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ดิฉันขอขอบพระคณุคณะวศิวกรรมศาสตร  มหาวทิยาลัยมหาสารคาม  เปนอยางยิ่งที่ใหเกียรติ 
มหาวทิยาลัยเกริก  ซึ่งเปนเสมือนตวัแทนสถาบันอุดมศกึษาเอกชน  ไดมีโอกาสแลกเปล่ียนขอมูล 
ขาวสารในดานการประกันคณุภาพ  กับเพื่อนรวมอาชีพ  หวังวาทานทั้งหลายทีอ่ยูในภาครัฐคงจะมี 
ความเขาใจสถาบันอุดมศกึษาเอกชนไดดียิ่งขึ้น 

การประกนัคณุภาพสาํหรบัสถาบนัการศึกษาภาคเอกชน นบัเปนภารกิจที่มีความสําคัญอยาง 
ยิ่งยวด ในการทีจ่ะพิสูจนตนเองใหสาธารณะไดมองเห็นศกัยภาพทั้งในดานการบริหาร การจดัการ 
โดยเฉพาะบทบาทของสถาบันอุดมศกึษา ที่กาํหนดไว 4 ประการ ไดแก การสอน การวิจยั การ 
สงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และการสงเสริมและบริการสังคม 

อนึ่ง  กอนที่จะกลาวถึงบทบาทของสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน  คงตองทบทวนยอนไปถึง 
วิสัยทัศนและจุดมุงหมายของรัฐในการจัดการศกึษาในประเทศไทยอยางถองแท     จุดมุงหมายและ 
ววิัฒนาการในการจัดการศกึษา  ความคาดหวังของรฐัตอการจัดการศกึษาของทั้งรฐัและเอกชน   เปน 
ดังนี้ 
แผนการศึกษาแหงชาติ ฉบบัที่ 1 ซึ่งมีผลประกาศใชตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2504  ปรากฏใน ขอ 23. 
วา......... การจัดใหมีสถานศกึษานั้น รัฐใชวิธีแบงแรง คือ รัฐจัดเองบางและสงเสริมใหคณะ 
หรือเอกชนจัดบาง 
ตอมามีการแกไขในแผนการศึกษาแหงชาติฉบบัที่ 2  มีผลตั้งแต 20 มกราคม 2512  ปรากฏในขอ 23. 
วา........การจัดใหมสีถานศึกษาน้ัน รัฐใชวิธแีบงแรง คือรัฐจดัเองบาง และสงเสรมิใหคณะ 
บุคคลหรือเอกชนจัดบาง  (โดยในขอ 30 ระบวุา รัฐมอีาํนาจหนาที่ควบคมุแนะนาํ และตรวจสอบ 
การศกึษาในสถานศึกษาตามระเบียบที่กาํหนดไว) 

แผนการศกึษาแหงชาตฉิบบัท่ี 2 น้ีเอง 
จึงเปนจุดเริ่มตนของการอุดมศกึษาเอกชนครัง้แรกในประเทศไทย 

(พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั  ทรงมีพระราชดาํรัสถงึสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  พระราชทานแก 
สมาชิกสโมสรไลออนสแหงประเทศไทย เม่ือวันที่ 5 มกราคม 2513 มีใจความวา  “การใหการศึกษา



