาศนียบัตร (certificate) และวิทยาลัยจ านวนมากมีการจัดในระดับปริญญาตรีด้วยในลักษณะที่เน้น
ด้านอาชีพโดยตรงมากกว่ามหาวิทยาลัย มีการฝึกปฏิบัติ หรืออบรมถ่ายทอดที่เป็นการลงมือท าจริง ทั้งนี้
โดยทั่วไปถ้าเป็นระดับประกาศนียบัตรจะใช้เวลาศึกษา ๑ ปี หรือน้อยกว่านั้น ส่วนระดับประกาศนียบัตร
ขั้นสูงใช้เวลาศึกษา ๒-๓ ปี วิทยาลัยมีการอบรมที่เป็นการฝึกงาน การอบรมด้านภาษา และการพัฒนา
ทักษะต่างๆ วิทยาลัยบางแห่งในออนตาริโอ เน้นการเปิดหลักสูตรด้านการเกษตร วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ศิลปะ หรือ ด้านการทหาร ส่วนมหาวิทยาลัย หมายถึง สถาบันที่ประสาทปริญญา มหาวิทยาลัยทุกแห่งมี
การจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยที่มหาวิทยาลัยจ านวนมากมีการจัดการศึกษาในหลักสูตร
ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก มหาวิทยาลัยในออนตาริโอมีการบริหารจัดการที่เป็นอิสระ แต่ละแห่ง    
มีการบริหารออกประกาศ ระเบียบ ในการจัดการศึกษาเอง ทั้งเรื่องการเปิดหลักสูตร การรับนักศึกษา และ
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การดูแลคณาจารย์ แม้จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกระทรวงการอุดมศึกษาและการพัฒนาทักษะ     
(Ministry of Advanced Education and Skills Development)  ทั้งนี้ การศึกษาระดับปริญญาตรีใช้
เวลา ๓-๔ ปี ในหลักสูตรปกติ ส าหรับปริญญาเกียรตินิยม (honours degree) ซึ่งเป็นการเรียนในชั้นปีที่ ๔ 
ซ่ึงเป็นการก าหนดคุณสมบัติส าหรับผู้ที่ต้องการเรียนในระดับปริญญาโท และหลายมหาวิทยาลัยเปิดโอกาส
ให้นักศึกษารวมรายวิชาเข้าด้วยกัน เพ่ือให้มีวิชาเอกใน ๒ สาขา เช่น วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี       
และ ชีววิทยา (Bachelor of Science in Chemistry and Biology) เป็นต้น นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
หลายแห่งก็เปิดการเรียนการสอนในสายวิชาชีพด้วย เช่น สาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์            
และกฎหมาย  ในบางกรณี ผู้เรียนสามารถ  เริ่มเรียนในหลักสูตรสายวิชาชีพเหล่านี้ได้ เมื่อเรียนอยู่ชั้นปีที่ ๒ 
หรือ ๓ ในการเรียนระดับปริญญาตรี (Settlement. Org, 2016) อย่างไรก็ตาม มีระบบที่วิทยาลัยลัมหา
วิทยาลัย ที่ได้รับการสนับสุนงบประมาณจากภาครัฐในออนตาริโอ   ที่มีข้อตกลงในการถ่ายโอนหน่วยกิตระ
หว่างหลักสูตร และระหว่างสถาบัน จากข้อมูลของกระทรวงการฝึกอบรม วิทยาลัย และ มหาวิทยาลัย 
(Ministry of Training, Colleges and Universities: MTCU) มีนักคึกษาจ านวนกว่า ๕๕,๐๐๐ คน ได้รับ
ประโยชน์จากข้อตกลงนี้ (Ontariocolleges.ca, 2019)  
   
 ในเรื่องของการเปลี่ยนสถานะจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย เป็นการเปลี่ยนแปลงด้านอุดมศึกษา 
ซึ่งพบได้ทั่วไปในหลายประเทศ ดังเช่นในสหราชอาณาจักร ที่ปีเตอร์ สก๊อต ได้กล่าวถึง มหาวิทยาลัยใน    
ยุคหลัง ค.ศ. ๑๙๙๒ (The post-๑๙๙๒ universities) ที่เป็นช่วงที่มีการเกิดมหาวิทยาลัยจากการที่โปลี
เทคนิคหลายแห่งเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัย แม้ว่าในช่วงแรกอาจจะยังมีประเด็นในเรื่องการยอมรับถึง
ความต่างของมหาวิทยาลัยที่พัฒนามาจากโปลีเทคนิค กับมหาวิทยาลัยในกลุ่มที่เน้นการท าวิจัยแบบเข้มข้น 
อย่างไรก็ตามวันนี้ ความรู้สึ กเหล่านี้ ได้ เปลี่ ยนไปแล้ว ทั้ งนี้  บทบาทของมหาวิทยาลั ยเหล่ านี้                     
เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับคนจ านวนมาก เป็นการให้โอกาสที่เปิดกว้างมากขึ้นให้กับนักศึกษาทั้งจาก 
อังกฤษตอนกลาง ชนชั้นแรงงาน และชนกลุ่มน้อยต่างๆ ไม่ใช่อุดมศึกษาแบบที่ผู้มีอ านาจบางกลุ่มคิดว่า 
ควรมีไว้เพ่ือกลุ่มคนชั้นสูง ผู้มีอ านาจทางเศรษฐกิจ และสังคม เท่านั้น การเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยจ านวน
มากที่ปรับเปลี่ยนจากโปลีเทคนิคเป็นมหาวิทยาลัยจึงเป็นการลดความเหลื่อมล้ า ในทางตรงกันข้ามกับการ
เกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยก่อนหน้านี้  เช่น  ซัส เซค ( Sussex)  ยอร์ค (York)  วาร์ วิค  (Warwick)                   
และมหาวิทยาลั ย อ่ืนๆ  ในนามของมหาวิทยาลั ย เช็ คส เปี ย ร์  และการ เปลี่ ยนสถานะ ของ              
มหาวิทยาลั ยที่ มาจากวิทยาลั ย เทคโนโลยีชั้ นสู 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 และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับสถาบันที่ถูกคัดเลือก
ดังกล่าว หนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของการปฏิรูปครั้ งนี้คือ ต้องการสร้างเส้นทางให้กับนักเรียนมัธยมที่มี
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ศักยภาพของประเทศจ านวนมากที่ไม่สามารถเข้าเรียนมหาวิทยาลัยได้ในแต่ละปี คณะกรรมการ           
การอาชีวศึกษาของประเทศซึ่งท าหน้าที่ดูแลโปลีเทคนิคและวิทยาลัยเฉพาะทาง และคณะกรรมการ
วิทยาลัยด้านการศึกษาของประเทศ ได้รับมอบให้ท าการปรับโครงสร้างหลักสูตร จัดท าหลักสูตรใหม่เพ่ือ
ผลิตบัณฑิต และให้มีการประสาทปริญญาตรีด้านเทคโนโลยี แทนการให้ประกาศนียบัตรหรืออนุปริญญาที่
โปลีเทคนิคและวิทยาลัยได้ด าเนินการมาก่อนหน้านี้ ความส าคัญของการสร้างความเข้มแข็งของการศึกษา
ในโปลีเทคนิคจะท าให้สถาบันเหล่านี้ยังคงท าหน้าที่ในพันธกิจดั้งเดิมของโปลีเทคนิค  ในขณะที่เพ่ิมการ
เข้าถึงอุดมศึกษาให้กับประเทศ และวิทยาลัยด้านการศึกษาก็จะได้ยกระดับให้สามารถประสาทปริญญา   
ด้านการศึกษา นอกเหนือจากการให้ประกาศนียบัตรด้านการศึกษาระดับชาติ การปฏิรูปครั้งนี้ ได้รับการ
ตอบรับจากนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจ านวนมากท่ีไม่สามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนที่
มีอยู่ 93 แห่ง ทั้งนี้ในรอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเพ่ือเข้าเรียนในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 
2553 มีผู้ที่มีคุณสมบัติแต่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ถึง สามแสนคน (Fatunde, T. 2008) 
 
 ในปี พ.ศ. 2552 ประเทศเคนยาได้มีการยกสถานะโปลีเทคนิคบางแห่งให้สามารถจัดการเรียน การ
สอนในระดับปริญญาได้ ด้วยจ านวนนักเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีมากขึ้น เกิดการ
แข่งขันที่สูงมากขึ้นเพ่ือเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐในแต่ละปี รัฐบาลจึงได้พยายามตอบสนองสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นด้วยการยกสถานภาพของวิทยาลัยบางแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปลีเทคนิคให้เป็นมหาวิทยาลัย ทั้งนี้
เพ่ือเพ่ิมที่เรียนในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้ในปี พ.ศ. 2547 มีจ านวนนักเรียนที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประมาณ 250,000 คน และจ านวนก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆ จากการมีการอุดหนุนการศึกษาฟรีในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  ในขณะที่มหาวิทยาลัยของรัฐรับนักศึกษาผ่านคณะกรรมการคัดเลือก
นักศึกษาเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาของประเทศ เพียง 10,000 คน ซึ่งตัวเลขดังกล่าวยังไม่นับรวม
เยาวชนหลายพันคนที่มาจากครอบครัวยากจนแต่มีคุณสมบัติที่จะเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา (Anadye, D. 
2009)   

อนึ่ง มีกรณีที่มีการเปลี่ยนสถานภาพจากวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยที่ เกิดขึ้นจากนโยบายด้าน
ความมั่นคง  และเป็นประเด็นการเมืองโลก เมื่อ อีฮัด บารัค (Ehud Barak) รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมของ
ประเทศอิสราเอล ได้ประกาศในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้มีการเปลี่ยนสถานะวิทยาลัยในดินแดนปาเลสไตน์ที่       
มีผู้ตั้ง ถิ่นฐานจากปัญหาการตั้งรกรากในเขตลึกเข้าไปในเขตเวสต์แบ็งค์ เป็นมหาวิทยาลัย ซึ่งได้น าไปสู่การ
บ่อนท าลายความเชื่อมั่นของชาวปาเลสไตน์ ในกระบวนการสันติภาพในดินแดนดังกล่าว การตัดสินใจ
ดังกล่าวนี้ท าให้มีมหาวิทยาลัยของอิสราเอลแห่งแรกในดินแดนปาเลสไตน์ ซึ่งการเปลี่ยนสถานภาพเป็น
มหาวิทยาลัยจะท าให้ได้รับงบประมาณที่มากขึ้นเป็นพิเศษ และท าให้เกิดการขยายตัวให้มีการรับนักศึกษา
จ านวนมากขึ้น (Cook, J. 2010)  

โดยสรุป จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนสถานภาพของวิทยาลัย โดยเฉพาะโปลีเทคนิค และวิทยาลัย
เฉพาะทางเป็นมหาวิทยาลัย เกิดข้ึนในหลายประเทศ ซึ่งเป็นไปตามบริบทของแต่ละประเทศ ซึ่งเป็นทั้งการ
รองรับการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ เป็นการเตรียมก าลังคนระดับสูงให้สอดคล้องกับการแก้ปัญหาของ
ประเทศ ภูมิภาค และโลก รวมทั้งการสร้างความสามารถในการแข่งขัน การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ า การ
สร้างความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย การเปลี่ยน
สถานภาพจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย เกิดข้ึนเพื่อรองรับการขยายตัวของมัธยมศึกษาตอนปลาย ท าให้มี
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ความต้องการที่จะเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษามากขึ้น จากการที่อุดมศึกษาเปลี่ยนจากการจัดการศึกษา
เพียงเพ่ือกลุ่มคนที่มีความได้เปรียบทางด้านสังคม และเศรษฐกิจ มาเป็นอุดมศึกษาเพ่ือมวลชน เพ่ิมการ
เข้าถึงในประชาชนที่มีความหลากหลายมากขึ้น  นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการขยายตัวของ
ภาคเศรษฐกิจและนโยบายของรัฐบาลทีเ่กิดข้ึนในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เหล่านั้น   
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บทที่ 3 

วิธีด ำเนนิกำรวิจัย  

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาเอกสาร ประมวลผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง
กับการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภท ที่ด าเนินการโดย
ส านักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งผู้วิจัยมีส่วนด าเนินการ
ในโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยน
ประเภทแล้ว ในฐานะผู้บริหารหน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการ รวมทั้งท าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการในช่วง
ของการติดตามลงพื้นที่ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และท าหน้าที่ตรวจสอบรายงานการติดตามลงพื้นที่ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาพรวมทั้งหมด ตั้งแต่เริ่มจนสิ้นสุดโครงการ โดยโครงการที่กล่าวถึงข้างต้นนั้น 
เป็นการด าเนินการตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามที่คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและ
ประเมินผลเสนอ ดังนั้นกรอบแนวทาง วิธีการในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ทั้งระยะที่ 1 และระยะที่ 2 จึงเป็นการพิจารณาโดย
คณะผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล และคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เป็นหลัก  

1. วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้ใช้การศึกษาเอกสาร วิเคราะห์ และสังเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้องของสถาบัน           
อุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภท ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการ
เห็นชอบให้เปลี่ยนประเภทได้ ข้อมูลตามแผนด าเนินงานที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้เสนอขอเปลี่ยน
ประเภทสถาบันที่ปรากฏตามข้อก าหนดของสถาบันนั้นๆ รายงานประจ าปีของสถาบัน รายงานงบการเงิน
ประจ าปีของสถาบัน เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และเกณฑ์มาตรฐานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อมูลการประกันคุณภาพภายในของสถาบันในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีขั้นตอนในการศึกษา
ดังนี้   

1.1 ศึกษาหลักการแนวคิด กฎหมาย เกณฑ์ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนประเภท
สถาบัน อุดมศึกษาเอกชน หลักการแนวคิด ส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแล คุณภาพมาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภท
แล้ว 36 แห่ง ข้อมูลภาพรวมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และข้อมูลการด าเนินโครงการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว  

1.2 วิเคราะห์ สรุป แนวทาง วิธีการในการติดตาม ตรวจสอบ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่เปลี่ยนประเภทแล้ว 36 แห่ง จากเอกสารการประชุมอนุกรรมการด้านติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา 
และเอกสารการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

1.3 วิเคราะห์ สรุป ผลการติดตามตรวจสอบสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยน
ประเภทแล้ว 36 แห่ง จากฐานข้อมูลการด าเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ของส านักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงาน
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมีข้อมูลส าคัญรายสถาบันของสถาบันอุดมศึกษาที่เปลี่ยนประเภทแล้ว             
ข้อมูลประกอบการตรวจเยี่ยมและข้อมูลรายงานการตรวจเยี่ยมรายสถาบัน ข้อมูลการน าเสนอผลการ    
ตรวจเยี่ยมที่อยู่ในการประชุมคณะกรรมการตรวจเยี่ยม การประชุมอนุกรรมการด้านติดตามและ
ประเมินผลอุดมศึกษา และการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

1.4  สังเคราะห์ ข้อมูลที่ได้ในข้ันตอนที่ 1.๑ - ๑.3 ข้างต้นที่ผ่านการกลั่นกรองจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิในอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา และคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เพื่อสรุปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

2. ประชำกร และกลุ่มเป้ำหมำย 

 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทตั้งแต่เริ่มต้นที่มีการเปลี่ยนประเภทในปี พ.ศ. 
2527 จนถึงปัจจุบัน จ านวน 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) มหาวิทยาลัยเนช่ัน   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 

 โดยได้จ าแนกเป็นกลุม่ตามระยะเวลาในการเปลี่ยนประเภท ตามแผนภาพข้างล่างนี ้
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 ภำพประกอบท่ี 2 สถาบันกลุ่มเป้าหมายในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงประเภทเป็นมหาวิทยาลัย 

3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การศึกษาครั้งนี้รวบรวมข้อมูลจากรายงานผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาที่เปลี่ยนประเภท 
เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล เอกสารการประชุมคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการติดตาม ตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาที่เปลี่ยนประเภท รวมทั้งเอกสารที่
เกี่ยวข้องของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นส่วนที่สนับสนุนการ
ด าเนินการในโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่
เปลี่ยนประเภทแล้ว ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
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มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558-2559 โดยที่ข้อมูลหลักจะมาจากรายงานการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยน
ประเภทแล้ว แบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้  

 3.1 รายงานการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ เปลี่ยนประเภทแล้ว ระยะที่  1 
สถาบันอุดมศึกษาที่เปลี่ยนประเภทแล้วไม่เกิน 20 ปี ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ  

3.1.1 สถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้วไม่เกิน 10 ปี จ านวน 16 สถาบัน ดังนี้  
   1)  มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
   2) มหาวิทยาลัยธนบุร ี
   3) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรงุเทพ 
   4) มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 
   5) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
   6) สถาบันรัชต์ภาคย์  
   7) มหาวิทยาลัยกรงุเทธนบุรี  
   8) มหาวิทยาลัยตาป ี
   9) มหาวิทยาลัยฟาร์อสีเทอร์น  
   10) มหาวิทยาลัยนอรท์-เชียงใหม่  
   11) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
   12) มหาวิทยาลัยเนช่ัน  
   13) มหาวิทยาลัยราชธานี  
   14) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
   15) มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอสีเทริ์น 
   16) มหาวิทยาลัยเฉลมิกาญจนา 

3.1.2 สถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 10 ปี แต่ยังไม่ถึง 20 ปี จ านวน 7 สถาบัน ดังนี้  
 1) มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
 2) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  
 3) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด  
 4) มหาวิทยาลัยภาคกลาง  
 5) มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
 6) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น  
 7) มหาวิทยาลัยเกริก  
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 3.2  รายงานการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลีย่นประเภทแล้ว ระยะที่ 1 
สถาบันอุดมศึกษาทีเ่ปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 20 ปี ซึ่งแบง่เป็น 2 กลุ่ม คือ 

  3.2.1 สถาบันอุดมศึกษาที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 20 ปี จ านวน 9 สถาบัน ดังนี้ 
   1) มหาวิทยาลัยกรงุเทพ 
   2) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
   3) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
   4) มหาวิทยาลัยพายัพ 
   5) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกลุ 
   6) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
   7) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
   8) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
   9) มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์  

  3.2.2 สถาบันอุดมศึกษาที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 20 ปี และมีค่าเฉลี่ยรวมของทุก
องค์ประกอบ ทั้งการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สามในระดบัดีมาก จ านวน 4 สถาบัน ดังนี้   
   1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
   2) มหาวิทยาลัยรังสิต 
   3) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
   4) มหาวิทยาลัยสยาม   

4. เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจะใช้แบบรายงานข้อมูลประกอบการตรวจเยี่ยม รายงานการวิเคราะห์
ข้อมูลเบื้องต้น และรายงานการตรวจเยี่ยมสถาบัน เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งเครื่องมือ
ดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่ส านักติดตามประเมินผลอุดมศึกษาจัดท าข้ึน โดยความเห็นชอบของผู้ทรงคุณวุฒิ    
ในคณะอนุกรรมการด้านติดตามและประเมินผล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

 4.1 แบบรายงานข้อมูลประกอบการตรวจเยี่ยม ซึ่งมี ๓ แบบ ได้แก่   

  ๔.๑.๑ สตป.ปป._02. (ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา) เป็นข้อมูลแผนการด าเนินการของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามที่ ได้ เสนอขอเปลี่ยนประเภทสถาบันที่ปรากฏในข้อก าหนดของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก) 
  ๔.๑.๒ แบบรายงานแนวปฏิบัติที่ดี ที่สร้างความส าเร็จในระดับชาติ/นานาชาติ   ส าหรับ
การตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามที่เปลี่ยนประเภทสถาบัน ระยะที่สอง กลุ่มที่ 1 (รายละเอียด 
ปรากฏในภาคผนวก) 
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  ๔.๑.๓ แบบข้อมูลในประเด็นคุณภาพการศึกษา ๖ ด้าน ส าหรับการตรวจเยี่ยม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามที่เปลี่ยนประเภทสถาบัน ระยะที่  ๒ กลุ่มที่ ๒ (รายละเอียดปรากฏใน
ภาคผนวก) 

 4.2 รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น 
 4.3 รายงานการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนระเภท 

5. สถิติและกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ  

 5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย จากข้อมูลพื้นฐานของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภท 36 สถาบัน และภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ประกอบด้วย 

  5.1.1 จ านวนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทจ าแนกตามระยะเวลา
ของการเปลี่ยนประเภทสถาบัน 
  5.1.2 ก าไรเฉลี่ย 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการ
เปลี่ยนประเภท 
  5.1.3 ข้อมูลหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภท 
  5.1.4 ข้อมูลอาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภท 
  5.1.5 ข้อมูลนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภท และ
ข้อมูลสถาบันอุดมศึกษาเอกชนภาพรวม 
 5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภท 
รวมทั้งข้อเสนอแนะจากการตรวจเยี่ยมทั้งรายสถาบัน และในภาพรวม โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ซึ่งมี
กรอบการวิเคราะห์ตามผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทในแต่ละระยะ ดังนี้  

  5.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยน
ประเภท ระยะที่ 1 จ านวน 23 สถาบัน ในแต่ละประเด็นดังนี้  
   1) การด าเนินงานสอดคล้องตามเงื่อนไขที่ได้รับการเปลี่ยนประเภท 
   2) การด าเนินงานสอดคล้องตามแผนหลัก 3 ด้านคือ ด้านกายภาพ ด้านการเงิน 
ด้านวิชาการ ที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของสถาบัน  
   3) การด าเนินการจัดการศึกษาได้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
  5.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูล ผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยน
ประเภท ระยะที่ 2 จ านวน 13 สถาบัน โดยแยกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  

   1) สถาบันอุดมศึกษาที่ เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 20 ปี จ านวน 9 สถาบัน 
วิเคราะห์ข้อมูลจาก การให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานและการพัฒนาแก่สถาบัน และการด าเนินการจัด
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การศึกษาได้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.  2548 และหลักเกณฑ์อื่นที่
เกี่ยวข้อง 

   2) สถาบันอุดมศึกษาที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 20 ปี และมีค่าเฉลี่ยรวมของทุก
องค์ประกอบ ทั้งการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 และการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สามในระดับดีมาก จ านวน 4 สถาบัน วิเคราะห์ข้อมูลจากการรายงานแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานของ
สถาบัน และ การด าเนินการจัดการศึกษาได้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2548 และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง  

  6. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานโดยใช้ค่าสถิติพื้นฐานเป็น ร้อยละ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล
การติดตามคุณภาพภาพรวม โดยใช้ค่าร้อยละ และการวิเคราะห์เนื้อหา เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ทั้งนี ้สามารถสรุปเป็นกระบวนการวิจัยได้ดังนี้  

ตำรำงท่ี ๑ กระบวนการวิจัยการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยน
ประเภทเป็นมหาวิทยาลัย : บทเรียนที่น าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

วัตถุประสงค์ แหล่งข้อมูล เครือ่งมือ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1. เพื่อน าเสนอ 
แนวทางวิธีการ ติดตาม 
ตรวจสอบ การจัดการ
ศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่เปลี่ยน
ประเภทแล้ว 
 

เอกสารการประชุม
อนุกรรมการด้าน
ติดตามและประเมินผล
อุดมศึกษา และเอกสาร
การประชุม
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

วิเคราะห์ / สังเคราะห ์ ใช้วิธีวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา 

2. เพื่อน าเสนอผลการ
ติดตาม ตรวจสอบ การ
จัดการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่เปลี่ยน
ประเภทแล้ว 

ฐานข้อมูลการ
ด าเนินงานติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐานการจัด
การศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่เปลี่ยน
ประเภทแล้ว ของส านัก
ติดตามและประเมินผล
อุดมศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

แบบรายงานข้อมลู
ประกอบการตรวจเยี่ยม 
- สตป.ปป._02. 
(ส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษา) 
- แบบรายงานแนว
ปฏิบัติที่ดี ที่สร้าง
ความส าเรจ็ใน
ระดับชาติ/นานาชาติ 
-  แบบข้อมูลใน
ประเด็นคุณภาพ
การศึกษา ๖ ด้าน 
 

- การวิเคราะห์ข้อมลู
เชิงปริมาณ วิเคราะห์
โดยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
- ใช้วิธีวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา 
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วัตถุประสงค์ แหล่งข้อมูล เครื่องมือ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

3. เพื่อน าบทเรียนจาก
การ ติดตาม ตรวจสอบ 
การจัดการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่เปลี่ยน
ประเภทแล้ว มาสูก่าร
ให้ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบายในการพฒันา
สถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

รายงานผลการ ตรวจ
เยี่ยม และรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจเยี่ยมอนุกรรมการ
ด้านการติดตามและ
ประเมินผลอุดมศึกษา 
และคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

- การวิเคราะห์ /       
สังเคราะห ์
- แบบรายงาน 
- การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 

วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
โดยใช้ค่าสถิติพื้นฐาน
เป็น ร้อยละ ส่วนการ
วิเคราะห์ข้อมูลการ
ติดตามคุณภาพ
ภาพรวม ใช้ค่าร้อยละ 
และการวิเคราะห์
เนื้อหา 
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บทที่ 4 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือน าเสนอแนวทาง วิธีการ และผลการติดตาม ตรวจสอบ                      
การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภท และน าบทเรียนดังกล่าว มาสู่การให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยจะ 
น าเสนอสาระส าคัญผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 แนวทาง วิธีการ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน       
ที่เปลี่ยนประเภทแล้ว และ ผลการติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน         
ที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ที่จะน าเสนอในรูปของ ผลการด าเนินโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน
การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
และผลการด าเนินโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระยะที่ ๒  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559  

ตอนที่ 2 เป็นการน าเสนอผลภาพรวมของทั้งสองโครงการ 

ตอนที่ 3  เป็นการน าเสนอข้อมูลส าคัญของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาพรวมและข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

ตอนที่ 1 แนวทาง วิธีการ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยน
ประเภทแล้ว และผลการติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยน
ประเภทแล้ว 

1 โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

โครงการนี้มีส านักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เป็นผู้รับผิดชอบ โดยเป็นการด าเนินการตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามที่คณะอนุกรรมการ   
ด้านติดตามและประเมินผลเสนอ ดังนั้นกรอบแนวทาง วิธีการในการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพมาตรฐาน
การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระยะที่ 1 จ านวน 23 สถาบัน จึงเป็น
การพิจารณาโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลเป็นหลัก  

1.1 แนวทาง และวิธีการในการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระยะที่ 1 จ านวน 23 สถาบัน ซึ่งเป็นสถาบันที่เปลี่ยน
ประเภทแล้วไม่เกิน 10 ปี จ านวน 16 สถาบัน และสถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 10 ปี แต่ยังไม่ถึง 
20 ปี จ านวน 7 สถาบัน สรุปได้ดังนี้ 
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1.1.1 เนื้อหาในการติดตาม ตรวจสอบ 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบัน 

อุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ทั้ง 23 สถาบัน ก าหนดเนื้อหาในการติดตาม ตรวจสอบ  
ตามประเด็นหลัก และข้อมูลสนับสนุนเพื่อประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้ 

1) ประเด็นหลัก ได้แก่  
- การที่สถาบันได้ด าเนินการตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ในการเห็นชอบให้เปลี่ยนประเภท  
- การที่สถาบันได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานที่ได้ขอเสนอเปลี่ยน

ประเภทตามที่ปรากฏตามข้อก าหนดของสถาบันนั้นๆ ในแผนงานส าคัญ  
3 ด้าน ประกอบด้วย แผนด าเนินงานด้านกายภาพ แผนด าเนินงานด้าน
วิชาการ แผนด าเนินงานด้านการเงิน  

- การจัดการศึกษามีความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและ 
มาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

2) ข้อมูลสนับสนุนเพ่ือประกอบการพิจารณา ได้แก่  
- ข้อมูลพ้ืนฐานและแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน 
- ข้อมลูการประกันคุณภาพภายในของสถาบันนั้นๆ ในรอบปีที่ผ่านมา 
- ข้อมูลการรับรองวิทยฐานะ 

1.1.2 ขัน้ตอนวิธีการ  
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระยะที่ 1 โดยการลงพ้ืนที่
ติดตามตรวจเยี่ยมสถาบันกลุ่มเป้าหมายในระยะแรก 23 สถาบัน โดยมีขั้นตอนและวิธีด าเนินการ โดยสรุป
ดังนี้  

1) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ทราบ
นโยบายของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการตรวจเยี่ยม และขอให้สถาบันรายงานข้อมูลตามแนวทาง  
ที่ก าหนด 

2) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด าเนินการสรุปข้อมูลเบื้องต้น  
พร้อมจัดหาข้อมูลสนับสนุน อาทิ ข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน  ข้อมูลการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน
นั้นๆ ในรอบปีที่ผ่านมาเพ่ือให้คณะกรรมการตรวจเยี่ยมใช้เป็นข้อมูลประกอบการไปตรวจเยี่ยม 

3) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งก าหนดการไปตรวจเยี่ยม  
ณ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 14 วันท าการ และประสานผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมเพ่ือนัดหมายวันเวลาการไปตรวจเยี่ยม พร้อมจัดเตรียมการเดินทางของ
คณะกรรมการฯ 

4) คณะกรรมการตรวจเยี่ยมเดินทางไปตรวจเยี่ยมโดยใช้ระบบคณะกรรมการ
ตรวจเยี่ยมแบบพิชญพิจารณ์ (Peer Review) ซึ่ งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่ อยู่ ในบัญชีรายชื่อ
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คณะกรรมการตรวจเยี่ยมของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวนอย่างน้อย 3 คน และมีทีมฝ่าย
เลขานุการที่มาจากส านักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา ๒ คน ซึ่งการไปติดตามตรวจเยี่ยมในแต่ละ
สถาบันจะใช้เวลาประมาณ 2–3 วัน ขึ้นอยู่กับขนาดและจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนของสถาบัน โดยมี
กระบวนการในการตรวจเยี่ยมที่เป็นการน าเสนอข้อมูลของสถาบันอุดมศึกษาตามประเด็นของการตรวจ
เยี่ยม การสัมภาษณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหาร อาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา การเยี่ยมชมสถานที่
จัดการเรียนการสอน ห้องสมุด และอ่ืนๆ ที่เป็นจุดแข็งของสถาบัน  

5) คณะกรรมการตรวจเยี่ยมจัดท ารายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยม โดยส านัก
ติดตามประเมินผลจัดท าวาระรายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยมเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านการติดตาม   
และประเมินผล เพ่ือพิจารณาน าเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป  

6) การแจ้งผลการตรวจเยี่ยมต่อสถาบัน โดยแจ้งผลเป็นความสอดคล้องหรือ 
ไม่สอดคล้องใน ๓ ด้าน คือการด าเนินการตามเงื่อนไขของการเปลี่ยนประเภท การด าเนินการตามแผนงาน 
และการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ทั้งนี้  ส าหรับกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยน
ประเภทแล้วยังไม่ถึง 20 ปี กรณีไม่สอดคล้องตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนดจะต้องส่งแผนการปรับปรุงตาม
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมแล้วส่งรายงานผลการปรับปรุงมาเพ่ือพิจารณาโดยมีระยะเวลา  
การปรับปรุง 1 ปีการศึกษา ซึ่งอาจมีการไปตรวจเยี่ยมสถาบันในสถานที่ตั้งอีกครั้ง หากผลการปรับปรุง  
เป็นที่เรียบร้อย คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะมีหนังสือแจ้งผลการรับทราบการปรับปรุง และกรณีที่
สถาบันมิได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข หรือมีผลการปรับปรุงไม่เป็นไปตามแผนและมีผลต่อคุณภาพการจัด
การศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาให้ค าแนะน าโดยรัฐมนตรีจะด าเนินการตามมาตรา 84 
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 แล้วแจ้ง
ให้สถาบันดังกล่าวพิจารณาด าเนินการต่อไป ทั้งนี ้ขั้นตอนการปฏิบัติงานแสดงได้ดังแผนภาพข้างล่างนี้  
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ด ำเนินกำรสอดคล้องตำมกฎเกณฑท์ี่ก ำหนด 

 

เร่ิมปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

สกอ.แจ้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จ านวน ๓๖ แห่ง 

๑.ให้ทราบนโยบายของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการติดตามตรวจสอบคณุภาพและมาตรฐาน
การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้เปลี่ยนประเภทแล้ว                                                              

๒.ขอให้รายงานขอ้มูลตามแบบฟอร์มทีก่ าหนด เพือ่ใช้ประกอบการไปติดตามตรวจสอบ 

ใช้เวลาด าเนินการประมาณ 
๑ เดือน 

สกอ.จัดประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจแก่ผู้ทรงคุณวุฒิถึงแนวทางและวิธีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภท
แล้ว และจัดประชุมสัมมนาชี้แจงผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จ านวน ๓๖ แห่ง เพื่อสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงการติดตามตรวจสอบดังกล่าว 

ใช้เวลาด าเนินการประมาณ ๑ 
วัน 

ทีมเลขานุการ ของ สกอ.วิเคราะห์ข้อมลูตามประเด็นหลัก พร้อมน าข้อมูลของสถาบัน อุดมศกึษา
เอกชนที่ส่งกลับมาใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 

ใช้เวลาด าเนินการประมาณ ๓ วัน  
ท าการ ต่อสถาบัน 

ทีมเลขานุการ ของ สกอ.แจ้งก าหนดการไปติดตามตรวจสอบ ณ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ล่วงหน้า
ก่อนอย่างน้อย ๑๔ วันท าการ และประสานผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ เพื่อจัด
เตรียมการเดินทางของคณะกรรมการฯ 

ใช้เวลาด าเนินการประมาณ ๑๔  
วัน ก่อนการไปติดตามตรวจสอบ 

        คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ เดินทางไปติดตามตรวจสอบ ณ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน * 
ใช้เวลาด าเนินการประมาณ  
๑ - ๓ วัน ต่อสถาบัน ข้ึนกับ

จ านวนหลักสูตร/สาขา 

ใช้เวลาด าเนินการประมาณ                                 
๑ วัน ต่อสถาบัน 

ผู้รับผิดชอบโครงการของ สกอ.จัดท ารายงานสรุปผลการติดตามตรวจสอบเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
ด้านการติดตามและประเมินผล เพื่อพิจารณา แล้วน าเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา
ต่อไป 

ใช้เวลาด าเนินการประมาณ      
๑ เดือน 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ ทุกหลักสูตรร่วมกัน เพื่อสรุปภาพรวมผลการพิจารณา
เป็นบรรทัดฐานเดียวกันของทั้งสถาบัน และใหข้้อเสนอแนะ  

ใช้เวลาด าเนินการประมาณ ๑ วัน 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ สรุปผลการพิจารณาเรื่องคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในหลักสูตรที่รับผิดชอบ 
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ภาพประกอบที่ 3    ขั้นตอนการด าเนินงานโครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา 
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว (ระยะที่ 1) 

หมายเหตุ * ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ (คณะกรรมการ     
ตรวจเยี่ยม) ติดตามตรวจสอบ ณ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระยะแรก 
จ านวน ๒๓ แห่ง และระยะท่ี ๒ จ านวน ๑๓ แห่ง 

สิ้นสุด 

ใช้เวลาด าเนินการประมาณ     
๑ เดือน 

ใช้เวลาด าเนินการประมาณ 
๑๔ วันท าการ 

จ าเป็นต้องติดตามซ้ า 
ไม่จ าเป็นต้องติดตามซ้ า 

ด ำเนินกำร ไม่ สอดคล้องตำมกฎเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ใช้เวลาปรับปรุงต้ังแต่ ๑ ภาคการศึกษาข้ึนไป  
แต่ไม่เกิน ๒ ปีการศึกษา 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนด าเนินการปรับปรุงตามความเห็นของ 
สกอ.แล้วส่ง รำยงำนผลกำรปรับปรุงไปยัง สกอ. 

ใช้เวลาด าเนินการประมาณ 
๑๔ วันท าการ 

สกอ.พิจำรณำกำรไปติดตำม
ตรวจสอบซ้ ำ 

สกอ.แจ้งผลการรับทราบถึงสถาบัน 

สิ้นสุด 

สกอ.พิจำรณำรำยงำนผล
กำรปรับปรุง 

ผู้รับผิดชอบโครงการของ สกอ.จัดท ารายงานผลการปรับปรุงเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านการติดตาม
และประเมินผล เพื่อพิจารณา แล้วน าเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาต่อไป 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาให้ค าแนะน าโดยรัฐมนตรีด าเนินการตามมาตรา ๘๔ แห่ง
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้วแจ้งให้
สถาบันดังกล่าวพิจารณาด าเนินการ 

ด ำเนินกำร ไม่ สอดคล้องตำมกฎเกณฑ์ที่ก ำหนด 

ด ำเนินกำรสอดคล้องตำมกฎเกณฑท์ี่ก ำหนด 

แจ้งผลกำรพิจำรณำให้สถำบัน สิ้นสุด 
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1.1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิในการติดตาม ตรวจสอบ ที่เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ    
ตรวจเยี่ยม มีจ านวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย 

1) ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือคณะอนุกรรมการ
หลัก ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 1 คน 

2) ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งนั้นมีการเปิดหลักสูตร 
ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือมีต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป ซึ่งปรากฏรายชื่อใน
ท าเนียบผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวนอย่างน้อย 2 คน 

3) ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามบัญชีรายชื่อ
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 1 คน 

ทั้งนี้  องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมอาจเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ          
คนเดียวกันได้ กรณีมีคุณสมบัติมากกว่า 1 องค์ประกอบ 

ส าหรับฝ่ายเลขานุการ เป็นเจ้าหน้าที่ส านักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหลัก อย่างน้อย ๒ คน ตามความเหมาะสมของปริมาณและ
ความซับซ้อนของการด าเนินงาน โดยมีผู้สังเกตการณ์จากส านักอ่ืนภายในส านักงานคณะกรรมการ         
การอุดมศึกษา เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงในการท างาน  

1.2 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 
1.2.1 ข้อมูลพ้ืนฐานสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระยะที่ 1 จ านวน 

23 สถาบัน ซึ่งเป็นสถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้วไม่เกิน 10 ปี จ านวน 16 สถาบัน และสถาบันที่เปลี่ยน
ประเภทแล้วเกิน 10 ปี แต่ยังไม่ถึง 20 ปี จ านวน 7 สถาบัน ประกอบด้วยข้อมูลจ านวนคณาจารย์ 
นักศึกษา หลักสูตร วันที่จัดตั้งและเปลี่ยนประเภท ข้อมูลการประกันคุณภาพ และข้อมูลการรับรอง      
วิทยฐานะ 

ตารางที่ 2 ข้อมูลพ้ืนฐานสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระยะที่ 1 ซึ่งเป็นสถาบันที่      
เปลี่ยนประเภทแล้วไม่เกิน 10 ปี จ านวน 16 สถาบัน 

ชื่อสถาบัน วันที่จัดตั้ง 
วันที่เปลี่ยน

ประเภท 
จ านวน

คณาจารย ์
จ านวน
นักศึกษา 

จ านวนหลักสูตร 
ป. 
ตรี 

บัณฑิต
ศึกษา 

รวม 

1. มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี 

28 มกราคม 
2545 

11 
มิถุนายน 
2552 

908 5,881 40 16 56 

2. มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ 

9  
เมษายน 
2540 

30 
พฤษภาคม 
2546 

n/a 4,506 26 6 32 
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ชื่อสถาบัน วันที่จัดตั้ง 
วันที่เปลี่ยน

ประเภท 
จ านวน

คณาจารย ์
จ านวน
นักศึกษา 

จ านวนหลักสูตร 
ป. 
ตรี 

บัณฑิต
ศึกษา 

รวม 

3. มหาวิทยาลัย
ธนบุรี 

27 มีนาคม 
2541 

16 
มกราคม 
2550 

270 6,995 12 3 15 

4. มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี 

27  
ธันวาคม 
2542 

13 
พฤษภาคม 
2548 

240 6,500 22 13 35 

5. มหาวิทยาลัย 
นอร์ทกรุงเทพ 

31 ตุลาคม 
2543 

22 
มิถุนายน 
2553 

187 5,979 19 7 26 

6. มหาวิทยาลัย 
ฟาฎอนี (เดิม 
มหาวิทยาลัย
อิสลามยะลา) 

3 เมษายน 
2541 

14 
มิถุนายน 
2550 

231 3,662 18 6 24 

7. มหาวิทยาลัย
นอร์ท-
เชียงใหม่ 

13  
กันยายน 
2542 

26 
พฤษภาคม 
2547 

183 3,248 22 10 32 

8. มหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา 

7 กันยายน 
2547 

14 
มกราคม 
2557 

n/a 3,258 10 3 13 

9. มหาวิทยาลัย
เกริก 

28 
พฤษภาคม 
2513 

7  
กุมภาพันธ์ 
2538 

144 2,717 17 10 27 

10. มหาวิทยาลัย 
คริสเตียน 

7 กันยายน 
2526 

15 
สิงหาคม 
2544 

181 2,606 10 6 16 

11. มหาวิทยาลัย
เซนต์จอห์น 
 

5 มกราคม 
2532 

19 มีนาคม 
2539 

96 915 12 5 17 

12. มหาวิทยาลัย 
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
 

8 มีนาคม 
2531 

27 
ธันวาคม 
2542 

212 3,300 16 6 22 
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ชื่อสถาบัน วันที่จัดตั้ง 
วันที่เปลี่ยน

ประเภท 
จ านวน

คณาจารย ์
จ านวน
นักศึกษา 

จ านวนหลักสูตร 
ป. 
ตรี 

บัณฑิต
ศึกษา 

รวม 

13. มหาวิทยาลัย 
ฟาร์อีสเทอร์น 

27 ธันวาคม 
2542 

20 เมษายน 
2549 

111 1,622 15 2 17 

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

26 
กุมภาพันธ์ 
2542 

21  
กรกฎาคม  
2552 

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 

หมายเหตุ:  - จ านวนคณาจารย์ ปีการศึกษา 2558 ข้อมูลเฉพาะบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่
มีหน้าที่สอน จากสารสนเทศอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ วันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2559 
               - จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 ข้อมูลเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา จากสารสนเทศอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ณ วันที่ 13 มิถุนายน 
2559 
               - n/a ไม่ปรากฏข้อมูล เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาไม่ได้จัดส่งข้อมูลในปีการศึกษา 2558 

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่า ในจ านวนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วไม่เกิน  
10 ปี จ านวน 16 สถาบัน นั้น มีการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ทั้งนี ้ส่วนใหญ่เป็น
การจัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และถ้าดูขนาดของสถาบัน โดยพิจารณาจากจ านวนนักศึกษา



๘๕ 
 

ที่ไม่ถึง 1,000 คน จะมีอยู่ 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 
และมหาวิ ทยาลั ยตาปี  และหาก พิจ า รณาจาก สถาบั นที่ มี จ า นวนนั กศึ กษามาก ประมาณ  
5,000 คน ขึ้นไป มีอยู่ 4 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยธนบุรี และมหาวิทยาลัย
ปทุมธานี  หากพิจารณาสถาบันที่มีนักศึกษามากที่สุด 3 อันดับแรก คือ มหาวิทยาลัยธนบุรี (6,995 คน) 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี (6,500 คน) และ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (5,979 คน) ตามล าดับ ทั้งนี้ 
สถาบันที่มีนักศึกษาน้อยที่สุด 3 อันดับแรก คือ มหาวิทยาลัยตาปี (772 คน) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
(915 คน) และมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก (992 คน) ตามล าดับ 

ตารางท่ี  3  ข้อมูลพ้ืนฐานสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระยะที่ 1 ซึ่งเป็นสถาบันที่        
เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 10 ปี แต่ยังไม่ถึง 20 ปี จ านวน 7 สถาบัน 

ชื่อสถาบัน 
วันที่
จัดตั้ง 

วันที่เปลี่ยน
ประเภท 

จ านวน
คณาจารย ์

จ านวน
นักศึกษา 

จ านวนหลักสูตร 
ป. 
ตรี 

บัณฑิต
ศึกษา 

รวม 

1. มหาวิทยาลัย 
รัตนบัณฑิต 

24 
มิถุนายน 
2546 

29 
มกราคม 
2547 

396 10,535 30 4 34 

2. มหาวิทยาลัย
นานาชาติ 
แสตมฟอร์ด 
 

29 
พฤศจิกา
ยน 
2538 

14 
กุมภาพันธ์ 
2546 

213 3,201 19 3 22 

3. มหาวิทยาลัย 
ภาคกลาง 

13 
กุมภาพัน
ธ์ 2529 

31  
ตุลาคม 
2545 

34 100 4 3 7 

4. มหาวิทยาลัย 
เนชั่น (เดิม 
มหาวิทยาลัยโยนก) 

12  
มกราคม 
2531 

23  
สิงหาคม 
2549  

n/a 1,194 6 3 9 

5. สถาบันรัชภาคย์
(เดิม วิทยาลัย 
รัชภาคย์) 

29  
เมษายน 
2536 

12 
พฤษภาคม 
2553 

207 2,607 14 4 18 

6. มหาวิทยาลัย 
ราชธานี 

29 
เมษายน 
2536 

25 
กันยายน 
2546 

119 2,419 9 7 16 

7. มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก 

19 
เมษายน 
2545 

6 มกราคม 
2554 

102 2,173 11 5 16 



๘๖ 
 

หมายเหตุ:  - จ านวนคณาจารย์ ปีการศึกษา 2558 ข้อมูลเฉพาะบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่
มีหน้าที่สอน จากสารสนเทศอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ วันที่                   
10 กุมภาพันธ์ 2559 
               -  จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 ข้อมูล เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี                    
และบัณฑิตศึกษา จากสารสนเทศอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ วันที่            
13 มิถุนายน 2559 
               - n/a ไม่ปรากฏข้อมูล เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษาใม่ได้จัดส่งข้อมูลในปีการศึกษา 2558 

จากตารางข้างต้นจะเห็นว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วระยะที่ 1  ซึ่งเป็น
สถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 10 ปี แต่ยังไม่ถึง 20 ปี จ านวน 7 สถาบัน มีสถาบันที่มีจ านวนนักศึกษา
น้อยมาก คือ 100 คน อยู่ 1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยภาคกลาง  โดยที่ส่วนใหญ่มีจ านวนนักศึกษาอยู่ระหว่าง 
1,000 - 3,000 กว่าคน จะมีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ที่มีจ านวนนักศึกษามากกว่าแห่งอ่ืน คือ  
มีจ านวน 10,535 คน หากพิจารณาสถาบันที่มีนักศึกษามากที่สุด 3 อันดับแรก คือ มหาวิทยาลัย        
รัตนบัณฑิต (10,535 คน) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (3,201 คน) และ สถาบันรัชภาคย์           
( 2,607 คน) ตามล าดับ ทั้งนี้ สถาบันที่มีนักศึกษาน้อยที่สุด 3 อันดับแรก คือ มหาวิทยาลัยภาคกลาง 
(100 คน) มหาวิทยาลัยเนชั่น (1,194 คน) และมหาวิทยาลัยพิษณุโลก (2,173 คน) ตามล าดับ  

1.2.2 ความสอดคล้องตามเงื่อนไขของการเปลี่ยนประเภท และแผนการด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที่รับการตรวจเยี่ยมระยะแรก

จ านวน 23 สถาบัน   

ประกอบด้วยผลการด าเนินงาน 3 ส่วน ได้แก่ 1) ผลการด าเนินงานตามประเด็น
รวม 9 ประเด็น 2) ผลการด าเนินงานตามประเด็นหลัก 3 ประเด็น คือ การด าเนินงานตามเงื่อนไข
คณะกรรมการการอุดมศึกษา การด าเนินงานตามแผนงานต่างๆ ในข้อก าหนดของสถาบัน และการจัด
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  และ 2) ประเด็นที่เป็น
จุดแข็งและจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 

1) ผลการด าเนินงานตามประเด็นรวม 9 ประเด็น 
 
  



 
 

๘๗ 

ตารางท่ี 4  สรุปผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วตามประเด็นต่างๆ ระยะแรก จ านวน 23 สถาบัน 
 

ล าดับที ่ สถาบัน 
 

1. เง่ือนไข กกอ. 2. อาคารสถานที่ 
 

3. ที่ดิน 4. กองทุน 5. การจัดการ
ศึกษา 

 

6. คณาจารย์
และการพัฒนา

อาจารย ์

7. งานวิจัย 8. วิธีรับ
นักศึกษา 

9. ผลการตรวจ
เย่ียม 

 
1. ม.ปทุมธานี 

(14-16 ส.ค.) 
  

กกอ. ไม่ได้
ก าหนดเงื่อนไข 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนด้าน
กายภาพ) 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนด าเนินงาน
ด้านวิชาการ) 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนการจัดหา
และพัฒนา
อาจารย์) 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
มติ กกอ. 

สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อบังคับของ
สถาบัน 

ให้ปรับปรุงตาม
ประเด็นที่ไม่
สอดคล้อง 
 

2. ม.ธนบุร ี
(26-27 ส.ค.) 
  

กกอ.ไม่ได้ก าหนด
เงื่อนไข 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนด้าน
กายภาพ) 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนด าเนินงาน
ด้านวิชาการ) 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนการจัดหา
และพัฒนา 
อาจารย์) 
 
 
 
 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
มติ กกอ. 

สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อบังคับของ
สถาบัน 

ให้ปรับปรุงตาม
ประเด็นที ่
ไม่สอดคล้อง 



 
 

๘๘ 

ล าดับที ่ สถาบัน 
 

1. เง่ือนไข กกอ. 2. อาคารสถานที่ 
 

3. ที่ดิน 4. กองทุน 5. การจัดการ
ศึกษา 

 

6. คณาจารย์
และการพัฒนา

อาจารย ์

7. งานวิจัย 8. วิธีรับ
นักศึกษา 

9. ผลการตรวจ
เย่ียม 

 

3. ม.นอร์ทกรุงเทพ 
(29-30 ส.ค.) 
  

กกอ.ไม่ได้ก าหนด
เงื่อนไข 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนด้าน
กายภาพ) 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนด าเนินงาน
ด้านวิชาการ) 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนการจัดหา
และพัฒนา
อาจารย์) 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
มติ กกอ. 

สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อบังคับของ
สถาบัน 

ให้ปรับปรุงตาม
ประเด็นที ่
ไม่สอดคล้อง 

4. ม.นานาชาติ
เอเชีย-แปซิฟิก 
(1-2 ก.ย.) 
  
  

ให้ปรับปรุง โดยมี
ข้อเสนอแนะให้
สถาบันเร่งพัฒนา
อาจารย์ประจ า
หลักสตูรที่มี
คุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี  ให้มี
คุณวุฒิที่สูงข้ึน 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนด้าน
กายภาพ) 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนด าเนินงาน
ด้านวิชาการ) 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนการจัดหา
และพัฒนา
อาจารย์) 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
มติ กกอ. 

สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อบังคับของ
สถาบัน 

ให้ปรับปรุงตาม
ประเด็นที ่
ไม่สอดคล้อง 

5. ม.พิษณุโลก 
(2-3 ก.ย.) 
  

กกอ.ไม่ได้ก าหนด
เงื่อนไข 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนด้าน
กายภาพ) 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนด าเนินงาน
ด้านวิชาการ) 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนการจัดหา
และพัฒนา
อาจารย์) 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
มติ กกอ. 

สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อบังคับของ
สถาบัน 

ให้ปรับปรุงตาม
ประเด็นที ่
ไม่สอดคล้อง 



 
 

๘๙ 

ล าดับที ่ สถาบัน 
 

1. เง่ือนไข กกอ. 2. อาคารสถานที่ 
 

3. ที่ดิน 4. กองทุน 5. การจัดการ
ศึกษา 

 

6. คณาจารย์
และการพัฒนา

อาจารย ์

7. งานวิจัย 8. วิธีรับ
นักศึกษา 

9. ผลการตรวจ
เย่ียม 

 
6. ส.รชัต์ภาคย์ 

(10-11 ก.ย.) 
  

กกอ.ไม่ได้ก าหนด
เงื่อนไข 

ไม่สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนด้าน
กายภาพ) 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนด าเนินงาน
ด้านวิชาการ) 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนการจัดหา
และพัฒนา
อาจารย์) 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
มติ กกอ. 

สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อบังคับของ
สถาบัน 

ให้ปรับปรุงตาม
ประเด็นที ่
ไม่สอดคล้อง 

7. ม.กรุงเทพธนบุร ี
(11-13 ก.ย.) 
  

ไม่สอดคล้องตาม
เงื่อนไขที่ กกอ.
ก าหนด 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนด้าน
กายภาพ) 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนด าเนินงาน
ด้านวิชาการ) 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนการจัดหา
และพัฒนา
อาจารย์) 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
มติ กกอ. 

สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อบังคับของ
สถาบัน 

ให้ปรับปรุงตาม
ประเด็นที ่
ไม่สอดคล้อง 

8. ม.ตาปี 
(11-12 ก.ย.) 
  

กกอ.ไม่ได้ก าหนด
เงือ่นไข 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนด้าน
กายภาพ) 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนด าเนินงาน
ด้านวิชาการ) 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนการจัดหา
และพัฒนา
อาจารย์) 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
มติ กกอ. 

สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อบังคับของ
สถาบัน 

ให้ปรับปรุงตาม
ประเด็นที ่
ไม่สอดคล้อง 



 
 

๙๐ 

ล าดับที ่ สถาบัน 
 

1. เง่ือนไข กกอ. 2. อาคารสถานที่ 
 

3. ที่ดิน 4. กองทุน 5. การจัดการ
ศึกษา 

 

6. คณาจารย์
และการพฒันา

อาจารย ์

7. งานวิจัย 8. วิธีรับ
นักศึกษา 

9. ผลการตรวจ
เย่ียม 

 
9. ม.ฟาร์อีสเทอร์น 

(17-18 ก.ย.) 
  

กกอ.ไม่ได้ก าหนด
เงื่อนไข 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนด้าน
กายภาพ) 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนด าเนินงาน
ด้านวิชาการ) 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนการจัดหา
และพัฒนา
อาจารย์) 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
มติ กกอ. 

สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อบังคับของ
สถาบัน 

ให้ปรับปรุงตาม
ประเด็นที ่
ไม่สอดคล้อง 

10. ม.นอร์ทเชียงใหม่ 
(23-24 ก.ย.) 
  

กกอ.ไม่ได้ก าหนด
เงื่อนไข 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนด้าน
กายภาพ) 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนด าเนินงาน
ด้านวิชาการ) 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนการจัดหา
และพัฒนา
อาจารย์) 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
มติ กกอ. 

สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อบังคับของ
สถาบัน 

ให้ปรับปรุงตาม
ประเด็นที ่
ไม่สอดคล้อง 

11. ม.ฟาฏอนี 
(20-21 ต.ค.) 
  

กกอ.ไม่ได้ก าหนด
เงือ่นไข 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนด้าน
กายภาพ) 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนด าเนินงาน
ด้านวิชาการ) 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนการจัดหา
และพัฒนา
อาจารย์) 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
มติ กกอ. 

สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อบังคับของ
สถาบัน 

ให้ปรับปรุงตาม
ประเด็นที ่
ไม่สอดคล้อง 



 
 

๙๑ 

ล าดับที ่ สถาบัน 
 

1. เง่ือนไข กกอ. 2. อาคารสถานที่ 
 

3. ที่ดิน 4. กองทุน 5. การจัดการ
ศึกษา 

 

6. คณาจารย์
และการพฒันา

อาจารย ์

7. งานวิจัย 8. วิธีรับ
นักศึกษา 

9. ผลการตรวจ
เย่ียม 

 
12. ม.เนชั่น  

(27-28 ต.ค.) 
  

กกอ.ไม่ได้ก าหนด
เงื่อนไข 

ไม่สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนด้าน
กายภาพ) 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 

ไม่สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนด าเนินงาน
ด้านวิชาการ) 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนการจัดหา
และพัฒนา
อาจารย์) 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
มติ กกอ. 

สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อบังคับของ
สถาบัน 

ให้ปรับปรุงตาม
ประเด็นที ่
ไม่สอดคล้อง 

13. ม.ราชธานี 
(27-29 ต.ค.) 
  

กกอ.ไม่ได้ก าหนด
เงื่อนไข 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนด้าน
กายภาพ) 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนด าเนินงาน
ด้านวิชาการ) 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนการจัดหา
และพัฒนา
อาจารย์) 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
มติ กกอ. 

สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อบังคับของ
สถาบัน 

ให้ปรับปรุงตาม
ประเด็นที ่
ไม่สอดคล้อง 

14. ม.ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
(4-5 ก.ย.) 

กกอ.ไม่ได้ก าหนด
เงื่อนไข 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนด้าน
กายภาพ) 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนด าเนินงาน
ด้านวิชาการ) 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนการจัดหา
และพฒันา
อาจารย์) 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
มติ กกอ. 

สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อบังคับของ
สถาบัน 

ให้ปรับปรุงตาม
ประเด็นที ่
ไม่สอดคล้อง 



 
 

๙๒ 

ล าดับที ่ สถาบัน 
 

1. เง่ือนไข กกอ. 2. อาคารสถานที่ 
 

3. ที่ดิน 4. กองทุน 5. การจัดการ
ศึกษา 

 

6. คณาจารย์
และการพัฒนา

อาจารย ์

7. งานวิจัย 8. วิธีรับ
นักศึกษา 

9. ผลการตรวจ
เย่ียม 

 
15. ม.การจัดการและ

เทคโนโลยี 
อีสเทิร์น 
(7-8 พ.ย.) 

กกอ.ไม่ได้ก าหนด
เงื่อนไข 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนด้าน
กายภาพ) 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 

สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนด าเนินงาน
ด้านวิชาการ) 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนการจัดหา
และพัฒนา
อาจารย์) 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
มติ กกอ. 

สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อบังคับของ
สถาบัน 

ให้ปรับปรุงตาม
ประเด็นที ่
ไม่สอดคล้อง 

16. ม. เกริก 
(18-19 มี.ค.) 
  

