บทบาทมหาวิทยาลัยเอกชน
ที่อยูภ ายใตการกํากับดูแลงานดานประกันคุณภาพการศึกษา
ดร. เบญจา มังคละพฤกษ
28 พฤษภาคม 2552
ดิฉันขอขอบพระคุณคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนอยางยิ่งที่ใหเกียรติ
มหาวิทยาลัยเกริก ซึ่งเปนเสมือนตัวแทนสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารในดานการประกันคุณภาพ กับเพื่อนรวมอาชีพ หวังวาทานทั้งหลายทีอ่ ยูในภาครัฐคงจะมี
ความเขาใจสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดดียิ่งขึ้น
การประกันคุณภาพสําหรับสถาบันการศึกษาภาคเอกชน นับเปนภารกิจที่มีความสําคัญอยาง
ยิ่งยวด ในการทีจ่ ะพิสูจนตนเองใหสาธารณะไดมองเห็นศักยภาพทั้งในดานการบริหาร การจัดการ
โดยเฉพาะบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา ที่กาํ หนดไว 4 ประการ ไดแก การสอน การวิจยั การ
สงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และการสงเสริมและบริการสังคม
อนึ่ง กอนที่จะกลาวถึงบทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คงตองทบทวนยอนไปถึง
วิสัยทัศนและจุดมุงหมายของรัฐในการจัดการศึกษาในประเทศไทยอยางถองแท จุดมุง หมายและ
วิวัฒนาการในการจัดการศึกษา ความคาดหวังของรัฐตอการจัดการศึกษาของทั้งรัฐและเอกชน เปน
ดังนี้
แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 1 ซึ่งมีผลประกาศใชตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2504 ปรากฏใน ขอ 23.
วา......... การจัดใหมีสถานศึกษานั้น รัฐใชวิธแี บงแรง คือ รัฐจัดเองบางและสงเสริมใหคณะ
หรือเอกชนจัดบาง
ตอมามีการแกไขในแผนการศึกษาแหงชาติฉบับที่ 2 มีผลตั้งแต 20 มกราคม 2512 ปรากฏในขอ 23.
วา........การจัดใหมสี ถานศึกษานั้น รัฐใชวิธแี บงแรง คือรัฐจัดเองบาง และสงเสริมใหคณะ
บุคคลหรือเอกชนจัดบาง (โดยในขอ 30 ระบุวา รัฐมีอาํ นาจหนาที่ควบคุมแนะนํา และตรวจสอบ
การศึกษาในสถานศึกษาตามระเบียบที่กาํ หนดไว)
แผนการศึกษาแหงชาติฉบับที่ 2 นี้เอง
จึงเปนจุดเริ่มตนของการอุดมศึกษาเอกชนครัง้ แรกในประเทศไทย
(พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงมีพระราชดํารัสถึงสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พระราชทานแก
สมาชิกสโมสรไลออนสแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2513 มีใจความวา “การใหการศึกษา