แกคนนี้  เปนปญหาของคนทุกคน  ไมใชของบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ  ตองรวมมือกันหลายฝาย 
ระหวาง ผูท่ีมีความรู      ผูท่ีมีเจตนาดตีอสงัคม    ผูมทุีนทรัพย ”) 
แผนการศึกษาแหงชาติฉบับตอมา พ.ศ. 2520  และฉบับปพ.ศ. 2535 ตามลาํดับ ซึ่งตอมาปรับ 
เปนแผนการศึกษาแหงชาตฉิบับ พ.ศ. 2545  2559  สําหรับแผนการศึกษาแหงชาติในชวง 
15 ป (พ.ศ. 2545 – 2559) นั้นมีเจตนารมณเพือ่พัฒนาสองสวน ดงันี้ 
1. พัฒนาชวีติใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มี 
จรยิธรรม และวัฒนธรรมในการดาํรงชวีิต สามารถอยูรวมกับผูอืน่ไดอยางมีความสุข 
2. พัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมที่มีความเขมแข็งและมีดุลยภาพใน 3 ดาน คอื เปนสังคมคณุภาพ 
สังคมแหงภูมิปญญาและการเรยีนรู  และสังคมสมานฉันท และเอื้ออาทรตอกนั 
แผนการศึกษาแหงชาติดงักลาวนี้ มวีัตถปุระสงคเพ่ือ 
1. พัฒนาคนอยางรอบดานและสมดุลเพือ่เปนฐานหลักของการพัฒนา 
2. สรางสงัคมไทยใหเปนสังคมคุณธรรมภูมิปญญาและการเรยีนรู 
3. พัฒนาสภาพแวดลอมของสังคม เพื่อเปนฐานในการพฒันาคน และสรางสังคมคุณธรรม ภมูิ 
ปญญาและการเรียนรู 
ทั้งนี้แผนดังกลาวใหความสําคัญกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ในสามมิติ ไดแก 
1. มาตรฐานดานคุณภาพบณัฑติ 
2. มาตรฐานดานการบรหิารจัดการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสงัคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู 
นักวิชาการและผูเชีย่วชาญไดนาํเสนอขอสรุปของสาระสาํคัญของแผนการศกึษาชาตดิานการ 
อุดมศึกษา  ดังนี้ 
1.  ระบบการศกึษาไทยตองสอนใหผูเรียนรูจักแขงขันกับตนเอง รูวธีิทีจ่ะปกปองตนเอง เรียนรูวาจะ 
รวมมือและแขงขันกบัคนอื่นอยางไร 
2.  การศึกษาไทยควรมีภูมคิุมกันตนเองกอน  และมจีตุสดมภ  (4  เสาหลกัในการเรียนรู)ไดแก 
Learning to know, Learning to do, Learning  to live  together และ Learning  to be  โดยจะตอง 
เปนการศึกษาที่มีคุณภาพและใหทกุคนมีสวนรวม เพือ่เปนการลดตนทุน 
3.  การจัดการศกึษาควรเนนใหคนเปนคนดีและคนเกงเทา  ๆ  กัน  (50:50)  ควรตั้งเปาหมายของผูจบ 
การศกึษาในแตละระดับใหชัดเจน    และตองมกีารปฏริปูการเงินเพือ่การศกึษาแหงชาติ  เพื่อใหการ 
จัดสรรงบประมาณของชาติมีประสิทธภิาพมากข้ึน



4.  สอดแทรกเรือ่งคณุธรรมบรรจุใสไวในเนื้อหาสาระทุกรายวชิาทุกระดบัการศึกษา 
5.  การศึกษาไทยควรเนนความสามารถของผูเรยีนมากกวาปรญิญาบัตร  และตองมีเจาภาพ 
รับผิดชอบดานการปฏิรปูการศึกษาทีจ่ริงจัง และตอเนือ่ง 
6. จัดอันดับคุณภาพ (Ranking) ของสถาบันการศกึษาเพือ่การควบคมุคุณภาพและการประกัน 
คุณภาพ 

สําหรับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิ ในชวงหนึ่งทศวรรษที่ผานมาพบวา  ตั้งแต 
แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  8  เปนตนมา  จนถึงฉบบัที่ใชอยูในปจจบุัน  คอืฉบับที่  10  ยังคงเนนสาระสําคัญ 
ดานการพัฒนาทรพัยากรบคุคล กลาวคอื บุคคลยังคงเปนศูนยกลางของการพัฒนา สรุปดังนี้ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 - 2544) เปนจุดเปลี่ยนสาํคัญของการ 
วางแผนพัฒนาประเทศและเปนแผนปฏริูปความคิดและคณุคาใหมของสังคมไทยที่ใหความสําคัญกบั 
การมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคมและมุงให “ คนเปนศูนยกลางการพัฒนา ” 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545 - 2549) ได อัญเชญิ “ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง” ของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัมาเปนปรัชญานาํทางในการพัฒนาและบรหิารประเทศ 
ควบคูไปกับกระบวนทศัน การพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มี “ คนเปนศูนยกลางการพฒันา 
”  ตอเนือ่ง จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 -2554) ประเทศไทยยังคงเผชิญกับการ 
เปล่ียนแปลงที่สาํคญัในหลายบริบท ทั้งที่เปนโอกาสและขอจํากดัตอการพัฒนาประเทศ จึงตองมกีาร 
เตรียมความพรอมของคนและระบบใหสามารถปรับตวัพรอมรับการเปล่ียนแปลงในอนาคตและ 
แสวงหาประโยชนอยางรูเทาทันโลกาภิวัตนและสรางภมูิคุมกันใหกับทุกภาคสวนตามหลกั 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และเม่ือนาํแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 และแผนการศกึษาแหงชาติ (พ.ศ.2545 
- 2559) มาเปรียบเทียบกัน พบวา ทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกจิฯและแผนการศกึษาชาติ มุงพัฒนา “สังคม 
อยูเย็นเปนสุขรวมกัน” (Green and Happiness Society) พัฒนาผูเรียนใหเปนทั้งคนเกงและคนดี 
สังคมภูมิปญญา และการเรียนรูโดยพัฒนาสภาพแวดลอมของสังคมเพือ่รองรบัผูเรยีนและสังคม 
ดังกลาวขางตน ปรากฏในตารางที่ 1