กกอ.ไม่ได้ก าหนด
เงื่อนไข 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนด้าน
กายภาพ) 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนด าเนินงาน
ด้านวิชาการ) 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนการจัดหา
และพัฒนา
อาจารย์) 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
มติ กกอ. 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อบังคับของ
สถาบัน 

ให้ปรับปรุงตาม
ประเด็นที ่
ไม่สอดคล้อง 

17. ม.หาดใหญ่ 
 (30-31 มี.ค.)  
  

กกอ.ไม่ได้ก าหนด
เงื่อนไข 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนด้าน
กายภาพ) 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนด าเนินงาน
ด้านวิชาการ) 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนการจัดหา
และพัฒนา
อาจารย์) 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
มติ กกอ. 

สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อบังคับของ
สถาบัน 

ให้ปรับปรุงตาม
ประเด็นที ่
ไม่สอดคล้อง 



 
 

๙๓ 

ล าดับที ่ สถาบัน 
 

1. เง่ือนไข กกอ. 2. อาคารสถานที่ 
 

3. ที่ดิน 4. กองทุน 5. การจัดการ
ศึกษา 

 

6. คณาจารย์
และการพัฒนา

อาจารย ์

7. งานวิจัย 8. วิธีรับ
นักศึกษา 

9. ผลการตรวจ
เย่ียม 

 
18.  ม.คริสเตียน 

 (2-3 เม.ย.) 
  

กกอ.ไม่ได้ก าหนด
เงื่อนไข 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนด้าน
กายภาพ) 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนด าเนินงาน
ด้านวิชาการ) 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนการจัดหา
และพัฒนา
อาจารย์) 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
มติ กกอ. 

สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อบังคับของ
สถาบัน 

ให้ปรับปรุงตาม
ประเด็นที ่
ไม่สอดคล้อง 

19. ม.เซนต์จอห์น 
(2-3 เม.ย.) 
  

กกอ.ไม่ได้ก าหนด
เงื่อนไข 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนด้าน
กายภาพ) 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนด าเนินงาน
ด้านวิชาการ) 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนการจัดหา
และพัฒนา
อาจารย์) 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
มติ กกอ. 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อบังคับของ
สถาบัน 

ให้ปรับปรุงตาม
ประเด็นที ่
ไม่สอดคล้อง 

20. ม.ภาคกลาง 
(23-24 เม.ย.) 
  

กกอ.ไม่ได้ก าหนด
เงื่อนไข 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนด้าน
กายภาพ) 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อก าหนดสถาบัน 
  

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนการจัดหา
และพัฒนา
อาจารย์) 
 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
มติ กกอ. 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อบังคับของ
สถาบัน 

ให้ปรับปรุงตาม
ประเด็นที ่
ไม่สอดคล้อง 



 
 

๙๔ 

ล าดับที ่ สถาบัน 
 

1. เง่ือนไข กกอ. 2. อาคารสถานที่ 
 

3. ที่ดิน 4. กองทุน 5. การจัดการ
ศึกษา 

 

6. คณาจารย์
และการพัฒนา

อาจารย ์

7. งานวิจัย 8. วิธีรับ
นักศึกษา 

9. ผลการตรวจ
เย่ียม 

 
21. ม. นานาชาติ 

แสตมฟอร์ด 
(28-29 เม.ย.) 

กกอ.ไม่ได้ก าหนด
เงื่อนไข 

ไม่สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนด้าน
กายภาพ) 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนด าเนินงาน
ด้านวิชาการ) 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนการจัดหา
และพัฒนา
อาจารย์) 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
มติ กกอ. 

สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อบังคับของ
สถาบัน 

ให้ปรับปรุงตาม
ประเด็นที ่
ไม่สอดคล้อง 

22. ม. เฉลิม
กาญจนา 
(26-28 เม.ย.) 
  

สอดคล้องตาม
เงื่อนไข 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนด้าน
กายภาพ) 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนด าเนินงาน
ด้านวิชาการ) 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนการจัดหา
และพัฒนา
อาจารย์) 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
มติ กกอ. 

สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อบังคับของ
สถาบัน 

ให้ปรับปรุงตาม
ประเด็นที ่
ไม่สอดคล้อง 

23. ม. รัตนบัณฑิต 
(3-4 ก.พ.) 
  
  

กกอ.ไม่ได้ก าหนด
เงื่อนไข 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนด้าน
กายภาพ) 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 

สอดคล้องตาม
ข้อก าหนดสถาบัน 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนด าเนินงาน
ด้านวิชาการ) 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อก าหนดสถาบัน 
(แผนการจัดหา
และพฒันา
อาจารย์) 

ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
มติ กกอ. 

สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูรฯ และ
ข้อบังคับของ
สถาบัน 

ให้ปรับปรุงตาม
ประเด็นที ่
ไม่สอดคล้อง 



๙๕ 
 

 

2) ผลการด าเนินงานตามประเด็นหลัก 3 ประเด็น 

ตารางท่ี 5 ผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว 23 สถาบัน จ าแนกตาม
ประเด็นหลัก 3 ประเด็น  

   หมายถึงไม่สอดคล้อง  

  หมายถึงสอดคล้อง 

สถาบันอุดมศึกษา 

1. การ
ด าเนินการ
ตามเงื่อนไข 

กกอ. 

2. การด าเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ 
ในข้อก าหนดของสถาบัน 3. การ

จัดการศึกษา
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตรฯ 

สรุป
ภาพรวมทั้ง 
3 ประเด็น 

โดย
ความเห็น

ของ
อนุกรรมการ 

2.1 แผน
กายภาพ 

2.2 
แผนการ

เงิน 

2.3 
แผน

วิชาการ 
สรุป 

1. เปลี่ยนประเภทน้อยกว่า 10 ปี (จ านวน 14 แห่ง) 

มหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี 

       

มหาวิทยาลัยธนบุรี 
       

มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี 

ไม่มี
เงื่อนไข       

มหาวิทยาลัยนอร์ท 
กรุงเทพ 

ไม่มี
เงื่อนไข       

มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
ไม่มี

เงื่อนไข       

มหาวิทยาลัยนอร์ท-
เชียงใหม่ 

ไม่มี
เงื่อนไข       

มหาวิทยาลัยเฉลิม
กาญจนา        



๙๖ 
 

 

สถาบันอุดมศึกษา 

1. การ
ด าเนินการ
ตามเงื่อนไข 

กกอ. 

2. การด าเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ 
ในข้อก าหนดของสถาบัน 3. การ

จัดการศึกษา
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตรฯ 

สรุป
ภาพรวมทั้ง 
3 ประเด็น 

โดย
ความเห็น

ของ
อนุกรรมการ 

2.1 แผน
กายภาพ 

2.2 
แผนการ

เงิน 

2.3 
แผน

วิชาการ 
สรุป 

มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก 

ไม่มี
เงื่อนไข 

      

สถาบันรัชต์ภาคย์ 
ไม่มี

เงื่อนไข       

มหาวิทยาลัย      
ฟาร์อีสเทอร์น 

ไม่มี
เงื่อนไข       

มหาวิทยาลัยเนชั่น 
ไม่มี

เงื่อนไข       

มหาวิทยาลัยการ
จัดการและ
เทคโนโลยีอีสเทิร์น 

ไม่มี
เงื่อนไข       

มหาวิทยาลัย
นานาชาติเอเชีย
แปซิฟิก 

       

มหาวิทยาลัยตาปี 
ไมมี่

เงื่อนไข       

2. เปลี่ยนประเภทระหว่าง 10 – 20 ปี (จ านวน 8 แห่ง) 

มหาวิทยาลัย     
รัตนบัณฑิต  

ไม่มี
เงื่อนไข 

          

มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ 

ไม่มี
เงื่อนไข 

      



๙๗ 
 

 

สถาบันอุดมศึกษา 

1. การ
ด าเนินการ
ตามเงื่อนไข 

กกอ. 

2. การด าเนินงานตามแผนงานต่าง ๆ 
ในข้อก าหนดของสถาบัน 3. การ

จัดการศึกษา
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตรฯ 

สรุป
ภาพรวมทั้ง 
3 ประเด็น 

โดย
ความเห็น

ของ
อนุกรรมการ 

2.1 แผน
กายภาพ 

2.2 
แผนการ

เงิน 

2.3 
แผน

วิชาการ 
สรุป 

มหาวิทยาลัย
นานาชาติ 
แสตมฟอร์ด 

ไม่มี
เงื่อนไข 

      

มหาวิทยาลัยราช
ธานี 

ไม่มี
เงื่อนไข       

มหาวิทยาลัยคริส
เตียน        

มหาวิทยาลัยเซนต์
จอห์น 

ไม่มี
เงื่อนไข 

      

มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ไม่มี
เงื่อนไข       

มหาวิทยาลัยภาค
กลาง 

ไม่มี
เงื่อนไข       

3. เปลี่ยนประเภทเกินกว่า 20 ปี (จ านวน 1 แห่ง) 

มหาวิทยาลัยเกริก 
ไม่มี

เงื่อนไข       

 

ที่มา     ส านักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

หมายเหตุ : ถึงแม้ว่าผลตรวจเยี่ยมบางประเด็นไม่สอดคล้อง แต่ผลสรุปภาพรวมสอดคล้อง เนื่องมาจาก
ประเด็นที่ไม่สอดคล้องมีข้อจ ากัดบางประการที่คณะกรรมการฯ พิจารณา เห็นว่าไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา 
 



๙๘ 
 

 

จากตารางข้างต้น เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานตามประเด็นหลัก 3 ประเด็น คือ  
1) การด าเนินงานตามเงื่อนไขของ กกอ.  2) การด าเนินงานตามแผนงานต่างๆ ตามข้อก าหนดของสถาบัน 
และ 3) การจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  
มีข้อสรุป ดังนี้ 

2.1) ประเด็นการด าเนินงานตามเงื่อนไขคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
พบว่า มีสถาบันอุดมศึกษาจ านวน 18 สถาบันเปลี่ยนประเภทโดยไม่มีเงื่อนไข และมีสถาบันอุดมศึกษา
จ านวน 5 สถาบันที่ กกอ. มีเงื่อนไขให้ด าเนินการหลังได้รับการเปลี่ยนประเภท โดยในจ านวนนี้มีจ านวน    
4 สถาบัน ที่ด าเนินการได้สอดคล้องตามเงื่อนไขที่ กกอ.ก าหนด ได้แก่ มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัย    
เฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยคริสเตียน และมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก ส่วนมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2551 มีมติ
เห็นชอบให้ค าแนะน ารัฐมนตรีอนุญาตให้วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนประเภทเป็น 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของอนุกรรมการพิจารณาจัดตั้ง
และเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จ านวน 8 ข้อ นั้น มหาวิทยาลัยยังไม่ได้น าเสนอข้อมูล      
การด าเนินการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ  

การด าเนินการตามเง่ือนไข กกอ. ของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ฝ่ายเลขานุการได้
ประสานขอข้อมูลที่ยืนยันการก าหนดเงื่อนไขของ กกอ. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามแผน
กายภาพตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ตั้งข้อสังเกต โดยเอกสารที่เป็นหลักฐานในการด าเนินงาน 
พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องเฉพาะที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต พ.ศ.2548 ออกตามความ  
ในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก าหนดจัดการ
เรียนการสอน 2 วิทยาเขต คือ  วิทยาเขตบางกะปิ กรุงเทพฯ และวิทยาเขตปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  
จากการตรวจเยี่ยมยังไม่พบว่ามีการใช้พ้ืนที่ของวิทยาเขตปทุมธานีซึ่งเป็นสถานที่ตั้งหลักในการจัด
การศึกษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ชี้แจงว่าอยู่ระหว่างพิจารณาวางแผนการใช้พ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือเป็นที่จัดการ
เรียนการสอนของกลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

2.2) การด าเนินงานตามแผนงานต่างๆ ตามข้อก าหนดของสถาบัน  
ซึ่งประกอบไปด้วยแผนงานจ านวน 3 แผนงาน ได้แก่ แผนกายภาพ แผนการเงิน และแผนวิชาการ  
ในภาพรวมของการด าเนินงานตามแผนงาน พบว่า มีจ านวน 16 สถาบัน ที่มีผลการด าเนินงานเป็นไปตาม
แผนงานต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนด ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัย
นอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัย   
เซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยการจัดการ
และเทคโนโลยีอีสเทิร์น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก และมหาวิทยาลัยตาปี ส่วนสถาบันที่มีผลการ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดมีจ านวน 7 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัย        
รัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยราชธานี มหาวิทยาลัยภาคกลาง มหาวิทยาลัย
พิษณุโลก สถาบันรัชต์ภาคย์ และมหาวิทยาลัยเนชั่น 

 
 



๙๙ 
 

 

เมื่อพิจารณารายละเอียดของแต่ละแผนงานแล้ว พบดังนี้ 
 ด้านแผนกายภาพ สถาบันที่ด าเนินงานไม่สอดคล้องตามแผน ได้แก่  

1) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เนื่องจากด าเนินการได้ล่าช้ากว่าที่ก าหนดไว้ในแผน 
2) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด เนื่องจากกฎหมายการก่อสร้างอาคาร

อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารสูงได้ไม่เกิน 23 เมตร มหาวิทยาลัยจึงจ าเป็นต้องก่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น 
จ านวน 2 อาคารแทน และได้มีการชดเชยโดยขยายพ้ืนที่ในอาคารเดิมให้มีพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับจ านวน
นักศึกษาที่เพ่ิมข้ึน  

   3) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เนื่องจากได้ลดจ านวนอาคารจากเดิมที่ก าหนดไว้ในแผน       
7 อาคาร เหลือเพียง 5 อาคาร โดยน าพ้ืนที่ไปก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและติดป้ายโฆษณาขนาดใหญ่      
ใต้ป้ายชื่อของมหาวิทยาลัย ท าให้มีภาพลักษณ์เป็นส านักงานขายอาคารที่พักอาศัย บดบังภูมิทัศน์ของ
มหาวิทยาลัย รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเข้าออกท าให้ไม่สะดวก ตลอดจนสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ พ้ืนที่
จอดรถ และพ้ืนที่เล่าเรียนบางส่วนไม่มีการดูแลบ ารุงรักษาอย่างเพียงพอ 

 ด้านแผนการเงิน  สถาบันที่ด าเนินงานไม่สอดคล้องตามแผน ได้แก่  
1) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เนื่องจากใช้เงินผิดประเภทและไม่สอดคล้องกับประเภท

กองทุน กล่าวคือ มหาวิทยาลัยใช้เงินกองทุนอ่ืนในการด าเนินการพัฒนาบุคลากร และมีข้อสังเกตว่าจ านวน
เงินในกองทุนวิจัยลดลงทุกปีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งไม่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่เน้นการสร้าง     
องค์ความรู้ด้วยการวิจัย แต่อาจารย์ประจ าหลักสูตรส่วนใหญ่ไม่มีการท างานวิจัย  

2) มหาวิทยาลัยเนชั่น เนื่องจากมีกองทุนไม่ครบ 7 กองทุนซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรา 
61 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.  2546 แม้ว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้มีการจัดให้มี
กองทุนครบถ้วนตามที่กฎหมายก าหนด แต่ก็มิได้สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นต่อกิจการของมหาวิทยาลัย 
อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ มหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องเพ่ิมเติมกองทุนให้ครบตามที่
กฎหมายก าหนด  

 ด้านแผนวิชาการ  สถาบันที่ด าเนินงานไม่สอดคล้องตามแผนวิชาการ ได้แก่  
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัย       
เฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยราชธานี มหาวิทยาลัยภาคกลาง สถาบันรัชต์ภาคย์ และมหาวิทยาลัยเนชั่น     
ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากการเปิดสอนบางหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  

 
 2.3) การจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์อ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวข้อง  
 จากตารางที่  5 พบว่า มีจ านวน 4 สถาบัน ที่มีผลการจัดการศึกษาที่สอดคล้อง            
ตามเกณฑ์ฯ ได้แก่ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเนชั่น 
และมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้ ผลการตรวจเยี่ยมในภาพรวมของมหาวิทยาลัยนานาชาติ  
แสตมฟอร์ด แม้จะพิจารณาว่าการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เป็นเงื่อนไขด้านแผนกายภาพและ
แผนวิชาการจะไม่สอดคล้องตามแผน แต่เป็นข้อจ ากัดตามกฎหมายที่มหาวิทยาลัยไม่สามารถแก้ไขได้    
และเป็นความจ าเป็นที่มหาวิทยาลัยจะต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะต้องจัดการศึกษาให้
สอดคล้องกับบริบทของอุดมศึกษาโลก และความต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป ที่ส าคัญ
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มหาวิทยาลัยได้แสดงให้เห็นว่า ได้มีความพยายามในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องและ
พบว่ามีการจัดการศึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรฯ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ จึงพิจารณาให้        
ผลการตรวจเยี่ยมในภาพรวมของมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด “สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานฯ”  

ส าหรับสถาบันที่มีผลการจัดการศึกษาไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ฯ มีจ านวน 19 สถาบัน ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยธนบุรี 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยราชธานี มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยภาคกลาง มหาวิทยาลัยพิษณุโลก สถาบันรัชต์ภาคย์  
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น และมหาวิทยาลัยตาปี  

จากผลการตรวจเยี่ยมฯ ในภาพรวม เมื่อพิจารณาจ านวนหลักสูตรที่สถาบันจัดการศึกษา 
ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานฯ นั้น มีจ านวนทั้งสิ้น 78 หลักสูตร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทมากท่ีสุดจ านวน 56 หลักสูตร รองลงมาเป็นหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอกจ านวน 19 หลักสูตร และหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตจ านวน 3 หลักสูตร ซึ่งมี
สาเหตุส่วนใหญ่มาจากคุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ  

 กล่าวโดยสรุป หากไม่ได้พิจารณาจากความเห็นชอบของอนุกรรมการฯ ภาพรวมของการ
ตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระยะแรก จ านวน 23 สถาบัน ซึ่งมีผลการ
ด าเนินงานตามประเด็นหลัก 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1) การด าเนินงานตามเงื่อนไขคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  2) การด าเนินงานตามแผนงานต่างๆ ในข้อก าหนดของสถาบัน และ 3) การจัดการศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง พบว่า มีจ านวน 3 สถาบันเท่านั้นที่มี
ผล  การด าเนินงานสอดคล้องตามแผนงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยนอร์ท  
กรุงเทพ และมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก ส าหรับสถาบันที่มีผลการด าเนินงานยังไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์ฯ จ านวน 20 สถาบันนั้น จะต้องเสนอแผนการปรับปรุงให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ภายใน 90 วัน โดยด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมข้างต้นภายใน
ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา 

ตารางท่ี 6  จ านวนหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  

สถาบันอุดมศึกษา 

 
จ านวนหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ 

ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม 

1. มหาวิทยาลัยปทุมธานี 6 0 7 5 18 
2. มหาวิทยาลัยธนบุร ี 0 0 2 0 2 
3. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ - - - - - 
4. มหาวิทยาลยันานาชาติเอเชยี-แปซิฟิก - - - - - 
5. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 0 0 3 0 3 
6. สถาบันรัชต์ภาคย์ 6 0 4 0 10 
7. มหาวิทยาลัยตาปี 0 0 3 0 3 
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สถาบันอุดมศึกษา 

 
จ านวนหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ 

ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก รวม 

8. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 0 0 4 2 6 
9. มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 1 2 2 - 5 
10. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 1 0 6 2 9 
11. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 0 1 5 1 7 
12. มหาวิทยาลัยราชธานี 3 0 4 1 8 
13. มหาวิทยาลัยเนชั่น - - - - - 
14. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0 3 3 6 
15. มหาวิทยาลยัการจดัการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 3 0 1 - 4 
16. มหาวิทยาลัยเกริก 2 0 n/a n/a 2 
17. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 4 0 1 1 6 
18. มหาวิทยาลัยคริสเตียน 0 0 5 1 6 
19. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 3 0 1 1 5 
20. มหาวิทยาลัยภาคกลาง 2 0 2 1 5 
21. มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด - - - - - 
22. มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 1 0 2 - 3 
๒3. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 7 - 1 1 9 

จ านวนรวม 39 3 56 19 117 

 หมายเหตุ       n/a   หมายถึง   ไม่ระบุจ านวนหลักสูตรในแต่ละระดับการศึกษา 
 แหล่งข้อมูล     ส านักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

จากตารางข้างต้น มีจ านวนหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ในระดับปริญญาโทมากที่สุดถึง 
56 หลักสูตร รองลงมาคือ หลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาเอก ตามล าดับ  ทั้งนี้  ในจ านวน 23 สถาบัน  
มีจ านวน 4 สถาบันที่ด าเนินการจัดหลักสูตรสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร คือ มหาวิทยาลัย 
นอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก มหาวิทยาลัยเนชั่น และมหาวิทยาลัยนานาชาติ 
แสตมฟอร์ด 

 3) ประเด็นที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษา   

จากการสังเคราะห์ผลการตรวจเยี่ยมในภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ที่เปลี่ยนประเภท ระยะแรก จ านวน 23 สถาบัน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประกอบด้วย 6 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการบริหารสถาบัน 
ของผู้บริหารระดับสูง 2) ด้านมาตรฐานหลักสูตรของสถาบัน 3) ด้านการจัดการศึกษาของสถาบัน  
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4) ด้านอาจารย์และบุคลากรของสถาบัน 5) ด้านการพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์ และ 6) ด้านคุณภาพ
ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังนี้ 

 
3.1  การบริหารสถาบันของผู้บริหารระดับสูง 

ตารางท่ี 7 แสดงประเด็นจุดแข็ง/จุดอ่อนที่ส าคัญ ด้านการบริการสถาบันของผู้บริหารระดับสูง 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็งท่ีส าคัญ (+)  ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ส าคัญ (-) 
1. สามารถบริหารและจัดสรรเงินกองทุนให้มีทิศทาง
เพ่ิมมากข้ึน 

1. ความไม่ชัดเจนของการเลือกกลุ่มสถาบันและ
จุดเน้นของหลักสูตร 

2. ความมุ่ งมั่น ในการบริหารงานให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ของสถาบัน โดยเน้นการสร้างความผูกพันกับ
บุคลากร 

2. สนับสนุนให้อาจารย์มีคุณวุฒิและต าแหน่งทาง
วิชาการเพ่ิมขึ้น แต่สัดส่วนของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
การศึกษาและต าแหน่งทางวิชาการยังน้อยอยู่ 

มีข้อสังเกตในประเด็นท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนที่ส าคัญของสถาบันเพ่ิมเติม ดังนี้  

(+) สถาบันที่สภามหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางของสถาบันและควบคุมดูแล
อย่างใกล้ชิด มีจ านวน 2 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยธนบุรี และมหาวิทยาลัยราชธานี   

(+) สถาบันที่มีความพยายามในการน ามหาวิทยาลัยมุ่งเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ  มีจ านวน 3 
สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก และมหาวิทยาลัย
ธนบุรี  

(-) สถาบันที่บริหารและจัดสรรเงินกองทุนในภาพรวมมีทิศทางลดลง มีจ านวน 4 สถาบัน ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยภาคกลาง และมหาวิทยาลัยพิษณุโลก  

(-) สถาบันที่แสดงเงินทุนไม่ครบทั้ง 7 กองทุน มีจ านวน 2 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และ
มหาวิทยาลัยเนชั่น 

(-) สถาบันที่ยังไม่มีความชัดเจนในการเลือกกลุ่มสถาบันและจุดเน้นของหลักสูตร มีจ านวน 3 
สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น และมหาวิทยาลัยตาปี  
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3.2 มาตรฐานหลักสูตรของสถาบัน 

ตารางท่ี 8 แสดงผลการวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อนที่ส าคัญ ด้านมาตรฐานหลักสูตรของสถาบัน  

ประเด็นที่เป็นจุดแข็งที่ส าคัญ (+)  ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ส าคัญ (-) 
 1.  เปิดหลักสูตรไม่ เป็นไปตามแผนที่ปรากฏใน

ข้อก าหนดของสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรมีความ
ซ้ าซ้อนกัน รวมทั้ ง  ไม่มีระบบและกลไกในการ
ด าเนินการเปิดและปิดหลักสูตร 

2. คุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ตรงหรือไม่
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
3. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไม่
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 
4. ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่มีคุณภาพไม่สัมพันธ์กับ
วิ ช าที่ สอน  และไม่ เที ยบ เท่ า ง านวิ จั ย  รวมทั้ ง 
ผลงานวิจัยยังไม่มีความทันสมัยและไม่มีความต่อเนื่อง
ในระยะเวลา 5 ปี  ตลอดจนไม่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 

5. มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรปฏิบัติงานเพียงบางเวลา 
หรืออาจารย์บางรายเป็นอาจารย์ประจ าสถาบันอุด
ศึกษาอ่ืน หรือ ประกอบอาชีพอิสระควบคู่การเป็น
อาจารย์ด้วย 

6. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่สอดคล้อง
ครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 

มีข้อสังเกตในประเด็นท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนที่ส าคัญของสถาบันเพ่ิมเติม ดังนี้  

          (+) สถาบันที่ออกแบบการจัดการเรียนการสอนเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม และให้นักศึกษา      
ลงมือปฏิบัติจริงและฝึกงานในประสบการณ์จริง มีจ านวน 5 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยตาปี และมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด     

          (+) สถาบันที่มีกลไกการเพ่ิมพูนทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา มีจ านวน 5 สถาบัน ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยธนบุรี  มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัย 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีแปซิฟิก  

          (+) สถาบันที่หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง มีจ านวน 2 สถาบัน ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยธนบุรี และมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  



๑๐๔ 
 

 

          (-) สถาบันที่เปิดหลักสูตรซ้ าซ้อนกัน และไม่มีระบบและกลไกในการด าเนินการเปิดและปิด
หลักสูตร จ านวน 8 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยภาคกลาง มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มหาวิทยาลัย    
การจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น และมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

           (-) สถาบันที่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรปฏิบัติงานเพียงบางเวลา หรือ อาจารย์บางรายเป็นอาจารย์
ประจ าสถาบันอุดศึกษาอ่ืน หรือ ประกอบอาชีพอิสระควบคู่การเป็นอาจารย์ด้วย  มีสถาบันอุดมศึกษา  
จ านวน 8 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชธานี มหาวิทยาลัยภาคกลาง มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  
และสถาบันรัชต์ภาคย์ 

           (-) สถาบันที่มีจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่สอดคล้องครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ
มีจ านวน 6 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชธานี 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยภาคกลาง และมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี
อีสเทิร์น  

            (-) สถาบันที่มีสัญญาจ้างอาจารย์ไม่สมบูรณ์ มีจ านวน 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
มหาวิทยาลัยราชธานี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก และสถาบันรัชต์ภาคย์ 

โดยภาพรวมด้ านมาตรฐานหลั กสู ตรของสถาบัน  พบว่ ายั งมี จุ ด อ่อนอยู่ หลาย เรื่ อง 
ในขณะที่ยังไม่มีประเด็นที่เป็นจุดแข็งที่ส าคัญ อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตที่เป็นจุดแข็งอยู่บ้างในเรื่องของ   
การออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและบางสถาบันมีกลไกการเพ่ิมพูน
ทักษะ ทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 

3.3 การจัดการศึกษาของสถาบัน  

ตารางท่ี 9 แสดงผลการวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน ด้านการจัดการของสถาบัน 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็งท่ีส าคัญ (+)  ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ส าคัญ (-) 
1. ความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ ห้องสมุด มีหนังสือ 
ต าราเรียน และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาท่ีเพียงพอ 

1. อาจารย์หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ 
และมีการย้ายสลับกันระหว่างอาจารย์ประจ า
หลักสูตรแต่ละหลักสูตรเพ่ือท าหน้าที่เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา 

2 .  มี ค ว ามร่ ว มมื อด้ านการ เ รี ยนการสอนกับ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ง        
มีเครือข่ายจากภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่น 

2. สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษายังไม่สอดคล้อง
ตามเกณฑ์ฯ 
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มีข้อสังเกตในประเด็นท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนที่ส าคัญของสถาบันเพ่ิมเติม ดังนี้  

 (+) สถาบันที่มีระบบการให้ค าปรึกษาดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด มีจ านวน 5 สถาบัน ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยนานาชาติ
เอเชียแปซิฟิก และมหาวิทยาลัยตาปี 

 (-) สถาบันที่ไม่มีกระบวนการในการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพการส าเร็จการศึกษาของ
บัณฑิตที่ชัดเจน มีจ านวน 6 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยคริสเตียน และมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 

 (-) มีสถาบันที่ใช้อาจารย์พิเศษมาสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นจ านวนมาก แต่ยังไม่มีระบบการ
คัดเลือกอาจารย์พิเศษที่มีมาตรฐานมีจ านวน 5 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัย
ธนบุรี มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชธานี และมหาวิทยาลัยพิษณุโลก  

 (-) มีสถาบันที่มีหนังสือ ต าราเรียน ไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมในทุกหลักสูตรที่เปิดสอน และ   
ไม่มีระบบการจัดเก็บหนังสือต าราเรียนที่เป็นหมวดหมู่ จ านวน 7 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยนอร์ท -
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยราชธานี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
มหาวิทยาลัย ภาคกลาง ส่วนมหาวิทยาลัยพิษณุโลก และสถาบันรัชต์ภาคย์ และพบว่า 3 สถาบันหลัง      
ยังขาดความพร้อมทั้งด้านอาคาร สถานที่ ห้องสมุด หนังสือ และต าราเรียนด้วย 

(-) มีสถาบันที่ย้ายสลับกันระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละหลักสูตรเพ่ือท าหน้าที่เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา จ านวน 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
และมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

(-) มีสถาบันที่มีจ านวนหน่วยกิตในการลงทะเบียนไม่สอดคล้องกับจ านวนหน่วยกิตในหลักสูตร           
จ านวน 2 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(-) มีสถาบันที่ระยะเวลาการศึกษาและการเทียบโอนหลักสูตรไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบ
โอนปริญญาจ านวน 2 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และมหาวิทยาลัยตาปี 

(-) สถาบันที่ เน้นการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาแผน ข มากเกินไป คือ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

โดยภาพรวมการจัดการศึกษาของสถาบันถือว่ามีความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ สิ่งสนับสนุนทาง
การศึกษา และมีความร่วมมือในการจัดการศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ง        
มีเครือข่ายภาคเอกชนและท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนที่ส าคัญเป็นเรื่องของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงเข้าออก เป็นปัญหาส าคัญในการจัดการเรียนการสอน และส่งผลต่อ
สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาที่ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ฯ 
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3.4 อาจารย์และบุคลากรของสถาบัน  

ตารางท่ี 10 แสดงผลการวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน ด้านอาจารย์และลุคลากรของสถาบัน 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็งท่ีส าคัญ (+)  ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ส าคัญ (-) 
 1. มีการหมุนเวียนและเข้าออกของอาจารย์สูง ส่งผล

ให้อาจารย์มีภาระงานสอนค่อนข้างมาก 
2. จ านวนบุคลากรและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน
วิชาการยังไม่เหมาะสมเพียงพอต่อการด าเนินการ
จัดการเรียนการสอน   

มีข้อสังเกตในประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อนที่ส าคัญของสถาบันเพ่ิมเติม ดังนี้  

(-) มีสถาบันที่ประสบปัญหาเรื่องการเข้าออกของอาจารย์ค่อนข้างสูง ส่งผลให้อาจารย์มีภาระ 
งานสอนค่อนข้างมาก จ านวน 9 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยราชธานี และมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

(-) สถาบันที่จ านวนบุคลากรและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนวิชาการยังไม่เหมาะสมเพียงพอต่อการ
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนมีจ านวน 6 สถาบัน ได้แก่  มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยราชธานี มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น และมหาวิทยาลัยภาคกลาง 

(-) สถาบันที่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรส่วนใหญ่เป็นข้าราชการเกษียณ และอาจส่งผลต่อการพัฒนา
ผลงานวิจัยของอาจารย์มีจ านวน 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก และ
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น  

(-) สถาบันที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันที่ตนเองสอน จ านวน  
2 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยปทุมธานี และมหาวิทยาลัยภาคกลาง 

(-) สถาบันที่ไม่มีความชัดเจนในการเทียบต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ที่ได้รับต าแหน่ง  
ทางวิชาการมาจากต่างประเทศ คือ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก 

 
โดยภาพรวม ด้านอาจารย์และบุคลากรของสถาบันถือเป็นประเด็นที่เป็นจุดอ่อนส าคัญของสถาบัน

กลุ่มนี ้
3.5 การพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์ 
 
 
 
 



๑๐๗ 
 

 

ตารางท่ี 11 แสดงผลการวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน ด้านการพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์ 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็งท่ีส าคัญ (+)  ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ส าคัญ (-) 
 1. มีนโยบายสนับสนุนการท าผลวิจัยของอาจารย์ที่

ชัดเจนและต่อเนื่อง รวมทั้ง มีความพยายามในการ
ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานวิจัย แต่ยังไม่เป็นไปตาม
แผนและไม่มีประสิทธิผลเพียงพอ 
2. สัดส่วนของกองทุนวิจัยมีแนวโน้มลดลง   

มีข้อสังเกตในประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อนที่ส าคัญของสถาบันเพ่ิมเติม ดังนี้  

(+) สถาบันที่มีนโยบายสนับสนุนการท าผลงานวิจัยที่ชัดเจนและต่อเนื่อง จ านวน 3 สถาบัน ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

(-) สถาบันที่สัดส่วนของกองทุนวิจัยมีแนวโน้มลดลงจ านวน 7 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
มหาวิทยาลัยภาคกลาง และมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

(-) สถาบันที่ไม่ปรากฏว่ามีการใช้จ่ายเงินในกองทุนอุดหนุนการวิจัยจ านวน 3 สถาบัน ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยภาคกลาง และมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

โดยภาพรวม สถาบันกลุ่มนี้ยังต้องใช้ความพยายามในการพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์ ซึ่งถือว่า
เป็นจุดอ่อนที่ส าคัญที่ต้องเร่งแก้ไข 

3.6 คุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ตารางที่ 12 แสดงผลการวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน คุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึ กษาระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็งท่ีส าคัญ (+)  ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ส าคัญ (-) 
 ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาส่วนใหญ่ ไม่มี

มาตรฐานและไม่ลุ่มลึกในศาสตร์ มีหัวข้อวิทยานิพนธ์
ที่ซ้ าซ้อนกัน และยังไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 

มีข้อสังเกตในประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อนที่ส าคัญของสถาบันเพ่ิมเติม ดังนี้  

(-) สถาบันที่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษายังไม่มีมาตรฐานและไม่ลุ่มลึกในศาสตร์ และมีหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ที่ซ้ าซ้อนกัน รวมทั้ง ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับมีจ านวน 7 
สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยราชธานี มหาวิทยาลัยภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยภาคกลาง มหาวิทยาลัยคริสเตียน และมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 

โดยภาพรวม สภาบันกลุ่มนี้ยังต้องใช้ความพยายามในการสร้างกลไก กระบวนการพัฒนาคุณภาพ 
ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ยังเป็นจุดอ่อนที่ส าคัญ 



๑๐๘ 
 

 

 2. โครงการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2559  

โครงการนี้มีส านักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เป็นผู้รับผิดชอบ โดยเป็นการด าเนินการตามมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามที่คณะอนุกรรมการ 
ด้านติดตามและประเมินผลเสนอหลังจากที่ได้มีการด าเนินการในระยะที่ ๑ แล้ว โดยที่ได้มีการก าหนด
กรอบแนวทาง วิธีการในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระยะที่ ๒ จ านวน ๑๓ สถาบัน ซ่ึงเป็นการพิจารณาโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่
ในอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลเป็นหลัก  

2.1 แนวทาง และวิธีการในการติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพมาตรฐาน 

การด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทเป็น
มหาวิทยาลัยแล้ว ระยะที่ 2 จ านวน ๑๓ สถาบัน โดยแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการ
ด้านการติดตามและประเมินผลเสนอ ดังนี้  

กลุ่มที่ 1 เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 20 ปี จ านวน 9 สถาบัน  
ได้ก าหนดแนวทางในการพิจารณาเป็น 2 ประเด็นคือ (1) การตรวจเยี่ยมเน้นการให้ค าแนะน าในเชิงพัฒนา 
ดังนั้น จึงเน้นการแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะในด้านการด าเนินงาน การพัฒนาสถาบัน และ            
การด าเนินการที่ดีในด้านต่างๆ (2) ความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา             
พ.ศ. 2548 และเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 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) 

 
ส าหรับกลุ่มที่ 2 เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 20 ปี และมีค่าเฉลี่ย

รวมของทุกองค์ประกอบทั้งการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2556 และการประกันคุณภาพ
ภายนอกรอบ 3 อยู่ในระดับดีมาก จ านวน 4 สถาบัน ได้ก าหนดแนวทางในการพิจารณาเป็น 2 ประเด็น 
คือ (1) ให้สถาบันเสนอรายงานการประเมินตนเองเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี หรือการจัดการเรียนการสอน  
ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่สถาบันจนเป็นที่ยอมรั บหรือได้รับรางวัลทั้ ง ในระดับชาติหรือนานาชาติ   
เพ่ือคณะกรรมการตรวจเยี่ยมจะได้น ามาใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ (2) ความ



๑๐๙ 
 

 

สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.  2548 และเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง          
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 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยส านักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา  
ได้จัดท าแผนการติดตามตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระยะที่  2 จ านวนรวม 
13 สถาบัน ซึ่งเริ่มด าเนินการตรวจเยี่ยมตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2558 เป็นต้นไป 

2.1.1 เนื้อหาในการติดตาม ตรวจสอบ 

การตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ในระยะที่ ๒ นี้เป็น
การด าเนินการที่มุ่งเน้นเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีการจัดการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงกระบวนการในการพัฒนา ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน มิได้มีผลในการตัดสินกรณีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนของสถาบันฯ  
ว่าสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ฯ และให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนา โดยมีกรอบเนื้อหาในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นคุณภาพการศึกษา 6 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

1) การบริหารสถาบันของผู้บริหารระดับสูง เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจของ
สถาบัน การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรและนักศึกษา ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน 
รวมทั้ง การสร้างสถาบันให้มีความยั่งยืนทั้งในด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ วัฒนธรรมการท างาน การสร้าง
นวัตกรรม ตลอดจนการพัฒนาสถาบันในอนาคต 

2) แผนพัฒนาสถาบันและการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  เกี่ยวกับกลไกและกระบวนการ
ในการจัดท าแผน และการน าแผนไปปฏิบัติ ทั้งในด้านการเปิดหลักสูตรใหม่ การจัดสรรทรัพยากร และแผน
ด้านบุคลากรและอัตราก าลังที่จะมีผลกระทบจากแผนดังกล่าว 

3) การพัฒนานักศึกษา เกี่ยวกับการด าเนินการในการดูแลนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้า
ศึกษาจนส าเร็จการศึกษา วิธีการรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการจัดหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา การมีงานท าของ
บัณฑิต ความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิต ความผูกพันของนักศึกษาที่มีต่อ
สถาบัน และการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า 

4) การพัฒนาและรักษาคณาจารย์ เกี่ยวกับวิธีการในการสรรหา การพัฒนาความรู้ 
ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะของบุคลากรและอาจารย์ การสร้างความผูกพันของบุคลากรและอาจารย์
ต่อสถาบัน การสร้างสภาพแวดล้อมในการท างาน รวมทั้ง ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคลากร เพ่ือให้
บรรลุความส าเร็จของสถาบันและของบุคคล 

5) ระบบการจัดการเรียนการสอนและพัฒนางานวิจัยที่ท าให้ส าเร็จและยั่งยืน การวิจัย
และการบริการวิชาการ เกี่ยวกับแนวคิดในการออกแบบ การจัดการ การปรับปรุงหลักสูตร จุดเน้นของ
หลักสูตรที่แตกต่างจากสถาบันอ่ืน และวิธีการการจัดการเรียนการสอนที่ท าให้สถาบันประสบความส าเร็จและ
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มีความยั่งยืน การส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์  ตลอดจนกลไก/กระบวนการ  
ในการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

6) การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ และน ามาปรับปรุง
ผลการด าเนินงานของสถาบัน  เกี่ยวกับวิธีการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ทั้งการเลือก การรวบรวม  
การวิเคราะห์ การจัดการและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือให้มีความแม่นย าถูกต้องและเชื่อถือได้ 

2.1.2 ขั้นตอนวิธีการ  

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นคณะกรรมการ
ตรวจเยี่ยม ท าหน้าที่ติดตามผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
และการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีการจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา รวมทั้ง  รวบรวมความเห็นและข้อเสนอแนะของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพ่ือใช้ในการพัฒนาปรับปรุงนโยบายและมาตรการส่งเสริมสนับสนุนการจัด
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ภายใต้หลักการติดตาม        
ตรวจเยี่ยมเพ่ือมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา โดยยึดหลักความเป็นธรรม 
โปร่งใส โดยมีขั้นตอนและวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 

1) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ทราบ
ก าหนดการตรวจเยี่ยมและให้ทราบนโยบายของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการตรวจเยี่ยมการ
ด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัยหรือสถาบันแล้ว ระยะที่  2 
กลุ่มท่ี 2 จ านวน 9 สถาบัน ตามแนวทางในการตรวจเยี่ยมส าหรับการด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย แล้ว ระยะที่ 2 จ านวนรวม  
20 สถาบัน ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ความเห็นชอบ และขอให้รายงานข้อมูลเบื้องต้นและกรอบ  
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นคุณภาพการศึกษา 6 ด้าน เพื่อใช้เป็นข้อมูลก่อนการไปตรวจเยี่ยม 

2) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด าเนินการสรุปข้อมูลเบื้องต้น พร้อม
จัดหาข้อมูลสนับสนุน อาทิ ข้อมูลพ้ืนฐานของสถาบัน  ข้อมูลการประกันคุณภาพภายในของสถาบันนั้นๆ  
ในรอบปีที่ผ่านมา เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจเยี่ยมใช้เป็นข้อมูลประกอบการไปตรวจเยี่ยม 

3) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้ งก าหนดการไปตรวจเยี่ ยม  
ณ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 14 วันท าการ และประสานผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็น
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม เพ่ือนัดหมายวันเวลาการไปตรวจเยี่ยม พร้อมจัดเตรียมการเดินทางของ
คณะกรรมการฯ 

4) คณะกรรมการตรวจเยี่ยมเดินทางไปตรวจเยี่ยมโดยใช้ระบบคณะกรรมการตรวจ
เยี่ยมแบบพิชญพิจารณ์ (Peer Review) ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในบัญชีรายชื่อคณะกรรมการ
ตรวจเยี่ยมของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวนอย่างน้อย 3 คน ซึ่งการไปติดตามตรวจเยี่ยม
ในแต่ละสถาบัน จะใช้เวลาประมาณ 2 – 3 วัน ขึ้นอยู่กับขนาดและจ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนของสถาบัน 

5) คณะกรรมการตรวจเยี่ยมจัดท ารายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยมเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล เพ่ือพิจารณาน าเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป 

ทั้งนี ้สามารถสรุปขั้นตอนการด าเนินการดังแผนภาพข้างล่างนี้  
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กำรตรวจเยี่ยม 

ใช้เวลาประมาณ ๓ วัน 

   กรณีหลักสูตรด าเนนิการสอดคล้องตามเกณฑ์ 

หมำยเหตุ เมื่อมีการด าเนินการตรวจเยี่ยมครบทั้ง 36 สถาบันแล้ว สกอ.วิเคราะห์สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวม เสนอคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผลเพื่อพิจารณา แล้วน าเสนอ กกอ. เพื่อพิจารณาต่อไป 

กรณหีลกัสูตรด าเนินการไม่สอดคลอ้งตามเกณฑ ์

ใช้เวลาด าเนินการ
ประมาณ ๒๐ – ๓๐ วัน 

กรณีหลกัสูตรด าเนินการไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 

ใช้เวลาด าเนินการประมาณ  
๒ – ๓ วัน ต่อสถาบัน ขึ้นกับ
จ านวนหลกัสูตร/สาขาวิชา 

ใชเ้วลาด าเนินการ
ประมาณ ๑๔ วนัท าการ 

ใช้เวลาด าเนินการ 
ประมาณ ๑๔ วัน 

ใช้เวลาด าเนินการประมาณ 
๑๔ วัน ก่อนการไปตรวจ

เยี่ยม 

ใช้เวลาด าเนินการประมาณ 
๑๐ วันต่อสถาบัน 

ใช้เวลาด าเนนิการตัง้แต่ ๑ ภาค
การศกึษาขึน้ไป แต่ไม่เกนิ ๒ ปีการศกึษา 

กรณีหลักสูตรด าเนินการสอดคล้องตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 

ใชเ้วลาประมาณ ๓ วัน 

ขั้นเตรียมกำร 
ใช้เวลาด าเนินการประมาณ  

๑๐ วัน ตอ่ ๑ สถาบัน 

กกอ.พิจำรณำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ตำมควำมเห็นของคณะอนุกรรมกำรฯ 

 

สกอ.แจ้งสถาบันอุดมศึกษาที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระยะที ่๒ กลุ่มที่ ๒ จ านวน ๙ สถาบัน 
๑. รับทราบนโยบายของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการตรวจเยี่ยมการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่ได้เปลี่ยนประเภทแล้ว 
๒. ขอให้รายงานข้อมูลเบื้องต้นและกรอบในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นคุณภาพการศึกษา ๖ ด้าน  
ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด เพื่อใช้ประกอบการไปติดตามตรวจเยีย่ม 

ฝ่ายเลขานุการโครงการประสานผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธาน/กรรมการตรวจเยีย่มแล้วเสนอเลขาธกิาร สกอ.
พิจารณาออกค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ 

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมเดินทางไปตรวจเยี่ยม ณ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามแนวทางการตรวจเยี่ยมที่
ก าหนดและสรุปผลการพิจารณาเร่ืองคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ผู้รับผิดชอบโครงการของ สกอ.จัดท ารายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยมเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านการ
ติดตามและประเมินผล เพื่อพิจารณา แล้วน าเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาต่อไป 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนด าเนินการปรับปรุงตามความเห็นของ กกอ.แล้วส่งรายงานผลการปรับปรุงไปยัง สกอ. 

ผู้รับผิดชอบโครงการของ สกอ.จัดท ารายงานเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล
เป็นรายสถาบัน เพื่อพิจารณา แล้วน าเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาต่อไป 

ผู้รับผิดชอบโครงการของ สกอ.ด าเนินการสรุปข้อมูลเบื้องต้น พร้อมจัดหาข้อมลูสนับสนุน เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจเยี่ยม 

ผู้รับผิดชอบโครงการของ สกอ.แจ้งก าหนดการไปตรวจเยี่ยม ณ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ล่วงหน้าก่อน
อย่างน้อย ๑๔ วันท าการ และประสานผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยม เพื่อนัดหมายวันเวลา
การไปตรวจเยี่ยม พร้อมจัดเตรียมการเดินทางของคณะกรรมการฯ 

สกอ.เผยแพร่รายงานการด าเนินงาน
เพื่อเป็นตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี 

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาให้ค าแนะน าโดยรัฐมนตรีด าเนินการตามมาตรา ๘๔ 
แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.  ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)         
พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้วแจ้งให้สถาบันดังกล่าวพิจารณาด าเนินการ 

สกอ.เผยแพร่รายงานการด าเนินงาน
เพื่อเป็นตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี 

กำรด ำเนินกำรหลัง
กำรตรวจเยี่ยม 

แจ้งผลกำรตรวจเยี่ยมให้สถำบัน 

ภาพประกอบที่ 4 ขั้นตอนการด าเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยน
ประเภทแล้ว (ระยะที่ 2) 
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2.1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิในการติดตาม ตรวจสอบ 

ผู้ทรงคุณวุฒิในการติดตาม ตรวจสอบ ที่เป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการ     
ตรวจเยี่ยม มีจ านวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย 

1) ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือคณะอนุกรรมการหลัก 
ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 1 คน 

2) ในสาขาวิชาที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งนั้นมีการเปิดหลักสูตร ที่มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกหรือมีต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป ซึ่งปรากฏรายชื่อในท าเนียบ  
ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวนอย่างน้อย 2 คน 

3) ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามบัญชีรายชื่อของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 1 คน 

ทั้งนี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมอาจเป็นผู้ทรงคุณวุฒิคนเดียวกันได้  
กรณีมีคุณสมบัติมากกว่า 1 องค์ประกอบ 

ส าหรับฝ่ายเลขานุการ เป็นเจ้าหน้าที่ส านักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหลัก อย่างน้อย ๒ คน ตามความเหมาะสมของปริมาณและ
ความซับซ้อนของการด าเนินงาน โดยมีผู้สังเกตการณ์จากส านักอ่ืนภายใน ส านักคณะกรรมการ              
การอุดมศึกษา เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงในการท างาน  

 
2.2 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน 

2.2.1 ข้อมูลพ้ืนฐานสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ เปลี่ยนประเภทระยะที่  ๒ จ านวน  
๑๓ สถาบัน แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 20 ปี 
จ านวน 9 สถาบัน และกลุ่มที่ ๒ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 20 ปี และมี
ค่าเฉลี่ยรวมของทุกองค์ประกอบทั้งการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2556 และการประกันคุณภาพ
ภายนอกรอบ 3 อยู่ในระดับดีมาก จ านวน 4 สถาบัน 

ตารางที่ 13 ข้อมูลพ้ืนฐาน สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทระยะที่ ๒ กลุ่มที่ 1 เป็นสถาบัน   
อุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 20 ปี จ านวน 9 สถาบัน 

ชื่อสถาบัน วันที่จัดตั้ง 
วันที่

เปลี่ยน
ประเภท 

จ านวน
คณาจารย ์

จ านวน
นักศึกษา 

จ านวนหลักสูตร 

ป. ตรี 
บัณฑิต
ศึกษา 

รวม 

1. มหาวิทยาลัย 
วงษ์ชวลิตกุล 

2 มีนาคม 
2527 

10 
ตุลาคม 
2537 

153 3,295 23 8 31 
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ชื่อสถาบัน วันที่จัดตั้ง 
วันที่

เปลี่ยน
ประเภท 

จ านวน
คณาจารย ์

จ านวน
นักศึกษา 

จ านวนหลักสูตร 

ป. ตรี 
บัณฑิต
ศึกษา 

รวม 

2. มหาวิทยาลัย 
เกษมบัณฑิต 

24 
กุมภาพันธ์ 
2530 

29  
มกราคม 
2536 

494 9,747 41 14 55 

3. มหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ 

17  
ธันวาคม 
2524 

11  
มีนาคม 
2535 

1,028 11,564 33 13 46 

4. มหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบัณฑิตย์ 

28 
พฤษภาคม 
2513 

24  
ตุลาคม 
2527 

515 10,961 47 30 77 

5. มหาวิทยาลัย 
เอเชียอาคเนย์ 

6 สิงหาคม 
2516 

5 
มีนาคม 
2535 

462 7,884 19 3 22 

6. มหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญ 

16  
มิถุนายน 
2515 

12 
พฤษภาค
ม 2533 

948 16,597 42 41 83 

7. มหาวิทยาลัยพายัพ 21 
มีนาคม 
2517 

25 
กรกฎาค
ม 2527 

435 4,688 27 7 34 

8. มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 

17 
มิถุนายน 
2513 

24 
ตุลาคม 
2527 

510 19,081 45 19 64 

9. มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 

28 
พฤษภาคม 
2513 

24  
ตุลาคม 
2527 

619 7,816 45 17 62 

รวม 5,164 91,633 322 152 474 

หมายเหตุ:  - จ านวนคณาจารย์ ปีการศึกษา 2558 ข้อมูลเฉพาะบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนที่
มีหน้าที่สอนจากสารสนเทศอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ณ วันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2559 
               -  จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 ข้อมูล เฉพาะนักศึ กษาระดับปริญญาตรี                     
และบัณฑิตศึกษาจากสารสนเทศอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ วันที่            
13 มิถุนายน 2559 
               - n/a ไม่ปรากฏข้อมูล เนื่องจากสถาบันอุดมศึกษไม่ได้จัดส่งข้อมูลในปีการศึกษา 2558 
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จากตารางที่  13  จะเห็นว่ าสถาบัน อุดมศึกษาที่ เปลี่ ยนประเภทแล้ ว เกิน  20 ปี   

เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ด าเนินการมาจนมีความมั่นคงระดับหนึ่ง มีสถาบันอุดมศึกษา 7 แห่ง ที่มีจ านวน
นักศึกษาตั้งแต่ 5,000 คน ขึ้นไป และมีสถาบันอุดมศึกษา 4 แห่ง ที่มีนักศึกษาตั้งแต่ 10,000 คน ขึ้นไป 
และมีการเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาเป็นจ านวนมาก อาทิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มีจ านวนหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี (42 หลักสูตร) และระดับบัณฑิตศึกษา (41 หลักสูตร) ใกล้เคียงกันมาก หากพิจารณา
สถาบันที่มีนักศึกษามากที่สุด 3 อันดับแรก คือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (19 ,081 คน) 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (16,597 คน) และ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  ( 11,564 คน) 
ตามล าดับ ทั้งนี้ สถาบันที่มีนักศึกษาน้อยที่สุด 3 อันดับแรก คือ มหาวิทยาลัยวง์ชวลิตกุล (3,295 คน) 
มหาวิทยาลัยพายัพ (4,688 คน) และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (7,816 คน) ตามล าดับ 

ตารางที่  14 ข้อมูลพ้ืนฐาน สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทระยะที่ ๒ กลุ่มที่ ๒ เป็น
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 20 ปี และมีค่าเฉลี่ยรวมของทุก
องค์ประกอบทั้งการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2556 และการประกันคุณภาพ      
ภาย นอกรอบ 3 อยู่ในระดับดีมาก จ านวน 4 สถาบัน 

ชื่อสถาบัน วันที่จัดตั้ง 
วันที่

เปลี่ยน
ประเภท 

จ านวน
คณาจารย ์

จ านวน
นักศึกษา 

จ านวนหลักสูตร 
ป. 
ตรี 

บัณฑิต
ศึกษา 

รวม 

1. มหาวิทยาลัย
สยาม 

28 
กันยายน 
2516 

5 
กันยายน 
2529 

1,120 9,486 38 12 50 

2. มหาวิทยาลัย 
ศรีปทุม 

28 
พฤษภาคม 
2513 

6  
พฤศจิกาย
น 2530 

528 15,750 63 31 94 

3. มหาวิทยาลัย
รังสิต 

25 
มกราคม 
2528  

31 
กรกฎาคม 
2533 

1,146 29,372 86 43 129 

4. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหา
นคร 

27 
กุมภาพันธ์ 
2533 

30  
มีนาคม 
2537 

345 5,170 20 14 34 

 

หมายเหตุ:  - จ านวนคณาจารย์ ปีการศึกษา 2558 ข้อมูลเฉพาะบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  
ที่มีหน้าที่สอนจากสารสนเทศอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ วันที่ 10 
กุมภาพันธ์ 2559 
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               - จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 ข้อมูลเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ
บัณฑิตศึกษา  
                 จากสารสนเทศอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ณ วันที่ 13 
มิถุนายน 2559 

จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่าทั้ง 4 สถาบัน มีจ านวนนักศึกษาตั้งแต่ 5,000 คน ขึ้นไป ส าหรับ
มหาวิทยาลัยรังสิตถือว่ามีจ านวนนักศึกษาและจ านวนหลักสูตรมากท่ีสุด ในบรรดาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ทั้งหมด หากพิจารณาสถาบันที่มีนักศึกษามากที่สุด 3 อันดับแรก คือ มหาวิทยาลัยรังสิต (29,372 คน) 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (15,750 คน) และมหาวิทยาลัยสยาม ( 9,486คน) ตามล าดับ  

2.2.2 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เ ปลี่ยน
ประเภทระยะที่ ๒ กลุ่มที่ 1 เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 20 ปี จ านวน  
13 สถาบัน   

ผลการวิเคราะห์ด้านคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศกึษา ของสถาบันอุดมศึกษาที่รับการตรวจเยี่ยม
ระยะที่ 2 จ านวน 13 สถาบัน 

จากการสังเคราะห์ผลการตรวจเยี่ยมในภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่รับการตรวจเยี่ยม
ระยะที่ 2 จ านวน 13 สถาบัน ซึ่งเป็นสถาบันที่มีขนาดใหญ่และขนาดกลาง และมีเปลี่ยนประเภทแล้ว
มากกว่า 20 ปี พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารสถาบันของผู้บริหารระดับสูง ด้าน  
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของสถาบัน  ด้านการจัดการศึกษาของสถาบัน  ด้านอาจารย์และบุคลากร          
ของสถาบัน และด้านการพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์ โดยมีรายละเอียดในแต่ละด้าน ดังตารางที่ 15 
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ตารางท่ี 15 สรุปผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วตามประเด็นต่างๆ ระยะที่สอง กลุ่มท่ี ๒ และกลุ่มที่ ๓ จ านวนรวม ๑๓ สถาบัน 

ล าดับที ่ สถาบัน 1) การบริหารสถาบันของ
ผู้บริหารระดับสูง 

2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์
ของสถาบัน 

3) การจัดการศึกษาของ
สถาบัน 

4) อาจารย์และบุคลากรของ
สถาบัน 

5) การพัฒนาผลงานวิจัย
ของอาจารย ์

1 ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 
(3-5 ส.ค.) 
  