แกคนนี้ เปนปญหาของคนทุกคน ไมใชของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ ตองรวมมือกันหลายฝาย
ระหวาง ผูที่มีความรู ผูที่มีเจตนาดีตอสังคม ผูมที ุนทรัพย ”)
แผนการศึกษาแหงชาติฉบับตอมา พ.ศ. 2520 และฉบับปพ.ศ. 2535 ตามลําดับ ซึ่งตอมาปรับ
เปนแผนการศึกษาแหงชาติฉบับ พ.ศ. 2545  2559 สําหรับแผนการศึกษาแหงชาติในชวง
15 ป (พ.ศ. 2545 – 2559) นั้นมีเจตนารมณเพือ่ พัฒนาสองสวน ดังนี้
1. พัฒนาชีวติ ใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มี
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูร ว มกับผูอนื่ ไดอยางมีความสุข
2. พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีความเขมแข็งและมีดลุ ยภาพใน 3 ดาน คือ เปนสังคมคุณภาพ
สังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู และสังคมสมานฉันท และเอื้ออาทรตอกัน
แผนการศึกษาแหงชาติดงั กลาวนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ
1. พัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุลเพือ่ เปนฐานหลักของการพัฒนา
2. สรางสังคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรมภูมิปญ
 ญาและการเรียนรู
3. พัฒนาสภาพแวดลอมของสังคม เพื่อเปนฐานในการพัฒนาคน และสรางสังคมคุณธรรม ภูมิ
ปญญาและการเรียนรู
ทั้งนี้แผนดังกลาวใหความสําคัญกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ในสามมิติ ไดแก
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
2. มาตรฐานดานการบริหารจัดการการอุดมศึกษา
3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู
นักวิชาการและผูเชีย่ วชาญไดนาํ เสนอขอสรุปของสาระสําคัญของแผนการศึกษาชาติดานการ
อุดมศึกษา ดังนี้
1. ระบบการศึกษาไทยตองสอนใหผูเรียนรูจ ักแขงขันกับตนเอง รูวธิ ีทจี่ ะปกปองตนเอง เรียนรูว า จะ
รวมมือและแขงขันกับคนอื่นอยางไร
2. การศึกษาไทยควรมีภูมคิ ุมกันตนเองกอน และมีจตุสดมภ (4 เสาหลักในการเรียนรู) ไดแก
Learning to know, Learning to do, Learning to live together และ Learning to be โดยจะตอง
เปนการศึกษาที่มีคุณภาพและใหทกุ คนมีสว นรวม เพือ่ เปนการลดตนทุน
3. การจัดการศึกษาควรเนนใหคนเปนคนดีและคนเกงเทา ๆ กัน (50:50) ควรตั้งเปาหมายของผูจ บ
การศึกษาในแตละระดับใหชัดเจน และตองมีการปฏิรปู การเงินเพือ่ การศึกษาแหงชาติ เพื่อใหการ
จัดสรรงบประมาณของชาติมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. สอดแทรกเรือ่ งคุณธรรมบรรจุใสไวในเนื้อหาสาระทุกรายวิชาทุกระดับการศึกษา
5. การศึกษาไทยควรเนนความสามารถของผูเรียนมากกวาปริญญาบัตร และตองมีเจาภาพ
รับผิดชอบดานการปฏิรปู การศึกษาทีจ่ ริงจัง และตอเนือ่ ง
6. จัดอันดับคุณภาพ (Ranking) ของสถาบันการศึกษาเพือ่ การควบคุมคุณภาพและการประกัน
คุณภาพ
สําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในชวงหนึ่งทศวรรษที่ผา นมาพบวา ตั้งแต
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 เปนตนมา จนถึงฉบับที่ใชอยูในปจจุบัน คือฉบับที่ 10 ยังคงเนนสาระสําคัญ
ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลาวคือ บุคคลยังคงเปนศูนยกลางของการพัฒนา สรุปดังนี้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 - 2544) เปนจุดเปลี่ยนสําคัญของการ
วางแผนพัฒนาประเทศและเปนแผนปฏิรูปความคิดและคุณคาใหมของสังคมไทยที่ใหความสําคัญกับ
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมและมุงให “ คนเปนศูนยกลางการพัฒนา ”
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 - 2549) ได อัญเชิญ “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ
ควบคูไปกับกระบวนทัศน การพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มี “ คนเปนศูนยกลางการพัฒนา
” ตอเนือ่ ง จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 -2554) ประเทศไทยยังคงเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญในหลายบริบท ทั้งที่เปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศ จึงตองมีการ
เตรียมความพรอมของคนและระบบใหสามารถปรับตัวพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและ
แสวงหาประโยชนอยางรูเทาทันโลกาภิวัตนและสรางภูมิคุมกันใหกับทุกภาคสวนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และเมื่อนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 และแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545
- 2559) มาเปรียบเทียบกัน พบวา ทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯและแผนการศึกษาชาติ มุง พัฒนา “สังคม
อยูเย็นเปนสุขรวมกัน” (Green and Happiness Society) พัฒนาผูเรียนใหเปนทั้งคนเกงและคนดี
สังคมภูมิปญ
 ญา และการเรียนรูโดยพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเพือ่ รองรับผูเรียนและสังคม
ดังกลาวขางตน ปรากฏในตารางที่ 1