ตารางที่ 1 
เปรียบเทยีบสาระสําคัญของ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554) 
กับแผนการศกึษาแหงชาติ (พ.ศ.2545 - 2559) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 
10  (พ.ศ.2550 - 2554) ชวง 5 ป 

แผนการศึกษาแหงชาติ  (พ.ศ.2545 - 2559) 
ชวง 15 ป 

•  พัฒนาคนใหมีคณุภาพพรอมคุณธรรม 
และรอบรูอยางเทาทนั  • 

เสริมสรางเศรษฐกจิใหมี 
คุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม 

•  ดํารงความ 
หลากหลายทางชวีภาพและสรางความ 
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ 
คุณภาพ สิ่งแวดลอม  • 

พัฒนาระบบจัดการประเทศให 
เกิดธรรมาภิบาล     ภายใตระบบ 
ประชาธิปไตยที่มีองคพระมหากษัตริย 
เปนประมุข 

•  พัฒนาชวีิตใหเปนมนุษยสมบรูณทั้งทาง 
รางกาย  จิตใจ สติปญญา และคณุธรรมมี 
จรยิธรรมและวัฒนธรรมในการดาํรงชวีิต 
สามารถอยูรวมกบัผูอืน่ไดอยางมีความสุข 

•  พัฒนาสังคมไทยใหเปน 
สังคมที่มีความเขมแข็งและมีดุลยภาพใน 
3 ระดับ  คอื  สังคมคุณภาพ สังคมแหง 
ภูมิ ปญญาและ  การเรียนรู และสังคม 
สมานฉนัทและเอือ้อาทรตอกนั 

เม่ือนาํแผนการศกึษาชาติ พ.ศ. 2545-2559 มาเปรียบเทยีบกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 - 2565  พบวากรอบแผนอุดมศึกษา   ไดกําหนดกรอบไวอยางกวางเชนกัน 
ปรากฏในตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 
เปรียบเทยีบสาระสําคัญของ 

แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545 - 2559)



กับกรอบแผนอุดมศกึษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 

แผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2545 - 2559)  กรอบแผนอดุมศึกษาฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) 

•  พัฒนาชวีิตใหเปนมนุษยสมบรูณทั้งทาง 
รางกาย  จิตใจ สติปญญา และคณุธรรม 
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ 
ดํารงชวีิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยาง 
มีความสุข 

•  พัฒนาสังคมไทยใหเปน 
สังคมที่มี  ความ                     เขมแข็ง 
และมีดุลยภาพใน 3 ระดับ คอื  สังคม 
คุณภาพ สังคมแหงภูมิปญญาและ  การ 
เรียนรู  และสังคมสมานฉันทและเอือ้ 
อาทรตอกนั 

•  ยกระดับคณุภาพอุดมศึกษาไทย เพื่อผลิต 
และพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพสามารถ 
ปรับตวัสําหรับงานที่เกิดข้ึนตลอดชวีิต 

•  พัฒนาศักยภาพ 
อุดมศึกษาในการสรางความรูและ 
นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ 
แขงขันของประเทศในโลกาภวิัตน 

•  สนับสนุนการพัฒนาที่ 
ยั่งยืนของทองถิ่นไทย โดยใชกลไกของธรร 
มาภิบาล การเงิน การกาํกบัมาตรฐาน 
และเครือขายอดุมศึกษาบนพืน้ฐานของ 
เสรีภาพทางวชิาการ ความหลากหลาย 
และเอกภาพเชงิระบบ 