- สภามหาวิทยาลัยเข้ามามี
ส่วนร่วมส าคัญในการก าหนด
ทิ ศ ท า ง แ ล ะ ค วบ คุ ม ดู แ ล
สถาบันอย่างใกล้ชิด 
- น าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใ ช้ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ
พัฒนาการเรียนการสอน 

- ให้ความส าคัญกับแผนพัฒนา
อาจารย์และแผนการรักษา
คณาจารย์และบุคลากร 

-  มุ่ ง เ น้ น ก า รบ ริ ก า รทา ง
วิชาการแก่สังคมและชุมชน 
-   มี สั ด ส่ ว น อ า จ า ร ย์ ต่ อ
นักศึกษายั ง ไม่ เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานฯ 
  

    
  

2 ม.อัสสัมชัญ 
(17-18 ส.ค.) 
  

  
  

- ให้ความส าคัญกับแผนพัฒนา
อาจารย์และแผนการรักษา
คณาจารย์และบุคลากร 

-  มุ่ ง เ น้ น ก า รบ ริ ก า รทา ง
วิชาการแก่สังคมและชุมชน 
  
  

- สถาบันมีอัตราการเข้าออก
ของอาจารย์สูง 

  
  

3 ม.หอการค้าไทย 
(20-22 ส.ค.) 
  

- สภามหาวิทยาลัยเข้ามามี
ส่วนร่วมส าคัญในการก าหนด
ทิ ศ ท า ง แ ล ะ ค วบ คุ ม ดู แ ล
สถาบันอย่างใกล้ชิด 
- น าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใ ช้ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ
พัฒนาการเรียนการสอน 

- ให้ความส าคัญกับแผนพัฒนา
อาจารย์และแผนการรักษา
คณาจารย์และบุคลากร 

-  มุ่ ง เ น้ น ก า รบ ริ ก า รทา ง
วิชาการแก่สังคมและชุมชน 
-   มี สั ด ส่ ว น อ า จ า ร ย์ ต่ อ
นักศึกษายั ง ไม่ เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานฯ 
  

  -  มี ร ะ บ บ ก า ร พั ฒ น า
ผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
จุดเน้นของสถาบันและมีการ
สร้างเครือข่ายการวิจัยเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เข้มแข็ง 
- มีผลงานวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร
ที่มีช่ือเสียงในระดับชาติและ
นานาชาติจ านวนน้อย 
 
 



 

 

๑๑๗ 

ล าดับที ่ สถาบัน 1) การบริหารสถาบันของ
ผู้บริหารระดับสูง 

2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์
ของสถาบัน 

3) การจัดการศึกษาของ
สถาบัน 

4) อาจารย์และบุคลากรของ
สถาบัน 

5) การพัฒนาผลงานวิจัย
ของอาจารย ์

4 ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
(2-3 ก.ย.) 
  

- สภามหาวิทยาลัยเข้ามามี
ส่วนร่วมส าคัญในการก าหนด
ทิ ศ ท า ง แ ล ะ ค วบ คุ ม ดู แ ล
สถาบันอย่างใกล้ชิด 
- น าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใ ช้ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ
พัฒนาการเรียนการสอน 

- ให้ความส าคัญกับแผนพัฒนา
อาจารย์และแผนการรักษา
คณาจารย์และบุคลากร 

-  มุ่ ง เ น้ น ก า รบ ริ ก า รทา ง
วิชาการแก่สังคมและชุมชน 
  
  

- สถาบันมีอัตราการเข้าออก
ของอาจารย์สูง 

  
  

5 ม.เอเชียอาคเนย ์
(16-17 ก.ย.) 
  

-สถาบันยังไม่ชัดเจนว่า ผู้น า
ระดับสูงของสถาบันบริหาร
สถาบันอย่างมีวิสัยทัศน์ และ
ถ่ายทอดนโยบายลงไปสู่หน่วย
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเป็น
แนวทางเดียวกันทั่วทั้งสถาบัน 
  

-  ส ถ า บั น มี จุ ด เ น้ น แ ล ะ
เป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์
ยังไม่ชัดเจน แผนยุทธศาสตร์
ของสถาบั นส่ วน ใหญ่ เป็น
แ ผ น ง า น ป ร ะ จ า  ร ว ม ทั้ ง
แผนการประเมินผลรายบุคคล
ของอาจารย์ ยั ง ไม่ มี ความ
ชัดเจน 

-  มุ่ ง เ น้ น ก า รบ ริ ก า รทา 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
แตกต่างจากสถาบันอ่ืน ๆ 
-คุณวุฒิของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานฯ 

    
  

6 ม.วงษ์ชวลิตกุล 
(21-22 ก.ย.) 
  

- ยังไม่ชัดเจนว่า ผู้น าระดับสูง
ของสถาบันบริหารสถาบัน
อย่างมีวิสัยทัศน์ และถ่ายทอด
นโยบายลงไปสู่หน่วยปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรมและเป็นแนวทาง
เดียวกันทั่วทั้งสถาบัน 
  

- จุดเน้นและเป้าประสงค์ของ
แผนกลยุทธ์ยังไม่ชัดเจน แผน
ยุทธศาสตร์ของสถาบันส่วน
ใหญ่ เป็ นแผนงานประจ า  
รวมทั้งแผนการประเมินผล
รายบุคคลของอาจารย์ยังไม่มี
ความชัดเจน 

-  มุ่ ง เ น้ น ก า รบ ริ ก า รทา ง
วิชาการแก่สังคมและชุมชน 
- คุณวุฒิของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานฯ 
  

-  มีอัตราการเข้ าออกของ
อาจารย์สูง 

- มีผลงานวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร
ที่มีช่ือเสียงในระดับชาติและ
นานาชาติจ านวนน้อย 



 

 

๑๑๘ 

ล าดับที ่ สถาบัน 1) การบริหารสถาบันของ
ผู้บริหารระดับสูง 

2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์
ของสถาบัน 

3) การจัดการศึกษาของ
สถาบัน 

4) อาจารย์และบุคลากรของ
สถาบัน 

5) การพัฒนาผลงานวิจัย
ของอาจารย ์

7 ม.พายัพ 
(23-25 ก.ย.) 
  

- น าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใ ช้ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ
พัฒนาการเรียนการสอน 
- ยังไม่ชัดเจนว่า ผู้น าระดับสูง
ของสถาบันบริหารสถาบัน
อย่างมีวิสัยทัศน์ และถ่ายทอด
นโยบายลงไปสู่หน่วยปฏิบัติที่
เป็นรูปธรรมและเป็นแนวทาง
เดียวกันทั่วทั้งสถาบัน 

- ให้ความส าคัญกับแผนพัฒนา
อาจารย์และแผนการรักษา
คณาจารย์และบุคลากร 

-  ยั ง ไม่ปรากฏชัดเจนว่ ามี
ห ลั ก สู ต ร ที่ เ ป็ น จุ ด เ น้ น ที่
แตกต่างจากสถาบันอ่ืน ๆ 
  
  

  - มีผลงานวิชาการที่ได้รับการ
ตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสาร
ที่มีช่ือเสียงในระดับชาติและ
นานาชาติจ านวนน้อย 

8 ม.เกษมบัณฑิต 
(28-29 ก.ย.) 
  

  
  

  -  มุ่ ง เ น้ น ก า รบ ริ ก า รทา ง
วิชาการแก่สังคมและชุมชน 
- สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา
ยั ง ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ์
มาตรฐานฯ 
- คุณวุฒิของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานฯ 

-  มีอัตราการเข้ าออกของ
อาจารย์สูง 

  

9 ม.กรุงเทพ 
(29-30 ก.ย.) 
  

- น าเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใ ช้ ใ น ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ
พัฒนาการเรียนการสอน 
  

- ให้ความส าคัญกับแผนพัฒนา
อาจารย์และแผนการรักษา
คณาจารย์และบุคลากร 

- สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา
ยั ง ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ์
มาตรฐานฯ 
  
  

-  มีอัตราการเข้ าออกของ
อาจารย์สูง 

-  มี ร ะ บ บ ก า ร พั ฒ น า
ผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
จุดเน้นของสถาบันและมีการ
สร้างเครือข่ายการวิจัยเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เข้มแข็ง 
 
 



 

 

๑๑๙ 

ล าดับที ่ สถาบัน 1) การบริหารสถาบันของ
ผู้บริหารระดับสูง 

2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์
ของสถาบัน 

3) การจัดการศึกษาของ
สถาบัน 

4) อาจารย์และบุคลากรของ
สถาบัน 

5) การพัฒนาผลงานวิจัย
ของอาจารย ์

10 ม.รังสิต 
(25-27 ส.ค.) 
  

ผู้น าระดับสูงมีวิสัยทัศน์ในการ
บริหารสถาบันที่ชัดเจน และ
ถ่ายทอดนโยบายลงไปสู่หน่วย
ปฏิ บั ติ อ ย่ า ง เ ป็ น รู ปธร รม 
สอดคล้องและเป็นแนวทาง
เดียวกันทั่วทั้งสถาบัน รวมทั้ง 
มีการบูรณาการองค์ความรู้
จากศาสตร์ต่าง ๆ ระหว่าง
หน่วยงานระดับคณะวิชา เพื่อ
พัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 
  

- มีจุดเน้นและมีเป้าประสงค์
ใ น แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ที่ ชั ด เ จ น 
รวมทั้ง แผนปฏิบัติการและ
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ มีความ
ชัดเจนและสามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้จริง 

-  ไ ม่ ป ร ากฏ ชัด เ จนว่ า ใ ห้
ความส าคัญกับการให้บริการ
ทางวิ ชาการแก่สั งคมและ
ชุมชน 
  
  

  -  มี ร ะ บ บ ก า ร พั ฒ น า
ผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
จุดเน้นของสถาบันและมีการ
สร้างเครือข่ายการวิจัยเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เข้มแข็ง 

11 ม.เทคโนโลยี 
มหานคร 
(26-27 ส.ค.) 

ผู้น าระดับสูงมีวิสัยทัศน์ในการ
บริหารสถาบันที่ชัดเจน และ
ถ่ายทอดนโยบายลงไปสู่หน่วย
ปฏิ บั ติ อ ย่ า ง เ ป็ น รู ปธร รม 
สอดคล้องและเป็นแนวทาง
เดียวกันทั่วทั้งสถาบัน รวมทั้ง 
มีการบูรณาการองค์ความรู้
จากศาสตร์ต่าง ๆ ระหว่าง
หน่วยงานระดับคณะวิชา เพื่อ
พัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 
  

- มีจุดเน้นและมีเป้าประสงค์
ใ น แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ที่ ชั ด เ จ น 
รวมทั้ง แผนปฏิบัติการและ
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ มีความ
ชัดเจนและสามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้จริง 

-  ไ ม่ ป ร ากฏ ชัด เ จนว่ า ใ ห้
ความส าคัญกับการให้บริการ
ทางวิ ชาการแก่สั งคมและ
ชุมชน 
  
  

-  มีอัตราการเข้ าออกของ
อาจารย์สูง 

-  มี ร ะ บ บ ก า ร พั ฒ น า
ผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
จุดเน้นของสถาบันและมีการ
สร้างเครือข่ายการวิจัยเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เข้มแข็ง 



 

 

๑๒๐ 

ล าดับที ่ สถาบัน 1) การบริหารสถาบันของ
ผู้บริหารระดับสูง 

2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์
ของสถาบัน 

3) การจัดการศึกษาของ
สถาบัน 

4) อาจารย์และบุคลากรของ
สถาบัน 

5) การพัฒนาผลงานวิจัย
ของอาจารย ์

12 ม.สยาม 
(23-24 ก.ย.) 
  

ผู้น าระดับสูงมีวิสัยทัศน์ในการ
บริหารสถาบันที่ชัดเจน และ
ถ่ายทอดนโยบายลงไปสู่หน่วย
ปฏิ บั ติ อ ย่ า ง เ ป็ น รู ปธร รม 
สอดคล้องและเป็นแนวทาง
เดียวกันทั่วทั้งสถาบัน รวมทั้ง 
มีการบูรณาการองค์ความรู้
จากศาสตร์ต่าง ๆ ระหว่าง
หน่วยงานระดับคณะวิชา เพื่อ
พัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 
  

- มีจุดเน้นและมีเป้าประสงค์
ใ น แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ที่ ชั ด เ จ น 
รวมทั้ง แผนปฏิบัติการและ
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ มีความ
ชัดเจนและสามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้จริง 

-  ไ ม่ ป ร ากฏ ชัด เ จนว่ า ใ ห้
ความส าคัญกับการให้บริการ
ทางวิ ชาการแก่สั งคมและ
ชุมชน 
  
  

-  มี อ า จ า รย์ คุณวุฒิ ร ะดั บ
ปริญญาเอกและต าแหน่งทาง
วิชาการจ านวนน้อยและไม่
ครอบคลุมในทุกสาขาวิชา 

-  มี ร ะ บ บ ก า ร พั ฒ น า
ผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
จุดเน้นของสถาบันและมีการ
สร้างเครือข่ายการวิจัยเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เข้มแข็ง 

13 ม.ศรีปทุม 
(28-29 ก.ย.) 
  

ผู้น าระดับสูงมีวิสัยทัศน์ในการ
บริหารสถาบันที่ชัดเจน และ
ถ่ายทอดนโยบายลงไปสู่หน่วย
ปฏิ บั ติ อ ย่ า ง เ ป็ น รู ปธร รม 
สอดคล้องและเป็นแนวทาง
เดียวกันทั่วทั้งสถาบัน รวมทั้ง 
มีการบูรณาการองค์ความรู้
จากศาสตร์ต่าง ๆ ระหว่าง
หน่วยงานระดับคณะวิชา เพื่อ
พัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 
  

- มีจุดเน้นและมีเป้าประสงค์
ใ น แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ที่ ชั ด เ จ น 
รวมทั้ง แผนปฏิบัติการและ
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ มีความ
ชัดเจนและสามารถน าไปสู่การ
ปฏิบัติได้จริง 

-  ไ ม่ ป ร ากฏ ชัด เ จนว่ า ใ ห้
ความส าคัญกับการให้บริการ
ทางวิ ชาการแก่สั งคมและ
ชุมชน 
  
  

  -  มี ร ะ บ บ ก า ร พั ฒ น า
ผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับ
จุดเน้นของสถาบันและมีการ
สร้างเครือข่ายการวิจัยเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เข้มแข็ง 



๑๒๑ 
 

 

 จากสรุปข้อมูลที่แสดงข้างต้น สามารถวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน ในแต่ละด้านได้ดังนี้ 

1) การบริหารสถาบันของผู้บริหารระดับสูง  

ตารางท่ี 16  แสดงการวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน ด้านการบริหารสถาบันของผู้บริหารระดับสูง 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็งที่ส าคัญ (+)  ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ส าคัญ (-) 
1. ผู้น าระดับสูงเป็นผู้มีความรู้ มีความเป็นผู้น า และมี   
    วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน 

 

2. มีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของตลาด
การศึกษา และสามารถปรับตัวตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว 

 

มีข้อสังเกตในประเด็นท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนที่ส าคัญของสถาบันเพ่ิมเติม ดังนี้  

(+) เป็นที่ชัดเจนว่าสถาบันที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกอยู่ในระดับดีมาก 
จ านวน 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยสยาม และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี มหานคร มีผู้น าระดับสูงที่มีวิสัยทัศน์ในการบริหารสถาบันที่ชัดเจน และถ่ายทอดนโยบายลงไปสู่
หน่วยปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกันทั่วทั้งสถาบัน รวมทั้ง มีการบูรณาการ
องค์ความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานระดับคณะวิชา เพ่ือพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

(+) สถาบันที่ให้สภามหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมส าคัญในการก าหนดทิศทางและควบคุมดูแล
สถาบันอย่างใกล้ชิดมจี านวน 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

(+) สถาบันที่น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและพัฒนาการเรียนการสอน มีจ านวน  
5 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัย        
ธุรกิจบัณฑิตย์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยพายัพ         

(-) สถาบันที่ยังไม่ชัดเจนว่า ผู้น าระดับสูงของสถาบันบริหารสถาบันอย่างมีวิสัยทัศน์ และถ่ายทอด
นโยบายลงไปสู่หน่วยปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเป็นแนวทางเดียวกันทั่วทั้งสถาบัน มีจ านวน 3 สถาบัน 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

 

 

 

 



๑๒๒ 
 

 

2) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของสถาบัน 
ตารางท่ี 17 แสดงการวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของสถาบัน 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็งท่ีส าคัญ (+)  ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ส าคัญ (-) 
    มีจุดเน้นและมีเป้าประสงค์ในแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน     
    รวมทั้ง แผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดความส าเร็จมี 
    ความชัดเจนและสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง 

 

มีข้อสังเกตในประเด็นท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนที่ส าคัญของสถาบันเพิ่มเติม ดังนี้  

(+) มีข้อสังเกตว่า สถาบันที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกอยู่ในระดับดีมาก  
จ านวน 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยสยาม และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร มีจุดเน้นและมีเป้าประสงค์ในแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน รวมทั้ง แผนปฏิบัติการและตัวชี้วัด
ความส าเร็จมีความชัดเจนและสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง  

(+) สถาบันที่ให้ความส าคัญกับแผนพัฒนาอาจารย์และแผนการรักษาคณาจารย์และบุคลากร  
มีจ านวน 6 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยพายัพ 

          (-) สถาบันที่มีจุดเน้นและเป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ยังไม่ชัดเจน แผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน
ส่วนใหญ่เป็นแผนงานประจ า รวมทั้ง แผนการประเมินผลรายบุคคลของอาจารย์ยังไม่มีความชัดเจน  
มีจ านวน 2 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

3) การจัดการศึกษาของสถาบัน  
ตารางท่ี 18 แสดงการวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน ด้านการจัดการศึกษาของสถาบัน 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็งท่ีส าคัญ (+)  ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ส าคัญ (-) 
1. มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นน าของ    
   ต่างประเทศ สถานประกอบการ และชุมชนท้องถิ่น 
   อย่างใกล้ชิด  

 

2. มีระบบการให้ค าปรึกษาดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 

3. มีหลักสูตรที่เป็นจุดเน้นที่แตกต่างจากสถาบันอ่ืน ๆ 
4. มีความพร้อมทั้งด้านอาคาร สถานที่ หนังสือต ารา

เรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งสนับสนุนทาง
การศึกษา 
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มีข้อสังเกตในประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อนที่ส าคัญของสถาบันเพ่ิมเติม ดังนี้  

(+) สถาบันที่มุ่งเน้นการบริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน มีจ านวน 7 สถาบัน ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

(-) ยังไม่ปรากฏชัดเจนว่า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และมหาวิทยาลัยพายัพ มีหลักสูตรที่เป็น
จุดเน้นที่แตกต่างจากสถาบันอ่ืนๆ  

(-) สถาบันที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 4 สถาบัน 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยสยาม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
ไม่ปรากฏชัดเจนว่าให้ความส าคัญกับการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและชุมชน  

          (-) สถาบันที่มีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษายังไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ มีจ านวน 4 สถาบัน 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ 

          (-) สถาบันที่มีคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานฯ มีจ านวน 
 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

4) อาจารย์และบุคลากรของสถาบัน 
ตารางท่ี 19 แสดงการวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน ด้านอาจารย์และบุคลากรของสถาบัน 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็งท่ีส าคัญ (+)  ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ส าคัญ (-) 
มีอาจารย์และบุคลากรที่เป็นแกนหลักที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ 

อาจารย์มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และมีต าแหน่งทาง
วิชาการจ านวนน้อยและไม่ครอบคลุมในทุกสาขาวิชา 
มีอัตราการเข้าออกของอาจารย์สูง 

 มีข้อสังเกตในประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อนที่ส าคัญของสถาบันเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 (-) สถาบันที่มีอัตราการเข้าออกของอาจารย์สูง มีจ านวน 6 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

 (-) มหาวิทยาลัยสยาม ซึ่งเป็นสถาบันที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกอยู่ในระดับ       
ดีมาก เป็นสถาบันเดียวที่มีอาจารย์คุณวุฒิระดับปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการจ านวนน้อยและ         
ไม่ครอบคลุมในทุกสาขาวิชา 
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 5) การพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์  

  ตารางท่ี 20 แสดงการวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดอ่อน ด้านการพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์ 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็งท่ีส าคัญ (+)  ประเด็นที่เป็นจุดอ่อนที่ส าคัญ (-) 
มีระบบการพัฒนาผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับจุดเน้น
ของสถาบัน และมีเครือข่ายการวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

มีระบบการพัฒนาผลงานวิจัยและมีเครือข่ายการ
วิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่ยังไม่สามารถสร้างความ
เข้มแข็งในด้านงานวิจัยให้กับอาจารย์ได้ทั่วถึงและ
ครอบคลุมในทุกคณะวิชาและสาขาวิชา 

มีข้อสังเกตในประเด็นท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนที่ส าคัญของสถาบันเพ่ิมเติม ดังนี้ 

(+) สถาบันที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 4 สถาบัน 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยสยาม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
รวมทั้ง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีขนาดใหญ่และ
อายุมากกว่า 20 ปี ที่มีระบบการพัฒนาผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบันและมีการสร้าง
เครือข่ายการวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เข้มแข็ง 

(-) ส่วนสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ พบว่า มีระบบการพัฒนาผลงานวิจัยและมีเครือข่ายการวิจัย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เช่นกัน เพียงแต่ยังไม่สามารถสร้างความเข้มแข็งในด้านงานวิจัยให้กับอาจารย์ได้ทั่วถึง
และครอบคลุมในทุกคณะวิชาและสาขาวิชา   

(-) สถาบันที่มีผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารที่มีชื่อเสียงในระดับชาติและ
นานาชาติจ านวนน้อย มีจ านวน 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยพายัพ และ
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 

ตอนที่ 2 ผลภาพรวมการติดตามตรวจสอบ คุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ๓๖ แห่ง  

2.1 ข้อมูลพื้นฐานภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ๓๖ แห่ง 
 

2.1.1  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจ าแนกตามอายุของสถาบัน  
เมื่อพิจารณาตามอายุของสถาบันที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทแล้ว จ านวน 36 สถาบัน พบว่า 

ส่วนใหญ่เป็นสถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกินกว่า 20 ปี และสถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้วน้อยกว่า 10 ปี    
รายละเอียดปรากฏดังภาพประกอบที่ 5  



๑๒๕ 
 

 

 
ภาพประกอบที่ 5  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทแล้ว จ าแนกตามระยะเวลาใน 

                           การเปลี่ยนประเภทสถาบัน (จ านวน 36 สถาบัน) 
 

ที่มา: ส านักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

จากแผนภาพข้างต้น จะเห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทแล้ว เมื่อจ าแนกตาม
อายุ พบว่า เป็นกลุ่มที่เปลี่ยนประเภทแล้วน้อยกว่า 10 ปี จ านวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 39 รองลงมา
เป็นกลุ่มสถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระหว่าง 10 - 20 ปี 8 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.00 และเป็นกลุ่ม
สถาบันทีเ่ปลี่ยนประเภทแล้ว เกิน 20 ปี จ านวน 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 39.00 

2.1.2 ผลก าไรเฉลี่ย 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบผลก าไรเฉลี่ย 3 ปี (พ.ศ.  2554-2556) ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจ าแนกตามอายุของสถาบันแล้ว พบว่า สถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 20 ปี 
ส่วนใหญ่จะมีผลก าไรสุทธิของสถาบันสูงกว่าสถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้วระหว่าง 10–20 ปี และน้อยกว่า 
20 ปี  

เมื่อพิจารณาจ าแนกตามอายุของสถาบันแล้วจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสถาบันที่มี
ผลก าไรสุทธิสูงที่สุด คือ สถาบันที่มีระยะเวลาในการด าเนินการและเปลี่ยนประเภทมานานกว่า รายละเอียด
ปรากฏดังภาพประกอบที ่6 – 8 

39%

22%

39%

น้อยกว่า 10 ปี (14 แห่ง)

ระหว่าง 10-20 ปี (8 แห่ง)

เกินกว่า 20 ปี (14 แห่ง)



๑๒๖ 
 

 

 

ภาพประกอบที่ 6  เปรียบเทียบผลก าไรเฉลี่ย 3 ปี (พ.ศ.2554-2556) กลุ่มท่ี 1 อายุเกิน 20 ปี 
                             (จ านวน 14 แห่ง) ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ที่มา: ส านักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

จากแผนภาพข้างต้น สถาบันในกลุ่มที่ 1 ที่มีผลก าไรเฉลี่ย 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) สูงสุด 3 
อันดับแรกคื อ  มหาวิทยาลั ย อั สสั มชัญ  (648 ,636 ,033 .33 บาท )  มหาวิทยาลั ย รั ง สิ ต 
(478,521,719.73 บาท) และ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตามล าดับ (376,163,928.94) ทั้งนี้สถาบัน     
ในกลุ่มที่ 1 ที่มีผลก าไรเฉลี่ย 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) ต่ าสุด 3 อันดับแรกคือ มหาวิทยาลัยเกริก            
(-10,383,428.41 บาท) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (22,531,095.38 บาท) และ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร (34,481.073.33 บาท)  



๑๒๗ 
 

 

 

ภาพประกอบที่ 7 เปรียบเทียบผลก าไรเฉลี่ย 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน กลุ่มที่ 2 อายุระหว่าง 10 – 20 ปี (จ านวน 8 แหง่) 

ที่มา:  ส านักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

จากแผนภาพข้างต้น สถาบันในกลุ่มที่ 2 ที่มีผลก าไรเฉลี่ย 3 ปี (พ.ศ .2554-2556) สูงสุด 3 
อันดับแรกคือ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต (98,259,874.33 บาท) มหาวิทยาลัยคริส เตียน
(60,385,534.39 บาท) และ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ตามล าดับ ทั้งนี้ สถาบันในกลุ่มที่ 2 ที่มีผลก าไร
เฉลี่ย 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) ต่ าสุด 3 อันดับแรกคือ มหาวิทยาลัยภาคกลาง (-3,802.666.63 บาท) 
มหาวิทยาลัยเซ็นจอห์น (10,230,739.21 บาท) และมหาวิทยาลัยราชธานี (17,987,755.04 บาท) 
ตามล าดับ 

 

 

 

 

 



๑๒๘ 
 

 

 

ภาพประกอบที่ 8 เปรียบเทียบผลก าไรเฉลี่ย 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
กลุ่มท่ี 3 สถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้ว น้อยกว่า 10 ปี (จ านวน 14 แห่ง) 

ที่มา:  ส านักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

จากแผนภาพข้างต้น สถาบันในกลุ่มที่ 3 ที่มีผลก าไรเฉลี่ย 3 ปี (พ.ศ.  2554-2556) สูงสุด 3 
อันดับแรกคือ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (394,139,952.08 บาท) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
(133,077,248.90 บาท) และมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทอร์น (85,665,663.62 
บาท) ตามล าดับ ทั้งนี้สถาบันในกลุ่มที่ 3 ที่มีผลก าไรเฉลี่ย 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) ต่ าสุด 3 อันดับแรก
คือ มหาวิทยาลัยเนชั่น (-27,255,203.67 บาท) มหาวิทยาลัยฟาฏอนี (อิสลามยะลา) (6,075,300.82 
บาท) และมหาวิทยาลัยตาปี (6,674,302.04 บาท) ตามล าดับ  

 อนึ่งหากพิจารณาผลก าไรเฉลี่ย 3 ปี ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วทั้ง 36 
แห่ง จะพบว่า สถาบันที่มีผลก าไรเฉลี่ย 3 ปี สูงสุด 5 อันดับแรกคือ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัย
รังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ตามล าดับสถาบันที่มีผล
ก าไรเฉลี่ย 3 ปี ต่ าสุด 5 อันดับแรกคือ มหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยภาคกลาง 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และ มหาวิทยาลัยตาปี ตามล าดับรายละเอียดดังตารางที่ 21 

 

 

 

 



๑๒๙ 
 

 

ตารางท่ี 21 แสดงผลก าไรเฉลี่ย 3 ปี (พ.ศ. 2554-2556) ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการ  
                 เปลี่ยนประเภท จ านวน 36 สถาบัน เรียงตามล าดับผลก าไรสูงสุด 

มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน 

 รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย หน่วย : บาท 

 ปี พ.ศ. 2553 
(สิ้นสุด 31 

พฤษภาคม 2554)  

 ปี พ.ศ. 2555 
(สิ้นสุด 31 

พฤษภาคม 2556)  

 ปี พ.ศ. 2556 
(สิ้นสุด 31 

พฤษภาคม 2557)  

ค่าเฉลี่ยรวม 3 ป ี

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 20 ปี 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วระหว่าง 10- 20 ปี 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วน้อยกว่า 10 ปี 

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

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

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

มหาวิทยาลยักรุงเทพ 930,377,111.47 117,495,028.08 80,619,647.27 376,163,928.94 

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

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

มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรตฯิ 

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

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

มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 333,751,450.90 28,186,534.17 81,948,504.82 147,962,163.30  

มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 171,723,956.16 135,163,704.24 92,344,086.30 133,077,248.90  

มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 140,552,227.09 167,346,036.96 2,740,593.79 103,546,285.95  

มหาวิทยาลยัรัตนบณัฑติ 230,405,230.00 60,719,116.00 3,655,277.00 98,259,874.33  

มหาวิทยาลยัการจดัการและ
เทคโนโลยีอีสเทริ์น 

118,446,699.23 76,602,298.83 61,947,992.79 85,665,663.62  

มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย ์ 64,537,780.84 64,038,593.18 70,513,689.45 66,363,354.49  

มหาวิทยาลยัพิษณุโลก 51,024,586.17 82,533,322.86 64,242,975.23 65,933,628.09  

มหาวิทยาลยัธนบุร ี 118,906,635.15 33,730,297.92 43,008,460.76 65,215,131.28  



๑๓๐ 
 

 

มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน 

 รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย หน่วย : บาท 

 ปี พ.ศ. 2553 
(สิ้นสุด 31 

พฤษภาคม 2554)  

 ปี พ.ศ. 2555 
(สิ้นสุด 31 

พฤษภาคม 2556)  

 ปี พ.ศ. 2556 
(สิ้นสุด 31 

พฤษภาคม 2557)  

ค่าเฉลี่ยรวม 3 ป ี

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 20 ปี 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วระหว่าง 10- 20 ปี 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วน้อยกว่า 10 ปี 

มหาวิทยาลยัครสิเตยีน 84,616,668.18 48,261,172.15 48,278,762.85 60,385,534.39  

มหาวิทยาลยัพายัพ 90,172,580.00 95,618,192.00 -10,184,393.00 58,535,459.67  

มหาวิทยาลยัหาดใหญ ่ 113,085,138.20 39,918,655.22 15,676,398.86 56,226,730.76  

มหาวิทยาลยัเฉลมิกาญจนา 125,748,290.00 31,133,812.00 10,772,056.00 55,884,719.33  

มหาวิทยาลยัภาคตะวันออก เฉียง
เหนือ 

88,733,222.48 57,086,803.24 12,048,725.09 52,622,916.78 

มหาวิทยาลยันานาชาติ    แสตม
ฟอร์ด 

20,355,836.21 -81,473,714.87 209,079,759.01 49,320,626.78 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 94,845,650.01 -5,671,103.35 14,268,673.32 34,481,073.33 

สถาบันรัชตภ์าคย ์ 27,968,601.72 30,683,666.38 32,641,566.35 30,431,278.15  

มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 44,899,601.42 39,758,730.37 -2,506,376.00 27,383,985.26  

มหาวิทยาลยันานาชาติเอเชีย- 
แปซิฟิก 

39,578,351.00 42,050,683.00 -8,053,909.00 24,525,041.67  

มหาวิทยาลยัวงษ์ชวลิตกุล 61,518,864.94 2,134,254.29 3,940,166.92 22,531,095.38  

มหาวิทยาลยัปทุมธานี 103,889,372.30 10,492,940.29 -51,761,672.34 20,873,546.75  

มหาวิทยาลยัราชธาน ี 39,997,199.63 11,915,661.46 2,050,404.04 17,987,755.04  

มหาวิทยาลยัเซนตจ์อห์น 12,423,695.86 14,484,539.85 3,783,981.93 10,230,739.21  

มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม ่ 17,417,148.61 -10,882,658.97 21,231,146.54 9,255,212.06 

มหาวิทยาลยัตาป ี 19,784,918.65 8,851,695.86 -8,613,708.39 6,674,302.04  



๑๓๑ 
 

 

มหาวิทยาลัย/วิทยาลัย/สถาบัน 

 รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย หน่วย : บาท 

 ปี พ.ศ. 2553 
(สิ้นสุด 31 

พฤษภาคม 2554)  

 ปี พ.ศ. 2555 
(สิ้นสุด 31 

พฤษภาคม 2556)  

 ปี พ.ศ. 2556 
(สิ้นสุด 31 

พฤษภาคม 2557)  

ค่าเฉลี่ยรวม 3 ป ี

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 20 ปี 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วระหว่าง 10- 20 ปี 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วน้อยกว่า 10 ปี 

มหาวิทยาลยัฟาฏอน ี   -1,606,177.71 13,662,579.26 6,169,500.90 6,075,300.82  

มหาวิทยาลยัภาคกลาง  -128,009.30 -1,524,200.44 -9,755,790.16 -3,802,666.63  

มหาวิทยาลยัเกริก -16,651,461.33 19,328,187.84 -33,827,011.74 -10,383,428.41  

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

  

ที่มา : ข้อมูลจากงบการเงินประจ าปีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่น าส่ง สกอ.ทุกปีตามรอบระยะเวลา
บัญชีที่ก าหนดเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 

 จากตารางข้างต้น จะเห็นได้ว่าสถาบันที่มีระยะเวลาในการเปลี่ยนประเภทมากกว่าสถาบันอ่ืน    
ส่วนใหญ่จะมีผลก าไรเฉลี่ย 3 ปีที่สูงกว่าสถาบันอ่ืนด้วย อย่างไรก็ตาม มีบางแห่งที่ไม่เป็นไปตามนั้น เช่น 
มหาวิทยาลัยเกริก ที่เปลี่ยนประเภทมามากกว่า 20 ปี แต่กลับมีผลก าไรเฉลี่ย 3 ปีที่เกือบต่ าที่สุด          
และกรณีของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ที่แม้ว่าจะมีระยะเวลาในการเปลี่ยนประเภทน้อยกว่า 10 ปี     
แต่มีผลก าไรเฉลี่ย 3 ปีที่สูงเป็นอันดับ 3  

2.1.3 ภาพรวมจ านวนหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

สถาบันที่เปิดหลักสูตรจ านวนมากที่สุด 10 ล าดับแรก ส่วนใหญ่เป็นสถาบันที่มีขนาดใหญ่และ
เปลี่ยนประเภทแล้วเกินกว่า 20 ปี โดยเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด จ านวน 913 หลักสูตร 
(ร้อยละ 69.43) รองลงมาเป็นหลักสูตรปริญญาโท จ านวน 285 หลักสูตร (ร้อยละ 21.67) หลักสูตร
ปริญญาเอก จ านวน 100 หลักสูตร (ร้อยละ 7.61) และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 17 
หลักสูตร (ร้อยละ 1.29)  

การเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พบว่าส่วนใหญ่สถาบันที่มีขนาดใหญ่และมีอายุเกินกว่า  
20 ป ีจะเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษามากที่สุด อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าสถาบันอุดมศึกษา
ขนาด เล็ กที่ เ ปลี่ ยนประ เภทแล้ วน้ อยกว่ า  10 ปี  บางแห่ ง ได้ มี ก าร เปิดสอนหลักสู ตรระดับ 
ปริญญาเอกด้วย รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 22 
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ตารางที่ 22 จ านวนหลักสูตรที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วจ านวน 36 แห่ง เปิดสอน   
ในปีการศึกษา 2557 จ าแนกตามระดับการศึกษา เรียงล าดับจากจ านวนสูงสุดไปต่ าสุด 

มหำวิทยำลัย/วิทยำลัย/สถำบัน 
ปริญญำตรี ประกำศนีย 

บัตรบัณฑิต 
ปริญญำโท ปริญญำ

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 

มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยี 
อีสเทิร์น 

26 1 4 2 33 
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มหำวิทยำลัย/วิทยำลัย/สถำบัน 
ปริญญำตรี ประกำศนีย 

บัตรบัณฑิต 
ปริญญำโท ปริญญำ

เอก 
รวม 

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 

สถาบันรัชต์ภาคย ์ 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 

มหาวิทยาลัยตาปี 8 1 3 - 12 

มหาวิทยาลัยเนชั่น 6 - 3 - 9 

มหาวิทยาลัยภาคกลาง 4 - 2 1 7 

รวม 36 สถาบัน 913 17 285 100 1,315 
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หมายเหตุ :  - ข้อมูลจากรายงานข้อมูลสถานภาพการจัดการศึกษาที่น าส่งส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาทุกปีตามเวลาที่ก าหนด เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การจัดท ารายงานประจ าปี ประเภทต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2557  
   - * หมายถึง รวมจ านวนหลักสูตรทั้งสองวิทยาเขต 

จากตารางข้างต้น สถาบันที่มีจ านวนหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษามากที่สุด 
3 อันดับแรก คือ มหาวิทยาลัยรังสิต จ านวน 130 หลักสูตร รองลงมา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จ านวน 94 
หลักสูตร และมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จ านวน 83 หลักสูตร สถาบันที่มีจ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี
มากที่สุด 3 อันดับแรก คือ มหาวิทยาลัยรังสิต จ านวน 86 หลักสูตร รองลงมา มหาวิทยาลัยศรีปทุม     
63 หลักสูตร และมหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์ จ านวน 47 หลักสูตร และสถาบันที่มีจ านวนหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษามากที่สุด 3 อันดับแรก คือ มหาวิทยาลัยรังสิต จ านวน 43 หลักสูตร  รองลงมา
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จ านวน 41 หลักสูตร และมหาวิทยาลัยศรีปทุม จ านวน 31 หลักสูตร ทั้งนีส้ถาบัน
ที่มีจ านวนหลักสูตรระดับปริญญาเอกมากที่สุด 3 อันดับแรก คือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จ านวน              
14 หลักสูตร รองลงมามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จ านวน 12 หลักสูตร และมหาวิทยาลัยศรีปทุม    
จ านวน 31 หลักสูตร 

2.1.4 ภาพรวมเกี่ยวกับอาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ด้านจ านวนอาจารย์ ภาพรวมของจ านวนอาจารย์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน    
ที่เปลี่ยนประเภทแล้วทั้ง 36 แห่ง พบว่า สถาบันที่มีจ านวนอาจารย์มากที่สุด 10 ล าดับแรกนั้น ส่วนใหญ่
เป็นสถาบันเอกชนที่มีขนาดใหญ่และเปลี่ยนประเภทแล้วเกินกว่า 20 ปี อย่างไรก็ตาม มีสถาบันเอกชน      
2 แห่งทีเ่ปลี่ยนประเภทแล้วระหว่าง 10-20 ปี และน้อยกว่า 10 ปี 
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ภาพประกอบที่  9  คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว 
      จ าแนกตามระดับการศึกษา 

จากภาพประกอบข้างต้น เมื่อพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่
เปลี่ยนประเภทแล้วทั้ง 36 แห่ง พบว่า มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท มากที่สุด จ านวน 7,898 คน       
คิดเป็น ร้อยละ 67.29 รองลงมามีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จ านวน 2,982 คน คิดเป็น ร้อยละ 25.41 
และคุณวุฒิระดับปริญญาตรี จ านวน 857 คน คิดเป็น ร้อยละ 7.30 ตามล าดับ 

 

ภาพประกอบที่ 10 ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว 

857

7,898

2,982

ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์

คน 10,019 1,067 549 102

ร้อยละ 85.36 9.09 4.68 0.87
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  ด้านต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ จากภาพประกอบข้างต้น เมื่อพิจารณาต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วทั้ง 36 แห่ง พบว่า มีต าแหน่ง
อาจารย์มากที่สุด จ านวน 10,019 คน คิดเป็น ร้อยละ 85.36 รองลงมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 
1,067 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 รองศาสตราจารย์จ านวน 549 คน คิดเป็น ร้อยละ 4.68 และ
ศาสตราจารย์ จ านวน  102 คน คิดเป็น ร้อยละ 0.87) ตามล าดับ 

2.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนที่สถาบันทุกแห่งมีร่วมกัน 

กล่าวโดยสรุป จากการสังเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยน
ประเภท จ านวน 36 สถาบัน ซึ่งแบ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่รับการตรวจเยี่ยมระยะแรก จ านวน  
23 สถาบัน และสถาบันที่รับการตรวจเยี่ยมระยะที่ 2 จ านวน 13 สถาบัน ซึ่งมีจ านวน 4 สถาบันที่มีผล
การประเมินคุณภาพภายในและภายนอกอยู่ในระดับดีมาก เมื่อวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกต่างของจุดแข็งและจุดอ่อนในแต่ละกลุ่มสถาบันจ าแนกเป็นรายด้านแล้ว  พบว่ามีข้อสังเกต         
ที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) ด้านการบริหารสถาบันของผู้บริหารระดับสูง พบว่า แม้ว่าผู้บริหารระดับสูงของ
สถาบันที่รับการตรวจเยี่ยมระยะแรกจะสามารถบริหารและจัดสรรเงินกองทุนให้มีทิศทางเพ่ิมมากขึ้น 
รวมทั้ง สนับสนุนและสร้างความผูกพันของบุคลากรในการท างาน อย่างไรก็ตาม ยังไม่พบว่าผู้บริหาร 
มีความชัดเจนในการเลือกกลุ่มและจุดเน้นของสถาบัน ซึ่งแตกต่างจากสถาบันที่รับการตรวจเยี่ยมระยะที่ 
2 ที่พบว่า ผู้บริหารระดับสูงมีวิสัยทัศน์ชัดเจน เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของตลาดการศึกษา และปรับตัว
ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้นผู้บริหารระดับสูงของสถาบัน 4 แห่งที่มีผล
การประเมินคุณภาพภายในและภายนอกอยู่ในระดับดีมาก  นอกจากจะมีวิสัยทัศน์ที่เข้าใจถึงการ
เปลี่ยนแปลงของตลาดการศึกษาแล้ว ยังมีความสามารถในการถ่ายทอดนโยบายลงไปสู่หน่วยปฏิบัติได้อย่าง
ชัดเจนเป็นรูปธรรม และสอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกันทั่วทั้งสถาบัน รวมทั้ง มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา
สถาบันให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วย 

2) ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของสถาบัน พบว่า สถาบันที่รับการตรวจเยี่ยมระยะที่  2  
ที่มีจุดเน้น เป้าประสงค์ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน ซึ่งในกลุ่มสถาบัน
ที่รับการตรวจเยี่ยมระยะแรกยังไม่ปรากฏชัดว่าผู้บริหารให้ความส าคัญในเรื่องการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของ
สถาบัน  

3) ด้านการจัดการศึกษาของสถาบัน พบว่า สถาบันทั้งสองกลุ่มมีความพร้อมในเรื่อง
อาคารสถานที่ ห้องสมุด หนังสือต าราเรียน และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา รวมทั้ง ความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาชั้นน าของต่างประเทศ สถานประกอบการ และชุมชนท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน ส าหรับระบบ
การให้ค าปรึกษาดูแลนักศึกษา พบว่า สถาบันที่รับการตรวจเยี่ยมระยะที่  2 ให้ความส าคัญกับการดูแล
นักศึกษาอย่างใกล้ชิดมากกว่าสถาบันที่รับการตรวจเยี่ยมระยะแรก และมีข้อสังเกตว่าทุกสถาบันประสบ
ปัญหาเกี่ยวกับสัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษาที่ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันที่รับ
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การตรวจเยี่ยมระยะแรกที่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นระยะๆ โดยย้ายสลับกัน
ระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละหลักสูตร เพ่ือท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ที่
ปรึกษา 

4) ด้านมาตรฐานหลักสูตรของสถาบัน พบว่า สถาบันที่รับการตรวจเยี่ยมระยะที่ 2 
 ให้ความส าคัญในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรให้มีจุดเน้นที่แตกต่างจากสถาบันอ่ืน ๆ ซึ่งไม่ปรากฏชัดใน
สถาบันที่รับการตรวจเยี่ยมระยะแรก มีข้อสังเกตว่าทุกสถาบันเปิดหลักสูตรไม่เป็นไปตามแผนที่ปรากฏใน
ข้อก าหนดของสถาบัน มีการเปิดหลักสูตรที่ซ้ าซ้อนกัน รวมทั้ง ไม่มีระบบและกลไกในการด าเนินการเปิด
และปิดหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถาบันอุดมศึกษาที่รับการตรวจเยี่ยมระยะแรก พบปัญหาเกี่ยวกับ
การด าเนินการที่ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.  2548 และเกณฑ์อ่ืนๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ครบถ้วน คุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่
ตรงหรือไม่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ อาจารย์ประจ าหลักสูตรปฏิบัติงานเพียงบางเวลาหรือเป็นอาจารย์ประจ า
สถาบันอุดศึกษาอ่ืนหรือประกอบอาชีพอิสระควบคู่การเป็นอาจารย์ด้วย รวมทั้ง ผลงานวิจัยของอาจารย์  
มีคุณภาพไม่สัมพันธ์กับวิชาที่สอนและไม่เทียบเท่างานวิจัย ผลงานวิจัยไม่มีความต่อเนื่องในระยะเวลา 5 ปี 
และไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ  

5) ด้านอาจารย์และบุคลากรของสถาบัน พบว่า สถาบันที่รับการตรวจเยี่ยมระยะที่ 2 
มีอาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ส่วนสถาบันที่รับการตรวจ
เยี่ยมระยะแรก  มีอาจารย์และบุคลากรไม่เหมาะสมเพียงพอต่อการด าเนินการจัดการเรียนการสอน และมี
ข้อสังเกตว่าทุกสถาบันประสบปัญหาเรื่องการหมุนเวียนและเข้าออกของอาจารย์  ไม่แตกต่างกัน ตลอดจน
การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการยังไม่ครอบคลุมในทุกสาขาวิชา  

6) ด้านการพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์ พบว่า เฉพาะ 4 สถาบันที่มีผลการประเมิน
คุณภาพภายในและภายนอกอยู่ในระดับดีมากเท่านั้น ที่มีระบบการพัฒนาผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับจุดเน้น
ของสถาบันและมีเครือข่ายการวิจัยเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่วนสถาบันที่รับการตรวจเยี่ยมระยะแรก 
จ านวน 23 สถาบัน และสถาบันที่รับการตรวจเยี่ยมระยะที่  2 อีกจ านวน 9 สถาบัน แม้ว่าผู้บริหารจะมี
นโยบายสนับสนุนการท าผลวิจัยของอาจารย์ที่ชัดเจน มีระบบการพัฒนาผลงานวิจัยและมีเครือข่ายการวิจัย
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่ผลการด าเนินงานก็ยังไม่เป็นไปตามแผน ไม่ทั่วถึง และไม่ครอบคลุมในทุกคณะวิชา
และสาขาวิชา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันบางแห่งที่รับการตรวจเยี่ยมระยะแรกที่พบว่าสัดส่วนของกองทุน
วิจัยมีแนวโน้มลดลง   

7) ด้านคุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พบว่า สถาบัน    
ที่รับการตรวจเยี่ยมระยะแรกยังมีผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่ไม่มีมาตรฐานและไม่ลุ่มลึกในศาสตร์ 
หัวข้อวิทยานิพนธ์มีความซ้ าซ้อนกันและไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 



๑๓๘ 
 

 

ตารางท่ี 23  จุดแข็งที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน จ านวน 36 สถาบัน 

จุดแข็ง 

สถาบันอุดมศึกษา  
จ านวน 36 สถาบัน 

 
สถาบัน

ระยะแรก  
(23 

สถาบัน) 

สถาบันระยะที่ 2 
  

 
9 สถาบัน 

 
4 สถาบัน 

1. การบริหารสถาบันของผู้บริหารระดับสูง    
1.1 การบริหารและจัดสรรเงินกองทุนให้มีทิศทางเพ่ิมมากข้ึน    
1.2 ผู้น าระดับสูงมีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เข้าใจในการ
เปลี่ยนแปลงของตลาดการศึกษา และปรับตัวตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว 

   

1.3 การถ่ายทอดนโยบายลงไปสู่หน่วยปฏิบัติชัดเจนเป็นรูปธรรม 
สอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกันทั่วทั้งสถาบัน 

   

1.4 มีการพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้    
1.5 การสร้างความผูกพันระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร    
2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของสถาบัน    
มีจุดเน้นของสถาบัน เป้าประสงค์ในแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน  

   

3. การจัดการศึกษาของสถาบัน    
3.1 ความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ ห้องสมุด มีหนังสือต าราเรียน 
และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาท่ีเพียงพอ 

   

3.2 ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นน าของต่างประเทศ สถาน
ประกอบการ และชุมชนท้องถิ่น 

   

3.3 มีระบบการให้ค าปรึกษาดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด    
4. มาตรฐานหลักสูตรของสถาบัน    
หลักสูตรมีจุดเน้นแตกต่างจากสถาบันอ่ืน ๆ    
5. อาจารย์และบุคลากรของสถาบัน    
มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ    
6. การพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์    
มีระบบการพัฒนาผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบัน และ
มีเครือข่ายการวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

   

 



๑๓๙ 
 

 

 จากตารางข้างต้น ของสถาบันที่ตรวจเยี่ยมระยะแรก 23 สถาบัน มีจุดแข็ง 4 ข้อคือ 1. การ
บริหารและจัดสรรเงินกองทุนให้มีทิศทางเพ่ิมมากข้ึน 2. การสร้างความผูกพันระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร 
3. ความพร้อมด้านอาคารสถานที่ ห้องสมุด มีหนังสือต าราเรียนและสิ่งสนับสนุนการศึกษาที่เพียงพอ และ 
4. ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นน าของต่างประเทศ สถานประกอบการ และชุมชนท้องถิ่น ส าหรับ
สถาบันที่ตรวจเยี่ยมระยะที่ 2 จ านวน 9 สถาบัน มีจุดแข็ง 7  ข้อ คือ 1. ผู้น าระดับสูงมีภาวะผู้น า            
มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของตลาดการศึกษา และปรับตัวตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว.2.มีจุดเน้นของสถาบัน เป้าประสงค์ในแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และ
ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน 3. ความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ ห้องสมุด มีหนังสือต าราเรียน และสิ่ ง
สนับสนุนทางการศึกษาที่เพียงพอ 4. ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นน าของต่างประเทศ สถาน
ประกอบการ และชุมชนท้องถิ่น 5. ระบบการให้ค าปรึกษาดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 6. หลักสูตรมีจุดเน้น
แตกต่างจากสถาบันอ่ืน ๆ 7. มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ จุดแข็งของสถาบันที่
ตรวจเยี่ยมระยะที่สอง 4 สถาบัน มี 10 ข้อ คือ 1. ผู้น าระดับสูงมีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน เข้าใจใน
การเปลี่ยนแปลงของตลาดการศึกษา และปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว 2. การ
ถ่ายทอดนโยบายลงไปสู่หน่วยปฏิบัติชัดเจนเป็นรูปธรรม สอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกันทั่วทั้งสถาบัน 
3. มีการพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 4. มีจุดเน้นของสถาบัน เป้าประสงค์ในแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการ และตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน  5.  ความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ ห้องสมุด มีหนังสือ
ต าราเรียน และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาที่เพียงพอ 6. ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นน าของ
ต่างประเทศ สถานประกอบการ และชุมชนท้องถิ่น 7. มีระบบการให้ค าปรึกษาดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด  
8. หลักสูตรมีจุดเน้นแตกต่างจากสถาบันอ่ืน ๆ 9. มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ และ 
10. ระบบการพัฒนาผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบัน และมีเครือข่ายการวิจัยแลกเปลี่ยน
เรียนรู้  โดยสถาบันทั้งสามกลุ่มมีจุดแข็งร่วมกันในเรื่อง ความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ ห้องสมุด มีหนังสือ
ต าราเรียน และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาที่เพียงพอ และความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นน าของ
ต่างประเทศ สถานประกอบการ และชุมชนท้องถิ่น เป็นที่สังเกตว่า สถาบันที่ตรวจเยี่ยมระยะที่ 2 จ านวน 
9 สถาบัน และ 4 สถาบัน มีจุดแข็งร่วมกัน 7 ข้อ ซึ่งเป็นจุดแข็งของ 9 สถาบันแรกทั้งหมด 
 

 

 

 

 

 



๑๔๐ 
 

 

ตารางที่ 24 จุดอ่อนที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน จ านวน 36 สถาบัน 

จุดอ่อน 

สถาบันอุดมศึกษา  
จ านวน 36 สถาบัน 

สถาบัน
ระยะแรก  

(23 
สถาบัน) 

สถาบันระยะที่ 2  
 

9 สถาบัน 
 

4 สถาบัน 

1. การบริหารสถาบันของผู้บริหารระดับสูง    
ความไม่ชัดเจนของการเลือกกลุ่มสถาบันและจุดเน้นของหลักสูตร 
 

   

2. การจัดการศึกษาของสถาบัน    
2.1 อาจารย์หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะ ๆ และย้ายสลับกัน
ระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละหลักสูตรเพ่ือท าหน้าที่เป็น
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา 

   

2.2 สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษายังไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ฯ 
 

   

3. มาตรฐานหลักสูตรของสถาบัน    
3.1 เปิดหลักสูตรไม่เป็นไปตามแผนที่ปรากฏในข้อก าหนดของ
สถาบันอุดมศึกษา คณะวิชาเปิดหลักสูตรซ้ าซ้อนกัน รวมทั้ง ไม่มี
ระบบและกลไกในการด าเนินการเปิดและปิดหลักสูตร 

   

3.2 คุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ตรงหรือไม่สัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน 

   

3.3 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 

   

3.4 ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่มีคุณภาพไม่สัมพันธ์กับวิชาที่สอน และ
ไม่เทียบเท่างานวิจัย รวมทั้ง ผลงานวิจัยยังไม่มีความทันสมัยและไม่มี
ความต่อเนื่องในระยะเวลา 5 ปี ตลอดจนไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 

   

3.5 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรปฏิบัติงานเพียงบางเวลา หรืออาจารย์
บางรายเป็นอาจารย์ประจ าสถาบันอุดศึกษาอ่ืน หรือ ประกอบอาชีพ
อิสระควบคู่การเป็นอาจารย์ด้วย 

   

3.6 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่สอดคล้องครบถ้วนตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ 
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จุดอ่อน 

สถาบันอุดมศึกษา  
จ านวน 36 สถาบัน 

สถาบัน
ระยะแรก  

(23 
สถาบัน) 

สถาบันระยะที่ 2  
 

9 สถาบัน 
 

4 สถาบัน 

4. อาจารย์และบุคลากรของสถาบัน    
4.1 มีการหมุนเวียนและเข้าออกของอาจารย์สูง     
4.2 มีจ านวนบุคลากรและเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนวิชาการยังไม่
เหมาะสมเพียงพอต่อการด าเนินการจัดการเรียนการสอน   

   

4.3 อาจารย์มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และมีต าแหน่งทางวิชาการ
จ านวนน้อยและไม่ครอบคลุมในทุกสาขาวิชา 
 

   

5. การพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์    
5.1 มีนโยบายสนับสนุนการท าผลวิจัยของอาจารย์ที่ชัดเจน มีระบบ
การพัฒนาผลงานวิจัยและมีเครือข่ายการวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่
ยังไม่เป็นไปตามแผน ไม่ทั่วถึงและครอบคลุมในทุกคณะวิชาและ
สาขาวิชา   

   

5.2 สัดส่วนของกองทุนวิจัยมีแนวโน้มลดลง   
 

   

6. คุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา    
ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีมาตรฐานและไม่ลุ่มลึก
ในศาสตร์ มีหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ซ้ าซ้อนกัน และยังไม่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 
 

   

  

จากตารางข้างต้น พบว่า สถาบันที่ได้รับการตรวจเยี่ยมระยะแรก 23 สถาบันนั้น มีจุดอ่อนที่ส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานทั้งสิ้น 15 ข้อ โดยอยู่ทั้ง 6 ด้าน ทั้งการบริหารสถาบันของผู้บริหาร
ระดับสูง  การจัดการศึกษาของสถาบัน มาตรฐานหลักสูตรของสถาบัน มาตรฐานหลักสูตรของสถาบัน 
อาจารย์และบุคลากรของสถาบัน การพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์ และคุณภาพผลงานวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในขณะที่ สถาบันที่ได้รับการตรวจเยี่ยมระยะที่ 2 จ านวน 9 สถาบันแรกมี
จุดอ่อนอยู่ 6 ข้อ คือ 1. สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา 2. เปิดหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามแผนที่ปรากฏใน
ข้อก าหนดของสถาบันอุดมศึกษา คณะวิชาเปิดหลักสูตรซ้ าซ้อนกัน รวมทั้ง ไม่มีระบบและกลไกในการ
ด าเนินการเปิดและปิดหลักสูตร 3. คุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ตรงหรือไม่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอน 4. มีการหมุนเวียนและเข้าออกของอาจารย์สูง  5. อาจารย์มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และมี
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ต าแหน่งทางวิชาการจ านวนน้อยและไม่ครอบคลุมในทุกสาขาวิชา และ 6. มีนโยบายสนับสนุนการท าผล
วิจัยของอาจารย์ที่ชัดเจน มีระบบการพัฒนาผลงานวิจัยและมีเครือข่ายการวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แต่ยังไม่
เป็นไปตามแผน ไม่ทั่วถึงและครอบคลุมในทุกคณะวิชาและสาขาวิชา  ในขณะที่กลุ่มสถาบันที่ตรวจเยี่ ยม
ระยะ 2 จ านวน 4 สถาบันหลัง มีจุดอ่อนอยู่บ้าง 3 ข้อ คือ 1. เปิดหลักสูตรไม่เป็นไปตามแผนที่ปรากฏใน
ข้อก าหนดของสถาบันอุดมศึกษา คณะวิชาเปิดหลักสูตรซ้ าซ้อนกัน รวมทั้ง ไม่มีระบบและกลไกในการ
ด าเนินการเปิดและปิดหลักสูตร 2. มีการหมุนเวียนและเข้าออกของอาจารย์สูง  และ 3. อาจารย์มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก และมีต าแหน่งทางวิชาการจ านวนน้อยและไม่ครอบคลุมในทุกสาขาวิชา 