ตารางที่ 1
เปรียบเทียบสาระสําคัญของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554)
กับแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545 - 2559)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545 - 2559)
10 (พ.ศ.2550 - 2554) ชวง 5 ป
ชวง 15 ป
• พัฒนาคนใหมีคณ
ุ ภาพพรอมคุณธรรม
• พัฒนาชีวิตใหเปนมนุษยสมบูรณทั้งทาง
และรอบรูอ ยางเทาทัน
•
เสริมสรางเศรษฐกิจใหมี
รางกาย จิตใจ สติปญ
 ญา และคุณธรรมมี
คุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต
สามารถอยูร ว มกับผูอนื่ ไดอยางมีความสุข
•
ดํารงความ
หลากหลายทางชีวภาพและสรางความ
•
พัฒนาสังคมไทยใหเปน
สังคมที่มีความเขมแข็งและมีดุลยภาพใน
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณภาพ สิ่งแวดลอม •
3 ระดับ คือ สังคมคุณภาพ สังคมแหง
พัฒนาระบบจัดการประเทศให
ภูมิ ปญญาและ การเรียนรู และสังคม
สมานฉันทและเอือ้ อาทรตอกัน
เกิดธรรมาภิบาล ภายใตระบบ
ประชาธิปไตยที่มีองคพระมหากษัตริย
เปนประมุข
เมื่อนําแผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2545-2559 มาเปรียบเทียบกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 - 2565 พบวากรอบแผนอุดมศึกษา ไดกําหนดกรอบไวอยางกวางเชนกัน
ปรากฏในตารางที่ 2

ตารางที่ 2
เปรียบเทียบสาระสําคัญของ
แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545 - 2559)

กับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545 - 2559)
•

พัฒนาชีวิตใหเปนมนุษยสมบูรณทั้งทาง
รางกาย จิตใจ สติปญ
 ญา และคุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยูร ว มกับผูอ ื่นไดอยาง
มีความสุข
•
พัฒนาสังคมไทยใหเปน
สังคมที่มี ความ
เขมแข็ง
และมีดุลยภาพใน 3 ระดับ คือ สังคม
คุณภาพ สังคมแหงภูมิปญ
 ญาและ การ
เรียนรู และสังคมสมานฉันทและเอือ้
อาทรตอกัน

กรอบแผนอุดมศึกษาฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
•

ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิต
และพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถ
ปรับตัวสําหรับงานที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต
•
พัฒนาศักยภาพ
อุดมศึกษาในการสรางความรูและ
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศในโลกาภิวัตน
•
สนับสนุนการพัฒนาที่
ยั่งยืนของทองถิ่นไทย โดยใชกลไกของธรร
มาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน
และเครือขายอุดมศึกษาบนพืน้ ฐานของ
เสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย
และเอกภาพเชิงระบบ

สรุปวา “ ยกระดับคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพือ่ ผลิตและพัฒนาบุคลากรที่มคี ุณภาพสามารถปรับตัว
สําหรับงานที่เกิดขึน้ ตลอดชีวิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในโลกาภิวตั น สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนของทองถิน่ ไทย
โดยใชกลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกํากับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของ
เสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ”
กรอบแผนอุดมศึกษาจึงเปนในเรื่องของการยกระดับคุณภาพ
เพื่อการแขงขันกับโลกไรพรมแดน
หมายเหตุ กรอบแผนอุดมศึกษาฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2533 – 2547) ประกอบดวย
1) การสรางความเขมแข็งใหแกมหาวิทยาลัยของรัฐหรือการเปนมหาวิทยาลัยอิสระ/ ในกํากับของรัฐ