สรุปวา “  ยกระดบัคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพือ่ผลิตและพฒันาบุคลากรที่มคีุณภาพสามารถปรับตัว 
สําหรับงานที่เกิดข้ึนตลอดชวีิต พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสรางความรูและนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศในโลกาภวิตัน สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยนืของทองถิน่ไทย 
โดยใชกลไกของธรรมาภิบาล การเงิน การกาํกับมาตรฐาน และเครือขายอุดมศึกษาบนพื้นฐานของ 
เสรีภาพทางวชิาการ ความหลากหลายและเอกภาพเชิงระบบ” 

กรอบแผนอุดมศกึษาจึงเปนในเรื่องของการยกระดบัคุณภาพ 
เพื่อการแขงขันกับโลกไรพรมแดน 

หมายเหตุ  กรอบแผนอุดมศกึษาฉบบัที่ 1 (พ.ศ. 2533 – 2547)  ประกอบดวย 
1) การสรางความเขมแข็งใหแกมหาวิทยาลัยของรัฐหรือการเปนมหาวิทยาลยัอสิระ/ ในกาํกับของรัฐ



(Public Autonomous University) 
2) ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของมหาวิทยาลัยของรฐั โดยการขยายสาขาวิชาที่เปนที่ตองการของ 
สังคม และยกระดับ/พัฒนาคณุภาพในการจดัการศึกษา การวิจัย และการใหบริการทางวิชาการ 
3) สนับสนุนใหเอกชนเขามามสีวนรวมในการจัดการศึกษาและพฒันาระบบอุดมศึกษาดวย 
4) ลดความซ้าํซอนในการผลติบัณฑิตเพื่อมใิหเกินความจาํเปนหรอืเกนิความตองการของ 
สังคม ยกเวนสาขาวิชาทีข่าดแคลน 

จากผลการวิจัยของสํานกังานเลขาธิการสภาการศกึษา (สกศ.) เรื่อง ผลกระทบ โลกาภวิัตนตอ 
การจัดการศกึษาไทยในอีก 5 ปขางหนา ซึ่งไดคาดการณแนวโนมสภาวการณสถาบันอุดมศึกษาไทยที่ 
จะเผชิญในอนาคต   ยิ่งจะทาํใหมหาวทิยาลัยเอกชนจะตองตระหนักและใหความสําคญัตอการประกนั 
คุณภาพมาตรฐานเปนทวีคูณ 
ผลการวจิัยสรุปวา 
•  สถาบันอุดมศกึษาแสวงหาเอกลกัษณดานคุณภาพและความแตกตาง 

•  สถาบันอุดมศกึษาจะเชื่อมโยงเปนเครือขายเพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพใน 
การแขงขนั 

•  สถาบันอุดมศกึษาเฉพาะทาง มีแนวโนมวาจะมีบางมหาวิทยาลัยมุงจดั 
การศกึษาเฉพาะที่เปนการลงลกึระดับเชีย่วชาญ อันเปนการพัฒนาการจัดการศึกษาทีม่ี 
คุณภาพระดับสูง 

•  สถาบันอุดมศกึษามุงผลิตผลงานวิจัย ควบคูไปกับการจัดการเรยีนการ 
สอนที่มีคุณภาพ 

•  สถาบันอุดมศกึษาบนเครือขายอินเทอรเน็ต เพื่อประโยชนในการเพิ่ม 
โอกาสเขาสูการอุดมศกึษาสาํหรบัผูอยูในพื้นทีห่างไกล อยางมีคุณภาพ 

•  สถาบันอุดมศกึษามแีนวโนมท่ีจะนาํเขาหลักสูตรการเรยีนการสอน 
สําเรจ็รูป   หรือเปดหลักสูตรรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยในประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยทีม่ี 
ชื่อเสียงในตางประเทศ 

•  สถาบันอุดมศกึษาไทยยงัไมสามารถขยายตลาดการศึกษาไปยงั 
ตางประเทศ  และไมสามารถในการแขงขันกับสถาบันอุดมศกึษาจากตางประเทศที่มี 
คุณภาพมากกวา 

•  สถาบันอุดมศกึษาท่ีแขงขันไมไดตองปดตัวหรือควบรวมกิจการ 
•  สถาบันอุดมศกึษาท่ีมุงเชิงพาณิชยมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุม 