2.3 จุดเด่นที่ส าคัญ/แนวปฏิบัติที่ดี (Good practices) ของสถาบันอุดมศึกษาที่เปลี่ยน
ประเภทแล้ว จ านวน 36 สถาบัน 

  ข้อมูลส่วนนี้ ได้แบ่งการน าเสนอจุดเด่นที่ส าคัญ/แนวปฏิบัติที่ดี (Good practices) ของ
สถาบันอุดมศึกษาที่เปลี่ยนประเภทแล้ว จ านวน 36 สถาบัน เป็น 2 ส่วน คือ จุดเด่นที่ส าคัญของสถาบัน    
ที่รับการตรวจเยี่ยมระยะแรก จ านวน 23 สถาบัน และแนวปฏิบัติที่ดี (Good practices) ของสถาบัน   
ระยะที ่2 จ านวน 13 สถาบัน โดยมีรายละเอียดรายสถาบันตามตารางท่ี 25 และ 26 ดังนี้ 

2.3.1 จุดเด่นที่ส าคัญ/แนวปฏิบัติที่ดี (Good practices) ของสถาบันระยะแรก 
จ านวน 23 สถาบัน 

ตารางท่ี 25  จุดเด่นที่ส าคัญ/แนวปฏิบัติที่ดี (Good practices) ของสถาบันระยะแรก จ านวน   23 สถาบัน 
 

สถาบันอุดมศึกษา จุดเด่นที่ส าคัญ 
1. มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
 

ไม่มี 

2. มหาวิทยาลัยธนบุร ี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นในการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยฯ ท าหน้าที่ควบคุมและดูแลอย่างใกล้ชิด 
และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในบริเวณรอบๆ มหาวิทยาลัย 
 

3. มหาวิทยาลัยนอร์ท  
กรุงเทพ 

อาจารย์ที่เข้ามาใหม่ทุกรายจะได้รับการอบรมการสอนแบบ Active Learning 
เป็นระยะเวลา 1 เดือน มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการสอบไล่ภายนอกทุก
หลักสูตร และนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคนต้องสอบผ่านมาตรฐานด้าน IT 
จากศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของมหาวิทยาลัยจึงจะส าเร็จการศึกษา
ได ้
 

4. มหาวิทยาลัยนานาชาติ
เอเชียแปซิฟิก 

ให้ความส าคัญกับองค์รวมของชีวิต (mental, physical, spiritual, and   
social) มากกว่าจะให้การมุ่งม่ันแต่ด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว จากการที่ได้รับ
การสนับสนุนส่วนหนึ่งจากศาสนจักร Adventist โดยมหาวิทยาลัยเป็น
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สถาบันอุดมศึกษา จุดเด่นที่ส าคัญ 
ศูนย์กลางการศึกษาของศาสนจักรในภูมิภาคนี้ มีการหมุนเวียนบุคลากรจาก
สถาบันการศึกษาในเครือข่ายของศาสนจักร ซึ่งเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงและมี
ประสบการณ์จากต่างประเทศหมุนเวียนมาสอนโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
จากสหรัฐอเมริกา และแคนาดา เช่น อธิการบดีปัจจุบันมาจากรองอธิการบดี
ของ University of Alberta เป็นต้น และการสนับสนุนให้บุคลากรภายในมี
การพัฒนาในระดับคุณวุฒิที่สู งขึ้น โ ดยให้ เข้า เรียนในหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยผู้เรียนไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนในกรณีที่เรียน
ไม่เกิน 2 วิชาต่อภาคการศึกษา และลดภาระงานให้น้อยลงเพ่ือให้สามารถ
ทุ่มเทกับการเรียนได้อย่างเต็มที ่
 

5. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ไม่มี 
 

6. สถาบันรัชต์ภาคย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์ ตั้งมั่นในวัฒนธรรม
คุณภาพ มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาการที่ทันสมัย กอรปด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส านึกในความเป็นไทย สามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้
อย่างมีความสุข โดยได้น าเอาหลัก Transcendental Meditation ซึ่งเป็น
เทคนิคการฝึกจิตอย่างง่ายๆ เป็นธรรมชาติ ไม่ต้องใช้ความพยายาม การเพ่ง 
การบังคับ ไม่ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตแต่อย่างใด การฝึกเช้าและเย็นมาบูรณาการใน
การจัดการเรียนการสอนของสถาบัน เพ่ือให้บุคลากร นักศึกษามีความพร้อมใน
การเรียนหรือปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

7. มหาวิทยาลัยตาปี ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างมหาวิทยาลัยขนาดเล็กที่ดีที่ไม่เน้นผลประโยชน์
รายได้เป็นตัวน า ประกอบกับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความ
ผูกพันกับองค์กร มีความตั้งใจในการท างาน และเอาใจใส่นักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
โดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยได้งานท าในอัตราที่สูงมาก 
 

8. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี 
 

ไม่มี 

9. มหาวิทยาลัย ฟาร์อีส
เทอร์น 

มีกิจกรรมด้าน CSR (Corporate Social Responsibility) จ านวนมาก เป็น
การบูรณาการงานไปสู่การเป็นผู้ประกอบการซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ที่ต้องการสร้างนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีคุณลักษณะของการเป็น
ผู้ประกอบการที่มีความซื่อสัตย์ รู้ผิดชอบชั่วดี ยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรม
และมหาวิทยาลัยมีเจตนารมณ์ที่ดีต่อการจัดการศึกษา เมื่อพิจารณาจ านวน
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สถาบันอุดมศึกษา จุดเด่นที่ส าคัญ 
นักศึกษาที่ลดลงในช่วง 3 - 4 ปีที่ผ่านมาแต่มหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายการเพ่ิม
จ านวนนักศึกษาโดยการเปิดศูนย์นอกสถานที่ตั้ง 
 

10. มหาวิทยาลัย นอร์ท-
เชียงใหม่ 

มีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมเหมาะสมกับการเป็นสถา
บันอุดมศึกษา ทั้งในด้านความเป็นเอกเทศ ร่มรื่น ปลอดภัย และภาวะเสี่ยงใน
เรื่องของอบายมุขต่างๆ มีน้อย 
 

11. มหาวิทยาลัยฟาฎอนี เป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพน าการศึกษาไปสู่ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่
เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศเพ่ือการสร้างสันติภาพในพ้ืนที่ได้ และ
มหาวิทยาลัยเน้นให้นักศึกษาท าวิทยานิพนธ์แผน ก 1 ท าให้วิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษามีคุณภาพ โดยนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ภาษาอาหรับและภาษาอังกฤษ 
ในการจัดท าวิทยานิพนธ์ ส่วนภาษาไทยมีเป็นส่วนน้อยเท่านั้น 
 

12. มหาวิทยาลัยราชธานี มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคมและช่วยบ ารุงส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมโดยร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมในงานประเพณีต่างๆ 
 

13. มหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยมีกลุ่มกิจการเครือ NATION ซึ่งมีความเข้มแข็งทั้งในประเทศและ
ใน ASEAN จึงควรใช้จุดแข็งนี้ในการผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการวิชาการ      
ซึ่งอาจจะท าได้ดีกว่ามหาวิทยาลัยเอกชนอ่ืนๆ หรือมหาวิทยาลัยของรัฐ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาทางด้านนิเทศศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมีข้อมูล
บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงมีการ
จัดท าเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือสร้างความพร้อมการเข้าสู่ AEC และรองรับกรณี
หลักสูตรที่เป็นนานาชาติ 
 

14. มหาวิทยาลัยภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ไม่มี 

15. มหาวิทยาลัยการ
จัดการและเทคโนโลยี 
อีสเทิร์น 

ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมีเจตนารมณ์ที่ดีต่อการจัดการศึกษา มีความพยายาม
ในการพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และไม่มีนโยบายการเพ่ิม
จ านวนนักศึกษาโดยการเปิดศูนย์นอกสถานที่ตั้ง 
 

16. มหาวิทยาลัยเกริก มีการส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนให้ทุนไปดูงาน ทุนวิจัย ทุนส่งเสริมแลกเปลี่ยนความรู้
ทางวิชาการ และมหาวิทยาลัยมีการให้บริการวิชาการโดยชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาโจทย์วิจัย ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก สกว. ในการพัฒนา



๑๔๕ 
 

 

สถาบันอุดมศึกษา จุดเด่นที่ส าคัญ 
งานวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาในชุมชนเมือง รวมถึงอัตราการเข้า-ออกของอาจารย์
ประจ าของมหาวิทยาลัยค่อนข้างน้อย เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการบริหาร
จัดการดีและจัดสวัสดิการอย่างเพียงพอ  
 

17. มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ 

เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว มีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น ผู้บริหารย้ าเจตนารมณ์สร้าง
มหาวิทยาลัยที่ดี ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาการลงทุนเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยก็เชื่อว่า
ไม่ได้มุ่งเรื่องธุรกิจเป็นหลัก ดังเห็นได้จากมหาวิทยาลัยไม่ได้จัดการศึกษานอก
สถานที่ตั้งดังเช่นสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ  มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการ
สอนร่วมกับสถานประกอบการ มีสหกิจศึกษาที่เข้มแข็งส่งผลให้นักศึกษามี
ทักษะความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ บัณฑิตที่จบมามีโอกาสได้งานท าในอัตราสูง 
รวมถึง มหาวิทยาลัยถ่ายทอดพันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไปสู่การ
ด าเนินการที่เป็นรูปธรรม โดยก่อตั้งศูนย์ประณีตศิลป์ซึ่งเป็นศูนย์แสดงประวัติ
ความเป็นของเมืองหาดใหญ่ ดนตรี ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยเปิด
โอกาสให้ทั้งบุคคลภายในและภายนอกได้มาศึกษาเรียนรู้ 
 

18. มหาวิทยาลัย 
คริสเตียน 

มีความชัดเจนและความมุ่งมั่นที่จะเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งสุขภาพ” โดยเน้น
การเปิดหลักสูตรเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นส่วนใหญ่ และมีการจัด
หลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร์ที่เน้น “การพยาบาลในภาวะวิกฤต” ทั้งใน
หลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ซึ่งเป็นจุดเด่นที่แตกต่างจาก
พยาบาลในสถาบันอ่ืนๆ รวมทั้งมีอัตราการเข้า -ออกของอาจารย์ประจ า
ค่อนข้างน้อยเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการยึดหลักปรัชญาและปณิธานของมูลนิธิ
แห่งสภาคริสจักรโดยการอยู่ร่วมกันอย่างเครือญาติ รวมทั้งมีการบริหารจัดการ
ที่ดีและสวัสดิการที่เพียงพอ 
   

19. มหาวิทยาลัย 
เซนต์จอห์น 

มีการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมเชิงวัฒนธรรม การบริการวิชาการ  
ที่กิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ท าให้นักศึกษาเกิด
มุมมองจิตอาสา มีความสัมพันธ์กับชุมชน กล้าแสดงออกมากขึ้น และยังได้น า
ความรู้ที่ได้จากการศึกษามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน พัฒนาทักษะด้าน
ภาษาและการมีมนุษยสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 

20. มหาวิทยาลัย       
ภาคกลาง 
 

ไม่มี 

21. มหาวิทยาลัย
นานาชาติแสตมฟอร์ด 

มีบรรยากาศความเป็นนานาชาติทั้งในส่วนของนักศึกษาและคณาจารย์  
มีภาพลักษณ์ของนักศึกษาในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันด้วยภาษาอังกฤษ  



๑๔๖ 
 

 

สถาบันอุดมศึกษา จุดเด่นที่ส าคัญ 
ซึ่งถือเป็นภาษาสากล มีกลไกในการเพ่ิมพูนการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเป็นระบบ
ให้แก่นักศึกษาในแต่ละชั้นปี เพ่ือให้มั่นใจได้ว่ามีพัฒนาการในการสื่อสารโดยใช้
ภาษาอังกฤษ และมีการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับ
ภาคอุตสาหกรรม และต้องการยกระดับให้มีมาตรฐานในระดับนานาชาติ  
ใช้อาจารย์ที่มีประสบการณ์การท างานและเชี่ยวชาญสาขาที่มีการจัดการเรียน
การสอน ท าให้นักศึกษาสามารถไปปฏิบัติงานได้จริง มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ
ของภาคธุรกิจเอกชนในการรับนักศึกษาเข้าท างาน และอาจารย์มีความใกล้ชิด
เอาใจใส่ต่อนักศึกษาพร้อมให้ค าปรึกษาแนะน าตลอดเวลา รวมถึงมหาวิทยาลัย
มีเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกที่สนับสนุนการพัฒนาสถาบันให้มีความ
เข้มแข็งทางวิชาการ 
 

22. มหาวิทยาลัย      
เฉลิมกาญจนา 
 

ไม่มี 

23. มหาวิทยาลัย       
รัตนบัณฑิต 
 

ไม่มี 

 
2.3.2 แนวปฏิบัติที่ดี (Good practices) ของสถาบันระยะท่ี 2 จ านวน 13 สถาบัน 

 
ตารางท่ี 26  จุดเด่นที่ส าคัญ/แนวปฏิบัติที่ดี (Good practices) ของสถาบันระยะที่ 2 จ านวน   13  สถาบัน 
 

สถาบันอุดมศึกษา แนวปฏิบัติที่ดี (Good practices) 
1. มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีมหานคร 

1. หลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานทั้งหมดจาก
สภาวิศวกร  บัณฑิตสามารถประกอบวิชาชีพได้ทันที คณะสัตวแพทยศาสตร์
เป็นหนึ่งใน 6 คณะที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน AHA (Animal Hospital 
Standards Accreditation) จากสภาวิชาชีพ  
2. มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจ านวนมากอย่าง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  มีหลายผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มี
คุณภาพสูงมากในวงการวิศวกรรมที่ไม่เคยมีคนไทยที่ท างานวิจัยในประเทศไทย
ได้ตีพิมพ์มาก่อน  
  

2. มหาวิทยาลัยรังสิต มุ่งเน้นการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน โดยได้ด าเนินการท าชุมชนต้นแบบที่      
ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ภายใต้ความร่วมมือกันของวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์การเกษตร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและ



๑๔๗ 
 

 

สถาบันอุดมศึกษา แนวปฏิบัติที่ดี (Good practices) 
อาหาร คณะบริหารธุรกิจและคณะบัญชี ภายใต้โครงการ “นวัตกรรมนาข้าว 
ชาวนาอัจฉริยะ” เพ่ือพัฒนาการเกษตรโดยบูรณาการเทคโนโลยีกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ทั้งการปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ระยะที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยว เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ผลผลิตและความปลอดภัย นอกจากนี้ ยังใช้เกษตรกรรมความ
แม่นย าสูง ถ่ายทอดให้เกษตรกรให้มีความรู้และเข้าใจการตรวจวัดความชื้น 
อากาศสภาพดิน ในส่วนของโรงสีข้าวได้ติดตั้งเครื่องสีข้าวที่ยังคงให้เหลือคุณค่า
อาหารมากกว่าโรงสีชุมชนทั่วไป ส าหรับการจัดจ าหน่ายให้คณะบริหารธุรกิจ
และคณะบัญชีร่วมกันวางแผนการจัดการการตลาดและการท าบัญชีอย่างเป็น
ระบบ  
 

3. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 1. มีความโดดเด่นด้าน ICT  ในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัยมีระบบสนับสนุน
และให้บริการนักศึกษาและอาจารย์ด้วย ICT ซึ่งเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั่วทั้งสถาบัน และทุกคณะวิชาของมหาวิทยาลัยเน้นการพัฒนาทักษะ
ของนักศึกษาให้มีความรู้ด้าน ICT 
2. เน้นการจัดการเรียนการสอนแบบตัวจริงและประสบการณ์จริง โดยเชิญ
อาจารย์พิเศษที่เป็นมืออาชีพมาถ่ายทอดประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา และ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ ๆ กับอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
3. ค้นหาและสร้างจุดเน้นของหลักสูตร โดยวิเคราะห์ตนเอง คาดการณ์ความ
ต้องการของตลาด และเปรียบเทียบกับสถาบันคู่แข่งที่มีลักษณะคล้ายกัน 
(Benchmarking) และมีกลยุทธ์ในการสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ
เพ่ือน าข้อมูลที่ส าคัญมาเชื่อมโยงกับหลักสูตรการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
4. มีการจัดสหกิจศึกษาที่เข้มแข็ง โดยได้รับรางวัลผู้บริหารสหกิจศึกษาดีเด่น                
ในสถาบันอุดมศึกษาระดับชาติ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็น
จ านวน 3 ปีซ้อน (ปีการศึกษา 2555 – 2557)  
 

4. มหาวิทยาลัยสยาม 1. การมีโครงการพัฒนาด้านคุณธรรม และการได้รับรางวัลสถานศึกษา
ด าเนินงานสหกิจดีเด่นระดับชาติประจ าปี พ.ศ.2555 จากกระทรวงศึกษา 
best practice ด้านการประกอบการ  
2. มีแผนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นสหกิจศึกษา ท าให้นิสิตและบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยสยามมีคุณภาพพร้อมปฏิบัติงานตั้งแต่ยังเป็นนิสิตไปจนถึงช่วงที่
เป็นบัณฑิตจบใหม่ เป็นที่พึงพอใจของผู้ประกอบการ ดังจะเห็นได้จากอัตราการ
ได้งานที่สูงกว่าร้อยละ 80 ในส่วนที่ยังไม่เข้าสู่ตลาดงานก็มีธุรกิจการงานของ
ตนเองและครอบครัว 



๑๔๘ 
 

 

สถาบันอุดมศึกษา แนวปฏิบัติที่ดี (Good practices) 
3.  การจัดตั้ ง  ACS International Chapter in Thailand เ พ่ือเป็น เวที ให้
นักวิจัยไทยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิจัยนานาชาติ ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนา
วิชาการสู่ระดับนานาชาติ 
 

5. มหาวิทยาลัย 
วงษ์ชวลิตกุล 

จัดการเรียนการสอนที่มุ่งสู่การปฏิบัติ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแนวทางพัฒนา
หลักสูตรที่จะรองรับกับการจัดการเรียนการสอนแบบ Work Integrated 
Learning (WIL) โดยก าหนดให้นักศึกษาสามารถท างานในภาคอุตสาหกรรม
ควบคู่กับการศึกษาตามหลักสูตรที่ก าหนด ซึ่งได้ด าเนินการน าร่องในหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ที่ถือว่าเป็นหลักสูตรที่ได้รับการ
ยอมรับจากภาคอุตสาหกรรมในท้องถิ่นและเป็นหลักสูตรต้นแบบที่มีการ
เผยแพร่ไปยังสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ 
 

6. มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต 

1. มีหลายคณะที่มีการจัดการศึกษาในลักษณะสหกิจศึกษา ซึ่งสร้างให้นักศึกษา
เป็นนักปฏิบัติเชิงรุก (proactive practice) พร้อมออกไปสู่สังคมได้จริงตามอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม 
2. โครงการดวงประทีปแห่งเกษมด้านการจัดการเรียนการสอน เป็นโครงการ
แบบอย่างที่ดีเพ่ือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เสริมสร้างขวัญก าลังใจ
และกระตุ้นคณาจารย์ให้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ท า
ให้มีความมานะพยายามในการออกแบบและด าเนินการปรับเปลี่ยนการจัดการ
เรียนการสอนที่มุ่งการใส่ความรู้ (input-based education) ให้เป็นการจัดการ
เรียนการสอนที่มุ่ ง เน้นผลลัพธ์  (outcome-based education) เกิดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

7. มหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติ 

1. โครงการส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ
หน่วยงานภายในและภายนอกทั้งในชุมชนท้องถิ่นและนานาชาติ สร้างผลงาน
นวัตกรรมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงในการแสดงเชิดหุ่นคน  
มีผลงานที่ได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติจ านวน 2 รางวัลจากประเทศจีน 
นอกจากนี้ยังมีโครงการที่มีการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย - จีน 
กับการเรียนการสอน งานวิจัย และกิจกรรมนักศึกษาจ านวนมาก 
2. มีหลักสูตรที่โดดเด่นเป็นแห่งแรกของประเทศไทย คือ หลักสูตรการแพทย์
แผนจีน ซึ่งเป็นหลักสูตรต้นแบบของประเทศ 
3. ห้องสมุดจีน ห้องสมุดวัฒนธรรมศาสนาเต๋า ห้องแสดงผลงานของผู้ก่อตั้ง
มหาวิทยาลัย และศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า สะท้อนอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีการจัดหาและสร้างระบบในการอนุรักษ์เอกสารและ



๑๔๙ 
 

 

สถาบันอุดมศึกษา แนวปฏิบัติที่ดี (Good practices) 
วัตถุหายาก ทั้งยังมีกลไกในการเผยแพร่ โดยการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก
ทั้งในและต่างประเทศมาศึกษาและใช้ประโยชน์ 
 

8. มหาวิทยาลัยเอเชีย
อาคเนย์ 
 

ไม่มี 

9. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 1. เน้นการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักควบคู่ไปกับการ
พัฒนานักศึกษาโดยผ่านกระบวนการการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ใช้กระบวนการ
เรียนรู้เชิงประสบการณ์ที่สามารถบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ โดย
การพัฒนานักศึกษาผ่านกิจกรรมหรือโครงการ เช่น โครงการสหกิจศึกษา 
โครงการบริษัทจ าลอง มีเวทีให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถจากการเข้าร่วม
กิจกรรมการประกวด การแข่งขันประเภทต่าง ๆ 
2. คณาจารย์มาจากหลากหลายประเทศ ท าให้มีความหลากหลายทางสังคม 
วัฒนธรรม และความเชื่อสนับสนุนบรรยากาศของการเป็นพหุวัฒนธรรม 
 

10. มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย 

1. สถาบันมุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และสามารถปฏิบัติ ได้จริง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ความรู้ด้านธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการที่มี
นวัตกรรมในทุกหลักสูตร มีความโดดเด่นในเรื่องการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในรูปแบบของ iHybrid learning System 
โดยศูนย์ความเป็นเลิศในการเรียนการสอนมีการใช้ UTCC Hybrid Learning 
System ร่วมกับระบบ e-learning กับ iTunes U  มีโครงการกิจกรรมทั้งใน
และนอกชั้นเรียนที่สามารถบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ โดยการ
พัฒนานักศึกษาผ่านโครงการสหกิจศึกษา โครงการส่ง เสริมการเป็น
ผู้ประกอบการ การส่งเสริมการท าวิจัย การท าโครงการ ที่มีส่วนแก้ปัญหาตอบ
โจทย์ของประเทศ เช่น โครงการ 1 ไร่ 1 แสน โครงการต่อต้านคอรัปชั่น  
การวิเคราะห์ดัชนีวัดคอรัปชั่น 
2. การพัฒนาอาจารย์ โดยการให้ทุนการศึกษาต่างประเทศในสถาบันที่มี
ชื่อเสียง ให้โอกาสในการท างานที่มีความส าคัญ เช่น การเป็นที่ปรึกษา การเป็น
กรรมการในสภาหอการค้า การพัฒนางานวิจัยให้กับหน่วยราชการ และ
หน่วยงานเอกชนที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ มีแผนการพัฒนาในการศึกษาต่อ
และต าแหน่งทางวิชาการที่ชัดเจน มีความพยายามที่จะบ่มเพาะอาจารย์ที่มี
ศักยภาพโดยมหาวิทยาลัยเอง และให้โอกาสอาจารย์ในการเข้าไปมีส่วนร่วมกับ
ภาคธุรกิจ 
3. มีการสร้างหลักสูตรที่มีจุดเน้นด้านธุรกิจเป็นเอกลักษณ์ของสถาบันในหลาย
หลักสูตร อาทิเช่น สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ



๑๕๐ 
 

 

สถาบันอุดมศึกษา แนวปฏิบัติที่ดี (Good practices) 
ธุรกิจเกี่ยวเนื่องระบบราง รวมทั้ง ลักษณะการเรียนการสอนที่มีจุดเน้นแตกต่าง
จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
 

11. มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์ 

1. มีระบบการเรียนการสอนที่เข้มแข็งโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาความรู้
ของผู้เรียนให้เป็นการเรียนรู้แบบก้าวหน้า (Progressive Learning) และมี
สนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการรับรองคุณภาพการสอนแบบก้าวหน้า 
2. การก าหนดเนื้อหาด้านบริหารธุรกิจแทรกอยู่ในทุกหลักสูตร ซึ่งเป็นการ
สะท้อนความเป็นมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมีความพยายามในการสร้าง
หลักสูตรบูรณาการข้ามศาสตร์/สาขา เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด
และยังคงรักษาศาสตร์ที่มีความส าคัญให้สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
3. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาตั้งแต่แรกเข้าจนส าเร็จการศึกษา โดยมีอาจารย์ที่
ปรึกษากัลยาณมิตร ซึ่งได้รับการคัดเลือกจากอาจารย์ที่ยินดีมีความพร้อมและ
เข้าใจวัยรุ่น ดูแลนักศึกษาชั้นปีที่ 1  เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2 อาจารย์ที่ปรึกษา
กัลยาณมิตรก็จะส่งต่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาปกติดูแลต่อไปจนส าเร็จการศึกษา 
รวมทั้ง สามารถประสานติดต่อกับผู้ปกครองได้อย่างเข้าถึงโดยการก าหนดกลไก
และสร้างแรงจูงใจให้มีการด าเนินการอย่างมีคุณภาพด้วย 
 

12. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 1. รูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ Creative – based learning ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ เปิดโอกาสให้นักศึกษาในหลากหลายภาควิชาท างานร่วมกัน
เป็นทีม ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการที่สามารถ
ประกอบอาชีพหรือเป็นเจ้าของธุรกิจ พ่ึงพาตนเองหรือสามารถเป็นที่พ่ึงของ
ผู้อื่นได้  
2. มุ่งเน้นหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีความพร้อม มีความเชี่ยวชาญ และ
เป็นที่ ต้ องการของผู้ เ รี ยน  และตอบสนองต่อการ เปลี่ ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกประเทศ โดยมีการวิเคราะห์ความต้องการ
ของผู้เรียน การสร้างหลักสูตรใหม่ ๆ หรือการพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความ
ต้องการในปัจจุบัน รวมทั้งมีการวิเคราะห์แนวโน้ม 3 ปีล่วงหน้าว่า หลักสูตร
ประเภทใดจะตอบโจทย์แนวโน้มความต้องการของนักศึกษาและผู้ใช้บัณฑิตโดย
ท าท้ังตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ 
3. มีคณาจารย์ที่มีความรู้ประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ  และอาจารย์
พิเศษที่เป็นมืออาชีพเป็นผู้คอยให้ค าปรึกษาในบรรยากาศที่เปิดกว้างส าหรับ
นักศึกษา แต่มีโจทย์และเป้าหมายที่ชัดเจน 
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สถาบันอุดมศึกษา แนวปฏิบัติที่ดี (Good practices) 
13. มหาวิทยาลัยพายัพ 1. มีความโดดเด่นในด้านความเป็นนานาชาติ นอกเหนือจากนักศึกษาที่มา

ศึกษาจากทั่วโลก มหาวิทยาลัยยังมีการจัดการให้สภาพแวดล้อมเป็นนานาชาติ
มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่เป็น Christian University ของพายัพ  
2. มีสถาบันภาษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่โดดเด่น 
และได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจาก SIL (Summer Institution of 
Linguistics) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาลัยนานาชาติ รวมทั้งเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญในด้านภาษาศาสตร์ส าหรับชาวไทยและชาวต่างประเทศท่ี
สนใจศึกษาด้านภาษาของชนเผ่าที่ไม่ได้มีการบันทึกความรู้ด้านภาษาของ
ตนเองในรูปของเอกสาร 
3. มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร  ตัวอย่างของ
หลักสูตรที่เป็นเอกลักษณ์และสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสันติภาพ มีความโดดเด่น 
แตกต่างจากสถาบันอ่ืน 
 

 

ตอนที่ 3 ข้อมูลส าคัญของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาพรวมและ ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

 เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในภาพรวมที่สมบูรณ์มากขึ้น ผู้วิจัยจึงได้น าข้อมูลเชิงสถิติของจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ และจ านวน
นักศึกษารวมที่เป็นตัวป้อนส าคัญของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่สามารถหาข้อมูลได้ 66 แห่ง (จากทั้งหมด
72 แห่ง) มาน าเสนอร่วมด้วย ดังนี้  

3.1  ข้อมูลส าคัญของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาพรวม 

3.1.1 ข้อมูลพื้นฐานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จ านวน 66 สถาบัน (รายละเอียดอยู่ใน
ภาคผนวก)  
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ภาพประกอบที่ 11  แสดงร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จ าแนกตามอายุของสถาบัน (อายุเกิน 20 
ปี อายุระหว่าง 10-20 ปี และอายุไม่เกิน 10 ปี)  

จากภาพประกอบข้างต้น เมื่อจ าแนกตามอายุของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กลุ่มสถาบันเอกชนที่มี
มากที่สุด เป็นกลุ่มอายุระหว่าง 10-20 ปี อายุไม่เกิน 10 ปี และอายุเกิน 20 ปี ตามล าดับ    

 

 

ภาพประกอบที่ 12 แสดงร้อยละของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จ าแนกตามประเภทของสถาบัน 
(มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบัน)  

 

เกิน 20 ปี, 16 แห่ง 
24%

10-20 ปี, 29 แห่ง 
44%

ไม่เกิน 10 ปี, 21
แห่ง 32%

มหาวิทยาลัย, 39
แห่ง 59%

วิทยาลัย, 18
แห่ง 27%

สถาบัน, 9
แห่ง 14%



๑๕๓ 
 

 

จากภาพประกอบข้างต้น เมื่อจ าแนกตามประเภทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประเภทสถาบัน
เอกชนที่มีมากที่สุด คือ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบัน ตามล าดับ 

 3.1.2  จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี พ.ศ. 2556-2558 จ านวน 
66 สถาบัน 

 

ภาพประกอบที่ 13 ภาพรวมจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี พ.ศ. 2556-2558  
จ าแนกตามอายุของสถาบัน 

จากภาพประกอบข้างต้น แสดงภาพรวมของจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ปีพ.ศ. 2556-2558 เมื่อจ าแนกตามอายุของสถาบัน ได้แก่ สถาบันที่มีอายุเกิน 20 ปี อายุระหว่าง    
10–20 ปี และอายุไม่เกิน 10 ปี พบว่าสถาบันที่มีอายุเกิน 20 ปี  และไม่เกิน 10 ปี  มีจ านวนนักศึกษา
เข้าใหม่ในภาพรวมลดลง ส่วนสถาบันที่มีอายุระหว่าง 10–20 ปี มีจ านวนนักศึกษาใหม่เพ่ิมขึ้นเป็นจ านวน
เล็กน้อย  

 

 

 

 

 

25,512 23,629 20,927 

27,614 27,803 28,698 

44,340 

36,514 35,309 

97,466 

87,946 
84,934 

 -

 10,000

 20,000

 30,000

 40,000

 50,000

 60,000

 70,000

 80,000

 90,000

 100,000

2556 2557 2558
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ไม่เกิน 10 ปี (21 แห่ง)

รวม (66 แห่ง)

หน่วย : คน 



๑๕๔ 
 

 

 

ภาพประกอบที่ 14 ภาพรวมจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี พ.ศ. 2556-2558  
จ าแนกตามประเภทของสถาบัน 

จากแผนภูมิข้างต้น แสดงภาพรวมของจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน        
ปี พ.ศ. 2556-2558 เมื่อจ าแนกตามประเภทของสถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบัน 
พบว่าสถาบันประเภท มหาวิทยาลัย และสถาบัน มีจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ในภาพรวมลดลง ส่วนประเภท
วิทยาลัย แม้ว่าจะมีจ านวนนักศึกษาใหม่เพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2558 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 
แล้วก็ยังมีจ านวนนักศึกษาใหม่เป็นจ านวนน้อยกว่า   
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มหาวิทยาลัย (39 แห่ง)

วิทยาลัย (18 แห่ง)

สถาบัน (9 แห่ง)

รวม (66 แห่ง)

หน่วย : คน



๑๕๕ 
 

 

 

ภาพประกอบที่ 15 ภาพรวมจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี พ.ศ. 2556-2558  
จ าแนกตามระดับปริญญา 

จากภาพประกอบข้างต้นแสดงภาพรวมของจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ปี พ.ศ. 2556-2558  เมื่อจ าแนกตามระดับปริญญา คือ ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พบว่า จ านวน
นักศึกษาที่เข้าใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีในภาพรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 

 

ภาพประกอบที่ 16 ภาพรวมจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี พ.ศ. 2556-2558  
จ าแนกตามระดับปริญญาและอายุของสถาบัน 
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ไม่เกิน 10 ปี

หน่วย : คน



๑๕๖ 
 

 

จากภาพประกอบข้างต้น แสดงภาพรวมของจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
ปี พ.ศ. 2556-2558 โดยจ าแนกตามระดับปริญญา (ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) และอายุของสถาบัน 
(สถาบันที่มีอายุเกิน 20 ปี อายุระหว่าง 10–20 ปี และอายุไม่เกิน 10 ปี) ดังนี้ 

ระดับปริญญาตรี พบว่า สถาบันที่มีอายุเกิน 20 ปี และอายุไม่เกิน 10 ปี มีจ านวนนักศึกษาใหม่
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนสถาบันที่มีอายุระหว่าง 10–20 ปี มีจ านวนนักศึกษาใหม่เพ่ิมข้ึนจ านวนเล็กน้อย 

ระดับบัณฑิตศึกษา พบว่า สถาบันที่มีอายุเกิน 20 ปี และอายุไม่เกิน 10 ปี มีจ านวนนักศึกษาใหม่
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนสถาบันที่มีอายุระหว่าง 10–20 ปี มีจ านวนนักศึกษาใหม่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 

ภาพประกอบที่ 17 ภาพรวมจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี พ.ศ. 2556-2558  
จ าแนกตามระดับปริญญาและประเภทของสถาบัน 

จากภาพประกอบข้างต้น แสดงภาพรวมของจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ปี พ.ศ. 2556-2558 เมื่อจ าแนกตามระดับปริญญา (ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) และประเภทของ
สถาบัน (มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบัน) ดังนี้ 

ระดับปริญญาตรี พบว่า สถาบันประเภทมหาวิทยาลัยและประเภทสถาบัน มีจ านวนนักศึกษาใหม่
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนสถาบันประเภทวิทยาลัย แม้ว่าจะมีจ านวนนักศึกษาใหม่เพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2558 
แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 แล้วก็ยังมีจ านวนนักศึกษาใหม่เป็นจ านวนน้อยกว่า   

 -

 10,000

 20,000

 30,000

 40,000

 50,000

 60,000

 70,000

 80,000

ป.ตรี บัณฑิต ป.ตรี บัณฑิต ป.ตรี บัณฑิต

ปี พ.ศ.2556 ปี พ.ศ.2557 ปี พ.ศ.2558

มหาวิทยาลัย (39 แห่ง)

วิทยาลัย (18 แห่ง)

สถาบัน (9 แห่ง)

หน่วย : คน



๑๕๗ 
 

 

ระดับบัณฑิตศึกษา พบว่า สถาบันประเภทมหาวิทยาลัยและประเภทสถาบัน มีจ านวนนักศึกษา
ใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนสถาบันประเภทวิทยาลัย แม้ว่าจะมีจ านวนนักศึกษาใหม่เพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ.
2558 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 แล้วก็ยังมีจ านวนนักศึกษาใหม่เป็นจ านวนน้อยกว่า   

 3.1.3 จ านวนนักศึกษาทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี พ.ศ. 2556 - 2558  จ านวน 
66 สถาบัน 

 

ภาพประกอบที่ 18 ภาพรวมจ านวนนักศึกษาทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี พ.ศ. 2556-2558        
จ าแนกตามอายุของสถาบัน 

จากภาพประกอบข้างต้น แสดงภาพรวมของจ านวนนักศึกษาทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ปี พ.ศ. 2556-2558 เมื่อจ าแนกตามอายุของสถาบัน ได้แก่ สถาบันที่มีอายุเกิน 20 ปี อายุระหว่าง   
10–20 ปี และอายุไม่เกิน 10 ปี พบว่า สถาบันที่มีอายุเกิน 20 ปี และอายุไม่เกิน 10 ปี มีจ านวน
นักศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนสถาบันที่มีอายุระหว่าง 10–20 ปี แม้ว่าจะมีจ านวนนักศึกษาเพ่ิมขึ้นใน  
ปี พ.ศ.2558 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2556 แล้วพบว่ามีนักศึกษาเป็นจ านวนน้อยกว่า 
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รวม (66 แห่ง)

หน่วย : คน



๑๕๘ 
 

 

 

ภาพประกอบ 19 ภาพรวมจ านวนนักศึกษาทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี พ.ศ. 2556-2558  
จ าแนกตามประเภทของสถาบัน  

จากแผนภูมิข้างต้น แสดงภาพรวมของจ านวนนักศึกษาทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน        
ปี พ.ศ. 2556-2558 เมื่อจ าแนกตามประเภทของสถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบัน 
พบว่า สถาบันประเภท มหาวิทยาลัย และประเภทสถาบันมีจ านวนนักศึกษาลดลง ส่วนสถาบันประเภท
วิทยาลัยมีจ านวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึน  
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วิทยาลัย (18 แห่ง)
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หน่วย : คน



๑๕๙ 
 

 

 

ภาพประกอบ 20 ภาพรวมจ านวนนักศึกษาทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี พ.ศ. 2556-2558  
จ าแนกตามระดับปริญญา 

จากภาพประกอบข้างต้น แสดงภาพรวมของจ านวนนักศึกษาทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ปี พ.ศ. 2556-2558  เมื่อจ าแนกตามระดับปริญญา คือ ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา พบว่า ภาพรวม
ของจ านวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง 
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หน่วย : คน



๑๖๐ 
 

 

 

ภาพประกอบ 21 ภาพรวมจ านวนนักศึกษาทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี พ.ศ.2556-2558  
จ าแนกตามระดับปริญญาและอายุของสถาบัน 

จากภาพประกอบข้างต้นแสดงภาพรวมของจ านวนนักศึกษาทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ปี พ.ศ. 2556-2558 โดยจ าแนกตามระดับปริญญา (ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) และอายุของสถาบัน 
(สถาบันที่มีอายุเกิน 20 ปี อายุระหว่าง 10–20 ปี และอายุไม่เกิน 10 ปี) ดังนี้ 

ระดับปริญญาตรี พบว่า สถาบันที่มีอายุเกิน 20 ปี มีจ านวนนักศึกษาลดลง ส่วนสถาบันที่มีอายุ
ระหว่าง 10–20 ปี แม้ว่าจะมีจ านวนนักศึกษาเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ. 2558 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ.
2556 แล้วพบว่ามีนักศึกษาเป็นจ านวนน้อยกว่า เช่นเดียวกับสถาบันที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี ซึ่งมีจ านวน
นักศึกษาเพ่ิมขึ้นในปี พ.ศ.2558 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2557 แล้วพบว่ามีนักศึกษาเป็นจ านวน
น้อยกว่า 

ระดับบัณฑิตศึกษา พบว่า สถาบันที่มีอายุเกิน 20 ปี มีอายุระหว่าง 10–20 ปี และมีอายุไม่เกิน 
10 ปี มีจ านวนนักศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง  
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หน่วย : คน



๑๖๑ 
 

 

 

ภาพประกอบ 22 ภาพรวมจ านวนนักศึกษาทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ปี พ.ศ. 2556-2558  
จ าแนกตามระดับปริญญาและประเภทของสถาบัน 

จากภาพประกอบข้างต้น แสดงภาพรวมของจ านวนนักศึกษาทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
ปี พ.ศ. 2556-2558 เมื่อจ าแนกตามระดับปริญญา (ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา) และประเภทของ
สถาบัน (มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบัน) ดังนี้ 

ระดับปริญญาตรี พบว่า สถาบันประเภทมหาวิทยาลัยและประเภทสถาบัน มีจ านวนนักศึกษา
ลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่วนสถาบันประเภทวิทยาลัย มีจ านวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึน  

ระดับบัณฑิตศึกษา พบว่า สถาบันประเภทมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบัน มีจ านวนนักศึกษา
ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

 สรุปในภาพรวมจะเห็นว่า จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ และนักศึกษารวม ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน มีแนวโน้มลดลงทุกกลุ่มอายุ ประเภท และระดับการศึกษา ซึ่งจ านวนที่ลดลงจะมีสัดส่วนในกลุ่ม
สถาบันที่เกิดใหม่ค่อนข้างมาก จึงเป็นเรื่องท้าทายยิ่งที่จะสามารถด าเนินกิจการต่อไป หากไม่สามารถ
บริหารจัดการให้มีการสร้างรายได้จากภารกิจอ่ืน หรือขยายกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาไปยังกลุ่มที่ท างานแล้ว 
หรือนักเรยีนต่างชาติ  

3.2  ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของสถาบันที่เปลี่ยนประเภท 36 แห่ง ข้อมูลรายงานผล
การตรวจเยี่ยมสถาบันดังกล่าว ข้อคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในอนุกรรมการด้านการติดตามและ
ประเมินผล รวมทั้ง  การพิจารณาของคณะกรรมการอุดมศึกษา สรุปข้อเสนอแนะในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้ดังนี้   
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3.2.1  ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานระดับนโยบาย  

ในการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้วครั้งนี้ เป็นการ
ด าเนินการที่ครอบคลุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 36 แห่ง ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 50 ของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนทั้งหมด อีกทั้งในจ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่เปลี่ยนประเภทแล้วทั้งหมดนี้ ยังมีความหลากหลายใน
มิติของขนาด และระยะเวลาที่เปลี่ยนประเภท รวมทั้งภูมิหลังของผู้รับใบอนุญาตที่มีทั้งที่เป็นนิติบุคคล     
ในรูปมูลนิธิ องค์กรทางศาสนา บริษัท และในรูปของบุคคล ผลของการศึกษานี้ ไม่เพียงแต่ศึกษาเอกสาร 
แต่ได้ลงพ้ืนที่โดยผู้ทรงคุณวุฒิบางส่วนในคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เป็นผู้เสนอนโยบาย มาตรฐานการ
อุดมศึกษาด้วย จึงให้ประโยชน์ทั้งในการมองภาพรวมเชิงนโยบาย และการสะท้อนมุมมองรายสถาบัน และ
กลุ่มสถาบันตามระยะเวลาของการเปลี่ยนประเภท ที่เทียบเคียงได้กับระดับการเติบโต หรือวุฒิภาวะ ที่มา
จากประสบการณ์ในการบริหารจัดการของสถาบันจนมีความมั่นคง และสร้างการยอมรับในวงการ  

มีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานระดับนโยบาย ดังนี้  
1) เสนอแนะให้รัฐบาลชะลอหรือ หยุดการอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน      

แห่งใหม่ หรือจัดตั้งได้เฉพาะสถาบันที่เป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศเท่านั้น 
2) ก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการก ากับและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกแห่ง 

รวมถึงสถาบันที่จะจัดตั้งใหม่ให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้การประกันคุณภาพการศึกษาที่เน้น
การประเมินผลลัพธ์ของการจัดการศึกษาเป็นส าคัญ อาทิ ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และความพึงพอใจของ
ผู้ประกอบการ ดังนี้  

2.1 ก าหนดมาตรการในการก ากับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รวมถึง สถาบันที่จัดตั้ง
ใหม่ ที่จัดการเรียนการสอนไม่มีคุณภาพ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนา
ประเทศ จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่มีการเปิดการเรียนการสอนมากเพียงพอแล้ว หรือหลักสูตรสาขาวิชาที่มี
การว่างงานสูง เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาให้ค าแนะน ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
ให้สั่งปิดสถาบัน คณะวิชา หรือหลักสูตรที่ไม่มีคุณภาพดังกล่าว 

2.2 ก าหนดมาตรการในการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนรวมถึงสถาบัน     
ที่จัดตั้งใหม่ ที่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ โดยให้การส่งเสริมยกย่องหรือให้รางวัลแก่สถาบันอุดมศึกษา
ในรูปแบบต่าง  ๆ

3) สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนด าเนินการตามพันธกิจหลัก และจุดเน้น               
ทีเ่หมาะสมกับศักยภาพ ความเชี่ยวชาญและทรัพยากรที่มีอยู่ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นกลุ่มมหาวิทยาลัย
วิจัย หรือเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนการสอน หรือเป็นมหาวิทยาลัยเฉพาะทาง เพ่ือเสริมสร้างสถาบันให้โดดเด่น 
และจูงใจต่อผู้ที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่จะได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง   

4) สนับสนุนให้มีการจัดพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการผลิตบัณฑิต 
(zoning/mapping) ทั้งนี้ ให้มีการจัดทั้งระบบที่ครอบคลุมสถาบันอุดมศึกษาทุกประเภท  
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3.2.2 ข้อเสนอแนะต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในส่วนที่เกี่ยวกับการติดตาม
ประเมินผลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี้ 

มีข้อเสนอแนะ ดังนี้  
 1) ควรมีการพัฒนาระบบข้อมูลตรวจสอบคุณภาพออนไลน์ ที่สามารถติดตาม

ความก้าวหน้าในการด าเนินการของทั้งสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาเอกชน                  
ที่สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้เรียนให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ เพ่ือเป็นกลไก
ให้สถาบันอุดมศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม  

 2) ควรใช้กลไกผู้ทรงคุณวุฒิที่ สกอ เสนอรัฐมนตรี แต่งตั้งเป็นกรรมการสภาสถาบัน
เอกชนตามมาตรา 28(4) เป็นส่วนสร้างความเข้มแข็ง สร้างความเข้าใจ ประสานเชื่อมโยงระหว่าง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และสภาสถาบัน  

 3) ควรมีการติดตามสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยเฉพาะในรายที่เปลี่ยนประเภทแล้ว  
ยังไม่สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไข กกอ. หรือแผนด าเนินการหลัก หรือเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ทั้งนี้ เพ่ือน ามาสู่การทบทวนแนวทางส าหรับการอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน      
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  

 4) ควรประสานแจ้งให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่ละเลยในการด าเนินการแก้ไข
สาระส าคัญที่ปรากฏในข้อก าหนดของสถาบันให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ  

 5) ควรให้สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้มีส่วนรับทราบข้อมูลจากการตรวจติดตาม 
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภท เพ่ือเป็นที่พ่ึงให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้เรียนรู้ และ
พัฒนาสถาบันให้สามารถด าเนินภารกิจได้อย่างมีคุณภาพ  

 6) ควรสร้างระบบสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาจากเครือข่ายสถาบัน ให้สถาบันอุดมศึกษา
ที่เข้มแข็งเป็นต้นแบบในการพัฒนา  

 7) ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใช้จุดแข็งที่มีความร่วมมือที่เข้มแข็งจาก 
ต่างประเทศ รวมทั้งภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และท้องถิ่น ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุนทรัพยากร 
เพ่ือเตรียมนักศึกษาให้สามารถท างานได้ระหว่างเรียน หรือพร้อมท างานได้ทันที เมื่อจบการศึกษาแล้ว   

 
3.2.3 ข้อเสนอแนะต่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และสภาสถาบัน ดังนี้ 

1) การพัฒนาอัตลักษณ์ และก าหนดต าแหน่ง วิสัยทัศน์ ของสถาบันให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง มีจุดเน้นในการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่โดดเด่น ที่เป็นทักษะชีวิต และทักษะในการสร้าง
งานด้วยตนเองในโลกยุคปัจจุบัน  

2) การพัฒนาการใช้ประโยชน์จากกลไกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ 
ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และท้องถิ่น เพ่ือตอบโจทย์การมีงานท าเพ่ือพัฒนา
ประเทศ   
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3) การสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการทั้งระบบ ตั้งแต่สภาวิชาการ การพัฒนา
อาจารย์ทั้งในด้านคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ การพัฒนาความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่เหมาะสมกับบริบท
ของสถาบัน  

4) การใช้เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาให้เป็น
ประโยชน์ในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการให้มากข้ึน  

5) การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในสถาบัน โดยใช้กลไกการประกันคุณภาพเพ่ือ
พัฒนาการบริหารจัดการการศึกษาให้มีคุณภาพ   

6) การใช้ประโยชน์จากการท างานเชิ งบูรณาการข้ามคณะ และหน่วยงาน           
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรในลักษณะสหวิทยาการ ยุบเลิกหลักสู ตรที่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการ         
ของผู้เรียน และประเทศ  

7) ใช้ประโยชน์จากรายงานการตรวจเยี่ยมทั้งที่เป็นรายงานรายสถาบัน และจาก
รายงานภาพรวมของการติดตามคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ร่วมกับผลการประกันคุณภาพระดับ
สถาบัน ระดับคณะ และระดับหลักสูตร รวมทั้ง ผลการรับรองวิทยะฐานะ  
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บทที่ 5 
สรุป ผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยเรื ่อง การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ได้รับการ

เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย : บทเรียนที่น าไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ ที่มีวัตถุประสงค์ดังนี้ ๑) เพื่อน าเสนอ แนวทางวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษา
ของสถาบันอุดม ศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว 2) เพื่อน าเสนอผลการติดตาม ตรวจสอบ การ
จัดการศึกษาของสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว 3) เพ่ือน าบทเรียนจากการ ติดตาม 
ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที ่เปลี ่ยนประเภทแล้ว มาสู ่การให้
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาเอกสาร ประมวลผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนิน
โครงการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่
เปลี่ยนประเภทแล้ว ซึ่งเป็นการติดตามสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สังกัดส านักงานคณะกรรมมการ
การอุดมศึกษาที่มีการเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย ภายใต้พระราชบัญัติวิทยาลัยเอกชน และ 
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตั้งแต่เริ ่มแรกในปี พ.ศ. 2527 จนถึงปี พ.ศ. 2559 
ประกอบด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนรวมทั้งสิ ้น ๓๖ สถาบัน ซึ่งได้จ าแนกเป็น กลุ่มสถาบันที่
เปลี่ยนประเภท อายุ 20 ปีขึ้นไป กลุ่มที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระหว่าง 10-20 ปี และกลุ่มที่เปลี่ยน
ประเภทแล้วไม่เกิน 10 ปี  

ข้อมูลที่น ามาวิเคราะห์ สังเคราะห์ มาจากรายงานผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาที่
เปลี ่ยนประเภท เอกสารการประชุมคณะอนุกรรมการด้านติดตามและประเมินผล เอกสารการ
ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกี ่ยวข้องกับการติดตาม ตรวจเยี ่ยมสถาบันอุดมศึกษาที่
เปลี่ยนประเภท รวมทั้งเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ของสถาบันอุดมศึกษาที่เปลี่ยนประเภท แยกการ
วิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย จาก
ข้อมูลพ้ืนฐานทั้ง 36 สถาบัน และภาพรวมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ 2) การวิเคราะห์ข้อมูลผล
การตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภท รวมทั้ง  ข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจเยี่ยมทั้งรายสถาบัน และในภาพรวม โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ซึ่งมีกรอบการวิเคราะห์ตาม
ผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทในแต่ละระยะ กล่าวคือ ระยะ
ที่ 1 จ านวน 23 สถาบัน ซึ่งเป็นสถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้วไม่เกิน 10 ปี จ านวน 16 สถาบัน 
และสถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 10 ปี แต่ยังไม่ถึง 20 ปี จ านวน 7 สถาบัน  และระยะที่ 2 
จ านวน 13 สถาบัน แยกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มแรกเป็นสถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 20 ปี 
จ านวน 9 สถาบัน และกลุ่มที่สองเป็นสถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 20 ปี และมีค่าเฉลี่ยรวม
ของทุกองค์ประกอบทั้งการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2556 และการประกันคุณภาพ
ภายนอกรอบ 3 อยุ๋ในระดับดีมาก จ านวน 4 สถาบัน 

ในบทนี้จะน าเสนอสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และให้ข้อเสนอแนะ ตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย โดยจะน าเสนอเป็น ๔ ส่วนดังนี้ ๑) สรุปผลการวิจัย ๒) การอภิปรายผล ๓) ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย และ ๔) ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
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1. สรุปผลการวิจัย  
 จากการศึกษาวิจัย สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 

 ๑.๑ แนวทางวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่
เปลี่ยนประเภทแล้ว 

       ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว 36 แห่ง
นั้น ได้มีการพิจารณาข้อมูลพ้ืนฐานของสถาบันเหล่านี้ แล้วน ามาสู่การแบ่งกลุ่มสถาบันตามระยะเวลา
ของการเปลี่ยนประเภท ซึ่งมาจากแนวความคิดว่า ระยะเวลาในการเปลี่ยนประเภทจะสะท้อนความ
มั่นคง และระยะเวลาในการสั่งสมความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการสถาบัน การพัฒนาอาจารย์ และ
นักศึกษา รวมทั้งมีบัณฑิตที่ออกไปเข้าสู่โลกของการท างานที่จะสะท้อนกลับมาถึงความสามารถในการ
ผลิตบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง กอปรกับกระบวนการอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทนั้น  
มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่ปรากฏในกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2552 จึงได้มี
การก าหนดแนวทางวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยน
ประเภทแล้ว ให้สอดรับกับกฎกระทรวงดังกล่าว ดังนี้  

 
1.1.1 แนวทางวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระยะที่ 1 จ านวน 23 สถาบัน  ซึ่งเป็นสถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้ว 
ไม่เกิน 10 ปี จ านวน 16 สถาบัน และสถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 10 ปี แต่ยังไม่ถึง 20 ปี 
จ านวน 7 สถาบัน สรุปได้ ดังนี้ 

(1) เนื้อหาในการติดตามตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน ประกอบด้วย 
(๑.๑) ประเด็นหลัก 3 ส่วนคือ 1) การด าเนินการตามเงื่อนไขของ

คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการเห็นชอบให้เปลี่ยนประเภท 2) การด าเนินการตามแผนด าเนินงานที่
ได้ขอเสนอเปลี่ยนประเภทตามที่ปรากฏตามข้อก าหนดของสถาบันนั้นๆ ในแผนงานส าคัญ 3 ด้าน 
ประกอบด้วย แผนด าเนินงานด้านกายภาพ แผนด าเนินงานด้านวิชาการ แผนด าเนินงานด้านการเงิน 
และ 3) การจัดการศึกษามีความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง  

(๑.๒) ข้อมูลสนับสนุนเพ่ือประกอบการพิจารณา ได้แก่ ข้อมูล
พ้ืนฐานและแผนยุทธศาตร์ของสถาบัน ข้อมูลการประกันคุณภาพภายในของสถาบันนั้นๆ ในรอบปีทีผ่่าน
มา และข้อมูลการรับรองวิทยฐานะ 

 
(2) ขั้นตอนวิธีการ 

 ใช้ระบบคณะกรรมการตรวจเยี่ยมแบบพิชญพิจารณ์ (Peer 
Review) โดยมีการด าเนินการ 3 ส่วนหลัก คือ 

(2.1) การเตรียมการก่อนตรวจเยี่ยม การเตรียมการศึกษาข้อมูล
ตามที่ก าหนดในเนื้อหาการตรวจ รวมทั้งรายงานข้อมูลตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ก าหนด จัดท าเป็นเอกสารประกอบในการลงพ้ืนที่ติดตามตรวจเยี่ยม และประสานผู้เกี่ยวข้องกับการ
ตรวจเยี่ยม 

(2.2) การลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมจะเป็นการน าเสนอข้อมูลของสถาบัน
ตามประเด็นการตรวจเยี่ยม การสัมภาษณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้บริหาร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นักศึกษา ศิษย์เก่า การเยี่ยมชมสถานที่จัดการเรียนการสอน ห้องสมุด 
และอ่ืนๆ ที่เป็นจุดแข็งของสถาบัน การเตรียมการศึกษาข้อมูลตามที่ก าหนดในเนื้อหาการตรวจ รวมทั้ง
รายงานข้อมูลตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด จัดท าเป็นเอกสารประกอบในการ  
ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยม  

การลงพ้ืนที่ติดตามตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีการก าหนด
องค์ประกอบ ให้มีจ านวนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย 1.  ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา และ/หรือคณะอนุกรรมการหลัก ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 1 คน  
2. ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือมีต าแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป  
ในสาขาวิชาที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ลงไปตรวจเยี่ยมเปิดหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 2 คน  
3. ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามบัญชีรายชื่อของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน 1 คน ทั้งนี้  องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมอาจเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิคนเดียวกันได้กรณีมีคุณสมบัติมากกว่า 1 องค์ประกอบ ส าหรับฝ่ายเลขานุการ เป็น
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส านักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษาเป็นหลักอย่างน้อย 2 คน ตามความเหมาะสมของปริมาณและความซับซ้อนของการ
ด าเนินงาน โดยมีผู้สังเกตการณ์จากส านักอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงในการท างาน     

 
(2.3) กระบวนการหลังการตรวจเยี่ยม ฝ่ายเลขานุการ จัดท า

รายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยมตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจเยี่ยม แล้วส านักติดตามประเมินผล
อุดมศึกษา น าเสนอให้อนุกรรมการด้านติดตามประเมินผลพิจารณา ก่อนน าเสนอคณะกรรมการ  
การอุดมศึกษา (กกอ.) พิจารณาสรุปเป็นมติ เพ่ือแจ้งผลการตรวจเยี่ยมต่อสถาบัน และสภาสถาบัน  