(Public Autonomous University)
2) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยการขยายสาขาวิชาที่เปนที่ตอ งการของ
สังคม และยกระดับ/พัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา การวิจัย และการใหบริการทางวิชาการ
3) สนับสนุนใหเอกชนเขามามีสว นรวมในการจัดการศึกษาและพัฒนาระบบอุดมศึกษาดวย
4) ลดความซ้าํ ซอนในการผลิตบัณฑิตเพื่อมิใหเกินความจําเปนหรือเกินความตองการของ
สังคม ยกเวนสาขาวิชาทีข่ าดแคลน
จากผลการวิจัยของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เรื่อง ผลกระทบ โลกาภิวัตนตอ
การจัดการศึกษาไทยในอีก 5 ปขางหนา ซึ่งไดคาดการณแนวโนมสภาวการณสถาบันอุดมศึกษาไทยที่
จะเผชิญในอนาคต ยิ่งจะทําใหมหาวิทยาลัยเอกชนจะตองตระหนักและใหความสําคัญตอการประกัน
คุณภาพมาตรฐานเปนทวีคูณ
ผลการวิจัยสรุปวา
• สถาบันอุดมศึกษาแสวงหาเอกลักษณดา นคุณภาพและความแตกตาง
•
สถาบันอุดมศึกษาจะเชื่อมโยงเปนเครือขายเพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพใน
การแขงขัน
•
สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง มีแนวโนมวาจะมีบางมหาวิทยาลัยมุงจัด
การศึกษาเฉพาะที่เปนการลงลึกระดับเชีย่ วชาญ อันเปนการพัฒนาการจัดการศึกษาทีม่ ี
คุณภาพระดับสูง
•
สถาบันอุดมศึกษามุง ผลิตผลงานวิจัย ควบคูไปกับการจัดการเรียนการ
สอนที่มีคุณภาพ
•
สถาบันอุดมศึกษาบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อประโยชนในการเพิ่ม
โอกาสเขาสูการอุดมศึกษาสําหรับผูอยูในพื้นทีห่ า งไกล อยางมีคณ
ุ ภาพ
•
สถาบันอุดมศึกษามีแนวโนมที่จะนําเขาหลักสูตรการเรียนการสอน
สําเร็จรูป หรือเปดหลักสูตรรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยทีม่ ี
ชื่อเสียงในตางประเทศ
•
สถาบันอุดมศึกษาไทยยังไมสามารถขยายตลาดการศึกษาไปยัง
ตางประเทศ และไมสามารถในการแขงขันกับสถาบันอุดมศึกษาจากตางประเทศที่มี
คุณภาพมากกวา
•
สถาบันอุดมศึกษาทีแ่ ขงขันไมไดตองปดตัวหรือควบรวมกิจการ
•
สถาบันอุดมศึกษาทีม่ งุ เชิงพาณิชยมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ตองหารายไดเลี้ยงตัวเองมากกวาสถาบันอุดมศึกษาของ