สถาบันอุดมศกึษาเอกชน ที่ตองหารายไดเลี้ยงตัวเองมากกวาสถาบันอุดมศกึษาของ



รัฐ 
•  สถาบนัอุดมศึกษาไทยในปจจบุันและในอนาคต   คงไมสามารถดาํเนนิ 

กิจการไดตามอาํเภอใจดังเชนที่ผานมา เนือ่งจากแรงกดดนัของกระแสโลกาภวิัตน 

ดังนั้นการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  จึงเปนเรือ่งที่หลีกเลี่ยงไมได  และ 
ควรจะตองทาํใหเปนวัฒนธรรมขององคกร    ปจจุบนัสถาบันอดุมศึกษาของประเทศไทย      มีจาํนวน 
ทั้งสิ้น 165 สถาบนั     ประกอบดวยสถาบนัอุดมศึกษารัฐ จํานวน 97 แหง สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
จํานวน 68 แหง 
เม่ือทราบถึงสภาวการณที่กาํลังเกิดขึน้ทั้งรฐัและผูเกี่ยวของคงตองพิจารณา  แกไขมิใหเกิด 
สภาวการณดังกลาวนี้เพิ่มข้ึนอีกตอไป สาํหรับสถาบันอุดมศึกษาที่มีแนวโนมทีจ่ะตกอยูในสภาวการณ 
เชนนั้นจะตองหาทางแกไขเพื่อความอยูรอด อยางมีคุณภาพและมีศักดิ์ศรี 

มุมมองของมหาวิทยาลยัเอกชนตอการประกันคุณภาพการศึกษา 
ดวยวิสัยทัศนการจัดการศึกษาชาติของรฐับาลตอเนื่องทุกยคุทุกสมยั  แมจะไมคาํนึงถึงกรอบ 

แผนการศึกษาชาติและกรอบแผนอุดมศึกษาขางตน  ผูจัดการการอุดมศกึษาเอกชนยอมจะมีความ 
เขาใจอยูแลววา การศกึษาเปนเรือ่งของการนาํสังคมไปสูสงัคมแหงความรูที่ไมหยุดนิ่งอยูกับที่ 

จอหน  ดวิอี้  (1915) กลาววา  “การศึกษาคือการสรางสรรคประสบการณข้ึนใหม  หรอืปรับปรุง 
ประสบการณข้ึนใหม เพื่อใหประสบการณนัน้มีความหมายมากขึ้น และใหมีความหมายมากข้ึน” 
ความคิดนี้ขยายความมาจากทฤษฎอีนุกรรมวาท  (Progressivism)  โดย  ฟรานซีส  บารเกอ  (1870) 
ประกอบดวยหลกัหกประการ ไดแก  “การศกึษาคอืชวีติ   การเรียนควรเปนเรือ่งที่ผูเรียนสนใจโดยตรง 
เรียนโดยการแกปญหาไมใชทองจํา ครูมบีทบาทในการแนะนํา    โรงเรียนมีบทบาทใหความรวมมือกัน 
ไมใชแขงขันกัน    และวถิีทางประชาธิปไตยเทานัน้ชวยใหเกิดความสัมพันธทางความคิดและ 
บุคลิกภาพอยางเสร”ี 

ส.  ศิวรักษ  (2545)  ใหความเห็นวา  “.....  การศกึษาแทจรงิแลวมิใชแคการสอนความรูดาน 
เทคนิคเทานั้น  หากตองชวยใหมนุษยรูจักคิด  รูจกัตั้งคาํถาม  และสามารถจับประเด็นได  ซึ่งขาด 
หายไปในระบบการศกึษาของบานเรา......” 

จากการประสบการณการศึกษาดูงานการประกันคณุภาพการศึกษามหาวทิยาลัยใน 
สหราชอาณาจกัร เม่ือ 18 – 26  ตุลาคม  2551  พบวา  มหาวทิยาลัยทุกแหงใหความสําคญัตอทั้งการ 
สอนและการวจิัยไปพรอมๆ กันและเทาเทียมกัน   การประกันคุณภาพการศกึษาถอืเปนภารกจิที่