การแจ้งผลการตรวจเยี่ยมต่อสถาบัน โดยแจ้งผลเป็นความ
สอดคล้องหรือไม่สอดคล้องใน ๓ ด้าน คือ การด าเนินการตามเงื่อนไขของการเปลี่ยนประเภท  
การด าเนินการตามแผนงาน และการด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร ทั้งนี้ ส าหรับกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วยังไม่ถึง 20 ปี กรณีไม่สอดคล้องตามกฎเกณฑ์ที่ก าหนด 
จะต้องส่งแผนการปรับปรุงตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมแล้วส่งรายงานผลการปรับปรุง
มาเพ่ือพิจารณาโดยมีระยะเวลาการปรับปรุง 1 ปีการศึกษา ซึ่งอาจมีการไปตรวจเยี่ยมสถาบันในสถาน
ที่ตั้งอีกครั้ง หากผลการปรับปรุงเป็นที่เรียบร้อย คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะมีหนังสือแจ้งผลการ
รับทราบการปรับปรุง และกรณีที่สถาบันมิได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข หรือมีผลการปรับปรุงไม่เป็นไป
ตามแผนและมีผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาให้ค าแนะน า 
โดยรัฐมนตรีจะด าเนินการตามมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.  2546 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 แล้วแจ้งให้สถาบันดังกล่าวพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 



๑๖๘ 
 

๑.๑.๒  แนวทางวิธีการ ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระยะที่ 2 จ านวน 13 สถาบัน  แยกเป็นสองกลุ่มคือ กลุ่มแรกเป็นสถาบัน
ที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 20 ปี จ านวน 9 สถาบัน และกลุ่มท่ีสองเป็นสถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 
20 ปี และมีค่าเฉลี่ยรวมของทุกองค์ประกอบทั้งการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2556 และการ
ประกันคุณภาพภายนอกรอบ 3 อยูในระดับดีมาก จ านวน 4 สถาบัน ทั้งนี้เพ่ือต้องการสนับสนุน 
แนวปฏิบัติที่ดีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว สรุปแยกตามกลุ่มได้ดังนี้ 

(1) กลุ่มแรก ก าหนดแนวทางในการพิจารณา 2 ประเด็น คือ 1. การ
ตรวจเยี่ยมเน้นการให้ค าแนะน าเชิงพัฒนา จึงเป็นการแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะในด้านการ
ด าเนินงาน การพัฒนาสถาบัน และการด าเนินการที่ดีในด้านต่างๆ และ 2. ความสอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

(2) กลุ่มที่สอง ก าหนดแนวทางในการพิจารณา 2 ประเด็น คือ 1. ให้
สถาบันเสนอรายงานการประเมินตนเองเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี หรือการจัดการเรียนการสอนที่สร้าง
ชื่อเสียงให้แก่สถาบันจนเป็นที่ยอมรับหรือได้รางวัลในระดับชาติ หรือนานาชาติ เพ่ือคณะกรรมการตรวจ
เยี่ยมจะได้น ามาใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีส าหรับสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ และ 2. ความสอดคล้องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และมาตรฐานที่เก่ียวข้อง 

ในส่วนของขั้นตอนวิธีการ เป็นการด าเนินการติดตามลงพื้นท่ีเช่นเดียวกัน 
ซึ่งแตกต่างกันเฉพาะเนื้อหาการติดตามตรวจเยี่ยมที่แตกต่างไปตามกลุ่มสถาบันดังกล่าวข้างต้น  

 
ทั้งนี้ในการติดตามตรวจเยี่ยมได้มีการก าหนดแบบรายงาน ส าหรับ

สถาบัน และแบบบันทึกข้อมูลส าหรับผู้ทรงคุณวุฒิ และฝ่ายเลขานุการที่เป็นข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต 
รวมทั้งจุดอ่อน จุดแข็ง ของสถาบันแต่ละแห่งด้วย   

 
 ๑.๒ ผลการติดตาม ตรวจสอบ การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยน

ประเภทแล้ว 36 แห่ง 
 การน าเสนอผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วแบ่งการ

น าเสนอออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
๑.๒.๑ ระยะที่ 1 ผลการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จ านวน 23 

สถาบัน  

ผลการจัดการศึกษาในภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ระยะที่ 1 
จ านวน 23 สถาบัน พบว่า มีจ านวน 3 สถาบันที่มีผลการด าเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยนานาชาติ
เอเชียแปซิฟิก  

ส าหรับสถาบันมีผลการด าเนินงานไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ที่ก าหนดมีจ านวน 
20 สถาบัน โดยมีรายละเอียดในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

 
 



๑๖๙ 
 

(1) การด าเนินงานสอดคล้องตามเง่ือนไขที่ได้รับการเปลี่ยนประเภท 
                                  คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีเงื่อนไขให้มหาวิทยาลัยด าเนินการหลังได้รับ

การเปลี่ยนประเภทแล้วจ านวน 5 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัย
เฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก และมหาวิทยาลัยคริสเตียน โดยมีสถาบันที่ด าเนินการได้
สอดคล้องตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด จ านวน 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา  มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก และมหาวิทยาลัยคริสเตียน 

(2) การด าเนินงานสอดคล้องตามแผนต่างๆ ที่ระบุไว้ในข้อก าหนดของ
สถาบัน  

                                 มีสถาบันที่ด าเนินงานสอดคล้องตามแผนงานต่างๆ ที่ระบุไว้ในข้อก าหนด
จ านวน 16 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยธนบุรี 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยนอร์ท -เชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยคริสเตียน มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยการจัดการและ
เทคโนโลยีอีสเทิร์น มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิก และมหาวิทยาลัยตาปี  

    ส่วนสถาบันที่มีผลการด าเนินงานไม่สอดคล้องตามแผนงานที่ก าหนด
ไว้มีจ านวน 8 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัย
ปทุมธานี มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัยราชธานี มหาวิทยาลัยภาคกลาง สถาบันรัชต์ภาคย์ 
และมหาวิทยาลัยเนชั่น เป็นสถาบันที่ด าเนินการไม่สอดคล้องตามแผนกายภาพ จ านวน ๓ สถาบัน ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด และมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ด าเนินงานไม่
สอดคล้องตามแผนการเงิน จ านวน 2 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยเนชั่น 
และด าเนินงานไม่สอดคล้องตามแผนวิชาการ จ านวน ๘ สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยปทุมธานี มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มหาวิทยาลัย
ราชธานี มหาวิทยาลัยภาคกลาง สถาบันรัชต์ภาคย์ และมหาวิทยาลัยเนชั่น      

(3) ด าเนินการจัดการศึกษาได้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และหลักเกณฑ์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

        มีสถาบันที่จัดการศึกษาได้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานฯ จ านวน 4 
สถาบัน และจัดการศึกษาไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานฯ จ านวน 19 สถาบัน โดยหลักสูตรที่จัด
การศึกษาไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานฯ มีจ านวนทั้งสิ้น 78 หลักสูตร เป็นหลักสูตรในระดับ
ปริญญาโทมากที่สุด จ านวน 56 หลักสูตร รองลงมาเป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอกจ านวน 19 
หลักสูตร และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 3 หลักสูตร ซึ่งมีสาเหตุจากคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 

๑.๒.๒ ระยะที่ 2 ผลการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จ านวน 13 

สถาบัน   

ผลการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ระยะที่ 2 จ านวน  13 
สถาบัน ซึ่งเปลี่ยนประเภทแล้วมากกว่า 20 ปี พบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัด
การศึกษาของสถาบัน 5 ด้าน ดังนี้ 



๑๗๐ 
 

             (1) ด้านการบริหารสถาบันของผู้บริหารระดับสูง  
ผู้น าระดับสูงเป็นผู้มีความรู้ มีความเป็นผู้น า มีวิสัยทัศน์ มีความเข้าใจในการ

เปลี่ยนแปลงของตลาดการศึกษา และสามารถปรับตัวตามสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว  
มีข้อสังเกตว่า นอกจากผู้น าระดับสูงของสถาบันที่มีผลการประเมินคุณภาพ

ภายในและภายนอกอยู่ในระดับดีมาก จ านวน 4 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัย
รังสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยสยาม จะบริหารสถาบันอย่างมีวิสัยทัศน์ ที่ชัดเจนแล้ว ยังสามารถ
ถ่ายทอดนโยบายลงไปสู่หน่วยปฏิบัติได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม และสอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกันทั่วทั้ง
สถาบัน รวมทั้ง การมุ่งพัฒนาสถาบันให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

          (2) ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของสถาบัน   
               สถาบันที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกอยู่ในระดับดีมาก          

จ านวน 4 สถาบัน มีจุดเน้นและเป้าประสงค์ในแผนกลยุทธ์ รวมทั้ง มีแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัดความส าเร็จที่
ชัดเจนและน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง 

          (3) ด้านการจัดการศึกษาของสถาบัน   
          มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นน าของต่างประเทศสถานประกอบการและ

ชุมชนท้องถิ่น หลักสูตรมีจุดเน้นแตกต่างจากสถาบันอ่ืน ๆ มีระบบการให้ค าปรึกษาดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 
รวมทั้ง  มีความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ หนังสือต าราเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา
  

         (4) ด้านอาจารย์และบุคลากรของสถาบัน 
              มีอาจารย์และบุคลากรซึ่งเป็นแกนหลักท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งด้าน

วิชาการและวิชาชีพ อย่างไรก็ตามยังพบว่า อาจารย์มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการเป็น
จ านวนน้อย 

         (5) ด้านการพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์  
            สถาบันที่มีผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกอยู่ในระดับดีมาก           

จ านวน 4 สถาบัน และสถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้วมากกว่า 20 ปี จ านวน 2 สถาบัน มีระบบการ
พัฒนาผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบันมีการสร้างเครือข่ายการวิจัยเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่
เข้มแข็ง  

              มีข้อสังเกตว่า ส าหรับสถาบันที่ได้รับการตรวจเยี่ยมในระยะที่ ๒ ทั้ง 7 
สถาบันนั้น แม้ว่าจะมีระบบการพัฒนาผลงานวิจัยและเครือข่ายการวิจัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้  แต่ยังไม่
สามารถสร้างความเข้มแข็งในด้านงานวิจัยให้กับอาจารย์ได้ทั่วถึงและครอบคลุมในทุกคณะวิชาและ
สาขาวิชา  

 

1.3 สรุปบทเรียน ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

                   จากการด าเนินการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว จ านวน 
36 สถาบัน พบว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วได้รายงานปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้
ยากต่อการบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ตอบโจทย์นโยบายของประเทศ ดังนี้ 
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  1.3.1 การเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแบบพลิกโฉม ความก้าว 
หน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ท าให้ความต้องการการเรียนรู้ของผู้เรียนเปลี่ยนไป
อย่างสิ้นเชิง แต่ผู้เรียนให้ความสนใจในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นจ านวนน้อย เนื่องจาก
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่อยู่ในระยะเริ่มต้นของการวางรากฐานนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กอปรกับค่านิยมของผู้เรียนที่ต้องการเรียนในสาขาที่ไม่ต้องใช้การเรียนเข้มข้น ด้านการ
ค านวณ และด้านวิทยาศาสตร์ ที่ต้องอุทิศเวลาในการเรียนอย่างหนัก สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จ านวนมากจึงเปิดสอนในสาขาด้านสังคมศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาตาม
ความสนใจของผู้เรียน การที่จะให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมาช่วยรัฐลดภาระ ในการผลิตก าลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศ จึงยังมีช่ องว่าง
ที่จะต้องผลักดันอีกมาก  

  1.3.2 การเปิดเสรีทางการค้าที่ก่อให้เกิดการแข่งขันในการจัดการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
ทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น  

  1.3.3 ข้อจ ากัดของกฎระเบียบในหน่วยงานราชการ และการแข่งขันภายใต้การบังคับ
ใช้กฎกติกาที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษารัฐและเอกชน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐสามารถ
ด าเนินการภายใต้พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยเอง โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล ในขณะที่
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน แม้ว่าจะไมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจไปที่สภามหาวิทยาลัย แต่ยังอยู่
ภายใต้การก ากับของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา บนเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีการก ากับดูแลสถานศึกษาเอกชนทั้งหมด ซึ่งยังมีเนื้อหาในการควบคุม และ
การก าหนดบทลงโทษที่ชัดเจนมากกว่าสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ กอปรกับการที่สถาบันอุดมศึกษาต้อง
บริหารจัดการภายใต้เงินงบประมาณของตนเอง ท าให้ต้องเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้
สามารถด าเนินกิจการด้วยตนเองได้ ซึ่งกฎระเบียบของราชการในบางเรื่องอาจไม่เอ้ืออ านวยให้ เกิดการ
บริหารที่คล่องตัว รวดเร็ว เหมือนภาคเอกชน  

  1.3.4 จ านวนของสถาบันอุดมศึกษาที่มีมากขึ้น แต่จ านวนประชากรลดลง ท าให้เกิด
การแข่งขันและแย่งนักศึกษาทั้งจากระบบรับตรงและระบบ Admissions ปัญหาจ านวนนักศึกษาที่
เป็นตัวป้อนเข้าระบบอุดมศึกษาเริ่มมีน้อยลงอย่างมาก เมื่อเทียบกับจ านวนที่นั่งที่สามารถเข้าเรียนใน
สถาบันอุดมศึกษาได้ เนื ่องจากโครงสร้างประชากรที่เริ ่มเข้าสู ่โครงสร้างประชากรที่เป็นผู้สูงวัย  
ซึ ่งมีผลกระทบต่อการศึกษาทุกระดับเรื ่อยมาจนถึงอุดมศึกษา โดยที ่ส ่วนแบ่ งของตัวป้อนเข้า
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีไม่มากอยู่แล้ว ประมาณร้อยละ 17-18 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
ทั้งที่จ านวนสถาบันของรัฐและเอกชนมีจ านวนเท่ากัน คือประมาณ 70 กว่าแห่ง จึงเป็นความท้าทาย
อย ่า งมากส าหร ับสถาบ ันอ ุดมศ ึกษา เอกชน เนื ่อ งจากราย ได ้ส ่วน ใหญ ่มาจากน ักศ ึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจึงจ าเป็นที่จะต้องมีกลยุทธ์ในการหาแหล่งรายได้ที่ไม่ใช่จากนักศึกษาใน
ช่องทางปกติ และต้องขยายกลุ่มผู้เรียนไปยังกลุ่มผู้ท างาน และนักศึกษาต่างชาติ หรือเพ่ิมรายได้จาก
การบริการทางวิชาการ และการวิจัย หรือกิจกรรมอ่ืนที่เป็นความเชี่ยวชาญของสถาบัน  

  1.3.5 การเคลื่อนย้ายบุคลากร/อาจารย์จากภาคเอกชนสู่ภาครัฐบาลเพ่ิมมากขึ้น สถาบันของ
รัฐหลายแห่งให้ค่าตอบแทนบุคลากรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีผลงานทางวิชาการค่อนข้างสูง ท าให้
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่สามารถรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพสูงไว้ได้ – ปัญหาที่เกิดขึ้นในสถาบันอุดมศึกษา
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เอกชนหลายแห่งที่ได้ลงทุนพัฒนาบุคลากรของตนแล้ว แต่ไม่สามารถรักษาบุคลากรไว้ได้ เนื่องมาจากบุคลากร
เหล่านี้ได้รับข้อเสนอจากมหาวิทยาลัยของรัฐที่จูงใจให้ท างานในระยะยาวได้ดีกว่า ในมิติของสวัสดิการ รวมทั้ง
การมีสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการท าวิจัยที่น่าสนใจ และสร้างเครือข่ายการท างานที่กว้างขวางกว่าทั้งในและ
ต่างประเทศ   

1.3.6 คุณภาพของนักศึกษาที่รับเข้า มีพ้ืนฐานความรู้ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานฯ เนื่องจาก
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่สามารถเลือกนักศึกษาที่เป็นตัวป้อนเข้าในล าดับแรกๆ ตามที่ต้องการได้ กอปรกับ
จ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนในสถาบันอุดมศึกษาเริ่มลดลงจากโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป จึงยิ่งท าให้พบ
ปัญหาวิกฤติตัวป้อนเข้าทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพอย่างรุนแรง นอกจากนี้จากผลการทดสอบความสามารถของ
นักเรียนในระดับพ้ืนฐาน ก็สะท้อนให้เห็นว่า คะแนนเฉลี่ยของการสอบวัดความรู้ในภาพรวมยังไม่อยู่ในเกณฑ์ 
ที่เป็นที่น่าพอใจนัก  

กล่าวโดยสรุป ภาพรวมของผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยน
ประเภทแล้ว จ านวน 36 สถาบัน สะท้อนให้เห็นว ่า แม้ว ่าสถาบัน อุดมศึกษาเอกชนจะผ่าน
กระบวนการกลั่นกรองให้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยบนเงื่อนไขของการมีศักยภาพและความ
พร้อมในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานแล้วก็ตาม แต่ข้อเท็จจริงที่พบ
คือ การจัดการศึกษาบางหลักสูตรยังไม่สามารถเชื ่อมั ่นได้ว่า การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ดังกล่าวจะเป็นก าลังส าคัญในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้กับประเทศได้ เท่าที่ควรจะเป็น ซึ่งจาก
สรุปผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนพบว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ผ่านการสั่งสม
ความเชี่ยวชาญมาแล้วในระยะเวลาที่นานพอจะสามารถสร้างผลผลิตและผลลัพธ์ตามที่ประเทศ
ต้องการได้ จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัด
การศึกษาของสถาบัน และเกื้อหนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนด ารงอยู่ได้ขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ของ
ผู ้บริหาร ความมุ่งมั ่นที ่จะด ารงไว้ซึ ่งวัฒนธรรมคุณภาพ การบริหาร เชิงกลยุทธ์ และสถานภาพ
ทางการเงินที่จะท าให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถด ารงอยู่ได้ท่ามกลางภาวะการแข่งขันและ
แย่งผู้เรียนกันอย่างหนัก  

 
2. อภิปรายผล  

ในการศึกษาครั้งนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจที่น่าจะน ามาอภิปราย ดังนี้ 
2.1 คุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว  
      จากข้อมูลสรุปผลการตรวจเยี่ยมข้างต้น สะท้อนปัญหาเชิงคุณภาพการจัด

การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ซึ่งมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม 
กล่าวคือ   

         สถาบันที่รับการตรวจเยี่ยมระยะแรก จ านวน 23 สถาบัน ส่วนใหญ่ร้อยละ 
86.95 ยังจัดการศึกษาบางหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

     เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาแล้ว พบว่า หลักสูตรที่จัดการศึกษาไม่
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ส่วนใหญ่  คือ หลักสูตรระดับปริญญาโท ร้อยละ 71.79 (56 
หลักสูตร/78 หลักสูตร) หลักสูตรระดับปริญญาเอก ร้อยละ 24.36 (19 หลักสูตร/78 หลักสูตร) และ
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หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ร้อยละ 3.85 (3 หลักสูตร/78 หลักสูตร) โดยพบปัญหาในเรื่อง
คุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ไม่สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ อาจารย์ประจ าหลักสูตรปฏิบัติงานเพียงบางเวลา หรือบางรายเป็นอาจารย์
ประจ าในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือประกอบอาชีพอิสระควบคู่การเป็นอาจารย์ด้วย รวมทั้งผลงานวิจัย
ของอาจารย์มีคุณภาพไม่สัมพันธ์กับวิชาที่สอนไม่เทียบเท่าผลงานวิจัย ผลงานวิจัยไม่มีความต่อเนื่องใน
ระยะเวลา 5 ปี และไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ นอกจากนี้ ผลงาน
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษายังไม่มีมาตรฐานและไม่ลุ่มลึกในศาสตร์ หัวข้อผลงาน
วิทยานิพนธ์มีความซ้ าซ้อนกัน และไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับตลอดจนมี
จ านวนอาจารย์และบุคลากรไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการยังไม่ครอบคลุมในทุกสาขาวิชา  

ส าหรับสถาบันที่รับการตรวจเยี่ยมระยะที่สอง จ านวน 13 สถาบัน พบปัญหาใน
เรื่องการพัฒนาผลงานวิจัยที่ไม่เป็นไปตามแผนและไม่ครอบคลุมในทุกคณะวิชาและสาขาวิชา ตลอดจน
อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอกและต าแหน่งทางวิชาการไม่ครอบคลุมในทุกสาขาวิชาและมีสัดส่วนอาจารย์
ต่อนักศึกษาไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ทั้งนี้ล้วนเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิผลในการ
บริหารงานวิชาการ อย่างไรก็ตามมีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนบางแห่งในกลุ่มที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี มีความ
เข้มแข็งด้านการวิจัย และการประกันคุณภาพ มีการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มีจุดเน้นเฉพาะทาง รวมทั้ง  
มีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ ลุ่มลึก และกว้างขวางในวงการ ซึ่งท าให้มีคณาจารย์ที่มีคุณภาพสูง มีการพัฒนา
งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง  ทางแก้ไขที่ส าคัญที่ต้องเร่งแก้ คือ 1) การยกระดับความสามารถในการบริหาร
วิชาการ และ 2)การพัฒนาสมรรถนะในการท าวิจัยของคณาจารย์ที่ถือว่าเป็นประเด็นที่เป็นปัญหาส าคัญ
ต่อคุณภาพของบัณฑิตศึกษา 

2.1.1 การยกระดับความสามารถในการบริหารวิชาการ  
          ปัญหาด้านคุณภาพข้างต้นถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องแก้ไข หากจะ

พัฒนาให้สถาบันเอกชนเหล่านี้มีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ ต้องหารูปแบบการพัฒนาการบริหารงาน
วิชาการท่ีเข้มแข็ง ทั้งในระดับหลักสูตร คณะวิชา และระดับสถาบัน โดยต้องสร้างภาวะผู้น าทางวิชาการ 
และสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการเรียนรู้ของคณาจารย์ให้เกิดขึ้น ที่จะส่งผลต่อประสิทฺธิผลการบริหาร
วิชาการในสถาบันนั้นๆ ดังปรากฏในบางสถาบันที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่
เปลี่ยนประเภทแล้วในกลุ่มที่มีผลการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกอยู่ในระดับดีมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของกัญญามน อินหว่าง (2556) ที่พบว่าองค์ประกอบภาวะผู้น าทางวิชาการของ
ผู้บริหารระดับคณะวิชาที่มีผลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้แก่ 
คุณลักษณะของภาวะผู้น าทางวิชาการในส่วนของความรอบรู้และสามารถบูรณาการความรู้มาใช้ ความ
เอาใจใส่ การชี้แนะแนวทาง สนับสนุน การช่วยเหลือเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง
ความสามารถของภาวะผู้น าทางวิชาการในส่วนของการวางแผน กลยุทธ์การบริหารการศึกษาวิชาการ 
พฤติกรรมของภาวะผู้น าทางวิชาการในส่วนของการสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการเรียนรู้ สนับสนุน
และกล้าต่อสู้ทางวิชาการและวิชาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาบุคคลให้มีศักยภาพมีผลต่อประสิทธิผลการ
บริการทางวิชาการ โดยเป็นอิทธิพลทางบวก และด้านคุณลักษณะในส่วนของความซื่อสัตย์สุจริต มีความ
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โปร่งใสและความสามารถในด้านจัดและปรับปรุงโครงสร้างของคณะด้านวิชาการมีผลต่อประสิทธิผลการ
บริการทางวิชาการ โดยเป็นอิทธิพลทางลบ  

ทั้งนี้หากเชื่อมโยงกับผลการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ระยะครึ่งแผน แล้ว พบว่า 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เปลี่ยนระบบการน าองค์กรให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม ยังด าเนินงานไม่บรรลุ
เป้าหมาย เนื่องจาก 1) ร ฐมนตรีกระทรวงที่มีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด/สกอ./สภาสถาบัน/ผู้บริหาร
สถาบันอุดมศึกษาส่วนน้อยที่มีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ร่วมของอุดมศึกษาไทย ท าให้การ
ปรับเปลี่ยนการน าองค์กร การสร้างและการทบทวนแผนยุทธศษสตร์ของอุดมศึกษาไทยไม่ครอบคลุม
สถาบันอุดมศึกษาทั้งใน และ นอกสังกัด สกอ. และอาจไม่ตอบสนองในทุกพันธกิจของอุดมศึกษา เช่น 
การผลิตบัณฑฺตที่ไม่ตรงกับแผนพัฒนาก าลังคนแห่งชาติ การท าวิจัยที่ไม่ตอบโจทย์ปัญหาของประเทศ 
2) ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาบางส่วนขาดการบริหารแบบธรรมาภิบาล และขาดความตระหนักใน
คุณค่าของอุดมศึกษาที่เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณหรือจ านวนผู้เข้าเรียน 3) ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
บางส่วนไม่ได้มีการบริหารเชิงรุก เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพให้สอดคล้องกับพันธกิจและ
บริบทของสถาบัน 4) สถาบันอุดมศึกษาบางส่วนไม่มีระบบการประเมินธรรมาภิบาลอย่างครบวงจร เพ่ือ
น าไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในทุกระดับให้เกิดความเข้มแข็งและความยั่ งยื นของ
สถาบันอุดมศึกษา    

2.1.2 การพัฒนาสมรรถนะในการท าวิจัยของคณาจารย์  
 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วจ านวนมากดังที่กล่าว

ข้างต้น ยังจัดการศึกษาไม่สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มสถาบันที่
ตรวจเยี่ยมระยะแรกที่เปลี่ยนประเภท ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการที่ผลงานวิจัยของคณาจารย์ไม่มีความ
ต่อเนื่องในระยะเวลา 5 ปี และไม่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับซึ่งสอดคล้องกับงาน 
วิจัยของนพวรรณ บุญธรรม (2553) ที่พบว่า ในแง่ความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในการเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยนั้น ยังขาดแคลนอาจารย์ที่ท าวิจัยทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ไม่มีระบบจูงใจส่งเสริม
อาจารย์ให้ท าวิจัย โดยเฉพาะกับผู้ที่มีความสามารถด้านวิจัยสูง ท าให้การเผยแพร่ผลงานและการน าไป  
ใช้ประโยชน์มีน้อย การท าวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเป็นการด าเนินการตามพันธกิจเพ่ือผลักดันให้เป็นไป
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาเท่านั้น นอกจากนี้ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนส่วนใหญ่ยังไม่
สามารถลงทุนในเรื่องระบบฐานข้อมูลวิจัยเพ่ือการสืบค้นได้เช่นเดียวกับหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากมี
งบประมาณที่จ ากัด และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพงศ์ รักใหม่ (2559) ที่พบว่า สถาบันอุดม 
ศึกษาเอกชนส่วนใหญ่ยังคงประสบปัญหาด้านคุณภาพของอาจารย์ และยังไม่สามารถพัฒนาผลงานการ
วิจัยได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน  

ทั้งนี้หากเชื่อมโยงกับผลการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ระยะครึ่งแผน แล้ว พบว่า 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพและพัฒนาผู้เชียวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์ ยัง
ด าเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจาก 1) อาจารย์ส่วนใหญ๋ขาดความสามารถในการผลิตงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์และแก้ปัญหาของประเทศ 2) อาจารย์บางส่วนมีจิตวิญญาณความ
เป็นครูน้อย รวมทั้งมีทักษะ ประสบการณ์ในการสร้างวิธีเรียนร็ให้กับนักศึกษาน้อย 3) ระบบกลไกใน
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การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์ประจ าในสถาบันอุดมศึกษายังมีประสิทธิภาพน้อย รวมทั้ง
การสร้ างแรงจู ง ใจที่ จะให้อาจารย์มีกา รพัฒนาตนเองเป็นมืออาชีพมีประสิทธิผลน้อย 4) 
สถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง ไม่มีระบบกลไกในการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพอย่างจริงจังและไม่ต่อเนื่อง    

  ดังนั้น หากต้องการรักษาคุณภาพหลักสูตร โดยเฉพาะในระดับ
บัณฑิตศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนยังจ าเป็นต้องเร่งพัฒนาอาจารย์ โดยมีนโยบายที่สนับสนุนการ
สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยแก่คณาจารย์ที่ต่อเนื่อง สัมพันธ์กับการจัดท าแผนพัฒนาต าแหน่งทาง
วิชาการของคณาจารย์ที่เป็นระบบ จ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมโดยวางแผนกลยุทธ์เชิงบูรณาการเพ่ือ
ก าหนดเป้าหมายและทิศทางการวิจัยที่ชัดเจนก่อน และต้องสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เป็นแหล่ง
ทุนวิจัย แหล่งทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ รุ่นกลาง เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการท าวิจัยของคณาจารย์อย่าง
จริงจัง  

นอกจากนี้ควรปรับวิธีคิดของคณาจารย์ ให้เห็นประโยชน์ของการวิจัยในฐานะ 
ที่เป็นส่วนส าคัญของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในการสร้างองค์ความรู้ที่ช่วยพัฒนาความเข้มแข็งทาง
วิชาการให้กับตนเองและนักศึกษา รวมทั้งตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ   

 
2.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

      จากผลการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ระยะที่ 2  
จ านวน 13 สถาบัน ซึ่งเป็นสถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้วมากกว่า 20 ปี พบว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบัน 5 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านการบริหารสถาบันของ
ผู้บริหารระดับสูง (2) ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของสถาบัน (3) ด้านการจัดการศึกษาของสถาบัน (4) 
ด้านอาจารย์และบุคลากรของสถาบัน และ(5) ด้านการพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์ ปัจจัยดังกล่าวถือ
เป็นเรื่องที่สถาบันอุดมศึกษาควรให้ความส าคัญ ทั้งนี้หากพิจารณาการใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์จุด
แข็งที่สัมพันธ์กับปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบัน 5 ด้าน 
ข้างต้นแล้วจะเห็นว่า ด้านการบริหารสถาบันของผู้บริหารระดับสูง สอดคล้องกับจุดแข็งของสถาบันที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีกล่าวคือ ผู้น าระดับสูงเป็นผู้มีความรู้ มีความเป็นผู้น า และมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน รวมทั้ง
มีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของตลาดการศึกษา และสามารถปรับตัวตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของสถาบัน สอดคล้องกับจุดแข็งของสถาบันที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีกล่าวคือ มีจุดเน้นและมีเป้าประสงค์ในแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน รวมทั้ง แผนปฏิบัติการ
และตัวชี้วัดความส าเร็จมีความชัดเจนและสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง  ด้านการจัดการศึกษาของ
สถาบัน สอดคล้องกับจุดแข็งของสถาบันที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีกล่าวคือ มีความร่วมมือกับสถาบันการ 
ศึกษาชั้นน าของต่างประเทศ สถานประกอบการ และชุมชนท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด มีระบบการให้
ค าปรึกษาดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิด มีหลักสูตรที่เป็นจุดเน้นที่แตกต่างจากสถาบันอ่ืนๆ และมีความ
พร้อมทั้งด้านอาคาร สถานที่ หนังสือต าราเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา 
ด้านอาจารย์และบุคลากรของสถาบัน สอดคล้องกับจุดแข็งของสถาบันที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีกล่าวคือ มี
อาจารย์และบุคลากรที่เป็นแกนหลักที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ ส าหรับด้าน
การพัฒนาผลงานวิจัยของอาจารย์ สอดคล้องกับจุดแข็งของสถาบันที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีกล่าวคือ มี
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ระบบการพัฒนาผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบันและมีการสร้างเครือข่ายการวิจัยเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เข้มแข็ง 
 

2.3 พระราชบัญญัติอุดมศึกษาเอกชน ในช่วงของการจัดตั้งกระทรวงใหม่  
            ด้วยมีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ นวัตกรรม  
ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 อันส่งผลให้ มีกฎหมายหลักฉบับใหม่ที่ก ากับดูแล
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน คือ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่3) พ.ศ. 2562 บังคับใช้ 
อย่างไรก็ตามเนื้อหาส าคัญของพระราชบัญญัติดังกล่าว ยังมีสาระส าคัญเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติฉบับ
ก่อน ซึ่งกระนั้นเมื่อบริบทของการอุดมศึกษาเปลี่ยนไปโดยต้องทันต่อความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ทางด้านวิทยาศาสตร์ และต้องเชื่อมโยงบูรณาการกับภาพรวมด้านการวิจัย และนวัตกรรมของประเทศ 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนคงต้องทบทวนบทบาท การปรับพัฒนาสถาบันให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะต้องทบทวนสาระส าคัญที่
ปรากฏอยู่ในข้อก าหนดของสถาบันเอง ทั้งนี้จากผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว ยังพบด้วยว่ามีหลายสถาบันยังไม่ได้ด าเนินการแก้ไขข้อก าหนดให้เป็น
ปัจจุบัน แม้จะอยู่ในช่วงของการด าเนินการตาม พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฉบับเดิมก็ตาม  
 

2.4 รอยต่อของการใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558  
      ในการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภท

ครั้งนี้ได้มีการพิจารณาความสอดคล้องตามมาตรฐานหลักสูตร ซึ่งเป็นการพิจารณาหลักสูตรที่ด าเนินการ
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 เพ่ือให้มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนให้มี
คุณภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ตลาดแรงงาน สังคม และรองรับ
การพัฒนาประเทศ จึงท าให้มีการเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญอยู่หลายประการ กล่าวคือ 1) ในส่วนของ
แนวคิดส าคัญของการจัดท าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรใหม่นี้ มีการแบ่งประเภทหลักสูตรเป็น 2 ประเภท 
คือ ประเภททางวิชาการ และ ประเภททางวิชาชีพ หรือปฏิบัติการ ซึ่งในการก าหนดจ านวน คุณวุฒิ 
และคุณสมบัติของอาจารย์ จะมีความแตกต่างไปตามประเภทหลักสูตร โดยหลักสูตรทางวิชาการจะ
ก าหนดคุณวุฒิ คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนที่เน้น
คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ และประสบการณ์ในการท าวิจัยที่ต่อเนื่อง ในขณะที่หลักสูตรทางวิชาชีพ
หรือปฏิบัติการ อาจยกเว้นคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในกรณีร่วม
ผลิตหลักสูตรอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา โดยเน้นประสบการณ์ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการเป็นส าคัญ 2) 
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับค านิยามของอาจารย์ประจ า อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร อาจารย์พิเศษ ทั้งนี้ในส่วนของอาจารย์ประจ า ได้ก าหนดให้อาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษา
รับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตาม
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ
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ของอาจารย์ประจ า 3) ระบบการจัดการศึกษา ได้มีการก าหนดให้ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค ก าหนด
ระยะเวลาที่เทียบเคียงกับระบบทวิภาคได้ 4) คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา มีการก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
เพ่ิมเติมในส่วนของหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการ และทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และ
ก าหนดให้มีผลการสอบภาษาอังกฤษให้ได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ส าหรับผู้
เข้าศึกษาในระดับปริญญาเอก ๕) การประกันคุณภาพ  

อนึ่ง สาระส าคัญที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 นี้ 
เป็นโอกาสให้มีหลักสูตรที่ยืดหยุ่นทั้งด้านวิชาการและด้านวิชาชีพที่มีการก าหนดทางเลือกที่ให้ผู้สอนใช้
ประสบการณ์แทนคุณวุฒิได้ซึ่งอาจจะเหมาะกับจุดแข็งของหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปิดสอนหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษาเป็นจ านวนมากนั้น การเร่งสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยให้กับคณาจารย์และ
นักศึกษาจะเป็นปัจจัยส าคัญในล าดับต้นๆ ที่ต้องมีการบริหารจัดการอย่างจริงจัง และเป็นระบบ  

 
2.5 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแผนกายภาพ  
 พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2550  หมวด 7 ก ากับ และควบคุม ได้ก าหนดเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนกายภาพ 
กล่าวคือ การดูแลอาคารสถานที่และบริเวณที่ตั้งให้ถูกสุขลักษณะหรืออนามัย การไม่อนุญาตให้ใช้
สถานที่เพ่ือการอันมิชอบด้วยกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี การฝ่าฝืน 
ไม่ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนด การไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด
ของสถาบันอุดมศึกษาหรือการแก้ไขข้อก าหนดโดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่
คณะกรรมการก าหนด ซึ่งจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพ การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว พบว่า มีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจ านวนหนึ่งที่ด า เนินการไม่สอดคล้อง
ตามแผน ซึ่งเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับ ข้อจ ากัดของกฎหมายการก่อสร้างอาคาร การลดจ านวนการ
ก่อสร้างอาคาร และการด าเนินการที่ล่าช้ากว่าที่ก าหนดไว้ในแผน ทั้งนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ ในอนาคตที่
การบริหารจัดการสถานที่ และอาคาร มีแนวโน้มที่จะใช้ได้ไม่คุ้มค่า เนื่องจากจ านวนผู้เรียนที่ลดลง  
จึงเป็นประเด็นที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจจะต้อง ทบทวน การใช้ประโยชน์อาคารไม่ให้เป็นที่รกร้าง 
หรือการบริหารจัดการในแง่การบ ารุ งรักษาให้มีสภาพที่ เหมาะสมกับการเป็นสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

 
2.6 ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแผนการเงิน  
      สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความเสี่ยงต่อการด าเนินกิจการต่อไปในอนาคต 

เนื่องจากความสามารถบริหารจัดสรรเงินกองทุนในภาพรวมมีทิศทางลดลง 
 พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 

2) พ.ศ. 2550  หมวด 5 ทรัพย์สินการบัญชี ได้ก าหนดสาระส าคัญ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนการเงิน 
กล่าวคือ มีสาระส าคัญที่เกี่ยวกับทุนของของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน การจัดสรรทุนเป็นกองทุน
ประเภทต่างๆ รวมทั้งการบริหารกองทุน รายได้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน การด าเนินการเกี่ยวกับ
บรรดารายได้และทรัพย์สิน การบริหารกองทุนประเภทต่างๆ ให้เพียงพอ การจัดท าบัญชีตามหลักการ
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บัญชีสากล การด าเนินการในกรณีกองทุนทั่วไปมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่ายประจ าปี ความรับผิดชอบในการ
จัดท างบการเงินประจ าปีที่ต้องเสนอสภาอนุมัติ และรายงานการสอบบัญชีไปยังส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา รวมทั้งการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีและหน้าที่ของผู้สอบบัญชี ซึ่ง
จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว 
พบว่า มีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจ านวนหนึ่งที่ด าเนินการไม่สอดคล้องตามแผน เนื่องจากใช้เงินผิด
ประเภท และไม่สอดคล้องกับประเภทกองทุน กล่าวคือ ใช้เงินกองทุนอ่ืนในการด าเนินการพัฒนา
บุคลากร นอกจากนี้ในกองทุนวิจัยซึ่งมีข้อสังเกตว่าจ านวนเงินในกองทุนนี้ลดลงทุกปีอย่างต่อเนื่อง แต่
อาจารย์ประจ าหลักสูตรส่วนใหญ่ไม่มีการท างานวิจัย สถาบันอุดมศึกษาเอกชนบางแห่ง มีกองทุนไม่ครบ 
7 กองทุน ซึ่งไม่เป็นไปตามมาตรา 61 แห่ง พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 จึงเห็นได้ว่ามีความเสี่ยงต่อการด าเนินกิจการต่อไปในอนาคต 
ความสามารถบริหารจัดสรรเงินกองทุนในภาพรวมมีทิศทางลดลง 

กอปรกับข้อมูลผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลก าไรเฉลี่ย 3 ปี (พ.ศ.2554-
2556) ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในภาพรวม เมื่อพิจารณาตามอายุของสถาบันแล้ว พบว่า กลุ่ม
สถาบันที่มีอายุเกิน 20 ปี ส่วนใหญ่จะมีผลก าไรสุทธิของสถาบันสูงกว่ากลุ่มสถาบันที่มีอายุระหว่าง 
10–20 ปี และอายุน้อยกว่า 20 ปี  

นอกจากนี้ จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ โดยเปรียบเทียบจ านวนนักศึกษาเข้า
ใหม่และนักศึกษาทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนระหว่างปี พ.ศ.2556-2558 จ านวน 66 
สถาบัน สะท้อนให้เห็นถึงการลดลงของจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่และจ านวนนักศึกษาทั้งหมดของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประกอบกับ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่และจ านวน
นักศึกษาทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว จ านวน 36 สถาบัน พบว่า จ านวน
นักศึกษาเข้าใหม่และจ านวนนักศึกษาทั้งหมดมีแนวโน้มลดลงในทิศทางเดียวกัน 

เมื่อพิจารณาตามอายุของสถาบันที่จัดตั้งแล้ว ในภาพรวมเห็นได้ว่าสถาบันที่จัดตั้ง 
ไม่เกิน 10 ปี หรือแม้แต่สถาบันที่จัดตั้งมานานเกิน 20 ปีต่างก็ประสบปัญหาจ านวนนักศึกษาลดลง
เช่นกัน ส่วนสถาบันที่จัดตั้งแล้วมีอายุระหว่าง 10 – 20 ปี พบว่าจ านวนนักศึกษามีการขึ้นลงแบบไม่คง
เส้นคงวา 

เมื่อพิจารณาตามประเภทของสถาบัน (มหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบัน) เห็น
ได้ว่าในระดับมหาวิทยาลัยและระดับสถาบันต่างก็ประสบปัญหาการลดลงของจ านวนนักศึกษา
เช่นเดียวกัน ส่วนในระดับวิทยาลัย แม้ว่าจะมีจ านวนนักศึกษาเพ่ิมขึ้น แต่ก็เป็นเพียงจ านวนเล็กน้อย
เท่านั้น  

เมื่อพิจารณาตามระดับปริญญาแล้ว พบว่า เมื่อจ าแนกตามอายุของสถาบันที่
เปลี่ยนประเภทแล้ว จะเห็นได้ว่าจ านวนนักศึกษาทั้งระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรี 
มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการลดลงของจ านวนนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็น
หนึ่งปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อการคงอยู่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จากข้อเท็จจริงข้างต้น 
สะท้อนให้เห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนส่วนใหญ่ที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย มีความ
เสี่ยงที่จะเกิดปัญหาการด าเนินการให้สอดคล้องกับแผนการเงิน ที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของสถาบันเอกชน
ในอนาคตอย่างแน่นอน  
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2.7 ความไม่ชัดเจนในการก าหนดวิสัยทัศน์ บทบาทการเลือกกลุ่มสถาบัน  
ในการสร้างจุดเน้นของหลักสูตร การขาดระบบ กลไกในการด าเนินการเปิด และปิดหลักสูตร  

จากผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว พบว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ด าเนินการไม่สอดคล้องตามแผนการ 
ด าเนินการหลัก ด้านกายภาพ ด้านการเงิน และด้านวิชาการ รวมทั้งที่ไม่สามารถบริหารหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรนั้น มาจากการที่สถาบันขาดทิศทาง วิสัยทัศน์ที่จะก าหนดตัวเองให้
มีจุดเน้น ที่แข่งขันในเชิงคุณภาพได้ จึงมีความไม่มั่นคงในการด าเนินกิจการ นอกจากนี้ยังขาดระบบ 
กลไกในการด าเนินการเปิด และปิดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและทิศทางในการ
พัฒนาประเทศ ทางออกที่น่าจะเป็นคือ การวิเคราะห์ตนเองเพ่ือสร้างหลักสูตรที่มีความพร้อม และปรับ
ลดหลักสูตร รวมทั้งปรับโครงสร้างสถาบันให้มีความยืดหยุ่น และให้มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ จูงใจ
ให้คณาจารย์ได้สร้างสรรค์ แนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ และกลุ่มเป้าหมายที่
ประเทศต้องการให้มากข้ึน 

 
3.  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย    

บนฐานจากข้อค้นพบของการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถคงอยู่ได้
อย่างยั่งยืนและรักษาสถานภาพของการเป็นมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพ และช่วยรัฐแบ่งเบาภาระการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน และพัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการ
สร้างความรู้และนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
แยกเป็นสองส่วนคือ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับภาครัฐ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน ดังนี้    

 
3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับภาครัฐ 

3.1.1  เสนอแนะให้รัฐบาลชะลอ/หยุดการอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา    
แห่งใหม่ หรือจัดตั้งได้เฉพาะสถาบันที่เป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศเท่านั้น                       

        เนื่องจากจ านวนสถาบันอุดมศึกษาที่มีอยู่ในขณะนี้มีอยู่จ านวนมาก และกระจาย
ตัวอยู่ทั่วประเทศ กอปรกับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปัจจุบันมีรูปแบบการเรียนรู้หลายแบบที่ช่วยให้
การเข้าถึงมีมากขึ้นทั้งในระบบเปิด และระบบออนไลน์ นอกจากนี้วิกฤติตัวป้อนในระดับอุดมศึกษา คือจ านวน
นักศึกษามีจ านวนลดลงอย่างต่อเนื่อง จนส่งผลให้ไม่มีนักศึกษาเข้าเรียนในหลายหลักสูตร และในบางหลักสูตรไม่
สามารถรับนักศึกษาได้เต็มจ านวน จนท าให้ประสบปัญหาการเงินที่เป็นความเสี่ยงสูงในการที่จะด าเนินการต่อไป
ในอนาคตอันใกล้ ข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่ามีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจ านวนหนึ่งที่ประสบปัญหาการ
ขาดทุนอย่างต่อเนื่องจนคาดการณ์ได้ว่าจะไม่สามารถรักษากิจการไว้ได้ และอีกส่วนหนึ่งที่ความสามารถบริหาร
จัดสรรเงินกองทุนในภาพรวมมีทิศทางลดลง การยังคงปล่อยให้มีการจัดตั้ง สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งใหม่จึงมี
ความเสี่ยงสูงต่อการด าเนินการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพในขณะที่ไม่มีแหล่งสนับสนุนงบประมาณที่ชัดเจน 
เนื่องจากรายได้ที่ยังคงกิจการได้ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นพึงพารายได้ที่มาจากนักศึกษาเป็นหลัก การ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของเอกชน ทีต่าม พ.ร.บ. ได้ก าหนดให้ผลิตก าลังคนระดับสูงทีไ่ม่ใช่การด าเนินธุรกิจ
ที่เป็นการค้าก าไร เป็นตัวตั้ง จึงเป็นเรื่องที่มีความท้าทายอย่างยิ่งในสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน จึงเห็นควร
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เสนอแนะให้ให้รัฐบาลชะลอ/หยุดการอนุญาตให้จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งใหม่ หรือจัดตั้งได้เฉพาะ
สถาบันที่เป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศเท่านั้น และหากต้องจัดตั้ง ไม่ควรเน้นการจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาแห่งใหม่แบบสมบูรณ์แบบ (comprehensive) ซึ่งอาจต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก
ส าหรับการก่อสร้างอาคาร และสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งสรรหาบุคลากรจ านวนมาก 

3.1.2 ก าหนดแนวทาง/มาตรการในการก ากับ/ส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุก
แห่ง รวมถึงสถาบันที่จะจัดตั้งใหม่ให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพโดยการประกันคุณภาพ ที่เน้นการ
ประเมินผลลัพธ์ และมีมาตรการส่งเสริมหลักสูตรสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาที่บูรณาการการเรียนการสอน
กับการท างาน 

                     การก าหนดนโยบายในการพัฒนาอุดมศึกษาเพ่ือคุณภาพ จ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องก าหนดแนวทาง/มาตรการในการก ากับ/ส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกแห่ง รวมถึงสถาบันที่จะจัดตั้ง
ใหม่ให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้การประกันคุณภาพการศึกษาที่เน้นการประเมินผลลัพธ์ของ
การจัดการศึกษาเป็นส าคัญ อาทิ ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และความพึงพอใจของผู้ประกอบการ ทั้งนี้เพ่ือให้
ผลผลิตของอุดมศึกษามีส่วนสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงตั้งแต่ระดับบุคคล ครอบครัว และ
สังคม  ทั้งนี้ในกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ซึ่งเป็นฉบับล่าสุด ได้ออกมาปรับ
โครงสร้างการก ากับดูแลการประกันคุณภาพ เน้นความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ให้มี
บทบาทหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือและแนะน าสถานศึกษา เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงควรใช้ประโยชน์จากแนวทางดังกล่าวในการก าหนดแนวทาง/
มาตรการ ส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ 

  ทั้งนี้ มาตรการและแนวทางที่ควรส่งเสริมนอกเหนือจากการใช้ระบบการประกัน
คุณภาพคือ การส่งเสริมหลักสูตรสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาที่บูรณาการการเรียนการสอนกับการท างาน 
ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ที่สนับสนุนการ
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน การ
ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา สถานประกอบการ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมความ
พร้อมให้กับนักศึกษาในการเข้าสู่โลกของการท างาน ที่สอดคล้องกับความเป็นจริง ซึ่งเป็นแนวคิดส าคัญของสหกิจ
ศึกษาและการจัดการศึกษาที่บูรณาการการเรียนการสอนกับการท างาน 

3.1.3  ก าหนดมาตรการในการก ากับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รวมถึงสถาบันที่
จัดตั้งใหม่แห่งใดที่จัดการเรียนการสอนไม่มีคุณภาพ จัดการเรียนการสอนหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนาประเทศ ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาให้ค าแนะน ารัฐมนตรีต้น
สังกัดเพ่ือให้สั่งปิดสถาบัน คณะวิชา หรือหลักสูตรที่ไม่มีคุณภาพดังกล่าว 

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
รวมทั้งจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่มีการเปิดการเรียนการสอนมากเพียงพอในประเทศแล้ว หรือ
หลักสูตรสาขาวิชาที่มีการว่างงานสูงจะเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาให้ค าแนะน า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือให้ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการเพ่ือควบคุม และสั่งปิด
สถาบัน คณะวิชา หรือหลักสูตรที่ไม่มีคุณภาพ ทั้งนี้เพ่ือให้การจัดการศึกษาของเอกชนมีจุดเน้นที่การ
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สร้างคุณภาพมาตรฐาน ไม่เป็นการสร้างวงจรของการสร้างผลผลิตที่อ่อนแอ แต่ควรเป็นการจัดการ 
ศึกษาที่สอดคล้องเชื่อมโยง กับทิศทางการพัฒนาประเทศ โดยให้สถาบันเอกชนได้เป็นต้นแบบของ
โมเดลทางธุรกิจที่เป็นการลงทุนของประเทศท่ีได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าท่ีสุด  

 
3.1.4 ก าหนดมาตรการทางบวกในการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชน

รวมถึงสถาบันที่จัดตั้งใหม่ที่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพโดยให้การส่งเสริมยกย่องหรือให้
รางวัลแก่สถาบันอุดมศึกษาในรูปแบบต่างๆ 

เพ่ือให้นโยบายในการส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพ ประสิทธิภาพ ในการบริหาร
จัดการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีผลในทางปฏิบัติที่ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน จึงเห็นควรให้มีการ
ก าหนดมาตรการทางบวก ทั้งนี้ เพ่ือให้มีการปรับเปลี่ยนระบบสนับสนุนอุดมศึกษาให้มีพลัง เป็นการ
สร้างมาตรการทางบวกที่จะสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีศักยภาพให้ยกระดับคุณภาพ  
เพ่ือแข่งขันในระดับสากล สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีศักยภาพสูง โดดเด่น ในภารกิจหลักของ
อุดมศึกษา ควรได้รับการสนับสนุนต่อยอด ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นตัวอย่างให้ กับสถาบัน
แห่งอ่ืน รวมทั้งให้บทบาทส าคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมในการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
แก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ ซึ่งในบางเรื่องภาครัฐอาจจะไม่สามารถด าเนินการได้รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพเท่าภาคเอกชน  

3.1.5  ไม่สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ก าหนดพันธกิจหลักหรือกลุ่ม
สถาบันว่าเป็นสถาบันที่ท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีเปิดหลักสูตรและจัดการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัย   

จากข้อมูลของการวิจัยได้ยืนยันว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยน
ประเภทเป็นมหาวิทยาลัยหลายแห่งยังประสบปัญหาในด้านการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับบัณฑิตศึกษา ที่วิทยานิพนธ์ และดุษฏีนิพนธ์  
ยังขาดความลุ่มลึก รวมทั้งความเข้มแข็งด้านการวิจัยของคณาจารย์ยังมีน้อย จึงควรก ากับให้สถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนได้จดัการเรียนการสอนตามกลุ่มสถาบันที่เน้นการเรียนการสอน หรือเน้นการวิจัย หรือ
เน้นความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สถาบันทีก่ าหนดต าแหน่งให้ท าหน้าที่จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
เป็นหลัก กไ็ม่ควรอนุญาติให้เปิดหลักสูตรในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งนี ้เพ่ือให้บัณฑิตศึกษา
มีความเข้มแข็ง สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่มุ่งเน้นการสร้าง 
องค์ความรู้ใหม่ รวมทั้งนวัตกรรมที่คุ้มค่ากับการลงทุนด้านการศึกษาของประเทศมากกว่าการตอบสนอง
ค่านิยมการมุ่งปริญญา การที่สถาบันต้องการสร้างภาพลักษณ์ สร้างตลาดในกลุ่มผู้ท างาน โดยขาดความ
เข้มแข็งทางวิชาการ ทั้งยังสร้างวงจรที่ไม่พึงประสงค์ของการผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีจะมาเป็นอาจารย์ประจ า 
หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรที่อ่อนด้อยในเรื่องวิชาการและการท าวิจัยกระจายอยู่ท่ัวประเทศอีกด้วย  

3.1.6 สนับสนุนให้มีการจัดพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการผลิต
บัณฑิต (zoning/mapping)  

การจัดการศึกษาที่ขาดการจัดการให้มีการตอบโจทย์ในเชิงพ้ืนที่ที่น าไปสู่การ
พัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ที่เน้นการตอบโจทย์ภูมิภาคในมิติของพ้ืนที่ จะเป็นอุปสรรคต่อการ
บริหารจัดการอุดมศึกษาในภาพรวมของประเทศ ด้วยสถานการณ์การอุดมศึกษาของชาติที่มีประเด็น 
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ท้าทายอยู่มากมายเป็นทุนเดิมอยู่แล้วซึ่งรวมทั้งการที่มีการแข่งขันการแย่งผู้เรียนที่เข้มข้นขึ้นในทุกพ้ืนที่
ของประเทศ ผนวกกับความจ ากัดในเรื่องงบประมาณของรัฐบาล ท าให้มีความจ าเป็นที่ต้องมีการบริหาร
จัดการอุดมศึกษาเชิงพ้ืนที่ เพ่ือบูรณาการการท างานของทุกภาคส่วนของประเทศ ลดความซ้ าซ้อน และ
ความขัดแย้งเนื่องจากการแย่งชิงทรัพยากร จึงควรสนับสนุนให้มีการจัดพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือลดความ
ซ้ าซ้อนในการผลิตบัณฑิต (zoning/mapping) และใช้ประโยชน์เชิงพ้ืนที่ในการสร้างเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษา/ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายที่มีอยู่ รวมทั้งภาคส่วนต่างๆ ทั้งของรัฐและเอกชนในการ
ท างานร่วมกันเชิงยุทธศาสตร์ในมิติของพ้ืนที่ให้มากขึ้น 

3.1.7 ควรมีการพัฒนาระบบข้อมูลตรวจสอบคุณภาพออนไลน์ ที่สามารถ
ติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาได้ และให้มีการเผยแพร่ผลของการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค และลด 
ข้อร้องเรียน เป็นกลไกให้สถาบันอุดมศึกษาตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม 

การด าเนินการติดตามประเมินผล หรือ ตรวจสอบคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา
ควรมีการสื่อสารผลการด าเนินงาน ย่อยสาระส าคัญที่เป็นประโยชน์เพ่ือให้สาธารณชนเข้าใจ และเข้าถึง 
เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้เรียนหรือผู้บริโภค เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ และไม่ก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิด และเกิดการรับรู้ในทางที่เป็นอุปสรรค หรือ เกิดทัศนคติที่ไม่ถูกต้องกับภาคส่วนทั้งของรัฐ 
และเอกชนที่มีบทบาทในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่งจะช่วยลดปัญหาข้อร้องเรียน โดยใช้
วิธีการ และสื่อที่เหมาะสมกับยุคสมัย ให้มีการเผยแพร่ต่อสาธาณะ และเข้าถึงกลุ่มที่มีบทบาทในการ
ด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้แก่ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผู้บริหารสถาบัน สภา
สถาบัน โดยเฉพาะกรรมการสภาสถาบันที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอรายชื่อให้
รัฐมนตรีแต่งตั้งตามมาตรา ๒๘(๔) เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุง พัฒนา และการเปลี่ยนแปลงที่ทันการ 

3.1.8  ควรมีการทบทวนกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  ด้วยการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

ถือเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน ก าหนดรหัสการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0  
โดยหัวใจของกระทรวงใหม่นี้จะต้องมีการปฏิรูปในเรื่องส าคัญ 3 เรื่องคือ การปฏิรูปการบริหารจัดการ 
การปฏิรูปกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ การปฏิรูปงบประมาณ  

  การทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแล สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จึงเป็นเรื่องหนึ่งที่ควรด าเนินการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทบทวนสาระส าคัญของพระราชบั ญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไม่ได้มีการแก้ไขมาร่วม 10 ปี แม้ว่า การเกิดกระทรวงใหม่นี้จะได้มีการแก้ไข 
พระราชบัญญัติดังกล่าว แต่เป็นเพียงแก้ไขข้อความเพ่ือให้สัมพันธ์กับโครงสร้างของหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบตามกระทรวงใหม่เท่านั้น แต่ยังไม่ได้มีการทบทวนเนื้อหา สาระส าคัญ ที่ควรแก้ไข ทั้งนี้
เนื่องจากการเร่งรัดจัดท ากฎหมายส าคัญฉบับอ่ืนก่อนที่จะหมดวาระการท างานของ สนช. ก่อนที่จะต้อง
ด าเนินการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้อาจจะต้องพิจารณากฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป อาทิ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนประเภท แม้ว่าจะได้
ก าหนดให้การเปลี่ยนประเภท ท าได้ทั้งการเปลี่ยนสถานะ จากวิทยาลัย เป็นสถาบัน หรือเป็น
มหาวิทยาลัย และจาก มหาวิทยาลัย เปลี่ยนเป็น วิทยาลัย หรือ สถาบัน ก็ได้ แต่จากการด าเนินงานที่
ผ่านมา มีเฉพาะกรณีที่วิทยาลัย หรือ สถาบัน ขอเปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยเท่านั้น ในสภาพปัจจุบัน 
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มหาวิทยาลัยเอกชนอาจจะมีความต้องการเปลี่ยนสถานะ เป็น วิทยาลัย หรือ สถาบันก็ได้ จึงต้องมาดู
รายละเอียดของ กฎ ระเบียบที่เคยก าหนดไว้ ว่าอาจป็นอุปสรรคต่อการด าเนินนการในลักษณะดังกล่าว 
หรอืไม่ เป็นต้น  