รัฐ
•
สถาบันอุดมศึกษาไทยในปจจุบันและในอนาคต คงไมสามารถดําเนิน
กิจการไดตามอําเภอใจดังเชนที่ผา นมา เนือ่ งจากแรงกดดันของกระแสโลกาภิวัตน
ดังนั้นการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน จึงเปนเรือ่ งที่หลีกเลี่ยงไมได และ
ควรจะตองทําใหเปนวัฒนธรรมขององคกร ปจจุบนั สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย มีจาํ นวน
ทั้งสิ้น 165 สถาบัน ประกอบดวยสถาบันอุดมศึกษารัฐ จํานวน 97 แหง สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
จํานวน 68 แหง
เมื่อทราบถึงสภาวการณที่กาํ ลังเกิดขึน้ ทั้งรัฐและผูเกี่ยวของคงตองพิจารณา แกไขมิใหเกิด
สภาวการณดังกลาวนี้เพิ่มขึ้นอีกตอไป สําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่มีแนวโนมทีจ่ ะตกอยูในสภาวการณ
เชนนั้นจะตองหาทางแกไขเพื่อความอยูร อด อยางมีคณ
ุ ภาพและมีศกั ดิ์ศรี
มุมมองของมหาวิทยาลัยเอกชนตอการประกันคุณภาพการศึกษา
ดวยวิสัยทัศนการจัดการศึกษาชาติของรัฐบาลตอเนื่องทุกยุคทุกสมัย แมจะไมคาํ นึงถึงกรอบ
แผนการศึกษาชาติและกรอบแผนอุดมศึกษาขางตน ผูจ ัดการการอุดมศึกษาเอกชนยอมจะมีความ
เขาใจอยูแลววา การศึกษาเปนเรือ่ งของการนําสังคมไปสูสงั คมแหงความรูที่ไมหยุดนิ่งอยูกับที่
จอหน ดิวอี้ (1915) กลาววา “การศึกษาคือการสรางสรรคประสบการณขนึ้ ใหม หรือปรับปรุง
ประสบการณขนึ้ ใหม เพื่อใหประสบการณนนั้ มีความหมายมากขึ้น และใหมีความหมายมากขึ้น”
ความคิดนี้ขยายความมาจากทฤษฎีอนุกรรมวาท (Progressivism) โดย ฟรานซีส บารเกอ (1870)
ประกอบดวยหลักหกประการ ไดแก “การศึกษาคือชีวติ การเรียนควรเปนเรือ่ งที่ผูเรียนสนใจโดยตรง
เรียนโดยการแกปญ
 หาไมใชทอ งจํา ครูมบี ทบาทในการแนะนํา โรงเรียนมีบทบาทใหความรวมมือกัน
ไมใชแขงขันกัน
และวิถีทางประชาธิปไตยเทานัน้ ชวยใหเกิดความสัมพันธทางความคิดและ
บุคลิกภาพอยางเสรี”
ส. ศิวรักษ (2545) ใหความเห็นวา “..... การศึกษาแทจริงแลวมิใชแคการสอนความรูดา น
เทคนิคเทานั้น หากตองชวยใหมนุษยรจู ักคิด รูจกั ตั้งคําถาม และสามารถจับประเด็นได ซึ่งขาด
หายไปในระบบการศึกษาของบานเรา......”
จากการประสบการณการศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยใน
สหราชอาณาจักร เมื่อ 18 – 26 ตุลาคม 2551 พบวา มหาวิทยาลัยทุกแหงใหความสําคัญตอทั้งการ
สอนและการวิจัยไปพรอมๆ กันและเทาเทียมกัน การประกันคุณภาพการศึกษาถือเปนภารกิจที่