มหาวทิยาลัยใหความสําคญัอยางยิ่ง  ถอืเปนภารกจิปกติ เปนวัฒนธรรมองคกร ตวัชีว้ัดการประกนั 
คุณภาพที่สําคัญของมหาวทิยาลัย ไดแก การไดรับการยอมรับทั้งดานการสอนและการวิจยัที่เปนระดบั 
โลก (world class) หมายถึง ความเปนมอือาชีพทางวชิาการ นอกจากการนบัจาํนวนผลงานการวจิัยที่ 
ไดรับการยอมรบัแลว มหาวทิยาลัยยังใหความสําคัญกับจาํนวนศิษยเกาที่มีชือ่เสียง  จาํนวนอาจารย 
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 ทกุมหาวิทยาลัยตางให 
ความสาํคญัในการประกนัคุณภาพ  ดังนี้ 
University of Oxford  ยึดหลักคณุภาพดานการสอนและการวจิัย มีความเชือ่มั่นในความเปน 
มหาวทิยาลัยที่เกาแกที่สุดในสหราชอาณาจกัร ซึ่งก็แนนอนวาเปนเครือ่งบงบอกถึงคณุภาพที่มีมานาน 
กวา 900 ป 
University of Cambridge  ยึดหลักคุณภาพดานการสอนและการวจิัย ไดรับการจัดอนัดับเปนลําดับที่ 
1 ใน 5 ลําดับในโลก มีศษิยผูมชีื่อเสียง อีกทั้งไดรับรางวัลโนเบล (Nobel Prize) ถึง 82 รางวัล 
King’s College London  ยึดหลักการประกันคณุภาพการศกึษาเปนสวนหนึ่งของกจิกรรมปกติและ 
เปนหนาทีค่วามรบัผิดชอบของทุกคน King’s College London  จึงไมมีคณะกรรมการประกนัคุณภาพ 
(Quality & Standard Committee)  เหมือนเชนมหาวิทยาลัยอื่นๆ  King’s College London  ไดรับ 
การจัดอันดบัเปนลาํดับที่ 24  ของโลก 
University of Gloucestershire  กําหนด Good Practice เนนการเปดโอกาสใหผูเรียนทีด่อยโอกาส 
เนนความเปนนานาชาติ และเนนกระบวนการเรยีนการสอนในรูปแบบสัมมนา (Active Learning / 
Empower Learning) 
University of Westminster  ใหความสําคัญดานคุณภาพรอบดาน  ดวยการจัดใหมีผูรับผิดชอบดาน 
ตางๆ  อาทิ    สภาวิชาการ  (Academic  Council)  คณะกรรมการตรวจสอบและประกนัคุณภาพ 
(Quality Assurance and Enhancement Committee)  คณะกรรมการการเรียนการสอน (Learning 
and Teaching Committee)  เปนตน มีการปรับปรงุหลักสูตรทุก 6 ป เนื่องจากคาํนึงถงึมาตรฐานดาน 
การเรียนการสอน 

นอกจากนั้นไดศึกษาดูงานที่หนวยงานที่เกี่ยวของอกี 3 หนวยงาน ไดแก 
•  Department for Innovation Universities and Skills (DIUS) หนวยงานนี้เปรียบไดกับ 

สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาของไทย มหีนาทีร่บัผิดชอบดูแลดานปริมาณ คณุภาพ 
การเรียนการสอน สงเสริมระบบและความเปนนานาชาติของสถาบนัอุดมศึกษา เปนตน ตั้งขึน้



เม่ือ พ.ศ. 2550 
•  Quality Assurance Agency  (QAA ) เปนองคกรอิสระ ดแูลการประกัน 

คุณภาพภายนอกของสถาบันการศึกษา ตัง้ข้ึนใน ป พ.ศ. 2540 
•  Universities UK  หนวยงานนี้เปรียบไดกบัสมาคมสถาบนัอุดมศกึษา มี 

มหาวทิยาลัยทุกแหงเปนสมาชิก กอตั้งเมื่อปพ.ศ. 2461 ปจจุบนัดาํเนินการมาเปนปที่  91 
ขอสังเกตจากการศึกษาดูงานการประกนัคณุภาพของมหาวิทยาลัยทั้ง  5  แหงใน 

สหราชอาณาจกัร คือ 
•  มหาวทิยาลัยทั้ง 5 แหง เปนมหาวิทยาลัยของรัฐทั้งส้ิน 

•  ทุกมหาวิทยาลัยมีความตระหนักรูในเรื่องการประกนัคุณภาพ การประกัน 
คุณภาพภายในถอืเปนวัฒนธรรมของทุกมหาวิทยาลัย ที่จะตองถือปฏิบตัิ แมไมมีขอกาํหนด 
กฎเกณฑวางไว กถ็ือปฏบิัตอิยูสม่าํเสมอ 