 3.1.9 ควรมีการติดตามการใช้ประโยชน์อาคาร ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และสถานที่ 
ที่ใช้ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 จากผลการวิจัยที่พบว่ามีการด าเนินการของสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งที่ไม่
สามารถด าเนินการตามแผนทางกายภาพได้ ซึ่งเกิดจากปัจจัยทั้งภายนอกที่เกิดจากข้อกฎหมายของ
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องที่ไม่อนุญาตให้ก่อสร้างอาคารตามแบบที่ก าหนด และปัจจัยภายในของ
มหาวิทยาลัยเองที่ยังไม่มีความพร้อมในการบริหารอาคารสถานที่ตามแผนที่ก าหนด ซึ่งเป็นข้อมูลที่
ตรวจสอบจากเอกสารเป็นหลัก ในสภาพของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีจ านวนนักศึกษาลดลง
อย่างมากจนเข้าขั้นวิกฤติ ภาครัฐจึงควรก าหนดนโยบายในเรื่องการใช้ประโยชน์อาคาร ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
และสถานที่ที่ใช้ในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาในภาพรวม เพ่ือให้มีการบริหารจัดการอย่าง
เหมาะสม โดยให้มีการติดตามการใช้ประโยชน์อาคาร ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และสถานที่ที่ใช้ในการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการก าหนดนโยบายและมาตรการที่เหมาะสมต่อไป   

 
3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

 ข้อค้นพบจากการวิจัยครั้งนี้ส่งสัญญาณเร่งด่วน ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้อง
ปรับตัว ก าหนดนโยบาย และกลยุท์ที่ชัดเจน เพ่ือรับมือกับสภาวะความท้าทายหลายประการในปัจจุบันนี้ 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายส าหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี้ 

  3.2.1 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ควรถือเป็นเรื่องเชิงนโยบายเร่งด่วน ในการ
ยกเครื่อง พัฒนาอัตลักษณ์ การก าหนดวิสัยทัศน์ ต าแหน่ง บทบาทการเลือกกลุ่มสถาบัน ในการสร้าง
จุดเน้นของหลักสูตรของสถาบันให้ทันต่อการเลี่ยนแปลง มีจุดเน้นในการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่ 
โดดเด่น ที่เป็นทักษะชีวิต และทักษะในการสร้างงานด้วยตนเองในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต  

  3.2.2 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนควรใช้กลไกของสภาสถาบัน และกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในกรรมการสภา ตามมาตรา 28(4) เป็นส่วนสร้างความเข้มแข็ง สร้างความเข้าใจ 
ประสานเชื่อมโยงระหว่าง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ส านักงานปลัดกระทรว งการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และสภาสถาบัน  

  3.2.3 สภาสถาบัน ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ควรให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และใช้ประโยชน์จากข้อมูลรายงานการตรวจติดตามคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภท ทั้งข้อมูลรายสถาบัน และข้อมูลภาพรวม ประกอบกับข้อมูล
ผลการประกันคุณภาพระดับสถาบัน ระดับคณะ และระดับหลักสูตร รวมทั้งผลการรับรองวิทยะฐานะ 
เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาที่เป็นรูปธรรม อย่างต่อเนื่อง  

  3.2.4 ควรมีการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพ่ือลดต้นทุน ในภาวะที่รายได้จากนักศึกษาอาจทรงตัวหรือลดลง
เนื่องจากวิกฤติจ านวนนักศึกษาที่ลดลง โดยให้มีการท างานเชิงบูรณาการข้ามคณะ และหน่วยงาน เพ่ือ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรในลักษณะสหวิทยาการที่ตอบโจทย์การท างานในปัจจุบันได้ดีกว่า และให้มี 
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ระบบ กลไกในการด าเนินการเปิดหลักสูตรที่ตอบโจทย์ประเทศและเป็นความเชี่ยวชาญของสถาบัน และ
ยุบเลิกหลักสูตรที่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน และประเทศ  

  3.2.5 ควรก าหนดนโยบายเน้นคุณภาพ ที่สามารถประกันคุณภาพต่อ
สาธารณชนได้อย่างชัดเจน มีมาตรการที่ต่อเนื่องเพ่ือสร้างวัฒธรรมคุณภาพ โดยการสร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการท้ังระบบ  ตั้งแต่สภาวิชาการ การพัฒนาอาจารย์ทั้งในด้านคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ การ
พัฒนาความเข้มแข็งด้านการวิจัยที่เหมาะสมกับบริบทของสถาบัน จากกลไกความร่วมมือที่มีการส่งเสริม
จากภาครัฐ และกลไกความร่วมมือในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ สมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และท้องถิ่น เพ่ือตอบโจทย์การมีงานท าเพ่ือพัฒนา
ภาคส่วนต่างๆ ของประเทศ  

  3.2.6 สร้างกลยุทธ์ในการบริหารทรัพย์สินให้คุ้มค่า โดยเฉพาะอาคาร ที่ดิน 
ที่มีอยู่ ควรมีการติดตามการใช้ประโยชน์อาคาร ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และสถานที่ที่ใช้ในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการสถาบันให้คุ้มค่าท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

  3.2.7 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หลายแห่งเริ่มต้นกิจการจากการมีความ
เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ ที่ต้องมีการติดต่อกับภาคส่วนต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บางแห่งจึงมี
ความเชี่ยวชาญด้านภาษาต่างประเทศเป็นทุนเดิม จึงควรมีการสนับสนุนสร้างความสามารถด้าน
ภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาให้มีความโดดเด่น และควรพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ เพ่ือตอบโจทย์
นักศึกษาต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาจีน ที่นิยมเข้ามาศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย 
ด้วยเห็นว่า สถาบันอุดมศึกษาเอกชนของไทย มีหลักสูตรการเรียนที่ต้องการ มีหอพักที่สะดวก อยู่ใกล้
ประเทศจีนใช้ชีวิตในประเทศไทยได้อย่างคุ้นเคย ได้รับการดูแลเอาใจใส่ อ านวยความสะดวกต่างๆ  
ได้อย่างน่าพอใจ โดยเฉพาะการต่อวีซ่า  

  3.2.8 สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ควรมีการติดตาม ศึกษา ความเป็นปัจจุบัน
ของกฎหมาย และระเบียบที่จะต้องปฏิบัติตาม ทั้งในส่วนของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และสาระส าคัญ
ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยเฉพาะหากมีการด าเนินการที่ไม่สอดคล้อง
กับสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของสถาบัน ทั้งในด้านกายภาพ การเปิด/ปิดหลักสูตรจะต้อง
ด าเนินการขอแก้ไขให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือไม่ให้เป็นปัญหาภายหลัง   

 
4. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้  
 4.๑ ในกระบวนการติดตาม ตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว

ได้มีการพิจารณาถึงผลการด าเนินการของสถาบัน ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนการด าเนินการ 3 ด้าน
หลัก คือ แผนด าเนินงานด้านกายภาพ แผนการด าเนินงานด้านการเงิน และแผนการด าเนินงานด้าน
วิชาการ และได้พิจารณาการด าเนินการหลักสูตรว่าสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรหรือไม่ด้วย 
ซึ่งผลที่ปรากฏพบว่า มีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจ านวนมากที่ด าเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขและเกณฑ์
การเปลี่ยนประเภทสถาบัน โดยที่สถาบันเหล่านั้นได้ส่งแผนปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือให้มีการ
ด าเนินการให้ถูกต้อง ดังนั้นเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง จึงควรมีการ
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ติดตามผลสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทที่ยังคงมีปัญหาด้านคุณภาพว่า ได้มีการปรับปรุง
แก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไร 

 4.๒ ควรมีการติดตามผลการใช้ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.  ๒๕๕๘ ว่า
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถด าเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังกล่าวได้มาก
น้อยเพียงใด ปัญหาอุปสรรคที่ท าให้ยังไม่สามารถด าเนินการได้คืออะไร และจะมีแนวทางแก้ไขปัญหา
อย่างไร 

 4.๓ ด้วยสภาพการณ์ในปัจจุบันที่พบวิกฤติจ านวนนักศึกษาที่ลดลงอย่างมาก 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีความเสี่ยงสูงต่อการรักษาสถานภาพทางการเงินและความอยู่รอดของสถาบัน
เป็นอย่างยิ่ง จึงน่าจะมีการวิจัยหารูปแบบแนวทางการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้
สามารถต่อสู้กับภาวะการณ์ดังกล่าว โดยยังคงรักษาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานได้ 

 4.๔ ควรมีการวิจัยเชิงนโยบายในส่วนของการส่งเสริมสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่เหมาะสมกับบริบทของการก ากับดูแลภายใต้กระทรวงใหม่ (กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)  

4.๕ ควรมีการศึกษาวิจัยเ พ่ือพิจารณาความเหมาะสมของ พระราชบัญญัติ  
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
เพ่ือให้เหมาะสมกับการเข้าสู่การก ากับดูแลของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม  
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ภาคผนวก ก 

 
1. แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลประกอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยน

ประเภทแล้ว (สตป.ปป._02. (ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา)) 
 

2. แบบรายงานแนวปฏิบัติที่ดี ที่สร้างความส าเร็จในระดับชาติ/นานาชาติ  ส าหรับการตรวจเยี่ยม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามที่เปลี่ยนประเภทสถาบัน ระยะที่สอง กลุ่มท่ี 1 

 
3. แบบข้อมูลในประเด็นคุณภาพการศึกษา ๖ ด้าน ส าหรับการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามที่

เปลี่ยนประเภทสถาบัน ระยะที่ ๒ กลุ่มท่ี ๒ 
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แบบฟอร์มการรายงานข้อมูลประกอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้ว 

                                                                                                                                       - 
 
มหาวิทยาลัย/สถาบัน........................................................................ ............................................................................................................................. ............ 
 

ตารางท่ี 1 แสดงแผน และผลการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างตามท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ช่วงเวลาด าเนินการ 

(ปี พ.ศ.) 
แผนการก่อสร้างอาคาร ผลการก่อสร้างอาคาร หมายเหตุ 

    
    
    
    
    
    
 
 

ตารางท่ี 2  พ้ืนที่ใช้สอยในแต่ละอาคาร 
ล าดับ

ที ่
อาคาร/สถานที่ ขนาดพื้นที่ (ตร.ม.) จ านวนห้อง ความจุ (คน) หมายเหตุ 

      
      
      
      
      

สตป.ปป._02. 
(ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา) 
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ตารางท่ี 3 รายชื่อหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย/สถาบัน 
ล าดับ

ที ่
ระดับปริญญา ชื่อปริญญา ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

วันที่สกอ. 
รับทราบ 

วันที่เปิดสอน ลักษณะหลักสูตร* 

       
       
       
       
       
       
หมายเหตุ  *ลักษณะหลักสตูร ใหร้ะบุว่าเป็นหลกัสตูรนานาชาติ หลักสตูรภาษาอังกฤษ หรือหลกัสตูรสองภาษา หรือเป็นความร่วมมือกบัต่างประเทศ หรืออื่นๆ 
 

ตารางท่ี 4  จ านวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย/สถาบัน จ าแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา  

ล าดับ
ที ่

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

จ านวนนักศึกษาปัจจุบัน  
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 รวม 

นักศึกษา
ไทย 

นักศึกษา
ต่างประเทศ 

นักศึกษา
ไทย 

นักศึกษา
ต่างประเทศ 

นักศึกษา
ไทย 

นักศึกษา
ต่างประเทศ 

นักศึกษา
ไทย 

นักศึกษา
ต่างประเทศ 

นักศึกษา
ไทย 

นักศึกษา
ต่างประเทศ 

นักศึกษาไทย นักศึกษา
ต่างประเทศ 
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ตารางท่ี 5  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา จ าแนกตามหลักสูตร/สาขาวิชา  
ล าดับ

ที ่
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  
หมายเหตุ 

ปี พ.ศ.2554 ปี พ.ศ.2555 ปี พ.ศ.2556 
  .......(    ) .......(    ) .......(    )  
      
      
      
      
      
หมายเหตุ  ขอให้ระบุจ านวนรวมนักศึกษาในรุ่นที่รับเข้า ซึ่งส าเร็จการศึกษาปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖     

 
ตารางท่ี 6  แผนและผลในการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น ในช่วงเวลาตั้งแต่ได้รับการเปลี่ยนประเภทสถาบัน 

ปี พ.ศ. 
แผนการจัดหาอาจารย์ ผลการจัดหาอาจารย์ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 
         
         
         
         
         
         
         
  
 
 



 

 

๑๙๕ 

ตารางท่ี 7 แผนและผลในการพัฒนาอาจารย์ให้มีต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น  ในช่วงเวลาตั้งแต่ได้รับการเปลี่ยนประเภทสถาบัน 

ปี พ.ศ. 

แผนการพัฒนาอาจารย์ ผลการพัฒนาอาจารย์ 
ต าแหน่งทางวิชาการ ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
รอง

ศาสตราจารย์ 
ศาสตราจารย์ อาจารย์ 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

รอง
ศาสตราจารย์ 

ศาสตราจารย์ 

         
         
         
         
         
 
 

ตารางท่ี 8  จ านวนและรายละเอียดเกี่ยวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน  
       -  ระดับปริญญาตรี 
       (1) หลักสูตร/สาขาวิชา...................................................................................................................................................... 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(ชื่อปริญญา,สาขาวิชา,สถาบัน, 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา,ประเทศ) 

ประสบการณ์การสอนและ 
การท างาน 

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



 

 

๑๙๖ 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(ชื่อปริญญา,สาขาวิชา,สถาบัน, 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา,ประเทศ) 

ผลงานวิจัย* 
ประสบการณ์การสอนและ 

การท างาน 

      
      
      
      
      
หมายเหตุ  *เป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในรอบ 5 ปีท่ีผ่านมา และการรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงาน               
              ในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทางวิชาการ 
 
ตารางที่ 9  จ านวนอาจารยป์ระจ าและอาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัย/สถาบัน จ าแนกตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 

หลักสตูร/สาขาวิชา 

อาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษ 
คุณวุฒ ิ ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญา
ตร ี

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. 
ปริญญา

ตร ี
ปริญญา

โท 
ปริญญา

เอก 
อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. 

               
               
               
               
               
 
 
 
 



 

 

๑๙๗ 

ตารางที่ 10 จ านวนเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย/สถาบัน จ าแนกตามคุณวุฒิ 

หลักสูตร/สาขาวิชา 
คุณวุฒ ิ

หมายเหตุ ต่ ากว่า
ปริญญาตรี 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

       
       
       
       
       
       
       
  
ตารางที่ 11  ผลงานวิจัยของอาจารย์มหาวิทยาลัย/สถาบัน 

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา ชื่อ – สกุล ชื่อผลงานวิจัย 
วารสารที่ตีพิมพ์

เผยแพร ่
วัน/เดือน/ปี   ที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

หมายเหตุ 

      
      
      
      
      
      
 
 
 



 

 

๑๙๘ 

ตารางที่ 12  จ านวนหนังสือ และวารสารวิชาการส าหรับสาขาวิชาที่มีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย/สถาบัน 

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 
หนังสือ/ต ารา  วารสารวิชาการ 

หมายเหตุ 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

      
      
      
      
      
      
หมายเหตุ  การนับจ านวนหนังสือและวารสารวิชาการให้นบัตามช่ือเรื่อง(Title) 
 
ตารางท่ี 13  จ านวนและรายชื่อฐานข้อมูลส าหรับหลักสูตร/สาขาวิชาที่มีอยู่ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัย/สถาบัน 

ชื่อฐานข้อมูล หลักสูตร/สาขาวิชา ปีท่ีบอกรับ หมายเหตุ 
    
    
    
    
    
    
    

 
ผู้ให้ข้อมูล............................................................... ...................ต าแหน่ง............................................................................ 

วันที่ให้ข้อมูล..............................................เบอร์โทรติดต่อประสานงาน...................................................... 
แบบข้อมูลในประเด็นคุณภาพการศึกษา ๖ ด้าน หมายเหตุ ขอให้สถาบันอุดมศึกษาประทับตราสถาบันในเอกสารทุกหน้า และจัดส่งเป็นไฟล์เอกสารทางอีเมล์ joy_rattanaburee@hotmail.com 

 
 



 

 

๑๙๙ 

ส าหรับการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามที่เปลี่ยนประเภทสถาบัน ระยะที่สอง กลุ่มที่ ๒ 
 
๑. การบริหารสถาบันของผู้บริหารระดับสูง เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจของสถาบัน การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรและนักศึกษา ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและชุมชน รวมทั้งการสร้างสถาบันให้มีความยั่งยืนทั้งในด้านสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ วัฒนธรรมการท างาน การสร้างนวัตกรรม  ตลอ ดจนการพัฒนาสถาบันใน
อนาคต 
แนวคิด วิธีการ ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย/การคาดหวังในอนาคต 
 
 
 
 
๒. แผนพัฒนาสถาบันและการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  เกี่ยวกับกลไกและกระบวนการในการจัดท าแผน และการน าแผน    ไปปฏิบัติ ทั้งในด้านการเปิดหลักสูตรใหม่ การจัดสรร
ทรัพยากร และแผนด้านบุคลากรและอัตราก าลังที่จะมีผลกระทบจากแผนดังกล่าว 
แนวคิด วิธีการ ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย/การคาดหวังในอนาคต 
 
 
 
 
๓. การพัฒนานักศึกษา เกี่ยวกับการด าเนินการในการดูแลนักศึกษาตั้งแต่แรกเข้าศึกษาจนส าเร็จการศึกษา  วิธีการรับฟังความคิดเห็นของนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อ
การจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร การให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา การมีงานท าของบั ณฑิต  ความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียโดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิต ความผูกพันของนักศึกษาที่มีต่อสถาบัน และการมีส่วนร่วมของศิษย์เก่า 
แนวคิด วิธีการ ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย/การคาดหวังในอนาคต 
 
 
 



 

 

๒๐๐ 

๔. การพัฒนาและรักษาคณาจารย์ที่เกี่ยวกับวิธีการ ในการสรรหา การพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ และสมรรถนะของบุคลากรและอาจารย์ การสร้างความผูกพันของ
บุคลากรและอาจารย์ต่อสถาบัน การสร้างสภาพแวดล้อมในการท างานรวมทั้งความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคลากร เพ่ือให้บรรลุความส าเร็จของสถาบันและของบุคคล 
แนวคิด วิธีการ ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย/การคาดหวังในอนาคต 
 
 
 
 
๕. ระบบการจัดการเรียนการสอนและพัฒนางานวิจัยที่ท าให้ส าเร็จและยั่งยืน  เกี่ยวกับแนวคิดในการออกแบบ การจัดการ  การปรับปรุงหลักสูตร จุดเน้นของหลักสูตรที่
แตกต่างจากสถาบันอ่ืน และวิธีการการจัดการเรียนการสอนที่ท าให้สถาบันประสบความส าเร็จและมีความยั่งยืน การส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์  
ตลอดจนกลไก/กระบวนการในการควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 
แนวคิด วิธีการ ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย/การคาดหวังในอนาคต 
 
 
 
 
๖. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ และน ามาปรับปรุงผลการด าเนินงานของสถาบัน  เกี่ยวกับวิธีการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ทั้งการเลือก การ
รวบรวม การวิเคราะห์ การจัดการและปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือให้มีความแม่นย าถูกต้องและเชื่อถือได้ 
แนวคิด วิธีการ ผลการด าเนินงาน เป้าหมาย/การคาดหวังในอนาคต 
 
 
 
 

 



๒๐๑ 
 

 

แบบรายงานแนวปฏิบัติที่ดี ที่สร้างความส าเร็จในระดับชาติ/นานาชาติ 
 

1.1 บริบทของสถาบันที่สะท้อนความส าเร็จของมหาวิทยาลัย 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 

1.2 แนวปฏิบัติที่ดีที่สร้างความภูมิใจ/ความส าเร็จ ในระดับชาติ/นานาชาติ 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
 

1.3 ผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ (Result) ที่เกิดขึ้นจากแนวปฏิบัติที่ดี 
  ก. ด้านคุณภาพบัณฑิต 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
  ข. ด้านงานวิจัย /การตีพิมพ์ 
 

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................................. 
 
หมายเหตุ ให้มหาวิทยาลัยน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีของสถาบัน/คณะ 

 

 

 



๒๐๒ 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

 
1. รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภท จ านวน 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 
 

 

รายช่ือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ได้รับการเปลี่ยนประเภท จ านวน 36 สถาบัน แยกตามกลุ่ม 

1. สถาบันที่ เปลี่ยนประเภทแล้วไม่เกิน 10 ปี จ านวน 16 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
สถาบันรัชต์ภาคย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มหาวิทยาลัยตาปี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัย
นอร์ท- เชียงใหม่  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี  มหาวิทยาลัยเนชั่น มหาวิทยาลัยราชธานี  มหาวิทยาลัย  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น และมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 

2. สถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 10 ปี แต่ยังไม่ถึง 20 ปี จ านวน 7 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยรัตน
บัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลัยภาคกลาง มหาวิทยาลัย    
คริสเตียน มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น และมหาวิทยาลัยเกริก   

3. สถาบันที่เปลี่ยนประเภทแล้วเกิน 20 ปี จ านวน 13 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัย
สยาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล มหาวิทยาลัยเกษม
บัณฑิต มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิโครงการตรวจเยี่ยมคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่เปลี่ยนประเภทแล้วระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559 

1. มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
1. รองศาสตราจารย์อานนท์  เที่ยงตรง   ประธานกรรมการ 
2. นายวิทยา  เจียรพันธุ์    กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์สนธิ  เตชานันท์   กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์สมจิตร  ล้วนจ าเริญ  กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ทัศนีย์  เสาวนะ   กรรมการ 

2. มหาวิทยาลัยธนบุรี 
1. รองศาสตราจารย์บวร  ปภัสราทร    ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์  อรรคทิมากูล  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ทัศนีย์  เสาวนะ     กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจารี  ปรียานนท์  กรรมการ 

3. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง  พิธิยานุวัฒน์  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์กิ่งพร  ทองใบ   กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนาฤทธิ์  เศรษฐกุล  กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์วิโรจ  นาคชาตรี   กรรมการ 

4. มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก 
    1. รองศาสตราจารย์บวร  ปภัสราทร     ประธานกรรมการ 
    2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจารี  ปรียานนท์  กรรมการ 
    3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนอม  รอดค าดี  กรรมการ 
    4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  สุ่มเล็ก     กรรมการ 
5. มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

   1. รองศาสตราจารย์อานนท์  เที่ยงตรง   ประธานกรรมการ 
   2. รองศาสตราจารย์สุภาว์  จุลนาพันธ์   กรรมการ 
   3. รองศาสตราจารย์ธวัช  วีระศิริวัฒน์   กรรมการ 
   4. รองศาสตราจารย์เอกชัย   แสงอินทร์  กรรมการ 

6. สถาบันรัชต์ภาคย์ 
   1. รองศาสตราจารย์สุรชาติ ณ หนองคาย  ประธานกรรมการ 
   2. รองศาสตราจารย์สุภาว์  จุลนาพันธ์   กรรมการ 
   3. รองศาสตราจารย์พงศ์สัณห์  ศรีสมทรัพย์  กรรมการ 
   4. รองศาสตราจารย์วิโรจ  นาคชาตรี   กรรมการ 
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7. มหาวิทยาลัยตาปี 
   1. ดร.ถนอม  อินทรก าเนิด      ประธานกรรมการ    
   2. รองศาสตราจารย์สมจิตร  ล้วนจ าเริญ   กรรมการ 
   3. รองศาสตราจารย์ธีรพงศ์  แก่นอินทร์   กรรมการ 
   4. รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง  กรรมการ 
8. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
   1.  รองศาสตราจารย์อานนท์  เที่ยงตรง   ประธานกรรมการ 
   2.  พล.ต.ต. ชุมศักดิ์  พฤกษาพงษ์   กรรมการ 
   3.  รองศาสตราจารย์สนธิ  เตชานนท์   กรรมการ 
   4.  รองศาสตราจารย์สมศักดิ์  อรรคทิมากูล  กรรมการ  
   5.  รองศาสตราจารย์นันทิยา  น้อยจันทร์  กรรมการ 
9. มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

1. รองศาสตราจารย์สุรชาติ ณ หนองคาย  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ฉลองศรี  พิมลสมพงศ์  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์กิตติพร  ปัญญาภิญโญผล  กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์พงศ์สัณห์  ศรีสมทรัพย์  กรรมการ 

10. มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่     
1. รองศาสตราจารย์บวร  ปภัสราทร   ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์กิ่งพร  ทองใบ   กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ไพรัช  ตระการศิรินนท์  กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์เอกชัย  แสงอินทร์  กรรมการ                                       

11. มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
1. รองศาสตราจารย์อานนท์  เที่ยงตรง  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์สนธิ  เตชานนท์   กรรมการ 
3. ดร.วิทยา  เจียรพันธ์    กรรมการ  
4. ดร.อณัส  อมาตยกุล    กรรมการ  
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันศักดิ์  พลสารัมย์  กรรมการ 

12. มหาวิทยาลัยราชธานี   
1. ดร.ถนอม  อินทรก าเนิด    ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์สมจิตร  ล้วนจ าเริญ  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์วิโรจ  นาคชาตรี   กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ทัศนีย์ เสาวนะ   กรรมการ 

13. มหาวิทยาลัยเนชั่น    
      1. รองศาสตราจารย์สุรชาติ ณ  หนองคาย  ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย์ไพรัช ตระการศิรินนท์  กรรมการ 
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3. รองศาสตราจารย์เอกชัย  แสงอินทร์  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจารี  ปรียานนท์  กรรมการ 

14. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1. รองศาสตราจารย์อานนท์ เที่ยงตรง   ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์กิ่งพร ทองใบ   กรรมการ 
3. นายวิทยา เจียรพันธุ์    กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์  อรรคทิมากูล  กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์  กรรมการ 

15. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น 
1. รองศาสตราจารย์สุรชาติ  ณ  หนองคาย  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์นภาภรณ์  พลนิกรกิจ  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์  อรรคทิมากูล  กรรมการ    
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันชัย  สุ่มเล็ก   กรรมการ 

16. มหาวิทยาลัยเกริก 
1. รองศาสตราจารย์อานนท์  เที่ยงตรง  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์สนธิ   เตชานันท์   กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ปรียานุช  อภิบุณโยภาส  กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์พัชนี  เชยจรรยา   กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์วิโรจ  นาคชาตรี   กรรมการ 

17. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
1. ดร.ถนอม  อินทรก าเนิด    ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์สุภาว์  จุลนาพันธ์   กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์  กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ธีรพงศ์  แก่นอินทร์  กรรมการ 

18. มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
     1. รองศาสตราจารย์สุรชาติ  ณ  หนองคาย  ประธานกรรมการ 
     2. ศาสตราจารย์ประนอม  โอทกานนท์   กรรมการ 
     3. รองศาสตราจารย์สมจิตร  ล้วนจ าเริญ  กรรมการ  
     4. รองศาสตราจารย์ทัศนีย์  เสาวนะ   กรรมการ 
19. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 

1. รองศาสตราจารย์บวร  ปภัสราทร   ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์สมสรรญ์  วงษ์อยู่น้อย  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์  อรรคทิมากูล  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจารี  ปรียานนท์  กรรมการ 

 



๒๐๗ 
 

 

20. มหาวิทยาลัยภาคกลาง 
1. รองศาสตราจารย์บวร ปภัสราทร   ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์สุภาว์  จุลนาพันธ์   กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์วัฒนา  พัดเกตุ   กรรมการ 

21. มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด 
1. ศาสตราจารย์สุนทร  บุญญาธิการ   ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์สุภาว์  จุลนาพันธ์   กรรมการ 
3. นายวิทยา  เจียรพันธุ์    กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจารี  ปรียานนท์  กรรมการ 

22. มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา 
1. พล.ต.ต.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์                 ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์สมสรรญก์  วงษ์อยู่น้อย    กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ดรุณี รุจกรกานต์          กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์สมจิตร ล้วนจ าเจริญ  กรรมการ 

23. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 
1. รองศาสตราจารย์สุรชาติ  ณ หนองคาย  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ไพบูลย์  เกียรติโกมล  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ไพบูรณ์  คะเชนทรพรรค์  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจารี  ปรียานนท์  กรรมการ 

24. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
1. รองศาสตราจารย์ดรุณี  รุจกรกานต์  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ อรรคทิมากูล  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ปรียานุช อภิบุณโยภาส  กรรมการ 

25. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
1. ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง  พิธิยานุวัฒน์  ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์สมจิตร ล้วนจ าเริญ          กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์พวงรัตน์  บุญญานุรักษ์       กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ไพบูรณ์  คะเชนทรพรรค์  กรรมการ 

26. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
1. พล.ต.ต.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์   ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์สุรชาติ ณ หนองคาย  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ไพบูรณ์  คะเชนทรพรรค์   กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์กนกพร นุ่มทอง   กรรมการ 
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27. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
1. รองศาสตราจารย์บวร ปภัสราทร   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจารี ปรียานนท์  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์  กรรมการ 

28. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
1. ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ   ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์ปองวิทย์ ศิริโพธิ์    กรรมการ  
3. รองศาสตราจารย์วิเชียร ชุติมาสกุล   กรรมการ  
4. รองศาสตราจารย์สมจิตร ล้วนจ าเริญ  กรรมการ  
5. รองศาสตราจารย์สุรชาติ ณ หนองคาย  กรรมการ  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนรินทร์ วีระสถาวณิชย์ กรรมการ  

29. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
1. รองศาสตราจารย์อานนท์ เที่ยงตรง   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนรินทร์ วีระสถาวณิชย์  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์รักศานต์ วิวัฒนสินอุดม  กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์  อรรคทิมากูล  กรรมการ 

30. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
1. นายวิทยา เจียรพันธุ์    ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย      กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์สุภาว์ จุลนาพันธุ์              กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ราณี อิสิชัยกุล                กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์วีระเชษฐ์ ขันเงิน              กรรมการ 

31. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
1. ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ   ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์รักศานต์ วิวัฒน์สินอุดม  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์เกศินี  วิฑูรชาติ   กรรมการ 

32. มหาวิทยาลัยพายัพ 
1. รองศาสตราจารย์อานนท์ เที่ยงตรง   ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์สมจิตร ล้วนจ าเริญ  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์อุษณีย์ ค าประกอบ  กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนอม รอดค าดี  กรรมการ 

33. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
1. รองศาสตราจารย์บวร  ปภัสราทร   ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจารี  ปรียานนท์  กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์  อรรคทิมากูล  กรรมการ 



๒๐๙ 
 

 

34. มหาวิทยาลัยรังสิต 
1. รองศาสตราจารย์อานนท์ เที่ยงตรง   ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์สนธิ เตชานันท์   กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์พงศ์สันห์ ศรีสมทรัพย์  กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์สุภาว์ จุลนาพันธ์   กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประนอม รอดค าดี  กรรมการ 

35. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
1. รองศาสตราจารย์สมสรรญก์   วงษ์อยู่น้อย  ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมจารี  ปรียานนท์  กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี  พรรณวิเชียร  กรรมการ 

36. มหาวิทยาลัยสยาม 
1. พล.ต.ต.ชุมศักดิ์  พฤกษาพงษ์   ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์สุภาว์  จุลนาพันธ์   กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ไพบูรณ์  คะเชนทรพรรค์  กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์วิเชียร  ชุติมาสกุล  กรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๐ 
 

 

รายช่ือฝ่ายเลขานุการโครงการตรวจเยี่ยมคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่เปลี่ยนประเภทแล้วระหว่างปีงบประมาณ 2557 – 2559 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1. นางสาวอัมพา สุวรรณศรี อดีตผู้อ านวยการส านักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา 

2. นางนภาพร  อาร์มสตรอง ผู้อ านวยการส านักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา 

3. นายสมบัติ รุ่งรัศมี ผู้อ านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลด้านคุณภาพมาตรฐาน
อุดมศึกษา 

4. นายชัยวัฒน์  อนันต์กาญจนกุล เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

5. นางสาวณัฐกนก เจนสุขสถิตไพศาล เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

6. นางสาวศุภมาส  ลิมาวัฒนชัย เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

7. นางสาวปาริชาติ เบ็ญจวรรณ์ เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

8. นางสาวสุมลฑา  เมืองศิลปศาสตร์ เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

9. นางสาวชนิชา  ชัยภูมิธนโชค เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

10. นางสาววินันดา  แสงทอง เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

11. นางสาวสุภาภรณ์ รัตนบุรี เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

12. นางสาวชนิดาภา  ภู่เกิด เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

13. นายคณา  รักษาบุญ เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

14. นางสาวนิลิณ  บุตรด ี เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

15. นางสาวสวรรญา ธรรมสอน เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

16. นายนิธิศพงศ์ ชัยภูมิธนโชค เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
 
 



๒๑๑ 
 

 

รายนามคณะกรรมการการอุดมศึกษา (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560) 

1. รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ  ประธานกรรมการ 
2. นายชวลิต หมื่นนุช     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. พลต ารวจเอก ชาญวุฒิ วัชรพุกก์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. พลต ารวจตรี ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. ศาสตราจารย์นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. ศาสตราจารย์ลิขิต ธีรเวคิน    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. ศาสตราจารย์วิชัย ริ้วตระกูล    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ศาสตราจารย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10. ศาสตรจารย์ศักดา ธนิตกุล    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11. รองศาสตราจารย์ศิโรจน์ ผลพันธิน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12. ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง พิธิยานุวัฒน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13. นายสว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14. ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
15. รองศาสตราจารย์อานนท์ เที่ยงตรง   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
16. นายวิทยา เจียรพันธุ์     กรรมการผู้แทนองค์กรมหาชน 
17. นายอรรถพร สุวัธนเดชา    กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
18. รองศาสตราจารย์สุจิตรา เหลืองอมรเลิศ  กรรมการผู้แทนองค์กรวิชาชีพ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๒ 
 

 

รายนามคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560) 

1. รองศาสตราจารย์อานนท์  เที่ยงตรง   ประธานอนกุรรมการ 
2. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รองประธานอนุกรรมการ 
3. ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง  พิธิยานุวัฒน์  อนุกรรมการ 
4. ศาสตราจารย์ปรัชญา เวลารัชช์    อนุกรรมการ 
5. ศาสตราจารย์สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์   อนุกรรมการ 
6. ศาสตราจารย์สุนทร  บุญญาธิการ   อนุกรรมการ 
7. รองศาสตราจารย์สมบูรณ์วัลย์ สัตยารักษ์วิทย์  อนุกรรมการ 
8. รองศาสตราจารย์สมสรรญก์  วงษ์อยู่น้อย  อนุกรรมการ 
9. รองศาสตราจารย์บวร  ปภัสราทร   อนุกรรมการ 
10. รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์  คุรุธัช   อนุกรรมการ 
11. รองศาสตราจารย์สุรชาติ  ณ หนองคาย  อนุกรรมการ 
12. รองศาสตราจารย์ดรุณี  รุจกรกานต์   อนุกรรมการ 
13. รองศาสตราจารย์ศิริเดช สุชีวะ   อนุกรรมการ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล พูลภัทรชีวิน   อนุกรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๑๓ 
 

 

ภาคผนวก ค 

 
1. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  
     และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562  

2. กฎกระทรวง ก าหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

    พ.ศ. ๒๕๔๙ 

3. กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ 

    หรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๒ 

4. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือการขออนุญาตเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน     
    พ.ศ. 2558 
 



พระราชบัญญัติ 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ 
แก ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล ม ๑๒๐ ตอน ๑๐๗ ก วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ และ เลม ๑๒๔ ตอนที่ ๑๐๑ ก วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๐  
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สารบัญ  
หน า  
 
๑  
๓  
๗  
๘  
๑๘  
๒๐  
๒๓  
๒๓  
๓๑  
๓๓  
๓๕  

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖  

หมวด ๑  การจัดตั้งและเปดดําเนินการ  

หมวด ๒  คณะกรรมการ  

หมวด ๓  การดําเนินงาน  

หมวด ๔  ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ  

หมวด ๕  ทรัพยสินและการบัญชี  

หมวด ๖  การอุดหนุนและสงเสริม  

หมวด ๗  การกํากับและควบคุม  

หมวด ๘  การเลิกและการโอนกิจการ  

หมวด ๙   บทกําหนดโทษ  

บทเฉพาะกาล  
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พระราชบัญญัติ  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
พ .ศ. ๒๕๔๖  

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.  
ใหไว ณ วันที ่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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พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  ๒  

 

มาตรา ๕    ในพระราชบัญญัตินี้  

"สถาบันอุดมศึกษาเอกชน"  

แกบุคคลตั้งแตหนึ่งคนขึ้นไป  
"ผูรับใบอนุญาต" หมายความวา  ผูซ่ึงไดนําทุนมาจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและไดรับ  

ใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และหมายความรวมถึงผูรับโอนใบอนุญาตจัดตั้ง  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

"ใบอนุญาต" หมายความวา ใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

"คณะกรรมการ" หมายความวา  คณะกรรมการการอุดมศกึษาตามกฎหมายวาดวยการศึกษา  

แหงชาติ  

"สภาสถาบัน" หมายความวา สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

"กรรมการสภาสถาบัน" หมายความวา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

"คณาจารย" หมายความวา ศาสตราจารย ศาสตราจารยพเิศษ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารย  

พิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  อาจารย และอาจารยพิเศษ  ซ่ึงทาํหนาที่หลัก  

ทางดานการสอนและการวิจยัในสถาบันอดุมศึกษาเอกชน  

"นักศึกษา"  หมายความวา ผูซ่ึงเขารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซ่ึงสําเร็จการศึกษา  

ไมต่ํากวาขั้นพืน้ฐานตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือผูซ่ึงสภาสถาบันอนมุัติ  

ใหเขาศึกษาไดตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด  

"พนักงานเจาหนาที่" หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบญัญัตินี้  

"กระทรวง" หมายความวา กระทรวงศึกษาธิการ  

"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๖     พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับแกสถานศึกษาของเอกชนทีจ่ัดการศึกษาระดับอุดมศกึษา  

ระดับปริญญา เวนแตสถานศึกษาที่จดัตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับทบวง  

การชํานัญพิเศษแหงสหประชาชาติ  

มาตรา ๗    ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมีอํานาจ  

แตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวงและประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได  

 

๓ / หมวด ๑...  

หมายความวา สถานศึกษาของเอกชนที่ใหการศึกษาระดบัปริญญา  
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๓ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

 

หมวด ๑  

การจัดตั้งและเปดดําเนินการ  

มาตรา ๘    สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนสถานศึกษาและวิจยั มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษา  

สงเสริมวิชาการและวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน ทําการวจิัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทาํนุบํารุง  

ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ  

มาตรา ๙    สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีสามประเภท คือ  

(๑)  มหาวิทยาลัย  

(๒) สถาบัน  

(๓) วิทยาลัย  

ลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัย ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา ๑๐   การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรา ๙ ตองไดรับใบอนุญาตจากรัฐมนตรี  

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ  

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ วธีิการ และเงื่อนไขที่กําหนดใน  

กฎกระทรวง  

มาตรา ๑๑    ในการขอรับใบอนุญาต ผูขอรับใบอนุญาตตองเสนอโครงการจัดตั้ง ขอกําหนด  

และสาขาวิชาที่จะเปดสอนมาพรอมกับคําขอดวย  

ขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้  

(๑)  ช่ือและประเภท  

(๒)  วัตถุประสงค  

(๓)  ที่ตั้งและแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร  

(๔)  รายละเอยีดเกีย่วกับที่ดนิตามมาตรา ๑๒  

(๕)  ทุนจากผูขอรับใบอนุญาตและโครงการใชจาย  

(๖)  ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ  

(๗)  ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ  

(๘)  โครงการจัดการศึกษาและอุปกรณหลักในการจัดการศึกษา  

 

๔ / (๙) โครงการ...  
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พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แก ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  ๔  

 

  (๙)  โครงการจัดหาและพฒันาผูบริหาร คณาจารยและเจาหนาที่  
(๑๐)  หลักสูตร การสอน และการวดัผลการศึกษา  

(๑๑)  อัตราคาเลาเรียน คาบํารุง และคาธรรมเนียมตางๆ  

(๑๒)  วิธีการรับนักศึกษาและใหนักศึกษาพนสภาพ  

(๑๓)  เครื่องแบบนักศึกษาหรือการแตงกายของนักศกึษา  

(๑๔)  การกําหนดตําแหนง คุณสมบัติของผูบริหาร คณาจารยและเจาหนาที่ การกําหนดอัตรา  

เงินเดือน คาสอน คาชดเชย คาตอบแทน หลักเกณฑการจางและเลิกจาง และสวัสดกิารของผูบริหาร  

คณาจารย ผูชวยอาจารย และเจาหนาที่  

(๑๕)  รายการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

การแกไขขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคสองตองไดรับความเหน็ชอบ  

จากคณะกรรมการ เวนแต (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) ใหไดรับความเห็นชอบ  

จากสภาสถาบัน และตองแจงใหคณะกรรมการทราบภายในสามสิบวนันับแตวันทีส่ภาสถาบันใหความ  

เห็นชอบ  

มาตรา ๑๒   ผูขอรับใบอนุญาตตอง  

(๑)  เปนผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่จะใชเปนที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

(๒)  เปนผูมีหลักฐานแสดงใหเห็นวา  เมื่อไดรับใบอนุญาตแลวจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ใน  

ที่ดินใหแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๖ หรือ  

(๓)  เปนผูเชาที่ดินจากสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานแสดงใหเห็นวา  

เมื่อไดรับใบอนุญาตแลวจะสามารถโอนสิทธิตามสัญญาเชาที่ดินดังกลาวใหแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

ไดภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๖  

ที่ดินตามวรรคหนึ่งตองมีลักษณะและเนือ้ที่ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา ๑๓    เมื่อไดรับใบอนุญาตแลว ใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนนิติบุคคลนบัแตวันที่ไดรับ  

ใบอนุญาตและใหผูรับใบอนุญาตเปนผูแทนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นจนกวาจะไดมีการแตงตั้ง  

อธิการบดี  

๕ / มาตรา ๑๔...  
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๕ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

มาตรา ๑๔   การเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึ่งไดรับใบอนุญาตตาม  

มาตรา ๑๓ แลว  ตองไดรับอนุญาตเปนหนงัสือจากรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ  

การขออนุญาตและการอนญุาต  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ และเงื่อนไขที่กาํหนดใน  

กฎกระทรวง  

มาตรา ๑๕   การอนุญาต  การเพิกถอนการอนุญาต  การเปลี่ยนชื่อ  และการเปลี่ยนประเภท  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ใหประกาศในราชกิจจานเุบกษา  

มาตรา ๑๖    เมื่อไดรับใบอนุญาตตามมาตรา ๑๓ แลว ใหผูรับใบอนุญาตดําเนินการดังนี้  

(๑)  กรณีผูรับใบอนุญาตเปนผูมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินตามมาตรา ๑๒ (๑) ตองโอนกรรมสิทธิ์ใน  

ที่ดินดังกลาวโดยปลอดจากภาระผูกพันใดๆใหแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนภายในหกสิบวันนับแตวันที่  

ไดรับใบอนุญาต เวนแตจะมเีหตุจําเปนและรัฐมนตรีอนญุาตใหขยายเวลาออกไปได  แตตองไมเกิน  

สามสิบวัน  

(๒)  กรณีผูรับใบอนุญาตเปนผูมหีลักฐานตามมาตรา ๑๒ (๒)  ตองโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาว  

โดยปลอดจากภาระผูกพนัใดๆใหแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดรับ  

ใบอนุญาต เวนแตจะมีเหตุจาํเปนและรัฐมนตรีอนุญาตใหขยายเวลาออกไปได แตตองไมเกินหกสบิวัน  

(๓)  กรณีผูรับใบอนุญาตเปนผูเชาที่ดินตามมาตรา ๑๒ (๓) ตองโอนสิทธิการเชาที่ดินดังกลาว  

โดยปลอดจากภาระผูกพนัใดๆใหแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับ  

ใบอนุญาต เวนแตจะมีเหตุจาํเปนและรัฐมนตรีอนุญาตใหขยายเวลาออกไปได แตตองไมเกินสามสบิวัน  

(๔)  โอนเงินและทรัพยสินอื่นซึ่งเปนทุนนอกจากที่ดนิใหแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนภายใน  

หกสิบวนั  

ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตไมปฏิบัติตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แลวแตกรณี ใหรัฐมนตรีโดย  

คําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจเพกิถอนใบอนุญาตได  

มาตรา ๑๗   การโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินใหแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรา ๑๖ (๑) และ  

(๒) และการบริจาคอสังหาริมทรัพยใหแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ใหไดรับยกเวนภาษีอากรกรณ ี 

โอนอสังหาริมทรัพยโดยตราเปนพระราชกฤษฎีกาตามประมวลรัษฎากร และไดรับยกเวนคาธรรมเนียม  

จดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสงัหาริมทรัพย  

๖ / *มาตรา ๑๘...  
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๖ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

 

  * มาตรา ๑๘   ...ยกเลิก...  

มาตรา ๑๙    การแบงสวนงานและการจัดระบบบริหารงานภายใน ใหเปนไปตามระเบยีบหรือ  

ขอบังคับของสภาสถาบัน  

มาตรา ๒๐    สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจจัดการศกึษาในสาขาวิชาใดนอกสถานทีต่ั้งได  

รูปแบบ วิธีการจัด การขออนุญาตและการอนุญาต ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่  

กําหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา ๒๑   ช่ือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองใชอักษรไทยและตองใชคําวา "มหาวิทยาลัย"  

"สถาบัน" หรือ "วทิยาลัย" นําหนาชื่อ  

ช่ือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะใชอักษรตางประเทศดวยก็ได โดยไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีโดย  

คําแนะนําของคณะกรรมการ  

มาตรา ๒๒   หามมิใหผูใดซึ่งมิใชสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัตินี้ใชคําวา  

"มหาวิทยาลัย"  "สถาบัน"  หรือ "วิทยาลยั"   หรือคําในภาษาตางประเทศที่มีความหมายอยางเดียวกนั  

ประกอบชื่อในดวงตรา ปายชื่อ ขอบังคับ ระเบียบ จดหมาย เอกสาร หรือส่ืออยางอื่นที่เกี่ยวของกับ  

การดําเนินกิจการเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบญัญัตินี้  

มาตรา ๒๓   กิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการคุมครอง  

แรงงาน และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพนัธ 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...  
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๗  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

 

หมวด ๒  

คณะกรรมการ  

มาตรา ๒๔   ใหคณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้  

(๑)  ใหความเห็นชอบในกรณีที่พระราชบญัญัตินี้กําหนดไวใหไดรับความเหน็ชอบจาก  

*  

คณะกรรมการ  

(๒)  เสนอความเห็นหรือใหคําแนะนําตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อ  

ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ และเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

(๓)  รับรองวทิยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรฐานการศึกษาที่กระทรวงกําหนด  

(๔)  ออกระเบยีบและขอบังคับเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

(๕)   เผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อประโยชนสาธารณะ  

หรือเพื่อปองกันมิใหเกิดความเสียหายแกสิทธิของบุคคลทั่วไป    ในการนี้ จะระบุช่ือสถาบันอุดมศึกษา  

เอกชนดวยก็ได  

(๖)   ปฏิบัติงานอื่นใดตามทีพ่ระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกําหนดใหเปนอํานาจและหนาที่  

ของคณะกรรมการ  

มาตรา ๒๕   ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทาํหนาที่เกี่ยวกบัการดําเนินงานของ  

คณะกรรมการตามพระราชบญัญัตินี้  

 

* 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 พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

มาตรา ๒๖   ใหคณะกรรมการมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนกุรรมการเพื่อ  

พิจารณาหรือปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายได และเมือ่ไดดําเนินการ  

ประการใดแลวใหรายงานใหคณะกรรมการทราบดวย  

การประชุมของคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการ  

กําหนด  

มาตรา ๒๗   ใหคณะกรรมการ คณะกรรมการอื่น และคณะอนกุรรมการ มีอํานาจเรียกบุคคลใดๆ  

มาใหถอยคําหรือแจงใหบุคคลใดๆสงเอกสารหรือหลักฐานที่จําเปนแกการดําเนินการตามอํานาจและ  

หนาที่  

 

หมวด ๓  

การดําเนินงาน  

 

มาตรา ๒๘   ใหมีสภาสถาบันในสถาบันอดุมศึกษาเอกชนแตละแหงประกอบดวย  

(๑)  นายกสภาสถาบัน ซ่ึงผูรับใบอนุญาตเสนอชื่อ  

(๒)  อธิการบดี เปนกรรมการสภาสถาบันโดยตําแหนง  

* (๓)  กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิจาํนวนไมนอยกวาเจ็ดคนแตไมเกินสิบสี่คน ซ่ึงผูรับ  

ใบอนุญาตเสนอชื่อ ทั้งนี้ ใหมีคณาจารยประจําอยางนอยหนึ่งคน  

(๔)  กรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินสามคน ซ่ึงรัฐมนตรีเลือกจากบญัชีรายช่ือ  

ผูทรงคุณวุฒิทีค่ณะกรรมการเห็นชอบ  

ใหรัฐมนตรีแตงตั้งนายกสภาสถาบันตาม (๑) และกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิตาม (๓)  

และ(๔)  

* ความใน (๓) ของมาตรา ๒๘ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และให  

ใชขอความที่พิมพปรากฏไวนี้แทน ความเดิมบัญญัติวา  

"(๓)  กรรมการสภาสถาบันผูทรงคณุวุฒิจํานวนไมนอยกวาเจ็ดคนแตไมเกินสิบสี่คน ซึ่งผูรับใบอนุญาตเสนอชื่อ ทั้งนี้ ใหมีผูแทน  

คณาจารยอยางนอยหนึ่งคน "  

๙ / ใหสภา…  
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๙ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

ใหสภาสถาบันเลือกกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภาสถาบันเพื่อทํา  

หนาที่แทนนายกสภาสถาบนัเมื่อนายกสภาสถาบันไมอาจปฏิบัติหนาที่ได หรือเมื่อไมมีผูดํารงตําแหนง  

นายกสภาสถาบัน  

ใหสภาสถาบันแตงตั้งผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนคนหนึ่งเปนเลขานุการโดยคําแนะนํา  

ของอธิการบดี  

มาตรา ๒๙  เมือ่รัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๒๘ (๑) และกรรมการสภา  

สถาบันผูทรงคุณวุฒิตามมาตรา ๒๘(๓) และ (๔) แลว ใหนายกสภาสถาบันจัดใหมีการประชุมกรรมการ  

สภาสถาบันเพื่อแตงตั้งอธิการบดี  

การประชุมกรรมการสภาสถาบันคร้ังแรกใหดําเนนิการภายในสามสิบวนันับแตวันที่  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดรับแจงคําส่ังแตงตั้งนายกสภาสถาบันและกรรมการสภาสถาบันผูทรงคุณวุฒิ  

ตามมาตรา ๒๘  

มาตรา ๓๐   กรรมการสภาสถาบันจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองมีสัญชาติไทย  

กรรมการสภาสถาบันตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดบัปริญญาตรีและตองไมเปนผูมีความ  

ประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี  

ผูรับใบอนุญาตซึ่งเปนบุคคลธรรมดาอาจไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา  

๒๘ (๓) หรือ (๔) ได แตตองไมมีลักษณะตองหามตามวรรคสอง  

มาตรา ๓๑   นายกสภาสถาบนัและกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๒๘ (๓) และ (๔) มีวาระการ  

ดํารงตําแหนงส่ีป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได  

มาตรา ๓๒  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๓๑ นายกสภาสถาบันและกรรมการ  

สภาสถาบันตามมาตรา ๒๘ (๓) หรือ (๔) พนจากตําแหนงเมื่อ  

(๑)  ตาย  

(๒)  ลาออก  

(๓)  เปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ  

(๔)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดยประมาท  

หรือความผิดลหุโทษ  

(๕)  รัฐมนตรส่ัีงใหออกเมื่อเห็นวาขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐  

(๖)  รัฐมนตรแีตงตั้งคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรา ๘๖  

๑๐ / ในกรณี...  
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๑๐  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

ในกรณีที่นายกสภาสถาบันหรือกรรมการสภาสถาบันตามมาตรา ๒๘ (๓) หรือ (๔) พนจากตําแหนง  

กอนครบวาระ รัฐมนตรีอาจแตงตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๐ เปนนายกสภาสถาบันหรอืกรรมการ  

สภาสถาบันแทนได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรา ๒๘ และใหผูซ่ึงไดรับแตงตั้งอยูในตาํแหนง  

เพียงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน  

ในกรณีที่รัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการสภาสถาบันเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการสภาสถาบัน  

ซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งไวแลวยงัมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูซ่ึงไดรับแตงตั้งเพิ่มขึ้นอยูในตําแหนงเพียงเทากับ  

วาระที่เหลืออยูของกรรมการสภาสถาบันที่แตงตั้งไวแลว  

ในกรณีที่กรรมการสภาสถาบันพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดแตงตั้งกรรมการสภาสถาบัน  

ขึ้นใหม ใหกรรมการสภาสถาบันซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งซ่ึงพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมี  

การแตงตั้งกรรมการสภาสถาบันขึ้นใหม  

มาตรา ๓๓   ใหนายกสภาสถาบันเปนผูเรียกประชุมกรรมการสภาสถาบัน  

การประชุมกรรมการสภาสถาบันตองมีกรรมการสภาสถาบันมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง  

ของจํานวนกรรมการสภาสถาบันทั้งหมด  

ใหนายกสภาสถาบันเปนประธานในที่ประชุม ในกรณีทีน่ายกสภาสถาบันไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  

ใหอุปนายกสภาสถาบันทําหนาที่ประธานในที่ประชุม ถานายกสภาสถาบันและอุปนายกสภาสถาบัน  

ไมอาจปฏิบัติหนาที่ได  ใหกรรมการสภาสถาบันซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการสภาสถาบันคนหนึ่ง  

เปนประธานในที่ประชุม  

การวินจิฉัยช้ีขาดของที่ประชมุใหถือเสียงขางมาก  

กรรมการสภาสถาบันคนหนึง่ใหมีเสียงหนึง่ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธาน  

ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด  

ใหมีการประชุมกรรมการสภาสถาบันอยางนอยปละสี่คร้ัง  

มาตรา ๓๔  สภาสถาบันมีอํานาจหนาที่วางนโยบายและควบคุมดูแลกจิการทั่วไปของ  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน อํานาจหนาที่เชนวานี้ใหรวมถึง  

(๑)  อนุมัตแิผนพัฒนาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

(๒)  ออกขอกาํหนด ระเบียบ และขอบังคับเกี่ยวกับการดําเนินงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

๑๑ / (๓) จัดสรร...  
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๑๑  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖   แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

กองทุน  
(๓)  จัดสรรทนุออกเปนกองทุนประเภทตาง ๆ และออกขอบังคับเกี่ยวกบัการใชจายเงนิของ  

 

(๔)  อนุมัติแผนการเงิน งบดลุ งบการเงินประจําปของกองทุนประเภทตางๆ  

(๕)  อนุมัตกิารโอนเงินของกองทุนประเภทหนึ่งไปเปนของกองทุนอีกประเภทหนึ่ง  

(๖)  อนุมัตหิลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด  

(๗)  อนุมัตกิารรับนักศึกษา การใหประกาศนียบัตร อนปุริญญา ปริญญา หรือประกาศนียบัตร  

 

*  

 

บัณฑิต  
(๘) อนุมัตกิารใหปริญญากิตติมศักดิ์แกผูทรงคุณวุฒิ  

(๙)  อนุมัตกิารจัดตั้ง ยุบ รวม และเลิกสวนงานภายใน  

(๑๐)  อนุมัติความรวมมือทางวิชาการหรือความรวมมืออ่ืนกับสถาบันการศึกษาหรือบคุคลใดตาม  

หลักเกณฑที่คณะกรรมการกาํหนด  

** (๑๐/๑)  อนุมัติการลงทุนหรือรวมลงทุนกับนิติบุคคลหรือหนวยงานอื่นเพื่อดําเนินกิจการที่  

เกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับกจิการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือนําผลการคนควาวิจยัไปเผยแพร หรือ  

หาประโยชนเพื่อเปนรายไดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

(๑๑)   สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีสวนรวมในการจดัการศึกษาโดยระดมทรัพยากร  

บุคคลจากในประเทศและตางประเทศ การนําประสบการณ ความรอบรู ความชํานาญ และภูมิปญญา  

ของบุคคลดังกลาวมาใชเพือ่เพิ่มคุณภาพบัณฑิต  

(๑๒)  อนุมัติการรับหรือการเขาสมทบกับสถาบันการศึกษาในประเทศหรือตางประเทศตาม  

หลักเกณฑที่คณะกรรมการกาํหนด  

(๑๓)  พจิารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรมการในการแกไขขอกําหนดตามมาตรา ๑๑วรรคสาม  

(๑๔)  พิจารณาเสนอความเห็นตอคณะกรรการเพื่อนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา  

โปรดเกลาฯ แตงตั้งและถอดถอนศาสตราจารยและศาสตราจารยพิเศษ  

 