มหาวิทยาลัยใหความสําคัญอยางยิ่ง ถือเปนภารกิจปกติ เปนวัฒนธรรมองคกร ตัวชีว้ ัดการประกัน
คุณภาพที่สําคัญของมหาวิทยาลัย ไดแก การไดรับการยอมรับทั้งดานการสอนและการวิจยั ที่เปนระดับ
โลก (world class) หมายถึง ความเปนมืออาชีพทางวิชาการ นอกจากการนับจํานวนผลงานการวิจัยที่
ไดรับการยอมรับแลว มหาวิทยาลัยยังใหความสําคัญกับจํานวนศิษยเกาที่มีชอื่ เสียง จํานวนอาจารย
และศิษยเกาที่ไดรับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) เปนตน จากการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยในครั้งนี้
จํานวน 5 แหง ไดแก University of Oxford, University of Cambridge, King’s College London,
University of Gloucestershire และUniversity of Westminster พบวา ทุกมหาวิทยาลัยตางให
ความสําคัญในการประกันคุณภาพ ดังนี้
University of Oxford ยึดหลักคุณภาพดานการสอนและการวิจัย มีความเชือ่ มั่นในความเปน
มหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดในสหราชอาณาจักร ซึ่งก็แนนอนวาเปนเครือ่ งบงบอกถึงคุณภาพที่มีมานาน
กวา 900 ป
University of Cambridge ยึดหลักคุณภาพดานการสอนและการวิจัย ไดรับการจัดอันดับเปนลําดับที่
1 ใน 5 ลําดับในโลก มีศษิ ยผูมชี ื่อเสียง อีกทั้งไดรับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) ถึง 82 รางวัล
King’s College London ยึดหลักการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมปกติและ
เปนหนาทีค่ วามรับผิดชอบของทุกคน King’s College London จึงไมมีคณะกรรมการประกันคุณภาพ
(Quality & Standard Committee) เหมือนเชนมหาวิทยาลัยอื่นๆ King’s College London ไดรับ
การจัดอันดับเปนลําดับที่ 24 ของโลก
University of Gloucestershire กําหนด Good Practice เนนการเปดโอกาสใหผูเรียนทีด่ อยโอกาส
เนนความเปนนานาชาติ และเนนกระบวนการเรียนการสอนในรูปแบบสัมมนา (Active Learning /
Empower Learning)
University of Westminster ใหความสําคัญดานคุณภาพรอบดาน ดวยการจัดใหมีผรู ับผิดชอบดาน
ตางๆ อาทิ สภาวิชาการ (Academic Council) คณะกรรมการตรวจสอบและประกันคุณภาพ
(Quality Assurance and Enhancement Committee) คณะกรรมการการเรียนการสอน (Learning
and Teaching Committee) เปนตน มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 6 ป เนื่องจากคํานึงถึงมาตรฐานดาน
การเรียนการสอน
นอกจากนั้นไดศึกษาดูงานที่หนวยงานที่เกี่ยวของอีก 3 หนวยงาน ไดแก
• Department for Innovation Universities and Skills (DIUS) หนวยงานนี้เปรียบไดกับ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาของไทย มีหนาทีร่ บั ผิดชอบดูแลดานปริมาณ คุณภาพ
การเรียนการสอน สงเสริมระบบและความเปนนานาชาติของสถาบันอุดมศึกษา เปนตน ตั้งขึน้

เมื่อ พ.ศ. 2550
•
Quality Assurance Agency (QAA ) เปนองคกรอิสระ ดูแลการประกัน
คุณภาพภายนอกของสถาบันการศึกษา ตัง้ ขึ้นใน ป พ.ศ. 2540
•
Universities UK หนวยงานนี้เปรียบไดกบั สมาคมสถาบันอุดมศึกษา มี
มหาวิทยาลัยทุกแหงเปนสมาชิก กอตั้งเมื่อปพ.ศ. 2461 ปจจุบนั ดําเนินการมาเปนปที่ 91
ขอสังเกตจากการศึกษาดูงานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้ง 5 แหงใน
สหราชอาณาจักร คือ
• มหาวิทยาลัยทั้ง 5 แหง เปนมหาวิทยาลัยของรัฐทั้งสิ้น
•
ทุกมหาวิทยาลัยมีความตระหนักรูในเรื่องการประกันคุณภาพ การประกัน
คุณภาพภายในถือเปนวัฒนธรรมของทุกมหาวิทยาลัย ที่จะตองถือปฏิบตั ิ แมไมมีขอกําหนด
กฎเกณฑวางไว ก็ถือปฏิบัตอิ ยูสม่าํ เสมอ
•
ทุกมหาวิทยาลัยมีแรงจูงใจ เนื่องจากไดรับงบประมาณสนับสนุน
มหาวิทยาลัย ทัง้ ดานเงินทุน การสงเสริมการสอน การวิจยั การสนับสนุนนักศึกษา จาก
รัฐบาล จึงตองสนองตอบการจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสม
•
ขั้นตอนกระบวนการประกันคุณภาพมีเหตุผลกวา ในแงของระยะเวลาทีจ่ ะ
ทําใหการตรวจสอบคุณภาพทําไดอยางครบถวนรอบดาน
•
การใหความสําคัญตอการนําผูเรียนเขามามีสวนรวมในการประกันคุณภาพ
ทําใหเกิดสัมพันธภาพที่ดกี วาระหวางผูเรียนกับมหาวิทยาลัย และทําใหเปนที่มั่นใจของผูมี
สวนไดเสีย (stake holder) ในคุณภาพของมหาวิทยาลัย
•
การจัดลําดับ (ranking) มหาวิทยาลัย เปนการกระตุนเตือนใหมหาวิทยาลัย
ตื่นตัว (alert) อยูเสมอ อันเปนผลดีตอ ทุกสวน ทั้งผูมีสว นไดเสีย และคุณภาพการศึกษาของ
ชาติ
การวิเคราะหสภาพที่เปนจริง (SWOT Analysis) ของมหาวิทยาลัยเอกชน
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมซึ่งหมายรวมถึงจุดแข็ง (strength) จุดออน (weakness)
อุปสรรค (threaten) และโอกาส (opportunity)ของมหาวิทยาลัยเอกชน พบวา
• มหาวิทยาลัยเอกชนมีความเปนอิสระในการบริหารจัดการ อยูภ ายใตการกําหนดนโยบายโดย
สภามหาวิทยาลัย