•  ทุกมหาวิทยาลัยมีแรงจูงใจ เนื่องจากไดรับงบประมาณสนบัสนุน 
มหาวทิยาลัย ทัง้ดานเงินทุน การสงเสริมการสอน การวิจยั การสนับสนนุนกัศึกษา จาก 
รัฐบาล จึงตองสนองตอบการจดัสรรงบประมาณใหเหมาะสม 

•  ข้ันตอนกระบวนการประกนัคุณภาพมีเหตุผลกวา   ในแงของระยะเวลาทีจ่ะ 
ทําใหการตรวจสอบคณุภาพทําไดอยางครบถวนรอบดาน 

•  การใหความสําคญัตอการนาํผูเรยีนเขามามีสวนรวมในการประกันคณุภาพ 
ทําใหเกิดสัมพันธภาพที่ดกีวาระหวางผูเรียนกับมหาวิทยาลัย  และทําใหเปนที่มั่นใจของผูมี 
สวนไดเสีย (stake holder) ในคุณภาพของมหาวทิยาลัย 

•  การจัดลําดับ (ranking) มหาวทิยาลัย  เปนการกระตุนเตอืนใหมหาวทิยาลัย 
ตื่นตวั (alert) อยูเสมอ อนัเปนผลดีตอทุกสวน ทั้งผูมีสวนไดเสีย และคุณภาพการศึกษาของ 
ชาต ิ

การวิเคราะหสภาพที่เปนจรงิ (SWOT Analysis) ของมหาวิทยาลยัเอกชน 
จากการวิเคราะหสภาพแวดลอมซึ่งหมายรวมถึงจุดแข็ง (strength) จุดออน (weakness) 
อุปสรรค (threaten) และโอกาส (opportunity)ของมหาวทิยาลัยเอกชน พบวา 
•  มหาวทิยาลัยเอกชนมีความเปนอิสระในการบริหารจัดการ อยูภายใตการกาํหนดนโยบายโดย 

สภามหาวิทยาลัย



•  มหาวทิยาลัยเอกชนมีความคลองตวัในการบรหิารจัดการ  เนื่องจากอยูภายใตพระราชบัญญัติ 
สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน  พุทธศักราช 2546  ซึ่งเปดโอกาสใหสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน  มี 
การจัดการทีค่อนขางเปนอิสระ  และไดรบัการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา (สกอ.) 

•  มหาวทิยาลัยเอกชนมีความชาํนาญในการบรหิารมหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวทิยาลัยเอกชน 
สวนใหญเปดทาํการมาเปนระยะเวลายาวนาน อกีทั้งมีผูทรงคณุวุฒิที่เปนทั้งผูบริหารและ 
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ที่เขาใจระบบงานมานานพอสมควร รวมถึงบุคลากร 
ไดรับการพัฒนาอบรมเพิ่มพูนความรูและประสบการณอยูเสมอ 

•  ผูบรหิารและบุคลากรมีความเขาใจถึงสถานการณการอุดมศึกษา ทาํให 
เขาใจตําแหนง (Positioning) ของมหาวิทยาลัย ทาํใหเกิดวิสัยทัศนในการกาํหนดทศิ 
ทางการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

•  นอกจากสภาวะการแขงขันเพือ่ใหไดมาซึ่งจํานวนนกัศึกษาเหมาะสมกบั 
สภาพปจจุบนัของสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชน ดังเปนที่ทราบกันอยูแลว สิ่งที่ 
มหาวทิยาลัยเอกชนตองคาํนึงถึง ก็คอื ลักษณะของผูเรยีนที่เปล่ียนไป จากการเปนนกัเรียนที่ 
สําเรจ็การศึกษาจากโรงเรียนไทย จะกลายเปนนักเรยีนไทยที่สําเรจ็การศึกษาจากโรงเรียน 
นานาชาติในประเทศไทย ที่ใชภาษาตางประเทศตั้งแตระดับประถมศกึษา ซึ่งก็จะเพิ่มจาํนวน 
มากข้ึน เพราะปจจบุันมีโรงเรยีนนานาชาติเกิดขึน้ในประเทศไทยเปนจาํนวนมาก และ 
ผูปกครองมีความนิยมสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียนนานาชาติ เนื่องจากเล็งเห็นวา 
ภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษมีความสําคญัและจําเปนตอการดาํรงชวีิตและ 
ประกอบอาชีพในอนาคต  ซึ่งเปนที่แนนอนวา นักเรียนไทยกลุมนี้จะตองแสวงหา 
มหาวทิยาลัยที่สอนเปนภาษาองักฤษ มีคุณภาพ มีชือ่เสียง สถาบนัอุดมศึกษาที่เปดสอนเปน 
ภาษาองักฤษเทานั้น ที่จะสามารถรองรับความตองการนี้ มิฉะนั้นจะเสียโอกาสในการเพิ่มหรอื 
ขยายจาํนวนนักศึกษาในสวนนี้ (สูญเสียสวนแบงการตลาด  (market share) นอกจาก 
อาจจะสูญเสียสวนแบงการตลาดเดิมท่ีมีอยูออกไปอกี เนื่องจากผูเรียนอาจมองวามหาวิทยาลัย 
ขาดศักยภาพท่ีจะสอนเปนภาษาอังกฤษได) 