* 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) แตงต้ัง...  
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พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  ๑๒  

(๑๕)  

มาตรา ๙๗  

(๑๖)  

(๑๗)  

แตงตั้งและถอดถอนอธิการบดี ศาสตราจารยเกียรติคณุ และถอดถอนคณาจารยประจาํตาม  

 

ใหความเห็นชอบการแตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี และผูดํารงตําแหนงเทียบเทา  

ใหความเห็นชอบการแตงตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย  รองศาสตราจารยพิเศษ  

ผูชวยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  

(๑๘)  สงเสริมสนับสนุนการศึกษาหรือใหทุนการศึกษาแกผูดอยโอกาสและบุคคลผูมี  

ความสามารถพิเศษ  

(๑๙)   ออกขอบังคับวาดวยการบริหารงานบุคคลของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเกี่ยวกบัการ  

กําหนดตําแหนงอัตราเงินเดอืน คาจาง คาตอบแทน สวสัดิการ ประโยชนเกื้อกูลอ่ืน วินัย หลักเกณฑ  

การจางและการเลิกจางของผูบริหาร คณาจารย ผูชวยอาจารย และเจาหนาที่  

(๒๐)  พัฒนาความสามารถของคณาจารย  บุคลากร  และคุณภาพของบัณฑิตเพื่อการผลิต  

บุคลากรที่สอดคลองกับความตองการของประเทศ  

(๒๑)  สงเสริมการศึกษา การวิจัย การฝกอบรมคณาจารย และบุคลากรใหสอดคลองกับความ  

ตองการของชุมชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  

(๒๒)  สงเสริมสนับสนุนการผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ  

และประสานความรวมมือทางวิชาการระหวางสถานประกอบการกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

(๒๓)  ใหมีระบบประกันคณุภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยใหนักศกึษามีสวนรวมใน  

การประเมินคณุภาพสถาบันอุดมศึกษาตามขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

(๒๔)  พิจารณาวิธีที่จะทําใหการศึกษา  การวิจัย  และการฝกอบรมของสถาบันอุดมศึกษา  

เอกชนเจริญกาวหนาและมีคณุภาพทางวิชาการยิ่งขึ้น  

(๒๕)  ปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใด  

โดยเฉพาะ  

มาตรา ๓๕   ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ สภาสถาบันจะแตงตั้งคณะกรรมการ  

หรือคณะอนุกรรมการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อใหกระทําการใดๆตามที่มอบหมายกไ็ด และเมื่อ  

ไดดําเนินการประการใดแลวใหรายงานใหสภาสถาบันทราบ ทัง้นี้ ใหนํามาตรา ๓๓ มาใชบังคับโดย  

อนุโลม  
 

๑๓ / มาตรา ๓๖...  
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๑๓  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

มาตรา ๓๖   ใหมีคณะกรรมการพิจารณาตาํแหนงทางวิชาการประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

ประกอบดวย  

(๑)  ประธานกรรมการ ซ่ึงสภาสถาบันแตงตั้งจากกรรมการสภาสถาบัน  

(๒)  กรรมการผูทรงคุณวุฒจิากภายนอกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น จํานวนไมนอยกวาหกคน  

แตไมเกินสิบสองคน  

ใหอธิการบดีแตงตั้งคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนคนหนึ่งเปนเลขานุการ  

คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และวธีิการไดมาของกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจํา  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  

มาตรา ๓๗   กรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรา  

๓๖ มีวาระการดํารงตําแหนงสามป และอาจไดรับแตงตั้งอีกได  

การแตงตั้งกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจาํสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซ่ึงพนจาก  

ตําแหนงกอนครบวาระ  และการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการพิจารณาตาํแหนงทางวิชาการประจํา  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเมือ่ดํารงตําแหนงครบวาระ ใหนํามาตรา ๓๒ วรรคสอง และวรรคสี่ มาใชบังคับ  

โดยอนุโลม  

มาตรา ๓๘   คณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจําสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอํานาจ  

หนาที่ดังนี้  

(๑)  พจิารณาเกี่ยวกับตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

(๒)  พิจารณาและวนิิจฉัยเกีย่วกับการอุทธรณตําแหนงทางวิชาการของคณาจารยใน  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

(๓)  พิจารณาเทียบตําแหนงทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอื่นเขาสูระบบของสถาบัน  

อุดมศึกษาเอกชน  

การประชุมและการดําเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการประจาํ  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

มาตรา ๓๙   ใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมอีธิการบดีคนหนึ่งเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบ  

การบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และจะมีรองอธิการบดีคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได เพื่อทํา  

หนาที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมาย  

 

๑๔ / รองอธิการบดี...  
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๑๔  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

รองอธิการบดีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเชนเดียวกับอธกิารบดี และใหอธิการบดี  

เปนผูแตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน  

เมื่ออธิการบดีพนจากตําแหนงใหรองอธิการบดีพนจากตาํแหนงดวย  

มาตรา ๔๐   ใหสภาสถาบันแตงตั้งอธิการบดีจากผูที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตาม  

มาตรา ๔๑ และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในสิบหาวันนับแตวันแตงตั้ง  

มาตรา ๔๑   อธิการบดีตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้  

(๑)  สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีหรือเทียบเทาและมีประสบการณในการสอนหรือการ  

บริหารสถาบันการศึกษาทีเ่ปดสอนระดับปริญญาตรีหรือสูงกวามาแลวไมนอยกวาหาป หรือสําเร็จ  

การศึกษาชั้นปริญญาโทหรือเทียบเทาและมีประสบการณในการสอนหรือการบริหารสถาบันการศึกษา  

ที่เปดสอนระดับปริญญาตรีหรือสูงกวามาแลวไมนอยกวาสามป หรือสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาเอก  

หรือเทียบเทาและมีประสบการณในการสอนหรือการบริหารสถาบันการศึกษาที่เปดสอนระดับ  

ปริญญาตรีหรือสูงกวามาแลวไมนอยกวาหนึ่งป  

(๒)  ไมเปนโรคตามที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

(๓)  ไมมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี  

(๔)  ไมวิกลจริตหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ  

(๕)  ไมเคยถูกออกจากงานหรือราชการเพราะมีความผิด เวนแตรัฐมนตรีเห็นวาความผิดนั้นไม  

ขัดตอการเปนอธิการบดี  

(๖)  ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในความผิดอันไดกระทําโดย  

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

(๗)  ไมเปนบคุคลลมละลาย  

มาตรา ๔๒   ในกรณีที่อธิการบดีไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหรองอธิการบดีปฏิบัติหนาที่แทน  

ถามีรองอธิการบดีหลายคนใหรองอธิการบดีซ่ึงอธิการบดีมอบหมายปฏิบัติหนาที่แทน ถาอธิการบดี  

มิไดมอบหมาย ใหรองอธิการบดีซ่ึงมีอาวุโสสูงสุดปฏิบัติหนาที่แทน  

ในกรณีที่ไมมีอธิการบดี หรือไมมีผูปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดีตามวรรคหนึ่ง หรือมแีตไมอาจ  

ปฏิบัติหนาที่ได ใหสภาสถาบันแตงตั้งผูซ่ึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๑ ปฏิบัติ  

หนาที่แทนอธิการบดี  

 

๑๕ / ใหผู...  
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๑๕  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

ใหผูปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดีมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเชนเดียวกับอธิการบดีทุก  

ประการ  

มาตรา ๔๓   อธิการบดีมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้  

(๑)  ควบคุมดแูลกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนไปตามกฎหมาย  ขอกําหนด  

ระเบียบ และขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รวมทั้งนโยบายและมติของสภาสถาบัน  

(๒)  จัดใหมีระบบบริหารตามขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

(๓)  แตงตั้งและถอดถอนรองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวย  

ศาสตราจารยพิเศษ โดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน  

(๔)  แตงตั้งและถอดถอนอาจารย อาจารยพิเศษ ผูชวยอาจารย และเจาหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษา  

เอกชน  

(๕)  ควบคุมดแูลการปฏิบัติหนาที่ของคณาจารย ผูชวยอาจารย และเจาหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษา  

เอกชน  

(๖)   จดัทําทะเบียนคณาจารยประจํา  ผูชวยอาจารย  เจาหนาที่ และนกัศกึษา ตามแบบที่คณะกรรมการ  

กําหนด  
(๗)  ควบคุมการเงิน การพัสดุ สถานที่ และทรัพยสินอื่นของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนไป  

ตามกฎหมาย ขอกําหนด ระเบียบ ขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และมติของสภาสถาบัน  
(๘)  เปนผูแทนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกจิการทั่วไป  

(๙)  

กําหนด  

จัดทํารายงานประจําป งบการเงินประจําป และรายงานอืน่ๆ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ  

(๑๐)  รักษาวนิัยของนักศกึษา  

(๑๑)  ระมัดระวังมิใหมีการดาํเนินการอันเปนภัยอยางรายแรงตอความมั่นคงหรือความปลอดภัย  

ของประเทศ  วัฒนธรรมของชาติ  ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนในบริเวณ  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

(๑๒)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามขอกําหนด  ระเบียบ  และขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

หนาที่ที่สภาสถาบันมอบหมาย และหนาที่ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้  

(๑๓)  ดําเนินกิจการอื่นอนัเปนปกติธุระทีส่ถาบันอุดมศึกษาเอกชนพึงกระทํา  

 

๑๖ / มาตรา ๔๔...  
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๑๖  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

มาตรา ๔๔   เมื่ออธิการบดีพนจากตําแหนง ใหสภาสถาบันแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการ  

อุดมศึกษาทราบภายในสิบหาวันนับแตวันพนจากตําแหนง  

มาตรา ๔๕   คณาจารยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีตําแหนงทางวิชาการดังตอไปนี้  

(๑)  ศาสตราจารยหรือศาสตราจารยพเิศษ  

(๒)  รองศาสตราจารยหรือรองศาสตราจารยพิเศษ  

(๓)  ผูชวยศาสตราจารยหรือผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  

(๔)  อาจารยหรืออาจารยพิเศษ  

มาตรา ๔๖   คณาจารยประจาํตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้  
สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา หรือมีความรูความชํานาญพิเศษในวิชา  (๑)  

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  รองศาสตราจารยพเิศษ  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  และอาจารยพิเศษนั้น  

ใหแตงตั้งจากผูซ่ึงมิไดเปนคณาจารยประจาํของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

มาตรา ๔๘   นอกจากคณุสมบัติและลักษณะตองหามที่บัญญัติไวในมาตรา ๔๖ หลักเกณฑและ  

วิธีการแตงตั้งคณาจารย ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซ่ึงหลักเกณฑดังกลาวตอง  

ไมต่ํากวามาตรฐานที่คณะกรรมการกําหนด  

การพนจากตําแหนงคณาจารย ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการทีก่าํหนดในขอบังคับของ  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

๑๗ / มาตรา ๔๙...  
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๑๗  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

มาตรา ๔๙   ศาสตราจารยซ่ึงมีความรู ความสามารถ และความชํานาญเปนพิเศษ และพนจาก  

ตําแหนงไปโดยไมมีความผิด  สภาสถาบันอาจแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยเกียรติคณุในสาขาวิชาที่  

ศาสตราจารยนั้นมีความเชีย่วชาญเพื่อเปนเกียรติยศได  

คุณสมบัติของผูที่จะไดรับการแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยเกียรติคุณ  ใหเปนไปตามขอบังคับ  

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

มาตรา ๕๐   ในกรณีที่ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ  

หรือแตงตั้งบุคคลใหดํารงตาํแหนงศาสตราจารยเกียรติคณุ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ  

ผูชวยศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารยพิเศษ ใหผูนั้นมีสิทธิใชช่ือศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ  

ศาสตราจารยเกียรติคุณ  รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ  ผูชวยศาสตราจารย หรือผูชวย  

ศาสตราจารยพิเศษ แลวแตกรณี เปนคํานาํหนานามเพื่อแสดงวิทยฐานะได  

การใชคํานําหนานามตามวรรคหนึ่ง ถาใชอักษรยอใหใชดังนี้  

ศาสตราจารย ใชอักษรยอ ศ.  

ศาสตราจารยพิเศษ ใชอักษรยอ ศ.(พิเศษ)  

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ใชอักษรยอ ศ.(เกยีรติคุณ)  

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   ในกรณีที่มีความจําเปน สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจมีผูชวยอาจารยได  

ผูซ่ึงไดรับแตงตั้งเปนผูชวยอาจารยตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามขอกาํหนด  

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

๑๘ / หมวด ๔...  
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พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  ๑๘  

 

หมวด ๔  

ปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ  

 

มาตรา ๕๔   ปริญญามีสามชั้น คือ  

ปริญญาเอก เรียกวา ดุษฎีบัณฑิต ใชอักษรยอ ด.  

ปริญญาโท เรียกวา มหาบัณฑิต ใชอักษรยอ ม.  

ปริญญาตรี เรียกวา บัณฑิต ใชอักษรยอ บ.  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะทําการสอนเพือ่ใหปริญญาชั้นใดและในสาขาวิชาใดได เมื่อรัฐมนตรี  

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการไดรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนัน้แลว  

การขอใหรับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนไปตามหลักเกณฑ  

วิธีการ และเงือ่นไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  

* มาตรา ๕๕   สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอํานาจใหประกาศนียบัตร  อนุปริญญา ปริญญา หรือ  

ประกาศนยีบตัรบัณฑิต ในสาขาวิชาที่มีการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได  

การกําหนดใหสาขาวิชาใดมปีริญญาชั้นใด และจะใหใชอักษรยอสําหรับสาขาวิชานั้นอยางไร  

ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด  

มาตรา ๕๖   สภาสถาบันโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการอาจออกขอบังคับกําหนดให  

ผูสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีไดรับปริญญาตรีเกียรตินยิมอันดับหนึ่ง หรือปริญญาตรีเกียรตินยิมอันดับ  

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...  

233



๑๙  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

มาตรา ๕๗   สภาสถาบันอาจออกขอบังคับกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีประกาศนยีบัตร  

อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตไดดังตอไปนี้  

(๑)  ประกาศนียบัตร ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาเฉพาะวิชา  

(๒)  อนุปริญญา ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูรในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งกอนถึง  

ขั้นไดรับปริญญาตรี หรือผูที่สอบไลไดครบทุกลักษณะวชิาตามหลักสูตรปริญญาตรี แตไดคะแนนเฉลี่ย  

สะสมต่ํากวาเกณฑการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี แตไมต่ํากวาเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง  

(๓)  ประกาศนียบัตรบัณฑติ ออกใหแกผูสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาหนึ่งสาขาวิชาใดภายหลังทีไ่ด  

ปริญญาแลว  

มาตรา ๕๘   สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอํานาจใหปริญญากิตติมศักดิแ์กบุคคลซึ่งสภาสถาบัน  

เห็นวาทรงคุณวุฒิสมควรแกปริญญานั้นๆ แตจะใหปริญญาดังกลาวแกกรรมการสภาสถาบัน คณาจารย  

ประจํา หรือเจาหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นไมได  

ช้ัน  สาขาของปริญญา  และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ใหเปนไปตามที่กําหนดใน  

กฎกระทรวง  

มาตรา ๕๙   สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจกําหนดใหมีครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะเปน  

เครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของผูไดรับประกาศนยีบัตร อนุปริญญา ปริญญา และประกาศนยีบัตรบัณฑิต  

และอาจกําหนดใหมีครุยประจําตําแหนงกรรมการสภาสถาบัน ครุยประจําตําแหนงผูบริหาร และครุยประจํา  

ตําแหนงคณาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได  

การกําหนดลักษณะ  ชนิด  ประเภท  และสวนประกอบของครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ  

ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  

การกําหนดลักษณะ ชนิด ประเภท และสวนประกอบของครุยประจําตาํแหนง ใหเปนไปตาม  

ขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนง จะใชในโอกาสใดโดยมีเงื่อนไขอยางใด  

ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

๒๐ / หมวด ๕...  
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๒๐  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

 

หมวด ๕  

ทรัพยสินและการบัญชี  

มาตรา ๖๐    ทนุของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนประกอบดวยเงนิและทรพัยสินตามที่ระบุไวใน  

ขอกําหนดเมื่อจัดตั้ง รวมทั้งเงินและทรัพยสินอื่นที่ไดมาในภายหลัง  

ที่มาของทุนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหนึ่ง ไดแก  

(๑)  ทนุจากผูรับใบอนุญาต  ซ่ึงประกอบดวยเงนิและทรพัยสินอื่นที่ระบุในขอกําหนดเมื่อจัดตั้ง  

และที่จัดหามาเพิ่มเติมในภายหลัง  

(๒)  ทนุจากการไดรับบริจาค  ซึ่งประกอบดวยเงินและทรัพยสินอื่นที่มีผูบริจาคหรืออุทิศให  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยระบุเงื่อนไขใหใชไดเฉพาะแตดอกผล  

(๓)  ทุนสะสม  ซ่ึงประกอบดวยเงินและทรัพยสินอื่นที่ไดมาจากผลดําเนินงานของ  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ผานมา  

มาตรา ๖๑    ใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจดัสรรทุนของสถาบันเปนกองทุนประเภทตางๆ ที่มี  

ลักษณะและวตัถุประสงคดังตอไปนี้  

(๑)  กองทนุทัว่ไป ไดแก เงนิและทรัพยสินอื่นที่จัดสรรไวเพื่อใชในการดําเนินกจิการทั่วไป  

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

(๒)  กองทุนทรัพยสินถาวร  ไดแก  ทรัพยสินถาวรทุกประเภททีใ่ชในการดําเนินงานของ  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนสวนรวม รวมท้ังเงินที่จัดสรรไวเพื่อจดัหาเพิ่มเติม กอสราง และดัดแปลง  

ทรัพยสินถาวรของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหดีขึ้น  แตไมรวมถึงทรัพยสินถาวรที่เปนกองทุนอื่น  

โดยเฉพาะ  

(๓)  กองทุนวจิัย  ไดแก  เงินและทรัพยสินอื่นที่จัดสรรไวเพื่อใชในการคนควาหาความรู  

ความกาวหนาทางวิชาการ การสงเสริมและสนับสนุนงานวิจยั  รวมทั้งการคิดคนสิ่งประดิษฐ  

(๔)  กองทุนหองสมุดและเทคโนโลยี ไดแก เงินและทรัพยสินอื่นที่จัดสรรไวเพื่อใชซ้ือหนังสือ  

วารสาร ส่ือการศึกษา อุปกรณ เครื่องมือ เทคโนโลยี และทรัพยสินอื่นที่ใชในหองสมุด  

(๕)  กองทนุพฒันาบุคลากร  ไดแก  เงินและทรัพยสินอื่นที่จัดสรรไวเพื่อใชในการให  

ทุนการศึกษาและการฝกอบรมแกคณาจารยและเจาหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ทั้งนี้  ตาม  

ขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

๒๑ / (๖) กองทุน...  
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พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  ๒๑  

(๖)  กองทุนสงเคราะห ไดแก เงินและทรัพยสินอื่นที่จัดสรรไวเพื่อใชในการใหทุนแกนักศึกษา  

และการสงเคราะหอ่ืนที่เกี่ยวของกับนักศึกษา การใหสวัสดิการแกคณาจารยประจําและเจาหนาที่ของ  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และการสงเคราะหอ่ืนๆ ทั้งนี้ ตามขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

(๗)  กองทนุคงเงินตนหรือกองทุนอื่น  ไดแก  เงินและทรัพยสินอื่นที่จัดสรรไวเพื่อใชใน  

วัตถุประสงคอ่ืนตามที่สภาสถาบันกําหนดตามความจําเปนและเหมาะสม  

การบริหารกองทุนแตละประเภทนั้น ใหเปนไปตามขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

มาตรา ๖๒   รายไดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีดังนี้  

(๑)  เงนิผลประโยชน คาเลาเรียน คาบํารุง คาธรรมเนียม คาปรับ และคาบริการตางๆของ  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

(๒)  เงินและทรัพยสินอื่นที่มีผูบริจาคหรืออุทิศใหแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยไมมีเงื่อนไขที ่ 

ระบุใหใชไดเฉพาะแตดอกผล  

(๓)  เงินอดุหนุนจากรัฐ  

(๔)  รายไดหรือผลประโยชนที่ไดจากการลงทุนและจากทรัพยสินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

(๕)  รายไดและผลประโยชนอยางอื่น  

รายไดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหถือเปนรายไดของกองทุนทั่วไป นอกจากรายไดที่เกิดจาก  

กองทุนใดโดยเฉพาะใหถือเปนรายไดของกองทุนนั้น  

รายไดจากการบริจาคเงินเกนิกวาจํานวนที่คณะกรรมการกาํหนด  สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  

ตองจัดทําแผนการใชจายเงินและบันทึกบญัชีตามแผนการใชจายเงินดงักลาวเปนรายป สําหรับเงินสวนที่  

เหลือเมื่อส้ินปใหกันไวจายในงวดตอไป  

มาตรา ๖๓   สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองดําเนินการเกีย่วกับบรรดารายไดและทรัพยสินของ  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนไปตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในมาตรา ๘  และตามวัตถุประสงคที่ผูบริจาค  

เงินหรือทรัพยสินใหแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกําหนดไว  

มาตรา ๖๔   ทกุตนปการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองจัดใหมีเงินในกองทนุประเภทตางๆ  

เปนจํานวนเพยีงพอที่จะดําเนินงานได ถากองทุนใดมจีํานวนเงนิไมเพยีงพอใหโอนเงินในกองทนุทั่วไปไป  

ใหมีจํานวนเพยีงพอ  

ในกรณีที่เงินในกองทุนทัว่ไปมีจํานวนไมเพียงพอที่จะดําเนินการตามวรรคหนึ่งได  ผูรับ  

ใบอนุญาตตองจัดหามาเพิ่มเติมใหเพียงพอแกการดําเนินงาน  

๒๒ / มาตรา ๖๕...  
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๒๒  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

มาตรา ๖๕   ใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจดัทําบัญชีตามหลักการบัญชสีากลและตามหลักเกณฑ  

ที่คณะกรรมการกําหนด  

มาตรา ๖๖    เมื่อปรากฏวากองทุนทั่วไปมรีายไดสูงกวาคาใชจายประจําป ใหอธิการบดีเสนอ  

สภาสถาบันดําเนินการดังนี้  

(๑)  ใหนําเงินรายไดสวนทีสู่งกวาคาใชจายประจําปในกองทุนทั่วไปโอนไปชดใชกองทุนอื่นใด  

ที่มียอดติดลบกอน  

(๒)  ใหจัดสรรเงินสวนที่เหลือจากที่โอนไปตาม (๑) ใหกองทุนประเภทตางๆ รวมกนัไมนอยกวา  

รอยละหกสิบ และจัดสรรผลประโยชนใหผูรับใบอนุญาตไมเกินรอยละสามสิบ โดยใหมียอดคงเหลืออยู  

เปนทุนดําเนินงานของกองทนุทั่วไปไมนอยกวารอยละสบิ  

มาตรา ๖๗   ใหอธิการบดีเปนผูรับผิดชอบในการจดัทํางบการเงินประจําปใหผูสอบบัญชีตรวจสอบ  

และเมื่อผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวใหอธิการบดีนําเสนอตอสภาสถาบัน  

เมื่อสภาสถาบันไดอนุมัติงบการเงินประจําปแลว ใหอธิการบดีสงงบการเงินพรอมรายงานการ  

สอบบัญชีไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นรอบ  

ระยะเวลาบัญชี  

มาตรา ๖๘   ใหสภาสถาบันแตงตั้งผูสอบบัญชีรับอนุญาตเปนผูสอบบัญชีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

ประจําปทุกป  

มาตรา ๖๙    ใหผูสอบบัญชีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอํานาจตรวจสอบบัญชี เอกสาร และ  

หลักฐานตางๆของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  เพื่อการนี้  ใหมีอํานาจสอบถามกรรมการสภาสถาบัน  

อธิการบดี หรือเจาหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และเรียกใหบุคคลดังกลาวสงสมุดบัญชี เอกสาร  

หลักฐานตาง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพิ่มเติมไดตามความจําเปน  

๒๓ / หมวด ๖...  
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หมวด ๖  

การอุดหนุนและสงเสริม  

 

มาตรา ๗๐   ใหรัฐอุดหนุนและสงเสริมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดังตอไปนี้  

(๑)  ใหขาราชการและพนกังานของรัฐไปปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยไดรับ  

เงินเดือนและคาตอบแทนตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะรัฐมนตรีกาํหนด  

(๒)  จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในดานตาง ๆ  

(๓)  ยกเวนอากรขาเขาสินคาประเภทครุภณัฑและอุปกรณที่ใชในการศึกษาและการวิจัยโดยการ  

รับรองของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎหมายวาดวยพิกดัอัตราศุลกากร  

(๔)  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชทรัพยากรรวมกันระหวางสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ  

เอกชน  

 

หมวด ๗  

การกํากับและควบคุม  

 

มาตรา ๗๑   ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเขาไป  

ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือสถานที่ใดซึ่งมีหลักฐานวาไดมีการจัดการศึกษาระดับปริญญาโดยไมได  

รับอนุญาตในระหวางเวลาทาํการ เพื่อตรวจสอบการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  

ในการปฏิบัตหินาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหผูซ่ึงเกี่ยวของอํานวยความสะดวก  

หรือใหคําชี้แจงแกพนักงานเจาหนาที่ตามสมควร  

มาตรา ๗๒   ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงาน  

ตามประมวลกฎหมายอาญา  

มาตรา ๗๓   ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้  พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตร  

ประจําตัวแกบุคคลที่เกี่ยวของ  

บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  

มาตรา ๗๔   การกระทําดังตอไปนี้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองไดรับความเหน็ชอบจาก  

คณะกรรมการ  

๒๔ / (๑) การรับ…  
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(๑)  การรับความชวยเหลือทางการเงิน อุปกรณการศึกษา หรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลใด  
เปนจํานวนเงนิหรือมูลคาเกนิกวาที่คณะกรรมการกําหนด  

(๒)  การกูเงินครั้งเดียวหรือหลายครั้งรวมกันเกนิรอยละยี่สิบหาของมูลคาของทรัพยสินที่สถาบัน  

อุดมศึกษาเอกชนมีอยูขณะนัน้ ทั้งนี้ หนี้สินสะสมตองไมเกินมูลคาแหงทรัพยสิน  

(๓)  การเชาทรัพยสินที่มีคาเชาเกินกวาที่คณะกรรมการกาํหนด  

(๔)  การซื้อ การเชาซ้ือ หรือการจําหนายทรัพยสินที่มีมูลคาเกินกวาที่คณะกรรมการกาํหนด  

(๕)  การกอใหเกิดภาระผกูพันแกที่ดินและสิ่งกอสรางตามที่คณะกรรมการกําหนด  

มาตรา ๗๕   หามมิใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนรับเงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดจาก  

บุคคลใด ซ่ึงการรับนั้นอาจเปนภัยตอความมั่นคง หรือความปลอดภยัของประเทศ หรือขัดตอวัฒนธรรม  

ของชาติ หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  

มาตรา ๗๖   ในกรณีที่สถาบนัอุดมศึกษาเอกชนตองหยุดสอนติดตอกันเกินกวาสามวันนอกจาก  

การหยดุตามปกติ  อธิการบดตีองแจงเปนหนังสือใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ  

ภายในสามวนันับแตวันหยุดสอน  

มาตรา ๗๗   ในกรณีที่คณาจารยประจําในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนผูใดพนสภาพจากการเปน  

คณาจารยประจํา ใหอธิการบดีแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในสามสิบวนันับ  

แตวันที่คณาจารยประจําผูนั้นพนสภาพ  

มาตรา ๗๘   ในกรณีที่ปรากฏวาอาคารสถานที่หรือบริเวณที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมี  

สภาพขัดตอสุขลักษณะหรืออนามัย ไมมั่นคงหรือมีเหตุอ่ืนอันอาจเปนภยันตรายแกนักศึกษา ใหรัฐมนตรี  

มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหอธิการบดีดําเนนิการแกไขปรับปรุงใหเสร็จภายในกําหนดเวลาอันสมควร  

หรือเมื่อเห็นเปนการจําเปนจะสั่งใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหยุดสอนในระหวางเวลาที่ตองดําเนินการ  

แกไขปรับปรุง หรือจนกวาจะเห็นวาเหตุที่ส่ังใหหยุดสอนนั้นไดผานพนไปแลวก็ได  

มาตรา ๗๙   หามมิใหผูรับใบอนุญาต  กรรมการสภาสถาบัน  อธิการบดี  คณาจารย  หรือ  

เจาหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใชหรือยอมใหผูอ่ืนใช  

(๑)  ช่ือ ตรา สัญลักษณ หรือเครื่องหมายของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนอกเหนือไปจากที่ระบุ  

ไวในขอบังคับของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

(๒)  สถานที่เพื่อการอันมิชอบดวยกฎหมาย หรือขัดตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดี  

ของประชาชน หรือการอันไมควรแกกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

๒๕ / * มาตรา ๘๐...  

239



พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  ๒๕  

มาตรา ๘๐   เมื่อปรากฏวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไมดําเนินการในสิ่งที่จําเปนตอการจัด  *  

การศึกษาตามโครงการที่ไดรับใบอนุญาตภายในกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ไดรับใบอนุญาต ใหรัฐมนตรี  

โดยคําแนะนําของคณะกรรมการเพิกถอนใบอนุญาตนั้น  

**   มาตรา ๘๑   ...ยกเลิก...  

มาตรา ๘๒   การโฆษณาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองไมใชขอความอันเปนเทจ็ หรือไม  

ตรงกับขอเท็จจริงตามที่ไดรับใบอนุญาต หรือไมตรงตามขอกําหนด หรือเปนขอความที่อาจกอใหเกิด  

ผลเสียตอสังคมเปนสวนรวม  

ขอความตามวรรคหนึ่งหมายความรวมถึงการกระทําใหปรากฏดวยตวัอักษร ภาพ ภาพยนตร  

แสง เสียง เครื่องหมาย หรือการกระทําอยางใดๆที่ทําใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาใจความหมายได  

มาตรา ๘๓   ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นวาการโฆษณาใดฝาฝนมาตรา ๘๒ ใหคณะกรรมการ  

มีอํานาจออกคาํส่ังอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางดังตอไปนี้  

(๑)  ใหแกไขขอความหรือวธีิการในการโฆษณา  

(๒)  หามการใชขอความบางอยางที่ปรากฏในการโฆษณา  

(๓)  หามการโฆษณาหรือหามใชวิธีการนัน้ในการโฆษณา  

(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 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นไมดําเนินการภายในกําหนดหนึ่งปนบัแตวันที่ไดรับความเห็นชอบใหเปดดําเนินการในสาขาวิชานั้น ให  

ถือวาการใหความเห็นชอบใหเปดดําเนินการสาขาวิชานั้นเปนอันสิ้นสุดลง"  

๒๖ / ในกรณี…  
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ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไมดําเนินการตามคาํส่ังของคณะกรรมการ หรือฝาฝน  

หรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนดตามวรรคหนึ่ง  ใหรัฐมนตรีโดย  

คําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจเพกิถอนใบอนุญาตนั้น  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงความรายแรงแหง  

พฤติกรรมที่กระทําผิด  

* มาตรา ๘๔   ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไข  

ที่คณะกรรมการกําหนด หรือไมใชคําวามหาวิทยาลัย สถาบัน หรือวิทยาลัยเปนอักษรไทยนําหนาชื่อ  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือใชช่ือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนอักษรตางประเทศโดยไมไดรับอนุญาต  

จากรัฐมนตรี ใหคณะกรรมการเตือนเปนหนังสือใหปรับปรุงแกไขสิ่งตางๆตามที่แจงไปภายในเวลาที่  

กําหนด  

ถาหากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นไมดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ  

คณะกรรมการมีอํานาจสั่งการตามควรแกกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  

(๑)  ส่ังใหงดรับนักศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือทุกสาขาวิชา  

(๒)  เพิกถอนการรับรองวิทยฐานะ  

(๓)  เพกิถอนใบอนุญาต  

การสั่งการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไมกระทบถึงการดําเนินคดีผูกระทําการอันกฎหมายนัน้ๆ  

บัญญัติเปนความผิดและกําหนดโทษไว  

*  ความในมาตรา ๘๔ ถูกยกเลิกโดยมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน(ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหใช  

ขอความที่พิมพปรากฏไวนี้แทน ความเดิมบัญญัติวา  

"มาตรา ๘๔   เมื่อปรากฏวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไดรับความเห็นชอบใหเปดดําเนินการในสาขาวิชาใดแลว  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นไมปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด หรือไมใชคําวามหาวิทยาลัย สถาบัน  

หรือวิทยาลัย เปนอักษรไทยนําหนาช่ือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือใชช่ือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนอักษรตางประเทศโดยไมไดรับ  

อนุญาตจากรัฐมนตรี หรือการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นเสื่อมลงจากมาตรฐานการศึกษาที่รับรองไวใหคณะกรรมการ  

เตือนเปนหนังสือใหปรับปรุงแกไขสิง่ตาง ๆ ตามที่แจงไปภายในเวลาที่กําหนด  

ถาหากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นไมดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสั่ง  

การตามควรแกกรณีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  

(๑)  สั่งใหงดรับนักศึกษาในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือทุกสาขาวิชา  

(๒) เพิกถอนการรับรองมาตรฐานการศึกษา   (ตอ)...  

๒๗ / มาตรา ๘๕...  
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๒๗  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

มาตรา ๘๕  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไมปฏิบัติตามขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษา  

เอกชน หรือแกไขขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามมาตรา ๑๑ (๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖)  

และ (๗) โดยไมไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ หรือเปดดําเนนิการในสาขาวิชาอ่ืนใดโดยไม  

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด  ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ  

คณะกรรมการมีอํานาจสั่งการตามควรแกกรณีอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา ๘๔ วรรคสอง  

การสั่งการตามวรรคหนึ่งไมกระทบถึงการดําเนินคดีผูกระทําการอันกฎหมายนัน้ๆบัญญัติเปนความผิด  

และกําหนดโทษไว  

มาตรา ๘๖   เมื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดมีเหตุอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้  

(๑)  ไมมีทุนพอจะดําเนินการตอไป หรือมีหนี้สินเกนิทรพัยสิน หรือมีฐานะการเงินไมมั่นคง  

อันอาจเกดิความเสียหายแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

(๒)  ฝาฝนบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้  กฎกระทรวง  เงื่อนไขทีรั่ฐมนตรีกําหนด หรือ  

ประกาศที่ออกหรือกําหนดตามพระราชบญัญัตินี้ หรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษา  

เอกชน หรือคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงส่ังการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในเมื่ออาจทําใหเกิด  

ความเสียหายแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของรัฐมนตรีซ่ึงส่ังการตามมาตรา  

๑๐๐ วรรคสาม  

(๓)  หยุดสอนเกินสองเดือนติดตอกัน  เวนแตเปนการหยดุสอนตามขอกําหนดของ  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

(๔)  สภาสถาบัน กรรมการสภาสถาบัน อธิการบดี คณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือ  

นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดําเนินการอันเปนภัยอยางรายแรงตอความมัน่คง หรือความ  

ปลอดภัยของประเทศ วัฒนธรรมของชาติ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  

...(ตอ)  (๓) เพิกถอนการใหความเห็นชอบการเปดดําเนินการในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือทุกสาขาวิชา  

(๔) เพิกถอนการรับรองวิทยฐานะ  

(๕) เพิกถอนใบอนุญาตนั้น  

การสั่งการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองไมกระทบถึงการดําเนินคดีผูกระทําการอันกฎหมายนั้นๆ บัญญัติเปนความผิดและ  

กําหนดโทษไว"  

๒๘ / ใหรัฐมนตรี...  
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๒๘  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจสัง่ใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยูในความ  

ควบคุมของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และใหรัฐมนตรแีตงตั้งคณะกรรมการควบคุม  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนขึ้นคณะหนึ่ง  ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวาหาคนแตไมเกินสิบหาคน  

ทําหนาที่แทนสภาสถาบัน และใหประกาศคําส่ังควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในหนังสือพิมพรายวัน  

ภาษาไทยมีกําหนดเวลาติดตอกันไมนอยกวาสามวัน  

มาตรา ๘๗   เมื่อรัฐมนตรีมีคําส่ังควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดแลว หามมิใหอธิการบดี  

คณาจารยประจํา  และเจาหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนปฏิบัติหนาที่ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น  

ตอไป เวนแตคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะไดมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ตอไป  

ในกรณีที่อธิการบดี  คณาจารยประจํา  และเจาหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดรับ  

มอบหมายตามวรรคหนึ่ง ใหจัดการอันสมควรเพื่อรักษาความสงบเรียบรอยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

ดูแลรักษาทรพัยสินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและสงมอบทรัพยสินพรอมดวยสมุดบัญชี เอกสาร และ  

ส่ิงอ่ืนอันเกี่ยวกับกิจการและทรัพยสินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหแกคณะกรรมการควบคุม  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยมิชักชา  

มาตรา ๘๘   ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหขาราชการในสังกัดกระทรวงศกึษาธิการไปปฏิบัติงาน  

ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในระหวางเวลาที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยูในความควบคุมของ  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดตามความจําเปน โดยใหถือวาเปนการปฏิบัติราชการตามปกติ  

มาตรา ๘๙    สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจอุทธรณคําส่ังควบคุมตอรัฐมนตรีไดภายในสามสิบ  

วันนับแตวันไดรับแจงคําส่ัง ใหรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณขึ้นคณะหนึง่  

ประกอบดวยผูแทนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจํานวนสามคน  ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการ  

อุดมศึกษาจํานวนสามคน  และผูทรงคุณวฒุิในปญหาที่เกี่ยวของจํานวนสามคน  เปนผูพิจารณาเสนอ  

ความเหน็ตอรัฐมนตรีเพื่อช้ีขาดตามมติของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ  

มาตรา ๙๐    เมื่อคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเห็นวา  สถาบันอุดมศึกษา  

เอกชนที่ถูกควบคุมสมควรจะดําเนนิกจิการของตนเองไดตอไป หรือเมื่อผูรับใบอนุญาตรองขอจะดําเนิน  

กิจการของตนตอไปตอคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ใหคณะกรรมการควบคุม  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนรายงานใหรัฐมนตรีทราบ ถารัฐมนตรีเห็นสมควร ใหมีคําส่ังเลิกการควบคุม  

และประกาศคาํส่ังเพิกถอนการควบคุมในหนังสือพิมพรายวันภาษาไทย   มีกําหนดเวลาติดตอกันไมนอย  
 

๒๙ / กวาสามวัน…  
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๒๙  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

กวาสามวัน และใหคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสงมอบทรัพยสินพรอมดวยสมุดบัญชี  

เอกสารและสิ่งอ่ืนอันเกีย่วกบักิจการและทรัพยสินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหแกสภาสถาบันโดย  

มิชักชา  

มาตรา ๙๑    เมื่อคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเห็นวา  สถาบันอุดมศึกษา  

เอกชนที่ถูกควบคุมไมอาจดําเนินกจิการตอไปได หรือไมควรใหดําเนินกิจการตอไป และมีเหตุสมควร  

เพิกถอนใบอนุญาต ใหรายงานตอรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจ  

ส่ังเพิกถอนใบอนุญาตได  

มาตรา ๙๒   เมื่อคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนรายงานตอรัฐมนตรีวามีเหตุ  

สมควรเพิกถอนใบอนุญาต ใหคณะกรรมการมีคําส่ังใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสงมอบเอกสารเกี่ยวกับ  

ผลการศึกษาของนักศึกษาทัง้หมดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น ใหแกสํานักงานคณะกรรมการการ  

อุดมศึกษาภายในระยะเวลาทีค่ณะกรรมการกําหนด  

ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนผูออกหนังสือรับรองผลการศึกษาของนักศึกษาใน  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนดังกลาวตามหลักฐานที่ไดรับมอบตามวรรคหนึ่ง  

มาตรา ๙๓    เมื่อรัฐมนตรีมีคําส่ังเพิกถอนใบอนุญาต ใหถือวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดังกลาว  

หมดสภาพการเปนนิติบุคคลตามมาตรา ๑๓ ใหคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแตงตั้ง  

ผูชําระบัญชี และใหนําบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยวาดวยการชําระบัญชีบริษัท  

จํากัดมาใชบังคับแกการชําระบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยอนุโลม  

เมื่อไดชําระบัญชีแลวถายังมทีรัพยสินเหลืออยูใหผูชําระบัญชีคืนแกผูรับใบอนุญาต  เวนแต  

ทรัพยสินที่ไดรับบริจาคจากผูอ่ืนตามมาตรา ๑๗ ใหโอนใหแกองคการสาธารณกุศลที่มีวัตถุประสงคใน  

การสงเสริมการศึกษาตามที่ระบุไวในขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ถาไมไดระบุไวให  

ทรัพยสินนั้นตกเปนของรัฐ  

มาตรา ๙๔   คาใชจายในการดําเนินงานระหวางการควบคุมหรือชําระบัญชีในสถาบันอุดมศึกษา  

เอกชน ใหจายจากทรัพยสินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น  

คณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจไดรับเงินคาตอบแทนในการปฏิบตัิหนาที่  

ตามที่รัฐมนตรีกําหนด โดยจายจากทรัพยสินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น  

มาตรา ๙๕   ใหกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนเจาพนักงานตามประมวล  

กฎหมายอาญา  

๓๐ / มาตรา ๙๖...  
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พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  ๓๐  

 

มาตรา ๙๖    เมื่อปรากฏวาอธิการบดี  

(๑)  ขาดคณุสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๑  

(๒)  ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๔๓ (๖) หรือ (๙) มาตรา ๕๑ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๙ หรือ  

มาตรา ๘๗ หรือขอบังคับ หรือขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

(๓)  ดําเนินกจิการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในลักษณะทีอ่าจเปนภยัอยางรายแรงตอความมั่นคง  

หรือความปลอดภัยของประเทศ วัฒนธรรมของชาติ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  

(๔)  ดําเนินกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือปลอยใหผูอ่ืนกระทําการใดๆ ที่ทําใหการจัด  

การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนัน้ไมมีคุณภาพทางวิชาการ หรือไมมีมาตรฐานการศึกษาตาม  

หลักเกณฑที่คณะกรรมการกาํหนด  และเปนเหตุใหเกิดความเสื่อมเสียแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

* ใหสภาสถาบันดําเนนิการตั้งคณะกรรมการสอบสวน  ถาเห็นวาอธิการบดีขาดคุณสมบัติหรือ  

มีลักษณะตองหามตาม (๑) กระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม (๒) หรือดําเนินการตาม (๓) หรือ (๔)  

ใหสภาสถาบันถอดถอนอธิการบดีจากตําแหนงภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบผลการสอบสวน  

ถาสภาสถาบันไมดําเนินการถอดถอน ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการดาํเนินการถอดถอน  

อธิการบดีจากตําแหนงได  

มาตรา ๙๗    เมื่อปรากฏวาคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนผูใด  

(๑)  ขาดคณุสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๔๖ หรือไดรับการแตงตั้งไมเปนไปตาม  

ขอบังคับตามมาตรา ๔๘  

(๒)  ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๒ หรือมาตรา ๘๗ หรือขอบังคับหรือขอกําหนดของ  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

(๓)  กระทําการในลักษณะทีอ่าจเปนภยัอยางรายแรงตอความมั่นคงหรอืความปลอดภัยของ  

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  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

ใหอธิการบดีดําเนินการสอบสวนถาเห็นวาคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนผูซ่ึงถูก  

สอบสวนขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม หรือไดรับการแตงตั้งไมเปนไปตามขอบังคับตาม (๑)  

กระทําการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม (๒) หรือกระทําการตาม (๓) ใหดําเนินการเพื่อถอดถอนคณาจารยผ  

นั้นออกจากตําแหนงภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบผลการสอบสวน ทั้งนี้ ใหคณาจารยมีสิทธิยื่น  

อุทธรณตอคณะกรรมการภายในสามสิบวนั คําวินจิฉัยของคณะกรรมการถือเปนเดด็ขาด  

ถาอธิการบดีไมดําเนินการตามวรรคสอง ใหสภาสถาบันดําเนินการแทนและใหดําเนนิการตอ  

อธิการบดีตามควรแกกรณีตอไป  

เมื่อไดดําเนินการถอดถอนคณาจารยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือดําเนินการตออธิการบดี  

ตามวรรคสองหรือวรรคสามแลว ใหรายงานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบ  

* มาตรา ๙๘     การสอบสวนตามมาตรา ๙๖ และมาตรา ๙๗ ใหเปนไปตามขอบังคับของสภา  

สถาบัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด  

มาตรา ๙๙    ผูซ่ึงถูกถอดถอนตามมาตรา ๙๖ หรือมาตรา ๙๗ แลวแตกรณี อาจไดรับแตงตั้งให  

เปนอธิการบดหีรือคณาจารยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอีกได  เมื่อไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีโดย  

คําแนะนําของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ตองพนกําหนดหนึ่งปนับแตวันที่ถูกถอดถอนจากตําแหนง  

 

หมวด ๘  

การเลิกและการโอนกิจการ  

 

มาตรา ๑๐๐    ผูรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะเลิกกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยความ  

เห็นชอบของสภาสถาบัน ใหแจงความประสงคเปนหนังสือพรอมทั้งเหตุผลความจําเปนที่จะตองเลกิกิจการ  

และแผนการจดัการศึกษาของนักศึกษาที่เหลืออยูของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตอคณะกรรมการกอนส้ินป  

การศึกษาไมนอยกวาสามเดอืน  
 

*  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  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล การเลิกกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามวรรคหนึ่ง  

ตองไดรับความยินยอมจากนิติบคุคลนั้นตามกฎหมาย  

รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการอาจมีคําส่ังเลิกกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและ  

จะกําหนดใหผูรับใบอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขเทาที่จําเปนได  และใหนํามาตรา ๙๒  มาตรา ๙๓  

และมาตรา ๙๔ มาใชบังคับแกการเลิกกิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยอนุโลม  

มาตรา ๑๐๑    ผูรับใบอนุญาตผูใดประสงคจะโอนใบอนญุาตโดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน  

ใหแจงเปนหนงัสือพรอมทั้งเหตุผลและรายละเอียดเกี่ยวกบัการโอนใบอนุญาตและรายละเอียดเกี่ยวกบั  

ผูรับโอนใบอนุญาตตอคณะกรรมการ  

ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตเปนนิติบุคคล การโอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งตองไดรับความยินยอม  

จากนิติบุคคลนั้นตามกฎหมาย  

รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการอาจมีคําส่ังโอนใบอนุญาตและจะกําหนดใหผูรับ  

ใบอนุญาตหรอืผูรับโอนใบอนุญาตปฏิบัติตามเงื่อนไขเทาที่จําเปนได  

มาตรา ๑๐๒  ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตตาย  ใหทายาทหรอืผูจัดการมรดกยื่นคําขอรับโอน  

ใบอนุญาตตอคณะกรรมการพรอมแจงเปนหนังสือใหสภาสถาบันทราบเพื่อรับโอนใบอนุญาตภายใน  

หกสิบวนั ถาไมไดยื่นคําขอภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาสถาบัน  

แจงชื่อผูรับโอนตอคณะกรรมการ พรอมทั้งรายละเอียดและเหตุผลความจําเปน  

ในกรณีที่ผูรับใบอนุญาตสิ้นสภาพนิติบุคคลตามกฎหมาย ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของ  

สภาสถาบันแจงชื่อผูรับโอนตอคณะกรรมการ พรอมทั้งรายละเอียดและเหตุผลความจําเปน  

รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการมีอํานาจพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร  

มาตรา ๑๐๓   ในกรณีทีไ่มมีผูรับโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๑๐๒ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ  

คณะกรรมการมีอํานาจสั่งใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยูในความควบคมุของสํานักงานคณะกรรมการ  

การอุดมศึกษา และใหนํามาตรา ๙๒ มาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม  

การเลิกกิจการตามมาตรา ๑๐๐ การโอนใบอนุญาตตามมาตรา ๑๐๑ และการเปลี่ยนแปลงผูรับ  

ใบอนุญาตตามมาตรา ๑๐๒ ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

๓๓ / หมวด ๙ ...  
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๓๓ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

 

หมวด ๙  

บทกําหนดโทษ  

มาตรา ๑๐๔   ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหนึง่ป หรือ  

ปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๑๐๕   สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ  

จําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

  * มาตรา ๑๐๖    สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดฝาฝนมาตรา ๑๑  ตองระวางโทษปรับไมเกิน  

หนึ่งแสนบาท  

มาตรา ๑๐๗   สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  

๒๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกนิสามแสนบาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ  

มาตรา ๑๐๘   สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๖๒  

วรรคสาม ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  

มาตรา ๑๐๙    ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๒  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  และปรับอีก  

วันละหาพันบาทตลอดระยะเวลาที่ยังฝาฝน  

มาตรา ๑๑๐    ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการ  คณะกรรมการอื่น หรือ  

คณะอนกุรรมการตามมาตรา ๒๗ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมืน่บาท  

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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๓๔ พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

 

มาตรา ๑๑๓   ผูใดฝาฝนตามมาตรา ๕๒ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท  

มาตรา ๑๑๔   ผูใดไมอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๗๑  

วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  

มาตรา ๑๑๕   สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๕ ตองระวาง  

โทษปรับไมเกนิหนึ่งลานบาท  

ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดกระทําความผิดตามมาตรา ๗๔ หรือมาตรา ๗๕ กรรมการ  

สภาสถาบัน หรืออธิการบดี หรือผูรับผิดชอบในการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น ตองรับ  

โทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นดวย เวนแตจะพสูิจนไดวาตนมิไดมีสวนในการกระทําความผิด  

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น  

มาตรา ๑๑๖    ผูรับใบอนุญาต กรรมการสภาสถาบัน อธิการบดี คณาจารย หรือเจาหนาที่ของ  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนผูใดฝาฝนมาตรา ๗๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกนิ  

สามแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๑๑๗   อธิการบดี คณาจารย หรือเจาหนาที่ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนผูใดฝาฝนมาตรา  

๘๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกนิสามแสนบาท หรือทั้งจําทัง้ปรับ  

มาตรา ๑๑๘   สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการตามมาตรา ๙๒  

วรรคหนึ่ง  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  และปรับอีกวนัละหาพันบาทตลอดระยะเวลาที่ยัง  

ฝาฝน  

มาตรา ๑๑๙   ผูใดใชครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหนง เครื่องแบบ เครื่องหมาย  

หรือเครื่องแตงกายของนกัศกึษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยไมมีสิทธิที่จะใช  หรือแสดงดวยประการ  

ใดๆวาตนมีประกาศนยีบัตร  อนุปริญญา  ปริญญา  ประกาศนียบัตรบณัฑิต หรือตําแหนงของ  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยที่ตนไมมีสิทธิ  ถาไดกระทาํเพื่อใหบุคคลอื่นเชื่อวาตนมีสิทธิจะใช หรือมี  

วิทยฐานะ หรือตําแหนงเชนนั้น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกนิสามแสนบาท  

หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๑๒๐   ผูใดใช ปลอม เลียน ซ่ึงตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณของสถาบันอุดมศึกษา  

เอกชนไมวาจะทําเปนสีใด   หรือทําดวยวิธีใดๆ    หรือทําใหปรากฏที่วัตถุหรือสินคาใดๆโดยไมไดรับ  

อนุญาตจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสามแสนบาท  

หรือทั้งจําทั้งปรับ  

๓๕ / มาตรา ๑๒๑…  
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๓๕  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

มาตรา ๑๒๑   ผูใดจัดการศึกษาระดับปริญญาโดยไมไดรับอนุญาตหรือกระทําดวยประการใดๆ  

ใหบุคคลอื่นหลงเชื่อวาตนมอํีานาจหนาที่ในการจัดการศึกษาระดับปริญญา  ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน  

หนึ่งป หรือปรับไมเกินหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๑๒๒   สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดแสดงหรือกระทําดวยประการใดๆ เพื่อใหบุคคลอื่น  

หลงเชื่อวาไดรับการรับรองวิทยฐานะ หรือไดรับความเห็นชอบใหเปดดําเนนิการในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง  

หรือไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาสาขาวิชาใดอนัเปนเท็จ อธิการบดีตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  

หรือปรับไมเกนิหาแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

มาตรา ๑๒๓  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว ใหเลขาธิการ  

คณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอํานาจเปรียบเทยีบปรับได เมื่อผูตองหา  

ไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลว ใหถือวาคดีเลิกกัน  

ถาผูตองหาไมยินยอมตามทีเ่ปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงนิคาปรับภายใน  

กําหนดเวลาดงักลาว ใหดําเนินคดีตอไป  

 

บทเฉพาะกาล  

 

มาตรา ๑๒๔   ใหคณะกรรมการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา  

เอกชน พ.ศ.  ๒๕๒๒ ปฏิบตัิหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ไปพลางกอน จนกวาจะมคีณะกรรมการการ  

อุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบยีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

มาตรา ๑๒๕   ใหคณะกรรมการควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  สภาสถาบัน  และคณะกรรมการ  

อ่ืนซึ่งไดรับการแตงตั้งตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒  เปนคณะกรรมการ  

ควบคุมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สภาสถาบัน และคณะกรรมการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมี  

คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวยระเบยีบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  

มาตรา ๑๒๖   ใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒ ซ่ึงออกให  

กอนวนัที่พระราชบัญญัตินี้ใชบงัคับ  และใบอนุญาตนั้นยงัคงใชไดในวนัที่พระราชบญัญัตินี้ประกาศใน  

ราชกิจจานุเบกษา ใหถือเปนใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  

๓๖ / มาตรา ๑๒๗...…  
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๓๖  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

มาตรา ๑๒๗   ผูขอรับใบอนุญาตซึ่งไดยื่นโครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไวกอนวันที่  

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ใหดําเนนิการตอไปจนกวาจะแลวเสร็จ  โดยใหถือวาเปนการดําเนินการตาม  

พระราชบัญญัตินี้   ทั้งนี้   ตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช  

บังคับ  

มาตรา ๑๒๘   ใหผูซ่ึงดํารงตําแหนงทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยูในวนัที่  

พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีฐานะเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการของ  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตอไปตามพระราชบัญญัตินี้  

มาตรา ๑๒๙   ใหผูปฏิบัติงานในสถาบันอดุมศึกษาเอกชนซึ่งไดรับแตงตั้งตามพระราชบัญญัติ  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒ เปนผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบญัญัตินี้  

มาตรา ๑๓๐   ในระหวางที่ยงัไมมีกฎกระทรวง ประกาศ คําส่ัง ขอกําหนด ระเบียบ และขอบังคับ  

เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบญัญัตินี้  ใหนํากฎทบวง ประกาศ คําส่ัง ขอกําหนด ระเบยีบ และขอบังคับ  

ที่ออกตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ  

พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร  

นายกรัฐมนตร ี 
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๓๗  

 

๓๐  ตุลาคม ๒๕๔๖  

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

หนา ๓๒  

เลม ๑๒๐     ตอนที่ ๑๐๗ ก  ราชกิจจานุเบกษา  

หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ  

ไดกําหนดกรอบการบริหารและการจดัการศึกษาของเอกชนใหมีความเปนอิสระ โดยมีการกํากับ  ติดตาม  

การประเมินคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาจากรัฐ และตองปฏิบัติตามหลักเกณฑการประเมินคุณภาพและ  

มาตรฐานการศึกษาเชนเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ   เพ่ือใหสถานศึกษาของเอกชนทีจ่ัดการศึกษาระดับ  

ปริญญาดําเนินกิจการไดโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เปนของตนเอง  มีความ  

คลองตัว  มีเสรีภาพทางวิชาการ  และอยูภายใตการกํากบัดูแลของสภาสถานศึกษา  และไดกําหนดใหมี  

คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทําหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษา  

ของรัฐและเอกชน รวมทั้งเพื่อเปนการสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดธํารงรักษามาตรฐาน  

การศึกษาใหเหมาะสมยิ่งขึน้   มคีวามเจรญิมั่นคงและเอือ้อํานวยตอการขยายกจิการในการจัดการศึกษา  

ระดับอุดมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ดงันั้น เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของ  

เอกชนอยูภายใตการกํากับ  ติดตามการประเมินคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาเดียวกัน  จึงจําเปนตองตรา  

พระราชบัญญัตินี้  
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๓๘  

 

๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๐  

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิม่เติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  

หนา ๑๑  

เลม ๑๒๔     ตอนที่ ๑๐๑ ก  ราชกิจจานุเบกษา  
 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา  

เอกชน  พ.ศ.๒๕๔๖  มีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจบุันและทําให  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมอาจดําเนนิกิจการสนองตอความตองการของสังคมที่เปล่ียนแปลงไปอยาง  

รวดเร็วไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกบัสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนยังมแีนวปฏิบัติที่  

แตกตางกัน ดงันั้น เพื่อใหเกดิความเสมอภาคและเทาเทียมกันในการจัดการศึกษา สมควรกําหนดใหสภา  

สถาบันมีอํานาจในการอนุมตัิหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรตามที่คณะกรรมการกําหนด รวมท้ัง  

สงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีอํานาจในการลงทนุหรือรวมลงทุนกับนิติบุคคลหรือหนวยงานอื่น  

เพื่อเปนรายไดของสถาบันอุดมศึกษาจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้  
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พระราชบัญญัติ 

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  (ฉบับที ่ ๓) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

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

เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  

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

พ.ศ.  ๒๕๖๒” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้แก้ไขค าว่า   “ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา”  และค าว่า  

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

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

้หนา   ๑๐๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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““กระทรวง”  หมายความว่า  กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม” 
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

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

รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่กับออกกฎกระทรวง  และประกาศ  
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น  เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้” 
มาตรา ๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๘๘  แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

พ.ศ.  ๒๕๔๖  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๘๘ รัฐมนตรีมีอ านาจสั่งให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงไปปฏิบัติงานในสถาบัน 