•

•

มหาวิทยาลัยเอกชนมีความคลองตัวในการบริหารจัดการ เนื่องจากอยูภ ายใตพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พุทธศักราช 2546 ซึ่งเปดโอกาสใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มี
การจัดการทีค่ อนขางเปนอิสระ
และไดรบั การสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)
มหาวิทยาลัยเอกชนมีความชํานาญในการบริหารมหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยเอกชน
สวนใหญเปดทําการมาเปนระยะเวลายาวนาน อีกทั้งมีผทู รงคุณวุฒิที่เปนทั้งผูบริหารและ
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ที่เขาใจระบบงานมานานพอสมควร รวมถึงบุคลากร
ไดรับการพัฒนาอบรมเพิ่มพูนความรูและประสบการณอยูเ สมอ
•
ผูบริหารและบุคลากรมีความเขาใจถึงสถานการณการอุดมศึกษา ทําให
เขาใจตําแหนง (Positioning) ของมหาวิทยาลัย ทําใหเกิดวิสยั ทัศนในการกําหนดทิศ
ทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
•
นอกจากสภาวะการแขงขันเพือ่ ใหไดมาซึ่งจํานวนนักศึกษาเหมาะสมกับ
สภาพปจจุบนั ของสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน ดังเปนที่ทราบกันอยูแลว สิ่งที่
มหาวิทยาลัยเอกชนตองคํานึงถึง ก็คอื ลักษณะของผูเรียนที่เปลี่ยนไป จากการเปนนักเรียนที่
สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนไทย จะกลายเปนนักเรียนไทยที่สาํ เร็จการศึกษาจากโรงเรียน
นานาชาติในประเทศไทย ที่ใชภาษาตางประเทศตั้งแตระดับประถมศึกษา ซึ่งก็จะเพิ่มจํานวน
มากขึน้ เพราะปจจุบันมีโรงเรียนนานาชาติเกิดขึน้ ในประเทศไทยเปนจํานวนมาก และ
ผูปกครองมีความนิยมสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนนานาชาติ เนื่องจากเล็งเห็นวา
ภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษมีความสําคัญและจําเปนตอการดํารงชีวิตและ
ประกอบอาชีพในอนาคต
ซึ่งเปนที่แนนอนวา นักเรียนไทยกลุมนี้จะตองแสวงหา
มหาวิทยาลัยที่สอนเปนภาษาอังกฤษ มีคุณภาพ มีชอื่ เสียง สถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนเปน
ภาษาอังกฤษเทานั้น ที่จะสามารถรองรับความตองการนี้ มิฉะนั้นจะเสียโอกาสในการเพิ่มหรือ
ขยายจํานวนนักศึกษาในสวนนี้ (สูญเสียสวนแบงการตลาด (market share) นอกจาก
อาจจะสูญเสียสวนแบงการตลาดเดิมที่มีอยูอ อกไปอีก เนื่องจากผูเรียนอาจมองวามหาวิทยาลัย
ขาดศักยภาพที่จะสอนเปนภาษาอังกฤษได)