บทบาทของมหาวิทยาลยัเอกชน 
จากการวิเคราะหสภาพที่เปนจริง บทบาทที่มหาวิทยาลยัเอกชนควรพจิารณา คอื การเปนผูนาํ 

ในการแสดงบทบาทที่ถอืเปนหนาทีท่ั้งส่ีประการ  ไดแก  การสอน  การวจิัย  การสงเสริมบรกิารสงัคม



และการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  ตามที่กลาวมาแลวในเบื้องตนอยางแนวแน  ถัดมาคือบทบาท 
ผูนําดานการประกันคณุภาพใหเปนที่ปรากฏตอประชาคมมหาวทิยาลัยและตอสาธารณะ ไดแก 
---การใหความสําคัญตอภารกิจการประกันคุณภาพ ทั้งภายในและภายนอก อยางตอเนือ่ง จริงจัง 
---การจัดตั้งหนวยงานในมหาวทิยาลัย รับผิดชอบดานการประกันคณุภาพ 
---การจัดอบรมใหความรูแกบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการประกนัคุณภาพ 
---การใหความรูดานการประกันคณุภาพแกนักศึกษา 
---เปดโอกาสใหบคุลากรทุกคนมีสวนรวมในการประกันคณุภาพ 
---เปดโอกาสใหนกัศึกษาทุกคนมีสวนรวมในการประกันคณุภาพ 
---เปดรบัความคิดเห็นและนวัตกรรมการประกันคุณภาพเพ่ือการพัฒนา 

เปนตน 
คาดวาหนวยงานที่เกี่ยวของ  (สกอ.  :  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ  สมศ.  :  สํานัก 
มาตรฐานการศกึษา)  ตางก็ปรารถนาใหสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนไดแสดงบทบาทที่พึงประสงค 
และดวยสภาวะการแขงขันที่เขมขนภายในประเทศและตางประเทศอนัเนื่องจากสภาวะของโลกาภิ 
วัตน  ส่ิงที่สาํคญัอันดับถัดมาก็คอื  มหาวิทยาลยัเอกชนควรจะคนหาใหไดคอื  จดุเดน  (Good 
Practice)  ที่หนักแนน  มั่งคง  และยั่งยืน    และการบรหิารการส่ือสารอยางมอือาชีพ  เพือ่เผยแพร 
ชื่อเสียงเกยีรติคุณมหาวิทยาลัยสูสาธารณะอยางกวางขวาง 
(ในยุคโลกาภิวตัน หากจะเปรียบเทียบสถาบนัการศึกษาเปนผูใหบริการ  และผูเรียนเปนผูใชบริการ ก็ 
ดูจะพอยอมรับได  เพราะผูเรียนสามารถเลอืกหาสถาบันการศึกษาทัว่โลกดวยการใชเทคโนโลยีที่ 
เรียกวาอินเทอรเนต  แตละสถาบันจะตองนาํเสนอส่ิงที่เปนจุดเดน  (  Good  Practice)  ตอผูเรียน 
(ผูใชบริการ) และเมื่ออุปสงค (demand (ผูเรียน) มาพบกบัอุปทาน (supply สถาบนัการศกึษา) อยาง 
ลงตัวสมความตองการของผูเรียน  สถาบันการศกึษาแหงนั้นกจ็ะไดรับเลือกเปนธรรมดา  เฉกเชนการ 
เลือกซือ้สินคาที่ตองการและถกูใจ  สถาบนัการศึกษาที่มจีุดเดน  (Good  Practice)  มีชื่อเสียง 
(Reputation)  ยอมสามารถดาํรงคงอยูในแวดวงการศกึษา  (ปจจุบนัมักจะใชคาํวาธุรกิจการศึกษา 
มากข้ึน) ไดยาวนาน)
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