อุดมศึกษาเอกชนในระหว่างเวลาที่สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยู่ในความควบคุมของส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรมได้ตามความจ าเป็น  โดยให้ถือว่าเป็นการปฏิบัตริาชการ
ตามปกติ” 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ี
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

้หนา   ๑๐๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติม 
กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพ่ือแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

้หนา   ๑๐๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๕๗    ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤษภาคม   ๒๕๖๒
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หนา   ๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๘๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   สิงหาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

 

 
 
 
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย  สถาบัน  และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๗  และมาตรา   ๙  วรรคสอง   แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  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  ซ่ึงเนนการสอนในสาขาวิชาใดหรือ

กลุมสาขาวิชาใดโดยเฉพาะ 
(๒) ใหการศึกษาเพื่อใหประกาศนียบัตร  อนุปริญญา  ปริญญาทุกชั้น  และประกาศนียบัตรบัณฑิต 
(๓) มีภารกิจดานการสอน  การผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การใหบริการทางวิชาการแกสังคม  และ

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
ขอ ๓ วิทยาลัยมีลักษณะ  ดังตอไปนี้ 
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หนา   ๒ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๘๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   สิงหาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

(๑) ใหการศึกษา  และสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงในบางสาขาวิชา 
(๒) ใหการศึกษาเพื่อใหประกาศนียบัตร  อนุปริญญา  ปริญญาทุกชั้น  และประกาศนียบัตรบัณฑิต 
(๓) มีภารกิจดานการสอน  การผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การใหบริการทางวิชาการแกสังคม   

และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ 
 

ใหไว  ณ  วันที่  ๑๙  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
จาตุรนต  ฉายแสง 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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หนา   ๓ 
เลม   ๑๒๓   ตอนที่   ๘๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๑   สิงหาคม   ๒๕๔๙ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๙  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  บัญญัติใหลักษณะของมหาวิทยาลัย  สถาบัน  และวิทยาลัยของสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน  เปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
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หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

 

 

 

 

 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเง่ือนไขการขออนุญาตและการอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อ 

หรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๗  และมาตรา  ๑๔  วรรคสอง  แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัด
สิทธิและเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๒  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๑   
และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจ 
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

หมวด  ๑ 
การเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 

 

ขอ ๑ การขออนุญาตเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ใหกระทําไดในกรณีที่มีการเปลี่ยน
วัตถุประสงคของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามที่กําหนดไวในขอกําหนด  โดยไดรับความเห็นชอบจาก
สภาสถาบันและผูรับใบอนุญาต  และชื่อที่จะเปลี่ยนตองเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) เหมาะสมและสอดคลองกับวัตถุประสงคของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   
(๒) ไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับพระปรมาภิไธย  พระนามของพระราชินีหรือพระบรม

วงศานุวงศ  เวนแตจะไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใชเปนชื่อของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(๓) ไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับราชทินนาม  เวนแตเปนราชทินนามของตน  ของผูบุพการี  

หรือของผูสืบสันดาน  และไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใชเปนชื่อของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
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หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

(๔) ไมพองหรือมุงหมายใหคลายกับชื่อสกุลหรือชื่ออื่นใดที่ไดรับพระราชทานจากพระมหากษัตริย  
เวนแตจะไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตใหใชเปนชื่อของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

(๕) ไมเหมือนหรือคลายคลึงกับชื่อของสถาบันอุดมศึกษาอื่น  หรือหนวยงานของรัฐ 
(๖) ไมเปนชื่อที่อาจกอใหเกิดความสําคัญผิดวารัฐบาล  หนวยงานของรัฐของไทยหรือของ

ตางประเทศ  หรือองคการระหวางประเทศเปนเจาของหรือผูดําเนินการ 
(๗) ไมมีลักษณะเปนการโฆษณาที่เกินจริง   
(๘) ไมขัดตอแนวนโยบายแหงรัฐ 
(๙) ไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
ขอ ๒ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ประสงคจะเปลี่ยนชื่อ  ใหอธิการบดีย่ืนคําขอตอสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาพรอมเอกสารหรือหลักฐานตามแบบ  รกอ.  ๐๗  ทายกฎกระทรวงนี้ 
ขอ ๓ เมื่อไดรับคําขอแลว  ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจสอบคําขอ   

หากปรากฏวาคําขอไมสมบูรณหรือเอกสารหรือหลักฐานไมครบถวน  ใหสงคืนผูย่ืนคําขอภายใน 
สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

ขอ ๔ ในกรณีคําขอถูกตองและมีเอกสารหรือหลักฐานครบถวนสมบูรณ  ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอดุมศึกษาเสนอคณะกรรมการพิจารณา   

ขอ ๕ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา   การขอเปลี่ยนชื่อไมเปนไปตาม
หลักเกณฑและเง่ือนไขตามขอ  ๑  ใหคณะกรรมการแนะนําใหผู ย่ืนคําขอดําเนินการปรับปรุงใหเหมาะสม  
หากผูย่ืนคําขอไมปรับปรุงตามคําแนะนําภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือ  ใหถือวา 
ผูย่ืนคําขอไมประสงคจะขออนุญาตเปลี่ยนชื่อตอไป 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาการขอเปลี่ยนชื่อเปนไปตามหลักเกณฑ 
และเง่ือนไขตามขอ  ๑  ใหคณะกรรมการใหคําแนะนํารัฐมนตรีอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนนั้นได 

ในกรณีที่การขอเปลี่ยนชื่อซ่ึงผูย่ืนคําขอไดปรับปรุงตามคําแนะนําของคณะกรรมการแลว 
ไมเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขตามวรรคหนึ่ง   ใหคณะกรรมการใหคําแนะนํารัฐมนตรี   
ไมอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อ   

ขอ ๖ ใบอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ใหเปนไปตามแบบ  รกอ.  ๐๘  
ทายกฎกระทรวงนี้  และใหมีผลบังคับใชเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 
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หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

หมวด  ๒ 
การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 

 

ขอ ๗ การเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  จะเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเปนสถาบัน
หรือวิทยาลัย  หรือจากสถาบันเปนมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย  หรือจากวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันก็ได  และการเปลี่ยนเปนประเภทใดจะตองมีลักษณะสอดคลองกับประเภทสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่กําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย  สถาบัน  และวิทยาลัย
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน   

ขอ ๘ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จะขอเปลี่ยนประเภทตองเปนไปตามหลักเกณฑ 
และเง่ือนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) เปดดําเนินการมาแลวไมนอยกวาหาปการศึกษา  และมีผูสําเร็จการศึกษาอยางนอยหนึ่งรุน 
(๒) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น  ไดดําเนินการตามขอกําหนดถูกตองและครบถวน 

ทุกประการแลว   
(๓) ที่ดินของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะตองมีลักษณะและเนื้อที่เปนไปตามกฎกระทรวง 

วาดวยการกําหนดลักษณะและเนื้อที่ที่ดินที่จะใชเปนที่จัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
(๔) ในกรณีที่การเปลี่ยนประเภทจากวิทยาลัยเปนสถาบันหรือมหาวิทยาลัย  หรือจากสถาบัน

เปนมหาวิทยาลัย  สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น  จะตองมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่
ยอมรับไดตามหลักวิชาการดานการวิจัยในสาขาที่เปดสอน  อยางนอยสาขาวิชาละสามเรื่อง 

(๕) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอเปลี่ยนประเภท  จะตองไดรับการรับรองวิทยฐานะแลว 
(๖) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอเปลี่ยนประเภท  จะตองไดรับการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ

กลุมสถาบันตามที่กําหนดไวในมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  ทั้งในระดับสถาบันอุดมศึกษาและระดับ
กลุมสาขาวิชาจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคการมหาชน) 

(๗) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ขอเปลี่ยนประเภท  จะตองมีความพรอมและมีศักยภาพ 
ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา   มาตรฐานการอุดมศึกษา   และเกณฑมาตรฐานที่ เกี่ยวของ 
ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  โดยมีหลักฐานยืนยันวาสามารถดําเนินการดานกายภาพ  ดานวิชาการ  
และดานการเงินได 

(๘) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะตองกําหนดวา   จะเปนสถาบันอุดมศึกษาอยูในกลุม
สถาบันอุดมศึกษาใดตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  และกลุม
สถาบันอุดมศึกษาที่กําหนดจะตองสอดคลองกับลักษณะของสถาบันอุดมศึกษา 
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หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ขอ ๙ การย่ืนคําขอเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
สภาสถาบันและผูรับใบอนุญาต  โดยใหอธิการบดีย่ืนคําขอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
พรอมเอกสารหรือหลักฐานตามแบบ  รกอ.  ๐๙  ทายกฎกระทรวงนี้ 

ขอ ๑๐ เมื่อไดรับคําขอแลว  ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตรวจสอบคําขอ   
หากปรากฏวาคําขอไมสมบูรณหรือเอกสารหรือหลักฐานไมครบถวน  ใหสงคืนผูย่ืนคําขอภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคําขอ 

ขอ ๑๑ ในกรณีคําขอถูกตองและมีเอกสารหรือหลักฐานครบถวนสมบูรณ  ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการพิจารณา 

ขอ ๑๒ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา  การขอเปลี่ยนประเภทไมเปนไปตาม
หลักเกณฑและเง่ือนไขตามขอ  ๗  และขอ  ๘  ใหคณะกรรมการแนะนําใหผู ย่ืนคําขอดําเนินการ
ปรับปรุงใหเหมาะสม  หากผูย่ืนคําขอไมปรับปรุงตามคําแนะนําภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับแจง
เปนหนังสือ  ใหถือวาผูย่ืนคําขอไมประสงคจะขออนุญาตเปลี่ยนประเภทตอไป 

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาการขอเปลี่ยนประเภทเปนไปตามหลักเกณฑ 
และเง่ือนไขตามขอ  ๗  และขอ  ๘  ใหคณะกรรมการใหคําแนะนํารัฐมนตรีอนุญาตใหเปลี่ยนประเภท
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นได 

ในกรณีที่การขอเปลี่ยนประเภทซึ่งผูย่ืนคําขอไดปรับปรุงตามคําแนะนําของคณะกรรมการแลว
ไมเปนไปตามหลักเกณฑและเง่ือนไขตามวรรคหนึ่ง  ใหคณะกรรมการใหคําแนะนํารัฐมนตรีไมอนุญาต
ใหเปลี่ยนประเภท 

ขอ ๑๓ ใบอนุญาตใหเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  ใหเปนไปตามแบบ  รกอ.  ๑๐  
ทายกฎกระทรวงนี้  และใหมีผลบังคับใชเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว 

หมวด  ๓ 
ใบแทนใบอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 

 

ขอ ๑๔ ในกรณีที่ใบอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อหรือใบอนุญาตใหเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนสูญหายหรือถูกทําลายหรือลบเลือนในสาระสําคัญ  ใหอธิการบดีย่ืนคําขอรับใบแทนใบอนุญาต
ใหเปลี่ยนชื่อหรือใบอนุญาตใหเปลี่ยนประเภทตามแบบ  รกอ.  ๑๑  หรือ  รกอ.  ๑๒  ทายกฎกระทรวงนี้ 

263



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

ใบแทนใบอนุญาตใหเปลี่ยนชื่อหรือใบอนุญาตใหเปลี่ยนประเภท  ใหใชแบบใบอนุญาต 
ใหเปลี่ยนชื่อหรือใบอนุญาตใหเปลี่ยนประเภท  มีขอความวา  “ใบแทน”  ดวยหมึกสีแดงไวที่ดานหนา
ตรงมุมบนดานขวา 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

จุรินทร  ลักษณวิศิษฏ 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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เลขรับท่ี .............................. 
วันท่ี .................................... 
       (สําหรับเจาหนาท่ี) 

 
 
 
 
 
 

คําขอรับใบอนญุาตใหเปล่ียนช่ือสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
   
        

เขียนท่ี .......................................... 

วันท่ี .. เดือน ....................... พ.ศ. .... 

  ๑. ขาพเจา ....................................................................... ตําแหนงอธิการบด ี

มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย ..................................... ตั้งอยูเลขท่ี .............. หมูท่ี ............... 

ตรอก/ซอย ........................ ถนน .................... ตําบล/แขวง ...............................................

อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด .............................. โทรศัพท ........................................ 

  ๒. มีความประสงคจะขอรับใบอนุญาตใหเปล่ียนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

จาก ........................................................ เปน ....................................................... 

 

  ๓. ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาจะดําเนินการขอเปล่ียนช่ือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ภายในกําหนดเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับตั้งแตวันท่ีไดรับอนุญาต และจะแสดงหลักฐานตอสํานกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาวาไดเร่ิมดําเนินการตามนั้นแลว 
 

  ๔. พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหรือหลักฐานตางๆ มาดวยแลว 
 (๑) เหตุผลประกอบการขอเปลี่ยนช่ือ 
 (๒) สําเนาใบอนุญาตจัดตั้ง หรือสําเนาคําส่ังโอนใบอนุญาต (ถามี) 

 (๓) หนังสือยินยอมจากผูรับใบอนุญาต    

 (๔) สําเนาใบอนุญาตเปล่ียนช่ือ/ประเภท (ถามี)  

 (๕) รายงานการประชุมสภาสถาบันท่ีมีมติเห็นชอบใหเปล่ียนช่ือ 
 (๖) หากเปนช่ือพระราชทานตองมีเอกสารหรือหลักฐานท่ีไดรับพระบรม 

ราชานุญาตแลว    

     
       (ลายมือช่ือ) ...................................... ผูยื่นคําขอ 

              (    ) 
              อธิการบด ี...................................... 

รกอ. ๐๗
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รกอ. ๐๘ 

 
 

ใบอนุญาตใหเปล่ียนช่ือสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
    

 
ท่ี ../.... 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

พ .ศ .  ๒๕๔๖  รั ฐมนตรีว าการกระทรวงศึ กษา ธิการ  โดยคํ าแนะนํ าของคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา อนุญาตให................................................................................ 

ตั้งอยูท่ี................................................................................................................ 

เปล่ียนช่ือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปน........................................................................... 
 
  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี .. เดือน .........................พ.ศ. .... เปนตนไป 

ใหไว ณ วนัท่ี .. เดือน ............... พ.ศ. …. 

 
.......................................... 

                  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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เลขรับท่ี .............................. 
วันท่ี .................................... 
       (สําหรับเจาหนาท่ี) 

 
 
 
 
 
 

คําขอรับใบอนญุาตใหเปล่ียนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
   
        

เขียนท่ี .......................................... 

วันท่ี ........ เดือน ....................... พ.ศ. ..... 

  ๑. ขาพเจา ....................................................................... ตําแหนงอธิการบด ี

มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย ..................................... ตั้งอยูเลขท่ี .............. หมูท่ี ............... 

ตรอก/ซอย ........................ ถนน .................... ตําบล/แขวง ...............................................

อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด .............................. โทรศัพท ....................................... 

  ๒. มีความประสงคจะขอรับใบอนุญาตใหเปล่ียนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

จาก ........................................................... เปน .............................................................. 

  ๓. ขาพเจาขอรับรองวา ขาพเจาจะดําเนินการขอเปล่ียนประเภทสถาบันอุดมศึกษา

เอกชน ภายในกําหนดเวลาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับตั้งแตวันท่ีไดรับอนุญาต และจะแสดงหลักฐานตอ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาไดเร่ิมดําเนินการตามนั้นแลว 
  ๔.  พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหรือหลักฐานตางๆ มาดวยแลว 
 (๑) สําเนาใบอนุญาตจัดตั้ง หรือสําเนาคําส่ังโอนใบอนุญาต (ถามี) 
 (๒) หนังสือยินยอมจากผูรับใบอนุญาต  
 (๓) สําเนาใบอนุญาตเปล่ียนช่ือ/ประเภท (ถามี)  

 (๔) ขอกําหนดเดิม ๑ ชุด 
 (๕) ขอมูลผลการดําเนินงานท่ีผานมาอยางนอยสามป 

 (๖) หลักฐานการมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดิน หรือสิทธิการเชาท่ีดินตามมาตรา ๑๒ แหง

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยมีลักษณะและเนื้อท่ีตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวงวาดวยการกําหนดลักษณะและเนื้อท่ีท่ีดิน ท่ีจะใชเปนท่ีจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
 (๗) ผลงานวิจัยในกรณี ท่ีเปล่ียนประเภทจากวิทยาลัยเปนสถาบันหรือ

มหาวิทยาลัย หรือจากสถาบันเปนมหาวิทยาลัย 
 (๘) สําเนาใบรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 (๙) โครงการขอเปลี่ยนประเภท ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงความพรอมและศักยภาพ 

โดยจัดทําเปนแผนหาป ประกอบดวย แผนกายภาพ แผนวิชาการ และแผนการเงิน 

รกอ. ๐๙ 
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๒

กรณีสถานท่ีตั้งหลักและสถานท่ีจัดหาเพ่ิมเติมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีขอ

เปล่ียนประเภทที่ไมไดติดตอเปนผืนเดียวกันตองแสดงแผนการใชพ้ืนท่ีและแผนการเช่ือมโยงสถานท่ี

ท่ีไมเปนอุปสรรคตอการจัดการศึกษา 
 (๑๐) รายงานการประชุมสภาสถาบันท่ีมีมติเห็นชอบใหเปล่ียนประเภท 

 (๑๑) รายงานการประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 (๑๒) รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก  

     
 
       (ลายมือช่ือ) ...................................... ผูยื่นคําขอ 
              (    ) 
          อธิการบดี ...................................... 
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รกอ. ๑๐ 
 

 
 

ใบอนุญาตใหเปล่ียนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
    

 
ท่ี ../.... 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔ แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

อนุญาตให......................................................................................................................... 

ตั้งอยูท่ี............................................................................................................................. 

เปล่ียนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปน......................................................................... 
 

  ท้ังนี้ ตัง้แตวนัท่ี .......... เดือน ............................พ.ศ. …. เปนตนไป 

ใหไว ณ วนัท่ี .. เดือน ............... พ.ศ. …. 

 
      ……………………….. 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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เลขรับท่ี .............................. 
วันท่ี .................................... 
       (สําหรับเจาหนาท่ี) 

 
 
 
 
 
 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตใหเปล่ียนช่ือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
   
        

เขียนท่ี .......................................... 
วันท่ี ........ เดือน ....................... พ.ศ. ..... 

 
  ๑. ขาพเจา ....................................................................... ตําแหนงอธิการบด ี

มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย ..................................... ตั้งอยูเลขท่ี .............. หมูท่ี ............... 

ตรอก/ซอย ........................ ถนน .................... ตําบล/แขวง ...............................................

อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด .............................. โทรศัพท ........................................ 

  ๒. มีความประสงคจะขอรับใบแทนใบอนุญาตใหเปล่ียนชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

จาก .............................................................................. เปน .................................................................... 

  ๓. พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหรือหลักฐานตางๆ มาดวยแลว 
      (๑) เหตุผลประกอบการขอ 

    (๒) ใบแจงความวาใบอนุญาตสูญหาย หรือ  
    (๓) ใบอนญุาตเปล่ียนช่ือท่ีถูกทําลายหรือลบเลือนในสาระสําคัญ (ถามี) 
 

 
       (ลายมือช่ือ) ...................................... ผูยื่นคําขอ 
             (    ) 
                อธิการบดี ...................................... 
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เลขรับท่ี .............................. 
วันท่ี .................................... 
       (สําหรับเจาหนาท่ี) 

 
 
 
 
 
 

คําขอรับใบแทนใบอนุญาตใหเปล่ียนประเภทสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน 
   
        

เขียนท่ี .......................................... 

วันท่ี ........ เดือน ....................... พ.ศ. ..... 

 
  ๑. ขาพเจา ....................................................................... ตําแหนงอธิการบด ี

มหาวิทยาลัย/สถาบัน/วิทยาลัย ..................................... ตั้งอยูเลขท่ี .............. หมูท่ี ............... 

ตรอก/ซอย ........................ ถนน .................... ตําบล/แขวง ...............................................

อําเภอ/เขต ........................ จังหวัด .............................. โทรศัพท ....................................... 

  ๒. มีความประสงคจะขอรับใบแทนใบอนุญาตใหเปล่ียนประเภทสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนจาก ................................................ เปน  ...................................... 

  ๓. พรอมกับคําขอนี้ ขาพเจาไดแนบเอกสารหรือหลักฐานตางๆ มาดวยแลว 

 (๑) เหตุผลประกอบการขอ 
 (๒) ใบแจงความวาใบอนญุาตสูญหาย หรือ  
 (๓) ใบอนุญาตเปล่ียนประเภทท่ีถูกทําลายหรือลบเลือนในสาระสําคัญ (ถามี) 

 

 
       (ลายมือช่ือ) ...................................... ผูยื่นคําขอ 
             (    ) 

          อธิการบดี ....................................... 
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หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๓๗   ก ราชกิจจานุเบกษา ๙   มิถุนายน   ๒๕๕๒ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๑๔  แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ.  ๒๕๔๖  บัญญัติใหการเปล่ียนช่ือหรือเปล่ียนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ตองไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  โดยการขออนุญาตและการอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง คู่มือการขออนุญาตเปล่ียนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2558 

-------------------------- 

ในการเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องดําเนินการให้เป็น             
ไปตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขอ
อนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2552 กฎกระทรวง
กําหนดลักษณะเนื้อท่ีท่ีดินท่ีจะใช้เป็นท่ีจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 กฎกระทรวงกําหนด
ลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 และกฎหมายอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง โดยจําแนกเป็นสาระสําคัญ ดังนี้ 

 

       หมวดท่ี 1 
การย่ืนคําขอและเอกสารหลักฐาน 

ในการเสนอขออนุญาตเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันและผู้รับใบอนุญาต โดยให้อธิการบดียื่นคําขอต่อสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพร้อมเอกสารหลักฐาน โครงการเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและ
ข้อกําหนดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี้  

1. คําขออนุญาตเปล่ียนประเภท 

ในการเสนอขออนุญาตเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อธิการบดีจะต้องยื่นคําขอ
ตามแบบ รกอ. 09 แนบท้ายกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตและ      
การอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2552 และข้อมูลเอกสารหลักฐาน 
ดังต่อไปนี้ 

1.1 สําเนาใบอนุญาตจัดต้ัง และสําเนาคําสั่งโอนใบอนุญาต (ถ้ามี) 
1.2 สําเนาใบอนุญาตเปลี่ยนชื่อ/ประเภท (ถ้ามี) 
1.3 รายงานการประชุมสภาสถาบันท่ีมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนประเภท 
1.4 หนังสือยินยอมจากผู้รับใบอนุญาต 
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1.5 สําเนาใบรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
1.6 ข้อกําหนดเดิม 1 ชุด 
1.7 หลักฐานการมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน (สําเนาโฉนดท่ีดิน) หรือสิทธิการเช่าท่ีดินตาม

มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  โดยมีลักษณะและเนื้อท่ีตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดลักษณะและเนื้อท่ีท่ีดิน ท่ีจะใช้เป็นท่ีจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

1.8 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

1.9 รายงานการประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
1.10 แสดงหลักฐานผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นท่ียอมรับได้ตามหลักวิชาการ

ด้านการวิจัยในสาขาวิชาท่ีเปิดสอน อย่างน้อยสาขาวิชาละสามเรื่อง 
1.11  เอกสารแสดงการอนุญาตให้จัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้ง (ถ้ามี)  
1.12  ใบรับรองหลักสูตรจากองค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) 

1.13  โครงการเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซ่ึงรายละเอียดตามหมวด 2 
จํานวน 10 ชุด  

1.14  ข้อกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีจะขอเปลี่ยนประเภท  ซ่ึงรายละเอียด
ตามหมวด 3 จํานวน 10 ชุด  

1.15 เอกสารอ่ืนเพ่ิมเติม 
(1) ผังแม่บท ผู้ออกแบบผังแม่บทจะต้องเป็นสถาปนิกหรือวิศวกรท่ีมีใบประกอบ

วิชาชีพสถาปนิกหรือวิศวกรอย่างตํ่าระดับสามัญ ตามพระราชบัญญัติ
สถาปนิก หรือพระราชบัญญัติวิศวกร  

(2) แปลนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ผู้ออกแบบจะต้องเป็นสถาปนิกหรือวิศวกรท่ีมี

ใบประกอบวชิาชีพสถาปนิกหรอืวิศวกรอย่างตํ่าระดับสามัญตามพระราชบัญญัติ

สถาปนิก หรือพระราชบัญญัติวิศวกร  

(3) ราคาประเมินท่ีดินของทางราชการ 
(4) ราคาประเมินทรัพย์สินจากบริษัทประเมินราคาทรัพย์สินท่ีมีชื่อและหมายเลข

ทะเบียนอยู่ในบัญชีรายชื่อของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (ถ้ามี) 

(5) เอกสารประเมินความม่ันคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้สอยของ

อาคารกรณีเป็นอาคารเก่า โดยต้องมีผู้ตรวจสอบอาคารท่ีข้ึนทะเบียนเป็น           

ผู้ตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ท่ีได้รับใบอนุญาตการ

ประกอบวิชาชีพสถาปนิกและวิศวกรอย่างตํ่าระดับสามัญ (ถ้ามี) 

(6) จํานวนบัณฑิตท่ีจบการศึกษา จําแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา 
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(7) ใบรับทราบหลักสูตร 

(8) รายชื่ออาจารย์ประจําจําแนกตามคณะ หลักสูตรและสาขาวิชา โดยระบุ

คุณวุฒิ ตําแหน่งทางวิชาการ และผลงานวิจัย (สําหรับอาจารย์ในระดับ

บัณฑิตศึกษา)  

ท้ังนี้ ต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้องของผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้มีอํานาจลงนาม

แทนผู้ขอรับใบอนุญาตทุกรายการทุกหน้า และกรณีเป็นนิติบุคคลต้องมีการรับรองสําเนาถูกต้องโดยกรรมการ                 

ผู้มีอํานาจลงนามพร้อมประทับตราของบริษัท และถ้าได้มีการเปลี่ยนแปลงข้อความเป็นอย่างอ่ืนเม่ือใดก็ให้แจ้ง

การเปลี่ยนแปลงนั้นด้วย 
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                                   หมวดท่ี 2 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการออกใบอนุญาตให้เปล่ียนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเสนอโครงการเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซ่ึงประกอบไปด้วย
รายละเอียด ดังนี้  

1. ช่ือ ตราสัญลักษณ์ และประเภท 

1.1  ช่ือ  

ต้องเป็นไปตาม มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ดังนี้ 

1.1.1 ชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องใช้อักษรไทยและต้องใช้คําว่า “มหาวิทยาลัย” 
“สถาบัน” หรือ “วิทยาลัย” นําหน้าชื่อ 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะใช้อักษรต่างประเทศด้วยก็ได้ โดยได้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรี โดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 

1.1.2 การกําหนดชื่อจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไข ดังนี้ 

(1) เหมาะสมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

(2) ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ได้แก่ 

 (2.1)  ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี
หรือพระบรมวงศานุวงศ์ เว้นแต่จะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เป็นชื่อของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 (2.2) ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับราชทินนาม เว้นแต่เป็นราชทินนามของตน 
ของบุพการีหรือของผู้สืบสันดาน และได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ชื่อของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

(2.3) ไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับชื่อสกุลหรือชื่ออ่ืนใดท่ีได้รับพระราชทาน
จากพระมหากษัตริย์ เว้นแต่จะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้เป็นชื่อของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

(2.4) ไม่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับชื่อของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน หรือหน่วยงาน
ของรัฐ 

(2.5) ไม่เป็นชื่อท่ีอาจก่อให้เกิดความสําคัญผิดว่ารัฐบาล หน่วยงานของรัฐของ
ไทยหรือของต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศเป็นเจ้าของหรือผู้ดําเนินการ 

(2.6) ไม่มีลักษณะเป็นการโฆษณาท่ีเกินจริง 

(2.7) ไม่ขัดต่อแนวนโยบายแห่งรัฐ เป็นต้น 
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1.2 ตราสัญลักษณ์ 

เพ่ือแสดงเอกลักษณ์ของสถาบัน ตราหรือเครื่องหมาย ควรมีลักษณะ ดังนี้ 

 1.2.1 รูปร่างและลักษณะของตราหรือเครื่องหมายของสถาบันต้องไม่เหมือนหรือคล้ายคลึง
ตราหรือเครื่องหมายของสถาบันอ่ืน หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอ่ืน 

1.2.2 ไม่เป็นสัญลักษณ์ซ่ึงขัดต่อระบอบการปกครอง และศิลปวัฒนธรรมของประเทศ 

1.2.3 ไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ได้แก่             
ไม่เหมือนหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธยย่อ พระราชลัญจกร พระบรมราชสัญลักษณ์ ตราประจํา
ราชวงศ์ รวมถึงตราหรือเครื่องหมายอ่ืนใดทํานองเดียวกัน 

 1.3 ประเภท  

  1.3.1 การกําหนดประเภทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 จําแนกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ มหาวิทยาลัย 
สถาบัน และวิทยาลัย โดยมีลักษณะตามกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ ของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัย
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 และเพ่ือให้มีความชัดเจนในทางปฏิบัติ จึงกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับ
สาขาวิชาและกลุ่มสาขาวิชาเพ่ิมเติมในแต่ละประเภทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี้ 

(1) มหาวิทยาลัย : ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง โดยต้องเปิดสอน
ท้ังกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ โดยแต่ละกลุ่ม
สาขาวิชาหลักต้องประกอบด้วยระดับปริญญาตรีอย่างน้อย 3 สาขาวิชาย่อย และระดับปริญญาโทอย่างน้อย               
1 สาขาวิชาย่อย ซ่ึงรวม 2 กลุ่มสาขาวิชาหลักแล้วมีระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 6 สาขาวิชาย่อย และระดับ
ปริญญาโทไม่น้อยกว่า 2 สาขาวิชาย่อย และต้องปฏิบัติภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาอย่างครบถ้วนอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

(2) สถาบัน : ให้การศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงอย่างน้อย 1 กลุ่มสาขาวิชา
หลัก ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์ โดยเน้น
การเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาและการวิจัย 

(3) วิทยาลัย : ให้การศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงบางสาขาวิชาอย่างน้อย               
3 สาขาวิชาย่อย ในระยะเริ่มดําเนินการให้จัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีก่อนจนกว่าจะมีความเข้มแข็งด้าน
วิชาการโดยเฉพาะการวิจัยจึงสามารถจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป 

  1.3.2 การกําหนดกลุ่มของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จะต้องกําหนดว่าจะเป็นสถาบันอุดมศึกษา
อยู่ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาใดตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด และกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาท่ีกําหนดจะต้องสอดคล้องกับลักษณะของสถาบันอุดมศึกษา 
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2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์  

การกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจต้องมีความชัดเจนแสดงถึงกุศลเจตนาในการจัดการศึกษา 
เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพและการดําเนินงานของสถาบันตามหลักธรรมาภิบาล              
โดยไม่มุ่งหวังผลกําไรในเชิงธุรกิจ และจะต้องกําหนดวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์และ           
พันธกิจหลักอย่างน้อย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอน  ด้านการวิจัย  ด้านการบริการทางวิชาการ
แก่สังคม และด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

3. โครงสร้างการบริหารสถาบัน  

 แสดงโครงสร้างและภารกิจการบริหารจัดการของสถาบันให้ชัดเจน และสอดคล้องกับปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา 

4. รายละเอียดเก่ียวกับท่ีดิน 

 4.1 ท่ีดินท่ีใช้ในการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องมีลักษณะและเนื้อท่ีตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดลักษณะและเนื้อท่ีท่ีดิน ท่ีจะใช้เป็นท่ีจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน              
พ.ศ. 2549 

 4.2 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องมีกรรมสิทธิ์ในท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างท่ีเป็นส่วนควบของท่ีดินท่ีจะใช้
เป็นท่ีจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  

 4.3 แสดงราคาประเมินท่ีดินของทางราชการของท่ีดินท่ีใช้เป็นท่ีจัดต้ัง 

5. การดําเนินงาน  

สถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีขอเปลี่ยนประเภท ต้องแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพใน 4 ด้าน 
ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการเงิน และด้านการบริหารจัดการ ดังนี้ 

5.1 ด้านกายภาพ 

แสดงผลการดําเนินการท่ีผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี ผลการดําเนินงานปีปัจจุบัน และจัดทํา
แผนพัฒนาระยะ 5 ปี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

5.1.1 ทําเลท่ีตั้งและบริเวณใกล้เคียง 

(1) เป็นไปตามพระราชบัญญัติการผังเมือง และตามกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

(2) บริเวณและอาคารของสถาบันเป็นเอกเทศไม่ปะปนกับสถานท่ีอ่ืน 

(3) ต้องอยู่ในสภาวะแวดล้อมท่ีเหมาะสมท่ีจะสามารถสร้างบรรยากาศทางวิชาการได้ดี 
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(4) ต้องแสดงความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และมีทางเข้าออก
ได้อย่างสะดวก 

(5) ต้องแสดงแผนท่ีบริเวณท่ีจัดต้ังและบริเวณใกล้เคียงให้ชัดเจน 

5.1.2 ผังแม่บท 

(1) ต้องมีผังแม่บทการก่อสร้างและการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมเอ้ือต่อการแสวงหา
ความรู้และการเสริมสร้างชีวิตภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยพ้ืนท่ีท้ังหมดต้องเพียงพอสําหรับกิจกรรม            
ทุกประเภทของสถาบัน คือ ต้องมีพ้ืนท่ีท้ังในส่วนท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน และส่วนท่ีเป็นพ้ืนท่ีสําหรับ
กิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาตามแผนการรับ โดยต้องแสดงท่ีต้ังของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
ต่างๆ ระบบการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค และภูมิสถาปัตยกรรมในสถาบัน ท้ังท่ีมีอยู่เดิมและแผนท่ีจะ
พัฒนาพ้ืนท่ีใหม่เพ่ิมเติมเพ่ือเตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงสถาบันฯ ต้องแสดง
รูปแบบท่ีสามารถตรวจสอบและเข้าใจได้อย่างชัดเจน โดยในส่วนท่ีได้พัฒนานั้น สถาบันต้องกําหนดเวลา
ดําเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนการรับนักศึกษาและต้องสอดคล้องกับแผนการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง 
รวมท้ังงบประมาณท่ีใช้ในการดําเนินการก่อสร้าง 

(2) กรณีสถานท่ีตั้งหลักและสถานท่ีจัดหาเพ่ิมเติมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีขอ
เปลี่ยนประเภทไม่ได้ติดต่อเป็นผืนเดียวกัน ต้องแสดงแผนการใช้พ้ืนท่ีและแผนการเชื่อมโยงสถานท่ีท่ีไม่เป็น
อุปสรรคต่อการจัดการศึกษา 

(3) แผนการพัฒนาการใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ีท่ีขอเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนต้องมีความเหมาะสมโดยต้องแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัด 
การเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานและมีการพัฒนาท่ัวถึงกันตลอดท้ังพ้ืนท่ี หากพ้ืนท่ีไม่ติดต่อ
เป็นผืนเดียวกันต้องมีการพัฒนาการใช้ประโยชน์ในทุกพ้ืนท่ีให้มีคุณภาพมาตรฐานท่ีทัดเทียมกัน  

(4) ผู้ออกแบบผังแม่บทจะต้องเป็นสถาปนิกหรือวิศวกรท่ีมีใบประกอบวิชาชีพ
สถาปนิกหรือวิศวกรอย่างตํ่าระดับสามัญ ตามพระราชบัญญัติสถาปนิก หรือพระราชบัญญัติวิศวกร พร้อม
แสดงเอกสารประกอบ 

(5) แสดงพ้ืนท่ีเพ่ือการนันทนาการ กีฬา และการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเพียงพอต่อ
จํานวนนักศึกษาตามแผนการรับนักศึกษา 

(6) แสดงพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเพียงพอและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเชิงนโยบาย          
ด้านการจัดการพ้ืนท่ีสีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน ของสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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5.1.3 อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 

(1) อาคารของสถาบันต้องเป็นอาคารถาวรท่ีมีรูปแบบอาคารท่ีสามารถตรวจสอบ
ได้อย่างชัดเจน โดยจะต้องเสนอภาพจําลองเก่ียวกับอาคารและสิ่งปลูกสร้างท่ีมีอยู่เดิมและอาคารและ            
สิ่งปลูกสร้างใหม่ท่ีเสนอด้วย 

(2) กรณีมีอาคารและสิ่งปลูกสร้างไว้เดิม หรือมีการรับโอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง 
จะต้องเสนอภาพจริง และแบบแปลนอาคาร โดยให้แสดงรายละเอียดพ้ืนท่ีใช้สอย ความจุ การใช้ประโยชน์
ของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง สําหรับอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างท่ีได้รับโอนมาอันเนื่องมาจากการจัดหาท่ีดิน
เพ่ิมเติมเพ่ือขอเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นต้องแสดงหลักฐานการตรวจสอบอาคารเพ่ือยืนยัน
ความม่ันคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้สอย โดยมีผู้ตรวจสอบอาคารท่ีข้ึนทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ
อาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ ท่ีได้รับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพสถาปนิกและวิศวกรอย่างตํ่า
ระดับสามัญ 

(3) กรณีสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างใหม่ ต้องเสนอแผนการก่อสร้างอาคารและ   
สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ตามผังแม่บท โดยให้แสดงรายละเอียดพ้ืนท่ีใช้สอย ความจุ การใช้ประโยชน์ ระยะเวลาการ
ก่อสร้าง วงเงินค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างตามรายการในแต่ละปีอย่างน้อยเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยแสดง             
แบบแปลนอาคาร พร้อมท้ังระบุชื่อสถาปนิกและวิศวกร และหมายเลขทะเบียนการประกอบวิชาชีพจากสภา
สถาปนิกและสภาวิศวกรอย่างตํ่าระดับสามัญ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือพระราชบัญญัติ
วิชาชีพวิศวกรรม และแสดงงบประมาณการก่อสร้างอาคารทุกหลังและการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยประมาณการราคา
ขณะก่อสร้างซ่ึงจัดทําโดยสถาปนิกและวิศวกรดังกล่าว  

(4) คุณภาพของห้องเรียน หรือห้องปฏิบัติการท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการ
สอน ต้องจัดให้มีความเหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ โดยอย่างตํ่าให้มีมาตรฐานเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร  พระราชบัญญัติสถาปนิก พระราชบัญญัติวิศวกร และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงศึกษาธิการและคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

 5.1.4 ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  

  (1) ต้องมีบริการสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ เช่น มีระบบประปา ไฟฟ้า ระบบกําจัดและ
บําบัดของเสีย ระบบการจัดการและกําจัดขยะ ฯลฯ ท้ังนี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และ     
ตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

   (2) ต้องมีอุปกรณ์และระบบความปลอดภัย ระบบการป้องกันอัคคีภัย โดยให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร และตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
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5.2 ด้านวิชาการ 

แสดงผลการดําเนินการท่ีผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี ผลการดําเนินงานปีปัจจุบัน และจัดทํา

แผนพัฒนาระยะ 5 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้                                                              

 5.2.1 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน  

  (1) หลักสูตรท่ีเปิดดําเนินการต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑ์
มาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

  (2) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีขอเปลี่ยนประเภทท่ีมีการจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ัง 
จะต้องจัดการศึกษาทุกหลักสูตรให้ได้ตามมาตรฐานการจัดการศึกษานอกสถานท่ีต้ัง 

   (3) แสดงข้อมูลหลักสูตรท่ีเปิดดําเนินการท้ังหมดในปัจจุบัน และแสดงแผนท่ีจะเปิด
ดําเนินการในอนาคตในระยะ 5 ปี โดยจําแนกตามคณะ หลักสูตรและสาขาวิชา รวมท้ังระบุปีท่ีเปิดดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนด้วย 

 5.2.2 อาจารย์และบุคลากร 

  (1) จํานวนอาจารย์และแผนพัฒนาอาจารย์ 

1.1) จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีเปิดดําเนินการ 

1.2) แสดงจํานวนอาจารย์ตามคุณวุฒิและตามตําแหน่งทางวิชาการ            
โดยให้แสดงข้อมูลท่ีผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี ข้อมูลในปีปัจจุบัน และแผนการจัดหาอาจารย์ในอนาคตในระยะ 5 ปี 
ซ่ึงจําแนกตามคณะ หลักสูตรและสาขาวิชา พร้อมท้ังให้แสดงสัดส่วนคุณวุฒิ/ตําแหน่งทางวิชาการไว้ด้วย 

1.3) แสดงรายชื่อ คุณวุฒิ ตําแหน่งทางวิชาการ ของอาจารย์ประจํา
หลักสูตรแต่ละหลักสูตรในระดับปริญญาตรีท่ีเปิดดําเนินการในปัจจุบัน และแสดงรายชื่อ คุณวุฒิ ตําแหน่งทาง
วิชาการ ประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีมิใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา ของอาจารย์ประจําหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ในแต่ละหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเปิด
ดําเนินการในปัจจุบัน  

1.4) แสดงแผนการพัฒนาอาจารย์ในระยะ 5 ปี โดยจําแนกตามคณะ 
หลักสูตรและสาขาวิชา รวมท้ังงบประมาณในการพัฒนา 

1.5) แสดงแผนการรักษาอาจารย์ของสถาบันในระยะ 5 ปี 
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  (2) จํานวนบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากร 

    แสดงจํานวนบุคลากรตามคุณวุฒิ โดยให้แสดงข้อมูลท่ีผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี 
ข้อมูลในปีปัจจุบัน และแผนการพัฒนาบุคลากรในระยะ 5 ปี รวมท้ังงบประมาณในการพัฒนา พร้อมท้ังแสดง
แผนการรักษาบุคลากรของสถาบันในระยะ 5 ปีด้วย 

 5.2.3 จํานวนนักศึกษา  

   (1) แสดงจํานวนนักศึกษาท่ีผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี ข้อมูลในปีปัจจุบัน และแผนการรับ
นักศึกษาในระยะ  5 ปี โดยจําแนกเป็นรายชั้นปี ตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และให้แสดงสัดส่วนอาจารย์
ประจําต่อนักศึกษาด้วย 

   (2) แสดงจํานวนบัณฑิตท่ีจบการศึกษา จําแนกตามคณะ หลักสูตร และสาขาวิชา  

 5.2.4 การวิจัย  

(1) สถาบันอุดมศึกษาเอกชนท่ีขอเปลี่ยนประเภท จะต้องมีผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐานเป็นท่ียอมรับได้ตามหลักวิชาการด้านการวิจัยในสาขาวิชาท่ีเปิดสอน โดยควรเป็นงานวิจัยท่ีได้รับ
การตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด สาขาวิชาละไม่น้อย
กว่า 3 เรื่อง ท้ังนี้จะพิจารณาสาขาวิชาท่ีเปิดดําเนินการมาแล้วอย่างน้อย 3 ปีก่อนยื่นขอเปลี่ยนประเภท 

(2) แสดงข้อมูลผลงานวิจัยท่ีผ่านมาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นท่ียอมรับได้ตาม
หลักวิชาการด้านการวิจัยในทุกสาขาวิชาท่ีเปิดสอน และแสดงแผนงานวิจัยในระยะ 5 ปี พร้อมงบประมาณใน
การทําวิจัย โดยให้จําแนกตามคณะ หลักสูตร สาขาวิชา และปีการศึกษา  

 5.2.5 ห้องสมุด  

  ( 1 )  ห้ อ งส มุดคว ร ดํ า เนิ นการ ให้ เ ป็ น ไปตาม เกณฑ์มาตรฐ านห้ อ งส มุด
สถาบันอุดมศึกษา 

 (2) แสดงจํานวนทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดและงบประมาณท่ีผ่านมา

ย้อนหลัง 3 ปี ข้อมูลปีปัจจุบัน และแผนการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดในระยะ 5 ปี โดยจําแนก

เป็น หนังสือภาษาไทย/ต่างประเทศ, วารสารภาษาไทย/ต่างประเทศ, หนังสือ/วารสารอิเล็กทรอนิกส์, 

ฐานข้อมูล ฯลฯ  

   (3) แสดงข้อมูลระบบเครือข่ายห้องสมุด โดยแสดงวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ท่ีเอ้ือต่อ

การเรียนรู้ตามอัธยาศัยหลากหลายรูปแบบ พร้อมท้ังแสดงงบประมาณ 

   (4) แสดงการจัดการระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการห้องสมุด มีการจัดการ

ความรู้ มีการวิจัยและใช้ช่องทางการสื่อสารท้ังภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
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 5.2.6 อุปกรณ์การศึกษาและอุปกรณ์สํานักงาน  

  แสดงข้อมูลรายการอุปกรณ์สํานักงานและอุปกรณ์การสอนท่ัวไปประจําห้องบรรยาย 
ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่างๆ พร้อมท้ังอุปกรณ์พ้ืนฐานสําหรับการสอนแต่ละวิชาให้ครบถ้วนตาม
หลักสูตรการเรียนการสอนและเพียงพอกับจํานวนนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาแต่ละครั้ง รวมท้ังต้องแสดงแผนการ
จัดซ้ือจัดหาอุปกรณ์สํานักงานและอุปกรณ์การสอนท่ัวไปในระยะ 5 ปีท่ีสอดคล้องกับการเปิดรายวิชาในแต่ละ
หลักสูตร พร้อมท้ังแสดงงบประมาณ โดยใช้ราคาประมาณการขณะจัดซ้ือ และแสดงงบประมาณด้านการ
บํารุงรักษาไว้ด้วย 

  5.2.7 การบริการทางวิชาการ 

   แสดงข้อมูลการบริการวิชาการ ท่ีผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี ข้อมูลปีปัจจุบัน และ

แผนการบริการวิชาการในระยะ 5 ปี พร้อมงบประมาณ  

  5.2.8 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

   แสดงข้อมูลการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ท่ีผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี ข้อมูลปีปัจจุบัน 
และแผนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในระยะ 5 ปี พร้อมงบประมาณ 

  5.2.9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

 แสดงระบบและกลไกการประกันคุณภาพของสถาบันท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
ท่ีเก่ียวข้อง 

5.2 ด้านการเงิน 

แสดงผลการดําเนินการท่ีผ่านมาย้อนหลัง 3 ปี ผลการดําเนินงานปีปัจจุบัน และจัดทํา

แผนพัฒนาระยะ 5 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้                                                              

    (1) ให้สถาบันอุดมศึกษาเอกชนจัดสรรทุนของสถาบันเป็นกองทุนประเภทต่างๆ ตามท่ี

กําหนดในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 โดยให้มี

ความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนประเภท 

    (2) การประเมินราคาทรัพย์สินถาวร 

     1) การประเมินราคาท่ีดินให้ใช้ราคาประเมินของทางราชการ 

     2) การประเมินราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง  
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                              2.1) กรณีอาคารใหม่หรือก่อสร้างไว้ไม่เกิน 5 ปี นับต้ังแต่วันท่ียื่น

ขอรับใบอนุญาตจัดต้ังการประเมินราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้างให้ใช้ราคาขณะก่อสร้างตามความเป็นจริง            

(หรือในกรณีท่ีจําเป็นให้ใช้ราคาประเมินของบริษัทประเมินราคาทรัพย์สินท่ีมีชื่อและหมายเลขทะเบียนอยู่ในบัญชี

รายชื่อของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์) โดยมีรายการแสดงเนื้องาน (Bill of Quantity) 

รายการประกอบการก่อสร้าง (Specifications) และเอกสารสัญญาการก่อสร้าง (Construction Contracts) 

      2.2) กรณีท่ีเป็นอาคารและสิ่งปลูกสร้างไว้เดิมเกินกว่า 5 ปี นับต้ังแต่

วันท่ียื่นขอรับใบอนุญาตจัดต้ังให้ใช้ราคาประเมินไม่เกิน 2 ปี ของบริษัทประเมินราคาทรัพย์สินท่ีมีชื่อและ

หมายเลขทะเบียนอยู่ในบัญชีรายชื่อของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

      2.3) การประเมินราคาสินทรัพย์ประเภทอ่ืนๆ ให้ใช้ราคาขณะจัดซ้ือ

หรืออาจใช้ราคายุติธรรมในกรณีท่ีจําเป็น โดยให้คิดค่าเสื่อมราคาตามท่ีกําหนดในหลักเกณฑ์การจัดทําบัญชีและ

รายงานงบการเงินประจําปีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

(3) ให้แสดงรายงานทางการเงินประจําปีย้อนหลัง 3 ปี และจัดทําแผนการเงิน          

ในระยะ 5 ปี ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบรายได้ค่าใช้จ่ายและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงทุนสะสม    

งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดทําบัญชีและรายงาน           

งบการเงินประจําปีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ท้ังนี้ การจัดทําแผนการเงินจะต้องสอดคล้องกับแผน             

ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ รวมท้ังต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสอบทาน           

แผนการเงินด้วย 

5.4 แผนการบริหารจัดการ 

สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีระบบสารสนเทศด้านระบบทะเบียนนักศึกษา ด้านระบบ
ทะเบียนอาจารย์/บุคลากร ด้านระบบการเงิน และด้านอ่ืน ๆ เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ 

ท้ังนี้ การจะได้รับใบอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนได้ ผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องมี

ศักยภาพความพร้อมในด้านต่างๆ อย่างครบถ้วนก่อน เพ่ือให้มีความม่ันใจว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชน                  

ท่ีขอเปลี่ยนประเภทจะสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ โดยอย่างน้อยต้องดําเนินการเตรียมความ

พร้อมในด้านต่างๆ ให้เสร็จสมบูรณ์เป็นไปตามแผนในปีแรกท่ีจะเปิดดําเนินการ 
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       หมวดท่ี 3 
  การจัดทําข้อกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

 ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเสนอข้อกําหนดของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยให้มีรายการอย่างน้อย
เป็นไปตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ดังนี้ 

(1) ชื่อและประเภท 
(2) วัตถุประสงค์ 
(3) ท่ีตั้งและแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร 
(4) รายละเอียดเก่ียวกับท่ีดินตามมาตรา 12 
(5) ทุนจากผู้ขอรับใบอนุญาตและโครงการใช้จ่าย 
(6) ตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ 
(7) ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยฐานะ 
(8) โครงการจัดการศึกษาและอุปกรณ์หลักในการจัดการศึกษา 
(9) โครงการจัดหาและพัฒนาผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี 
(10) หลักสูตร การสอน และการวัดผลการศึกษา 
(11) อัตราค่าเล่าเรียน ค่าบํารุง และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
(12) วิธีการรับนักศึกษาและให้นักศึกษาพ้นสภาพ 
(13) เครื่องแบบนักศึกษาหรือการแต่งกายของนักศึกษา 
(14) การกําหนดตําแหน่ง คุณสมบัติของผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ี           

การกําหนดอัตราเงินเดือน ค่าสอน ค่าชดเชย ค่าตอบแทน หลักเกณฑ์การจ้างการเลิกจ้าง และสวัสดิการของ
ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ช่วยอาจารย์และเจ้าหน้าท่ี 

(15) รายการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ท้ังนี้  รายละเอียดการจัด ทํา ข้อกําหนดเป็นไปตามคู่มือการจัด ทําข้อกําหนดของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
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หมวดท่ี 4 
ข้ันตอนในการพิจารณาอนุญาตให้เปล่ียนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ในการพิจารณาอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน รัฐมนตรีจะอนุญาตให้
เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ ซ่ึงมีข้ันตอนดังนี้ 

ข้ันท่ี 1 : ตรวจสอบคําขอ เอกสารหลักฐาน 

ผู้ยื่นคําขอ ยื่นคําขอเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซ่ึงประกอบด้วย คําขอรับ
ใบอนุญาตเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เอกสารหลักฐาน โครงการเปลี่ยนประเภท
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และข้อกําหนดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ. 2552 กฎกระทรวงกําหนดลักษณะเนื้อท่ีท่ีดินท่ีจะใช้เป็นท่ีจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 
กฎกระทรวงกําหนดลักษณะของมหาวิทยาลัย สถาบัน และวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 
และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะตรวจสอบคําขอเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หากพบว่า          
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนจะแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอแก้ไขหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง โดยผู้ยื่นคําขอ
จะต้องแก้ไขหรือยื่นเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามระยะเวลาท่ีกําหนดนับแต่วันท่ีผู้ยื่นคําขอ
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ หากพ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้วผู้ยื่นคําขอยังมิได้จัดส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้ถูกต้อง
ครบถ้วน หรือจัดส่งเอกสารเพ่ิมเติมมาแล้วแต่เอกสารดังกล่าวยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ในการขอ
อนุญาตเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะคืนคําขอแก่ผู้ยื่น
คําขอ  แต่ท้ังนี้ผู้ยื่นคําขอสามารถทักท้วงคําสั่งคืนได้ภายใน 15 วันนับจากวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งส่งคืนคําขอ
หรือจะยื่นคําขอใหม่ก็ได้ 

ในกรณีท่ีคําขอและรายการเอกสารหลักฐานถูกต้องครบถ้วนแล้ว สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจะนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาเป็นลําดับถัดไป 

ข้ันท่ี 2 : การพิจารณาการขอเปล่ียนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

คณะกรรมการพิจารณาคําขอ เอกสารหลักฐาน โครงการ ข้อกําหนดและศักยภาพความ
พร้อมทางด้านกายภาพ วิชาการ การเงิน และการบริหารจัดการ ในการขอเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการขอเปลี่ยนประเภทไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขตามข้อ 7 และข้อ 8 ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาตและ
การอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2552 ให้คณะกรรมการแนะนําให้
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ผู้ยื่นคําขอดําเนินการปรับปรุงให้เหมาะสม หากผู้ยื่นคําขอไม่ปรับปรุงตามคําแนะนําภายใน 45 วันนับแต่วันท่ี
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ ให้ถือว่าผู้ยื่นคําขอไม่ประสงค์จะขออนุญาตเปลี่ยนประเภทต่อไป 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการขอเปลี่ยนประเภทเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขตามข้อ 7 และข้อ 8 ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการขออนุญาตและการ
อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2552 ให้คณะกรรมการให้คําแนะนํา
รัฐมนตรีอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นได้ 

ในกรณีท่ีการขอเปลี่ยนประเภทซ่ึงผู้ยื่นคําขอได้ปรับปรุงตามคําแนะนําของคณะกรรมการ
แล้วไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการให้คําแนะนํารัฐมนตรีไม่อนุญาตให้
เปลี่ยนประเภท 

ข้ันท่ี 3 : กระบวนการอนุญาตของรัฐมนตรี 

รัฐมนตรีพิจารณาอนุญาต/ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

ข้ันท่ี 4 : แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ย่ืนคําขอ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ยื่นคําขอ 

 

ประกาศ ณ วันท่ี    21    กรกฎาคม พ.ศ. 2558 

 
 รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ 

ประธานกรรมการ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา   
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๒๘๘ 
 

ประวัติผู้วิจัย 
 
 
ชื่อ-ชื่อสกุล  นภาพร อาร์มสตรอง 
วัน เดือน ปี เกิด  ๒๑ สิงหาคม ๒๕๐๓ 
ที่อยู่ปัจจุบัน  ๗๙/๕๗๐ ปทุมวันรีสอร์ต ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
ที่ท ำงำนปัจจุบัน  ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ต ำแหน่งหน้ำท่ีปัจจุบัน รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านกิจการอุดมศึกษาเอกชน 
 
ประสบกำรณ์กำรท ำงำน 
 พ.ศ. ๒๕๖๑ รักษาการที่ปรึกษาด้านกิจการอุดมศึกษาเอกชน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการติดตามและประเมินผลอดุมศึกษา  
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 พ.ศ. ๒๕๕๗ ปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการส านักตดิตามและประเมินผลอุดมศึกษา 
   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้ช่วยผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและประเมินผลอดุมศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 พ.ศ. ๒๕๔๘ ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 พ.ศ. ๒๕๔๖ ส านักส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๔๐ ท าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารครภุณัฑ์ (Logistics Manager) ในโครงการจัดซื้อครุภณัฑ์
ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้เงินกู้ธนาคารโลกเป็นเวลา 7 ป ี

 พ.ศ. ๒๕๓๓ กองบริการการศึกษา ส านักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย 
 
ประวัติกำรศกึษำ 
 พ.ศ. ๒๕๕๘ PhD  (Educational Leadership) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
 พ.ศ. ๒๕๔๙ ร.ม.(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
 พ.ศ. ๒๕๓๗ Graduate Diploma (School Education) Yokohama National University 
 พ.ศ. ๒๕๒๙ กศ.ม. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ประสานมิตร 
 พ.ศ. ๒๕๒๔ ค.บ.(มัธยมศึกษา วิชาเอกคณิตศาสตร์และจิตวิทยาแนะแนว) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
ควำมเชี่ยวชำญ  ด้านกิจการอุดมศึกษาเอกชน 

ด้านการตดิตามและประเมินผลอดุมศึกษา 
   ด้านการส่งเสริมสนบัสนุนการพัฒนาคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา 
   ด้านการจดัการศึกษานอกท่ีตั้งอยา่งมีคุณภาพ 
   ด้านความเป็นนานาชาติของอุดมศึกษา 



 

 

 

ตน้ฉบบั : 

นภาพร อาร์มสตรอง 

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านการตดิตามและประเมินผลอดุมศกึษา 

ปฏบิตัหิน้าทีผู่้อ านวยการส านกัตดิตามและประเมินผลอดุมศกึษา 

รักษาการในต าแหน่งทีป่รกึษาด้านกจิการอุดมศกึษาเอกชน 

 

สนับสนุนข้อมูล : 

สมบัติ รุ่งรัศมี  

ผู้อ านวยการกลุ่มติดตามและประเมินผลด้านคุณภาพมาตรฐานอุดมศึกษา 

ศุภมาส ลิมาวัฒนชยั 

นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
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