บทบาทของมหาวิทยาลัยเอกชน
จากการวิเคราะหสภาพที่เปนจริง บทบาทที่มหาวิทยาลัยเอกชนควรพิจารณา คือ การเปนผูนาํ
ในการแสดงบทบาทที่ถอื เปนหนาทีท่ ั้งสี่ประการ ไดแก การสอน การวิจัย การสงเสริมบริการสังคม

และการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ตามที่กลาวมาแลวในเบื้องตนอยางแนวแน ถัดมาคือบทบาท
ผูนําดานการประกันคุณภาพใหเปนที่ปรากฏตอประชาคมมหาวิทยาลัยและตอสาธารณะ ไดแก
---การใหความสําคัญตอภารกิจการประกันคุณภาพ ทั้งภายในและภายนอก อยางตอเนือ่ ง จริงจัง
---การจัดตั้งหนวยงานในมหาวิทยาลัย รับผิดชอบดานการประกันคุณภาพ
---การจัดอบรมใหความรูแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
---การใหความรูด านการประกันคุณภาพแกนักศึกษา
---เปดโอกาสใหบคุ ลากรทุกคนมีสว นรวมในการประกันคุณภาพ
---เปดโอกาสใหนกั ศึกษาทุกคนมีสว นรวมในการประกันคุณภาพ
---เปดรับความคิดเห็นและนวัตกรรมการประกันคุณภาพเพื่อการพัฒนา
เปนตน
คาดวาหนวยงานที่เกี่ยวของ (สกอ. : สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ สมศ. : สํานัก
มาตรฐานการศึกษา) ตางก็ปรารถนาใหสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนไดแสดงบทบาทที่พึงประสงค
และดวยสภาวะการแขงขันที่เขมขนภายในประเทศและตางประเทศอันเนื่องจากสภาวะของโลกาภิ
วัตน สิ่งที่สาํ คัญอันดับถัดมาก็คอื มหาวิทยาลัยเอกชนควรจะคนหาใหไดคอื จุดเดน (Good
Practice) ที่หนักแนน มั่งคง และยั่งยืน และการบริหารการสือ่ สารอยางมืออาชีพ เพือ่ เผยแพร
ชื่อเสียงเกียรติคุณมหาวิทยาลัยสูสาธารณะอยางกวางขวาง
(ในยุคโลกาภิวตั น หากจะเปรียบเทียบสถาบันการศึกษาเปนผูใหบริการ และผูเรียนเปนผูใชบริการ ก็
ดูจะพอยอมรับได
เพราะผูเรียนสามารถเลือกหาสถาบันการศึกษาทัว่ โลกดวยการใชเทคโนโลยีที่
เรียกวาอินเทอรเนต แตละสถาบันจะตองนําเสนอสิ่งที่เปนจุดเดน ( Good Practice) ตอผูเรียน
(ผูใชบริการ) และเมื่ออุปสงค (demand (ผูเรียน) มาพบกับอุปทาน (supply สถาบันการศึกษา) อยาง
ลงตัวสมความตองการของผูเรียน สถาบันการศึกษาแหงนั้นก็จะไดรับเลือกเปนธรรมดา เฉกเชนการ
เลือกซือ้ สินคาที่ตอ งการและถูกใจ สถาบันการศึกษาที่มจี ุดเดน (Good Practice) มีชื่อเสียง
(Reputation) ยอมสามารถดํารงคงอยูในแวดวงการศึกษา (ปจจุบนั มักจะใชคาํ วาธุรกิจการศึกษา
มากขึน้ ) ไดยาวนาน)
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